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أقل سعر

فضاء

تدرس مجموعة السبع وضع حد أقصى 
لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا 

يتراوح بين 65 و70 دوالرًا للبرميل.
ويناقش سفراء من دول االتحاد 

األوروبي، البالغ عددها 27 دولة، هذا 
االقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك 

في نهاية األمر.
ومن المقرر أن تبدأ »مجموعة السبع« 
واالتحاد األوروبي في 5 ديسمبر المقبل 

تطبيق الحد األقصى للسعر على صادرات 
النفط الروسي المنقولة بحرًا، لمعاقبة 

موسكو على غزوها أوكرانيا.

نفط

تأجيل

بيلوسي
لقيادة  جديد  لجيل  الوقت  حان  »لقد 
الكلمات  بهذه  الديمقراطي«..  الحزب 
أول  عامًا   82 بيلوسي  نانسي  ــادرت  غ
في  النواب  مجلس  ترأس  أميركية  امرأة 
وعادت  المتحدة منصبها،  الواليات  تاريخ 
أن  بعد  النواب  مقاعد  إلــى  أخــرى  مــرة 
في  األغلبية  الديمقراطي  الحزب  خسر 
التجديد  انتخابات  في  النواب  مجلس 
بيلوسي خاضت معارك  األخيرة.  النصفي 
األميركي  الرئيس  مع  شرسة  سياسية 
السابق المثير للجدل دونالد ترامب، بعد 
الكونغرس  القتحام  أنصاره  حرض  أن 

بأنه  ووصفته  همجية،  بطريقة 
ــم رد  لــيــس رجــــًا، ث

قبل  اإلهــانــة  لها 
مؤتمر  فــي  أيـــام 

عندما  جماهيري 
بألفاظ  وصفها 

نابية.
تصبح  فهل 

ومسيرة  تجربة 
السياسية،  بيلوسي 
المرأة في  درسًا إلصرار 
إلى  والصعود  التحدي 
في  المناصب  أعلى 

أقوى دول العالم؟

إلغاء إطاق  أعلنت وكالة »ناسا« 
 »Cargo Dragon 2« شاحنة

»سبيس  لشركة  التابعة  الفضائية 
المحطة  باتجاه  األميركية،  إكس« 

لرداءة  نظرًا  الدولية  الفضائية 
أن يطلق  يفترض  الطقس. وكان 
بالشاحنة   »9 صاروخ »فالكون – 

الجاري من  نوفمبر   22 في  الفضائية 
إدارة  رأس كانافيرال في فلوريدا؛ لكن 

الفضائية  البعثة  إرجاء  قررت  »ناسا« 
إلى يوم آخر قبل إطاق الصاروخ 
عن  الوكالة  وتحدثت  بدقيقتين. 

المركبة  إصابة  احتمال  من  مخاوف 
أن  ويتوقع  بصاعقة.  إطاقها  أثناء 

 27 أو   26 الفضائية في  الشاحنة  تطلق 
المقبل. نوفمبر 

إجمالي خسائر 
الملياردير 

األميركي إيلون 
ماسك للعام 

2022
)رويترز(

100
مليار مليار

دوالر

كشف رئيس مفوضية االتحاد 
األفريقي موسى فقي، عن اجتماع 

تمهيدي يعده االتحاد للتحضير 
لمؤتمر مصالحة بين الليبيين على 

أرضهم.
وشدد فقي في تصريح على هامش 
القمة الفرانكوفونية في تونس، على 
ضرورة إيجاد »صيغة تسمح لليبيين 

بالمصالحة ثم بعد ذلك الذهاب 
إلى االنتخابات الختيار من يدير أمور 

الباد«، وفق وكالة األنباء الليبية 
»وال«.

وأوضح المسؤول األفريقي أن 
»هناك دفعة جديدة لعملية سياسية 
في ليبيا تتضمن عدة مراحل«، دون 

أن يكشف ماهية هذه المراحل.
وفي 11 نوفمبر الجاري، أعلن 

وزير الخارجية الكونغولي جان كلود 
جاكوسو، عمل برازافيل على تنظيم 

مؤتمر مصالحة بين الليبيين في 
العام 2023، وذلك تحت رعاية الدول 

الخمس في مجلس األمن.

القاصي  له  إعالمي وصحفي شهد  جهد 
تثقل  أزمــات  رحم  من  ولد  والــدانــي.. 
فبراير  بعد  ما  المنقسم  الليبي  المشهد 
2011، ومعه كان المخاض األول لجريدة 
»الوسط« في 26 نوفمبر 2015، وسط 
الليبي  اإلعـــالم  تستقطب  تجاذبات 
الذي  األمر  الكراهية،  بخطاب  وتغذيه 
وضع »الوسط« في اختبار محلي وعربي 
الميالد  ومــع  الصعوبة.  بالغ  ــي  ودول
كانت  الــقــاهــرة،  مــن  للجريدة  األول 
غير  العقد  هي  والحيادية  الوسطية 
وهو  وقرائها،  »الوسط«  بين  المكتوب 
وسائل  من  عديد  ثقة  موضع  جعلها  ما 
دأبت  التي  والعالمية،  العربية  اإلعالم 
على نقل مقتطفات من التقارير واألخبار 
الوسط،  وبوابة  جريدة  تنشرها  التي 
عبارتي  تجد  أن  المعتاد  من  بات  حتى 
»حسبما  أو  الليبية«  الوسط  ــق  »وف
الليبية« في عديد  الوسط  بوابة  ذكرت 

والغربية. العربية  اإلخبارية  التقارير 
»الوسط«  أصبحت  الوقت  وبمرور 
الــحــروب  أوقـــات  فــي  مفضلة  وجــهــة 
»األلمانية«  مثل  أنباء  لوكاالت  واألزمات 
و»رويترز« والعربية، وبي بي سي، وحتى 
اليوم«  و»روســيــا  اإليرانية  »فـــارس« 
التأكيد  إعــادة  من  بأس  وال  الروسية. 
في  واإلقليمية  الدولية  الثقة  أن  على 

مهنية الوسط هي حصيلة قواعد مهنية 
العريقة،  المهنة  تقاليد  تتحرى  صارمة 
بالتحريض  مفعم  خطاب  عــن  وتــنــأى 
أن  إذن  غريبًا  يكن  ولــم  والتشاحن، 
على  »الوسط«  من  األول  العدد  يخرج 
قرائها ومتابعيها بمحاولة نحسبها جادة 
المستقبل على  الواقع واستشراف  لقراءة 
أو  التفاؤل  في  إفــراط  ودون  حذر،  نحو 

تكن  لم  الثقة  التشاؤم.  بحور  في  غرق 
المشهد  إن  بل  فحسب،  ودولية  عربية 
ورغم  إذ  الفتة،  مفارقة  سجل  المحلي 
عرقلة توزيع جريدة »الوسط« في شرق 
دوالب  فإن  صدورها،  باكورة  في  البالد 
الوسط يزخر بشهادات تكريم من جهات 
حكومية وأهلية في شرق البالد مثل مركز 
تدريب القبة التابع لقوات القيادة العامة، 
والهيئة  بنغازي،  األطفال في  ومستشفى 
اإلسالمية،  والشؤون  لألوقاف  العامة 
واتحاد مؤسسات المجتمع المدني برقة، 
ومؤسسة ليبيا الوطن اإلعالمية، والهالل 

األحمر الليبي طبرق.
عامها  في  »الــوســط«  ــول  دخ ومــع 
التحريري  العمل  فريق  يجدد  الثامن، 
الليبي  ــارئ  ــق ال ــع  م عــهــده  والــفــنــي 
أمينة  »الوسط«  تستمر  بأن  والعربي، 
قبل  واألخالقية  اإلنسانية  رسالتها  على 

المهنية.

قانون املرتبات املوحد يرى النور
الثالثاء  جلسة  في  النواب  مجلس  أقــر 
المرتبات الموحد بعد جدل طويل  قانون 
نائب  إقالة  قرر  كما  جلسة.  أكثر من  دام 
علي  المركزي،  ليبيا  مصرف  محافظ 
رفضه  وإعـــالن  منصبه،  مــن  الحبري، 
ليبيا  حصة  ببيع  الخاصة  »هيس«  صفقة 
في شركة »هيس« األميركية، التي كانت 

مالكة لعقود امتياز حقل الواحة.
ونص مشروع قانون المرتبات الموحد 
العاملين  ألف دينار كحد أدنى ألجور  على 
الدولة  الدولة، فيما يبلغ راتب رئيس  في 
20 ألف دينار، عالوة على سبعة آالف دينار 
مجلس  رئيس  راتــب  بينما  سكن،  بدل 
الوزراء يبلغ عشرة آالف دينار، وبدل سكن 
بخمسة آالف دينار. وأوضح جدول مرتبات 
راتب  أن  المرفق  العليا  القيادية  الوظائف 
وأعضاء  النواب  مجلس  رئيس  من  كل 
وبدل  دينار  آالف  بعشرة  تحدد  المجلس 

سكن بخمسة آالف دينار.
الثانية  المادة  حول  الجدل  واحتدم 
من القانون، حتى أن مقرر جلسة اإلثنين 
احتجاجا  منها  خرج  قلمة  صالح  الماضي 
أحد  مــن  مـــرات  عــدة  مقاطعته  على 

األعضاء  يقرها  أن  قبل  وذلك  األعضاء، 
النهاية. باألغلبية في 

الحد  كــان  إذا  ما  حــول  الجدل  ودار 
العاملين  على  يسري  لــألجــور  األدنـــى 
العامة،  الميزانية  من  الممولة  بالجهات 
أصحاب  المتقاعدون  إليهم  يُضم  أم 

الضماني. والمعاش  األساسية  المعاشات 
المسماري  سلطنة  النائبة  وطالبت 
بتطبيق الحد األدنى على القطاع الخاص 
هشة  »فئة  باعتبارهم  والمتقاعدين 
هذا  إلى  الحاجة  أمس  في  المجتمع  في 

الحق«.

طرابلس - الوسط

 ●

كل شيء

»الوسط« مرجع موثوق لوسائل اإلعالم العربية والعاملية

محاولة جديدة لفتح »الملف« ومجلس النواب يفجر سجاال جديدا حول »المصرف«

من »لوكربي« إلى »املركزي«.. أسبوع خلط األوراق
عرف  ما  ملف  لفتح  جديدة  محاولة  األسبوع  مطلع  شهد 
عبر  لوكربي«،  بـ»قضية  الماضي  القرن  تسعينيات  طوال 
المواطن  خطف  أو  اختفاء  عن  تتحدث  معلومات  تسريب 
المريمي،  مسعود  أبوعجيلة  عسكري(  )ضابط  الليبي 
إعادة  أهداف  من  الليبيين  عديد  لدى  الهواجس  أثار  ما 
منذ  وسياسيًا  قانونيًا  المقفلة  القضية  هذه  عن  الحديث 
الصراعات  إلى ورقة إضافية في سياق  14عامًا، وتحويلها 

والمناكفات السياسية بين بعض أطراف األزمة.
ومجلس  للدولة  األعلى  المجلس  سارع  السياق  ففي 
فتح  إعادة  بمحاوالت  يقضي  بقرار  التنديد  إلى  النواب 
المحاوالت  هذه  البرلمان  واعتبر  »لوكربي«،  قضية  ملف 
بـ»مالحقة  قرارًا  النواب  مجلس  وأصدر  عظمى«.  »خيانة 
مسعود  أبوعجيلة  المواطن  على  القبض  في  المتورطين 
على  يترتب  ما  كل  بطالن  على  والتأكيد  المريمي«، 

احتجازه من نتائج.
بشكل  ترد  لم  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  لكن 
بيان  عــدا  ما  المجلسين،  بياني  على  ومباشر  صريح 
فضفاض صدر عن وزارة العدل لم يجب عن السؤال بشأن 
احتمال  المخاوف من  أبوعجيلة، ولم يزل  المواطن  مصير 
تسليمه لدولة أجنبية، إيذانًا بإعادة فتح ملف القضية من 

جديد.
وصار اختفاء المواطن، وهو أحد المتهمين الرئيسيين 
بلدة  سماء  فوق  أميركية  ركاب  طائرة  تفجير  قضية  في 
1988، وفق مزاعم غربية،  العام  »لوكربي« اإلسكتلندية 

يمثل لغزًا في ظل غياب معلومات موثوقة بالخصوص.
فإن  الساعة؛  حد  إلى  الرئاسي  المجلس  صمت  ورغم 
حساسية القضية تسببت في إثارة أزمة داخلية في نوفمبر 
الوحدة،  حكومة  في  الخارجية  وزيرة  أكدت  حين   2021
مع  التعاون  ليبيا  بإمكان  أنه  آنــذاك  المنقوش،  نجالء 
الواليات المتحدة، لتسليم أبوعجيلة، مشيرة إلى أن هناك 

نتائج إيجابية آتية في هذا الصدد.
الرئاسي  المجلس  أصــدر  التصريحات،  تلك  وعقب 
غير  للتحقيق،  وإحالتها  احتياطيًا،  المنقوش  بإيقاف  أمرًا 
أوضحت  الكبير  الجدل  وبعد  منصبها،  في  استمرت  أنها 
»لوكربي«  قضية  ملف  أن  الدبيبة  بحكومة  العدل  وزارة 
بنص  والقانونية  السياسية  الناحيتين  من  بالكامل  أقفل 
والواليات  الليبية  الدولة  بين  أبرمت  التي  االتفاقية 

المتحدة في أغسطس 2008.
المعنية  الجهات  جانب  من  انتظار ظهور مستجد  وفي 
يوضح مصير أبوعجيلة، يستمر خلط األوراق في المشهد 
محافظ  نائب  إقالة  النواب  مجلس  قــرار  بعد  الليبي، 
مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، وتكليف مرعي مفتاح 

على  العمل  صعوبة  من  يزيد  ما  له،  بدياًل  البرعصي، 
مساعي توحيد المصرف المركزي.

المركزي  ليبيا  مصرف  إعالن  من  أيام  بعد  القرار  وجاء 
في طرابلس ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينارًا تحمل 
التهم  ليرد  الحبري،  علي  المصرف،  محافظ  نائب  توقيع 
فئة  العملة  يستقبل  ال  طرابلس«  »مركزي  أن  بــدوره 
بريطانيا  المطبوعة في  دينارًا سواًء  والخمسين  العشرين 
مركزي  تنويه  من  الغرض  أن  الحبري  ورأى  روسيا،  أو 
في  المطبوعة  العملة  ضد  العام  الرأي  تهييج  طرابلس 
روسيا، لكن نقل عن عدد من النواب أن من أسباب إقالة 
من  المنتخبة  الحكومة  تمويل  عن  تقاعسه  الحبري  علي 
امتناعه  جانب  إلى  باشاغا  فتحي  يقودها  والتي  المجلس 

عن االمتثال لالستجواب أمام البرلمان.
تطال  اتهامات  كانت  المصرفين،  صراع  يتعقد  وبينما 
بطرابلس،  الكبير  الصديق  المركزي  المصرف  محافظ 
المطلوبة«  المالية  المخصصات  اعتماده  »عدم  بداعي 
تسعة  وفــاة  حادثة  خلفية  على  السرطان  مرض  لعالج 
وجراحة  طب  مستشفى  في  بــاألورام  مصابين  أطفال 
األطفال ببنغازي وهو ما يسلط الضوء على تأثير االنقسام 
جرعة  تكلف  حيث  المرضى  صحة  على  والمالي  السياسي 

عالج الكيماوي في ليبيا أكثر من ثالثة آالف دوالر.
المشهد  يعكسه  ما  أن  الليبي  للشأن  متابعون  ويعتبر 
إلى  للوصول  التفاؤل  من  بكثير  يسمح  ال  حاليًا  الليبي 
في  الفاعلة  األطــراف  بين  السياسي  التوافق  من  حالة 
الداخل، يوازي ذلك تشاؤم خارجي تجاه إمكانية الوصول 
السياسية،  العملية  مسار  في  مهم  اختراق  تحقيق  إلى 
الخارجية  للشؤون  السامي  المفوض  أيضًا  أبداه  ما  وهو 

كلمته  في  قال  حين  بوريل،  جوزيب  األوروبي،  باالتحاد 
»يشعر  ال  االتحاد  إن  ــي  األوروب البرلمان  جلسة  خالل 
بالتشجيع حيال حدوث أي اتفاق محتمل بشأن االنتخابات 
لالتحاد  »يمكن  أنه  األربعاء،  بوريل  وأضاف  ليبيا«،  في 
الوساطة  جهود  بدعم  فرق  إحداث  الدوليين  وشركائه 
األممي  المبعوث  عمل  دعم  إلى  داعيًا  استباقي«،  بشكل 
جديدة  طريق  خارطة  لبناء  الليبيين  المصلحة  وأصحاب 

االنتخابات. نحو  ومشتركة 
ويعكس القلق األوروبي من طول أمد الصراع خلفيات 
الوضع  الجوانب األمنية والهجرة في معالجة  تركيزه على 
في ليبيا وجوارها، حيث قدم نائب رئيس المجلس الرئاسي 
محمد  الفريق  الجيش  أركــان  ورئيس  الكوني،  موسى 
الحداد إحاطة حول »طبيعة عمل االتحاد األوروبي في دول 
في  ليبيا«  مع  والتنسيق  اإلقليمي  التعاون  وسبل  الساحل 
مؤتمر التعاون عبر الحدود في العاصمة تونس، بمبادرة 
الساحل،  دول  في  األوروبي  لالتحاد  الخاصة  الممثلة  من 
في  الحدود  إدارة  في  للمساعدة  األوروبي  االتحاد  وبعثة 

ليبيا »يوبام ليبيا«.
األعباء  تقاسم  بـــ»ضــرورة  الكوني  خاللها  وطالب 
وااللتزامات لحل المشكالت المتعلقة بأمن الحدود«. يأتي 
وتشتتًا  البالد ضبابية،  في  المتأزم  الوضع  ليزيد  هذا  كل 
باتيلي،  الجديد  األممي  للمبعوث  فرصة  بإتاحة  ينبئ  ال 
أفضل مما أتيح ألسالفه من المبعوثين. وكل ذلك يؤكد 
الليبيين، وغيرهم بإمكانية  التسليم لدى كثير من  تراجع 
مع  االنتخابي،  االستحقاق  مسار  على  قريب  تقدم  تحقيق 
كل  حكومتين  بين  السلطة  على  القائم  الصراع  استمرار 

منهما له أنصاره في الداخل، وحلفاؤه في الخارج.

● جانب من جلسة مجلس النواب في بنغازي، 22 نوفمبر 2022

مع صدور هذا العدد تقفل جريدة »الوسط« العام السابع من سلسلة أعدادها 
التي بدأت في مثل هذا اليوم من العام 2015 لتستمر على مدى أعوام سبعة، 
أولى  في  القارئ  أمام  بها  تعهدت  التي  وعودها  على  محافظة  انقطاع،  دون 
التحريري، وأسلوب  افتتاحيتها، عبر رؤية شاملة أوضحنا فيها هويتها وخطها 
الدولي،  ليبيا  »الوسط« صوت  إن جريدة  وقلنا:  المهني، وطموحاتها،  عملها 
مهنية،  ليبية  صحافة  لوجود  ملحة  الحاجة  فيه  تبدو  الذي  الوقت  في  تصدُر 
الباد،  تاريخ  من  المفصلية  المرحلة  هذه  في  والوطن  الناس  هموم  تحمل 
جريدة يرى القارئ فيها نفسه ويرى فيها الوطن وما يدور من حوله، هي صوته 
التي تحترم عقله، حين  المعلومة  الخارج، تقدِّم  ليبيا في  الداخل، وصوت  في 
يتعلق األمر بيومياته أو عندما تكون بوابته المشرعة على العالم بما يحمل من 
حراك بشري ومن تطور وتغيُّر، وبكل ما يجدر بأن يقدَّم من صنوف المعرفة 
العالمي لحقوق  المعلومة وفق ما نص عليه اإلعان  اإلنسان في  إيمانًا بحق 

اإلنسان.
فهي  المهني،  طريقها  تختط  وهي  فراغ  من  تنبت  لم  ليبية  جريدة  هي 
تتكئ على إرث يمتد إلى قرن ونصف القرن هي عمر الصحافة في بادنا، هي 
جيلها الجديد، يطمح إلى تقديم صحافة مهنية تنبني على حق المواطن في 
المعلومة المقرونة بالصدق والدقة والموضوعية والحفاظ على ثوابت الوطن 
أو  أو تحقيقًا  أو تحليًا  أو تقريرًا  المجتمع ومعاييره األخاقية؛ خبرًا كان  وقيم 
صورة، وفق سياسة تحريرية واضحة، ومدونات السلوك والمعايير المهنية التي 

وُضعت لصحفييها من قبل خبراء المهنة.
توجهًا مستقًا معتداًل  بانتهاجها  القارئ  »الوسط« على وعد  كما حافظت 
من  شبكة  عبر  شاملة  صحفية  تغطية  إلى  وتسعى  متزنًا،  تحريريًا  وخطًا 
المراسلين في داخل ليبيا،  أي أن تكون دائمًا وسط الحدث، دائمًا في المكان 
نها من أن ترصد وتسجل وتوثق للحدث لتجعل قارئها معها وسط  الذي يُمكِّ
للحوار  ومنبرًا  مفتوحة  ساحة  لتكون  وستسعى  معه،  ويتفاعل  يعيشه  الحدث، 
ورأي  الرأي  »صحافة  شعار  عليها  لينطبق  اآلخر،  والرأي  الرأى  مع  والتعاطي 

الصحافة«.
مركبة  أزمة  أسيرة  والباد  تصدُر،  أن  وجب  حين  أيضًا  »الوسط«  صدرت 
يتداخل فيها السياسي مع األمني مع االجتماعي مع االقتصادي، وتحاول وبرعاية 
من المجتمع الدولي تجاوز األزمة األكثر خطورة وحساسية منذ استقال ليبيا 
العام 1951، مما يستوجب أن تكون شاهدة ومواكبة ووسيلة المواطن لمعرفة 
ما يجري في هذا السياق وتداعياته على عموم الوطن ومحيطه؛ بل ومشاركة 

في محاوالت الخروج بالباد من هذه األزمة.
ولعل إطالة سريعة على العناوين الرئيسة ألعداد الجريدة من صدور العدد 
كثيرة،  أحيانًا  المستقبل  استشرفت  بل  الحدث؛  واكبت  كيف  سنلمس  األول 
متجاوزة كافة مطبات االنقسام واالصطفاف والضغوطات التي أنتجتها األزمة 
لم  فيما  وأفلحت  واالجتماعية،  والعسكرية،  السياسية  مساراتها  مختلف  على 
يفلح فيه كثيرون، ما يعكس نهجها الرافض ألي اصطفاف غير االصطفاف مع 

الوطن، النهج الذي تتمسك به »الوسط« وهي تُدشِّن عامها الثامن.
واجهت»الوسط« مبكرًا ضغوط المصادرة والتضييق ما حرم القارئ الليبي 
من رؤيتها في األكشاك، وتصفحها ورقيًا، جراء الظرف االستثنائي الذي تعيشه 
بادنا لكن األمل يحدونا بأن نرى النسخة الورقية من الجريدة تصل القارئ في 

أي بقعة من ليبيا الحبيبة.

هكذا صدرت »الوسط«
 وهكذا تدشن عامها الثامن

■ رئيس  التحرير

طرابلس، طبرق، بنغازي، القاهرة: الوسط

اجتماع أفريقي يمهد 
للمصالحة الليبية
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أغنية الفنان حسن البيجو »دمعك غير زايد« تحقق 3 ماليني مشاهدة

إيلون ماسك يؤجل اشتراك »تويتر« إلى إيلون ماسك يؤجل اشتراك »تويتر« إلى 2929 نوفمبر نوفمبر باستخدام  اعتداءات  واآلخر  الحين  بين  تحصل 
الصوتية  المحادثات  أن  حتى  تسجيالت صوتية، 
المصنوعة بتقنية »ديب فيك« قد ال تكون بعيدة 
جدا عنا، ولدت مواد »ديب فيك«، سواء التسجيالت 
تقنيات  تطور  بفضل  الفيديوهات،  أو  الصوتية 
التعلم اآللي المعقدة، ولكنها ولدت معها مستوى 
ولرصد  الرقمية.  بالوسائط  الشك  من  جديداً 
التزييف االحترافي أو الـ»ديب فيك«، لجأ الباحثون 
الدقيقة  كاألخطاء   – البصرية  اآلثار  تحليل  إلى 
والتناقضات الموجودة في الفيديوهات المصنوعة 
بتقنية التزييف«، أما التسجيالت الصوتية المزيفة 
باحترافية )مقاطع »ديب فيك« الصوتية( فتشكل 
يتواصلون شفهيًا  غالبًا  الناس  أكبر ألن  تهديداً 
الهاتفية  االتصاالت  عبر  مثاًل،   – تصوير  دون 
توسع  وهكذا،  الصوتية.  والتسجيالت  والراديو 
احتماالت  بالصوت  المحصورة  التواصل  وسائل 
ولرصد  فيك«،  »ديب  لمواد  المعتدين  استخدام 
هذه المواد، عمدنا مع زمالئنا الباحثين في جامعة 
االختالفات  تقيس  تقنية  تطوير  إلى  فلوريدا، 
صوتية  نماذج  بين  الموائع  وسيالن  الصوتية 
عضوية لمتحدّثين بشر وأخرى صناعية فبركتها 
دفع  خالل  من  البشر  ينطق  كمبيوتر،  أجهزة 
الهواء فوق مختلف تشكيالت المسالك الصوتية 
التي تضمّ األحبال الصوتية واللسان والشفتين. 
وبتعديل ترتيب هذه التشكيالت، يغيّر اإلنسان 
ما  الصوتية  للمسالك  الصوتية  الخصائص 
يُعرف  ما  أو  مختلف  صوت   200 ابتكار  له  يتيح 
بالصوت اللغوي. ولكن التركيب البنيوي البشري 
اللغوية  األصوات  لهذه  الصوتي  السلوك  يحدد 

من  نسبيًا  صغيرة  مجموعة  ينتج  ما  المختلفة؛ 
األصوات الصحيحة لكّل واحدٍ منها، في المقابل، 
من  باحترافية  المزيفة  الصوتية  المواد  تُصمم 
خالل السماح للكمبيوتر باالستماع إلى تسجيالت 
الكمبيوتر  يحتاج  قد  الضحية.  للمتكلم  صوتية 
إلى االستماع لعشر أو عشرين ثانية من المقطع 
بحسب التقنية المستخدمة، ويُستخدم المقطع 
الصوتي الستخراج معلومات أساسية عن األنماط 

الفريدة في صوت الضحية.
يختار المعتدي جملة لتقنية »ديب فيك« ومن ثم 
يستخدم خوارزمية تحول النص إلى كالم إلنتاج 
يقول  وهو  الضحية  صوت  يشبه  صوتي  نموذج 
نموذج  صناعة  عملية  تجري  المختارة.  الجملة 
التسجيل الصوتي المزيّف بهذه التقنية في ثوانٍ؛ 
ما يمنح المتعقب المرونة الكافية الستخدام صوت 
مزيف في أي محادثة، إن الخطوة األولى للتمييز 
بين كالم البشر والكالم المفبرك بتقنية »ديب 
للمسالك  نموذج  صناعة  كيفية  فهم  هو  فيك« 

الصوتية لدى اإلنسان. لحسن الحظ، يملك العلماء 
تقنيات لتقدير ما قد يبدو عليه صوت أحدهم – أو 
أي مخلوق حي من ماٍض ساحق، كالديناصور مثاًل 

– بناًء على قياسات تشريحية للمجرى الصوتي.
ولكننا قمنا بالعكس، فقد عمدنا إلى عكس الكثير 
تقدير  استخراج  من  وتمكنا  التقنيات  هذه  من 
تقريبي للمسالك الصوتية للمتحدث خالل مقطع 
بفاعلية  التدقيق  األمر  هذا  لنا  ويتيح  له.  كالمي 
النموذج  صنع  الذي  للمتحدث  البنيوي  بالتركيب 
الصوتي. ومن هنا، افترضنا أن النماذج الصوتية 
الضوابط  قيود  أمام  ستفشل  باحترافية  المزيفة 
آخر، ساهم  بمعنى  البشر.  يملكها  التي  البنيوية 
محاكاة  في  المزيفة  الصوتية  النماذج  تحليل 
لدى  الموجودة  غير  الصوتية  المسالك  أشكال 
األشخاص الحقيقيين، وجاءت نتائج اختبارنا ليس 
لتؤّكد نظريتنا فحسب، بل لتكشف أيضًا أمراً مثيرًا 
المسالك  تقديرات  استخراج  وعند  إذ  لالهتمام. 
الصوتية من التسجيالت الصوتية المزيفة، وجدنا 
أنها كانت غالبًا غير صحيحة. على سبيل المثال، 
أنتجتها  المزيفة  الصوتية  التسجيالت  أن  وجدنا 
انبوبة  وتركيبة  قطر  بنفس  صوتية  مسالك 
شفط المشروبات، في حين أن المسالك الصوتية 
التنوع في  البشرية تتميّز باالتساع والمزيد من 
الشكل، تثبت هذه الحقيقة أن التسجيالت المزيفة 
باحترافية، حتى عندما تقنع المستمعين البشر، ال 
تتمتع بأي مصداقية؛ ألنها تظل متميزة عن الكالم 
البشري. ويمكننا، من خالل تقدير التركيب البنيوي 
المسؤول عن ابتكار أي حديث، أن نحدّد ما إذا كان 

التسجيل الصوتي بشريًا أو من صنع الكومبيوتر.

تستثمر »جنرال موتورز« الكثير من األموال في 
مستقبلها الكهربائي، وهذه ليست مفاجأة ألن 

الصناعة والسوق تشير إلى هذا االتجاه، لكن 
الشركة األميركية لم تنته بعد من إنفاق المزيد 

لتعزيز وجودها في عصر الكهرباء وجاء أحدث 
استثمار لشركة »جنرال موتورز« بمبلغ 45 مليون 

دوالر، سيجري استخدام هذه األموال لتوسيع إنتاج 
مصبوبات وحدة القيادة في مصنع صب األلمنيوم 

التابع لشركة جنرال موتورز في بيدفورد، إنديانا، 
نظرا ألن »جنرال موتورز« تتوقع طلبا قويا على 

الشاحنات الكهربائية في السنوات المقبلة، فإنها 
تريد التأكد من أن لديها القدرة على دعم هذا 

النمو، في ديسمبر 2021، أنفقت »جنرال موتورز« 
أكثر من 51 مليون دوالر في المصنع المذكور، 
والذي جرى استخدامه لتركيب معدات جديدة 

وحديثة إلنتاج المركبات الكهربائية، بما في ذلك 
»GMC Hummer EV«، وقال نائب رئيس 

جنرال موتورز لعالقات التصنيع والعمل في أميركا 
الشمالية، فيل كينلي، »إن عملية بيدفورد الخاصة 

بنا هي واحدة من مرافق صب األلمنيوم الرائدة 
في العالم، وهذا االستثمار اإلضافي هو حقا 

استثمار في فريق بيدفورد والتزامهم بالتميز«، 
توظف منشأة بيدفورد التي تبلغ مساحتها مليون 

قدم مربع ما يقرب من 680 عامال بالساعة وبأجر، 
تنتج عمليات الصب بالقالب كتل األسطوانات 

والمكونات الهيكلية وأغلفة وحدة القيادة 
المستخدمة في سيارات »شيفرولية«، »بويك«، 

»جي إم سي«، و»كاديالك«.

ستطرح »نسبريسو«، الشركة الفرعية لمجموعة 
»نستله« السويسرية كبسوالت قهوة قابلة 

للتحلل العام في محاولة لدرء المنافسين الذين 
يحاولون دخول سوق القهوة المنزلية المربح، 

من خالل بدائل صديقة للبيئة، وستطلق 
»نسبريسو« التي تصنع آالت قهوة منزلية 

وكبسوالت واكسسوارات تابعة لها، كبسوالت 
ورقية يمكن تحويلها إلى سماد في المنزل »في 
فرنسا وسويسرا عام 2023« قبل أن تنتشر في 
األسواق األخرى في 2024، على ما قال الرئيس 
التنفيذي للشركة غيوم لو كانف، وفق »فرانس 
برس«، ومثل الكبسوالت التي أعلنت في وقت 

سابق من هذا الشهر من قبل »نسكافيه 
دولتشي غوستو«، وهي عالمة تجارية أخرى 
لشركة »نستله«، ستوضع طبقة رقيقة من 

البوليمير الحيوي القابل للتسميد داخل األختام 
الورقية في القهوة إلبقائها طازجة، وأوضح لو 
كانف أن كبسوالت »نسبريسو« الجديدة التي 

يمكن استخدامها في اآلالت الحالية للعالمة 
التجارية، لن تحل مكان كبسوالت األلمنيوم 

بل ستقدم »بديال« لألشخاص الذين يرغبون 
في تحويل كبسوالتهم إلى سماد بدال من 

االضطرار ألخذها إلى نقاط إعادة التدوير أو 
إعادتها إلى المجر.

45 مليون دوالر ملركبات 
»جنرال موتورز« الكهربائية

شركة قهوة تنتج كبسوالت 
قابلة للتحلل

وسائل جديدة للكشف عن التسجيالت الصوتية املزيفة

CINEMA
CINEMA

من خالل هذه الزاوية حاولنا التعريف بالمحاوالت 
جريدة  تابعت  فقد  الليبية  للسينما  الشبابية 
والممثلين  المخرجين  أفالم  أخبار  »الوسط« 
على  الضوء  وسلطت  الشباب  الليبيين  الكتَّاب 
المهرجانات  في  ومشاركاتهم  عروضهم  مواعيد 
جوائز  بعضها  حققت  حيث  والخارجية،  الداخلية 
والسجان«  »السجين  الليبي  الفيلم  مثل  مهمة 
الذي حصد جائزة »هيباتيا  األمين  للمخرج مهند 
المسابقة  ضمن  روائي  فيلم  كأفضل  الذهبية« 

الرسمية لمهرجان اإلسكندرية للفيلم القصير.
التاجوري  سلوى  الليبية  المخرجة  فيلم  فاز  كما 
مسابقة  في  األولى  بالجائزة  وطني«  في  »غريب 
عنوان  حملت  التي  القصيرة  الوثائقية  األفالم 
نظمتها  المسابقة  ليبية«،  رؤية   - »الديمقراطية 
الديمقراطية  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة 
إيراتو  ومنظمة   »DW« أكاديمية  مع  بالتعاون 

التاجوري،  وسلوى  والفنون،  والثقافة  لإلعالم 
من  سينمائية  ومخرجة  وتشكيلية  ليبية  فنانة 
مدينة بنغازي، ولدت في فرنسا، ودرست اإلخراج 
السينمائي بالمعهد العالي للدراسات السينمائية 
في باريس )ESEC( وتخرجت العام 2016، عرض 
)ليبي  مسدود«  »طريق  الروائي  الفيلم  أيضًا  لها 
للسينما  ليبيا  في  صنع  مهرجان  في  فرنسي(   -

المحلية في مدينة أجدابيا.
للمخرجة  الحرية«  الوثائقي »حقول  الفيلم  وحقق 
الليبية نزيهة عريبي جائزة األكاديمية البريطانية 
لفنون السينما والتلفزيون كما عرض في العديد 
مهرجان  بينها  ومن  الدولية،  المهرجانات  من 
الوثائقي  للفيلم  و»إدفا  »لندن«،  »تورنتو«، 
»بالك  مهرجان  وكذلك  بأمستردام،  الدولي« 
ستار السينمائي«، ومهرجان »أجيال السينمائي«، 
ومهرجان »كوبنهاغن الدولي لألفالم الوثائقية«.

أعلن إيلون ماسك، تأجيل إطالق االشتراك المدفوع 
الجديد على »تويتر« حتى 29 نوفمبر الجاري، بعد 
عشرة أيام من الجدل حول هذا المشروع الرئيسي 
للمالك الجديد، وغرد المدير العام الجديد للشبكة 
»جرى تأجيل إعادة إطالق خاصية »بلو فيريفايد« إلى 
29 نوفمبر للتأكد من أنها ستكون بأفضل حال« قبل 
استحواذ رئيس تيسال على »تويتر« في 27 أكتوبر، 
كانت المنصة تتيح من ناحية خاصية العالمة الزرقاء 
لتوثيق حسابات المؤسسات واألشخاص المعروفين 
مجانا، ومن ناحية أخرى، كانت تقدم اشتراكا مدفوعا 
بلو«،  »تويتر  اسم  تحت  إضافية،  خيارات  يتضمن 
لهذا  إصالحا  أحادية  بصورة  ماسك  إيلون  وأطلق 
االشتراك يتضمن أيضا توثيق الحسابات، ما يتيح 
الخاصية  هذه  على  الحصول  المستخدمين  لجميع 
مقابل  الشبكة،  على  شهرتهم  عن  النظر  بغض 
»تويتر  تفعيل  جرى  وقد  شهريا،  دوالرات  ثمانية 
أجهزة  على  أسبوع  قبل  الجديدة  بصيغتها  بلو« 
»آي فون« وسط فوضى عارمة، بعد أيام من صرف 
نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 موظف، 
وعلى مدى 48 ساعة، تكاثرت على تويتر حسابات 
مزيفة تحمل عالمة توثيق زرقاء تدّعي أنها عائدة 
لمشاهير أو شركات كبرى، واضطرت شركة األدوية 
»إلي ليلي« إلى االعتذار الخميس بعد انتشار تغريدة 
من حساب باسمها مرفق بعالمة توثيق زرقاء، كانت 

تتضمن وعدا بتقديم االنسولين مجانا.
والجمعة، أزيلت إمكانية االشتراك في »تويتر بلو«، 

إعالم  وسائل  نشرتها  داخلية  مذكرة  أشارت  فيما 
أميركية، إلى أن الخدمة معلقة حاليا »لمعالجة قضايا 
انتحال الصفة«، في النظام الذي سيجري إطالقه في 
المستخدم سيؤدي  تغيير في اسم  أي  نوفمبر   29
إلى فقدان العالمة الزرقاء حتى التحقق من االسم 
من جانب تويتر كما وعد إيلون ماسك، وقال ماسك 
أيضا إن األشخاص الذين ال يشتركون في الخدمة 
المدفوعة سيفقدون العالمة الزرقاء إذا حصلوا عليها 
مجانا في األشهر المقبلة، في موازاة ذلك، أصدرت 
الشبكة االجتماعية األربعاء الماضي عالمة »رسمي« 
على  المشاهير  بعض  لحسابات  الرمادي  باللون 
الشبكة، غير أن إيلون ماسك سارع إلى إصدار مذكرة 
في اليوم عينه أزال فيها هذه العالمة الجديدة، قبل 
كروفرد  إيستر  التطوير  منتجات  مديرة  تتدخل  أن 
البداية  في  مخصصة  ستكون  العالمة  أن  لتوضح 

للحكومات والمنظمات.

شعر الحكمة
واعره موعرها

فقدت اللي للعين كيف نظرها
في قبر تما واعره موعرها

اتزيد وعاره
والبت مع اليام تطفئ ناره
عوز عزيز العين راح توارا

فقده كبيره فقدته مكبرها

كلمة1000النمسا تنشئ قوات خاصة ملالحقة الجرائم 
أن  كارنر،  جيرهارد  النمسا  داخلية  وزير  أكد 
لمالحقة  خاصة  قوات  إنشاء  بصدد  بالده 
الجرائم اإللكترونية، والتي قد تمهد ألعمال 
األمن  تهدد  وإرهاب  وعنف  البشر  تهريب 
العام، وقال كارنر إن ملف الهجرة يجتاز حاليا 

أصعب  من  واحدة 
أن  مضيفا  الفترات، 
الشرعية  غير  الهجرة 
تأتي على شكل موجات 
من  حذرنا  قد  وسبق 
وذكر  بالفعل،  ذلك 
المرحلة  أن  الوزير 
إجراءات  من  األولى 
وزارة  تكون  اللجوء 
الداخلية هي المسئولة 

عن ذلك جنبًا إلى جنب مع المكتب الفيدرالي 
يتم  اإلجراء  أن  إلى  الفتا  واللجوء،  للهجرة 
بشكل سريع للغاية، موضحا أن القادمين من 
الهند ال توجد فرصة  المستقرة مثل  الدول 
العودة سريعا  وعليهم  اللجوء  لقبول  عمليًا 
إلى وطنهم، وأشار إلى أن النمسا تظل تتمتع 
بأعلى مستويات األمان في العالم على الرغم 

من التحديات األمنية الخطيرة حاليا، يذكر أن 
النمسا تلقت هذا العام 90 ألف طلب لجوء، 

ولم يتم قبول إال 17 ألف طلب منها.
إجرامي  نشاط  هي  اإللكترونية  والجرائم 
يستهدف جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو 
جهازًا متصاًل بالشبكة 
استخدامهم.  وتحاول 
الجرائم  معظم  تقع 
أيدي  على  اإللكترونية 
مخترقين  أو  لصوص 
األموال،  كسب  يودون 
أخرى  نادرة  وأحيانًا 
وراء  من  الهدف  يكون 
الجرائم اإللكترونية هو 
بأجهزة  الضرر  إلحاق 
الكمبيوتر ألسباب غير الربح، وقد تكون هذه 
األسباب سياسية أو شخصية، ويمكن أن تقع 
الجرائم اإللكترونية على يد أفراد أو منظمات؛ 
اإللكترونيين  المجرمين  هؤالء  بعض 
المتقدمة  التقنيات  ويستخدمون  منظمين 
وهم ذوي مهارات فنية عالية، وبعضهم مجرد 

مخترقين مبتدئين.

 3 من  أكثر  زايد«  غير  »دمعك  البيجو  حسن  الليبي  الفنان  أغنية  حققت 
غناها  أن  والتي سبق  األسبوع  هذا  يوتيوب  موقع  على  ماليين مشاهدة 
التسعينيات،  مطلع  في  عبدالقادر  عبدالجليل  الراحل  الشعبي  الفن  ملك 
وكنا في جريدة »الوسط« قد احتفينا بطرحها قبل 4 سنوات حيث أهدى 
عبدالجليل  الفنان  إلى  الجديد  بتوزيعها  األغنية  البيجو  حسن  الفنان 
عبدالقادر »تكريمًا له على ما قدمه خالل مسيرته الطويلة للفن الشعبي 

الليبي« وفقًا لما أعلنه البيجو في بداية فيديو األغنية.
األكورديون  عازف  بمشاركة  الجديد  توزيعها  في  األغنية  تميزت  كما 

عبدالقادر  عبدالجليل  الفنان  رافق  الذي  ميالد  خليفة  الفنان  الشهير 
وشكل معه ثنائيًا قدم العديد من األعمال التي ال تزال تغنى في األفراح 

واالحتفاالت والمهرجانات في مختلف أنحاء ليبيا.
يذكر أن الفنان أحمد الزليتني أسس العام الماضي فرقة )الزمن الجميل( 
من أبرز فناني وعازفي بنغازي وليبيا، وعلى رأسهم عازف الكمان الشهير 
بن  صالح  والفنان  السراوي  نوري  والفنان  اإلسكندراني  مصطفى  الفنان 
سعود والفنان عوض بوزنوكة والفنان أحمد السعيطي والفنان مصطفى 

نجم والفنان عوض الحداد.

هاشتاغ »#املونديال_شرقي« يتصدر الترند

»#المونديال_شرقي«  هاشتاغ  أصبح 
يتصدر الترند واألكثر تداواًل في الصفحات 
االجتماعي،  التواصل  بمواقع  العربية 
إطالقه،  من  فقط  أيام  ثالثة  بعد  وذلك 
وظهر هاشتاغ »#المونديال_شرقي« في 
قائمة الوسوم النشطة في موقع »تويتر« 

بعد أيام قليلة فقط من إطالقه.
»#المونديال_شرقي«  هاشتاغ  وأطلق 
بطولة  لتغطية  الجاري،  نوفمبر   15 في 

انطلقت  والتي   ،2022 قطر  العالم  كأس 
مونديال  كأول  الجاري،  نوفمبر   20 األحد 

يقام في الشرق األوسط وفي بلد عربي.
الخور  مدينة  في  البيت  استاد  وشهد 
خمسين  نحو  يبعد  الـــذي  الشمالية 
كــيــلــومــتــرًا شــمــال الــعــاصــمــة الــدوحــة 
التي  التقليدية  الخيمة  من  والمستوحى 
البطولة  افتتاح  حفل  البادية  أهل  سكنها 

المقامة مرة كل أربع سنوات.

تظهر امرأة مشهورة غارقة بالمجوهرات الباهظة في صورة على 
مواقع التواصل االجتماعي تظهرها في مكان محّلي معروف، وبعد 
وقتٍ قصير، يدخل رجل مسلح إلى المكان لينتزع المجوهرات تحت 
التهديد، لقد سمعنا هذه القصة مرات عدة خالل السنوات الماضية. 
تذكير  ولكنّه  نادر،  الحوادث  من  النوع  هذا  أن  السلطات  تدّعي 
جدّي بالخطر الذي قد ترتب عليه المشاركة بالمعلومات الشخصية 
ارتكبوا  الذين  المجرمون  وكان  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
هذا النوع من االعتداءات على المشاهير، مثل ذلك الذي حصل مع 
بأنهم  اعترفوا  قد  قبل ستّ سنوات،  باريس  في  كارداشيان  كيم 
يتعمدون في الحقيقة مراقبة مراسالت ضحاياهم المحتملين على 
مواقع التواصل االجتماعي للحصول على معلومات حول األشياء التي 
العالم  يحملونها ومكان تواجدهم، ينشر مليارات األشخاص حول 
كميات هائلة من المواد على شبكات التواصل االجتماعي يوميًا؛ ما 
يعني أن احتمال جذب صوركم على »إنستغرام« وفيديوهاتكم على 

»تيك توك« الهتمام السارقين من خبراء اإلنترنت ليس كبيرًا.
الحذر مما  إلى  ومع ذلك، توجد أسباب أخرى يجب أن تدفعكم 
تقولونه وتظهرونه عن أنفسكم عبر اإلنترنت. ويعتبر خبراء السالمة 
أنه توجد قواعد للخصوصية يجب على الجميع اتباعها عند النشر على 

التواصل الجتماعي.
الحدّ من عدد األشخاص الذين يمكنهم رؤية مراسالتكم. تتيح 
لكم تطبيقات التواصل االجتماعي تحديد من يستطيع رؤية المواد 
الغيابية  بعضها  إعدادات  أن  ولو  معها،  والتفاعل  تحملونها  التي 

)المفروضة( تجعلكم مرئيين ألي كائن حي أو روبوت على اإلنترنت.
بقدر ما قد تشعرون باإلغراء لمشاركة ما تريدونه مع عموم أفراد 
يُفضل   – طبعًا  المتابعين  على  تحصلون  بهذا  ألنكم   – الجمهور 
اتباع مقاربة حذرة وهي مشاركة منشوراتكم وصوركم بخصوصية 

مع دائرتكم االجتماعية المختارة، على منصة »فيسبوك«، يمكنكم 
تعديل إعداداتكم من خالل تشغيل عملية التحقق من الخصوصية 
التي تقدمها الشبكة، والتي يمكنكم من خاللها ضبط ظهور ملفكم 
الشخصي على »لينكد إن« وعناصر عدة فيه. في المقابل، تعمد منصة 
»سناب شات« إلى تقييد رؤية منشوراتكم بأصدقائكم عليها، وإذا 
قررتم ترك منشوراتكم متاحة للجميع، عودوا أنفسكم على استخدام 
األدوات التي تتيحها التطبيقات للتخّلص من بعض المستخدمين أو 
المواضيع في حال جذبتم نوعًا معينًا من المتابعين أو ساهمتم في 

التحريض على محادثات كنتم تتمنون لو أنها لم تحصل.
تقدّم الشبكة الوطنية لالغتصاب واإلساءة والسفاح في الواليات 
توفرها  التي  والترشيح  الحجب  أدوات  يوضح  دلياًل مفيداً  المتحدة 
مشاركة  وعــدم  و»تويتر«،  و»فيسبوك«  »إنستغرام«  منصات 
الموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي. قد يكون هذا األمر صعبًا مع 
بعض التطبيقات االجتماعية كـ»إنستغرام« التي تِسم منشوراتكم 
بموقعكم تلقائيًا إاّل في حال غيّرتم اإلعدادات على هاتفكم لمنع 
التطبيق من الوصول إلى بيانات الموقع. وفي منصّات أخرى، عليكم 
اختيار إظهار موقعكم عند كتابة مراسلتكم – في حالة »فيسبوك«، 
من خالل النقر على رمز »التحّقق في« أسفل المساحة المخصصة 
للكتابة. ولكن حتى ولو قرّرتم عدم مشاركة بيانات موقع هاتفكم 
مع التطبيق، ستستخدم الشبكات االجتماعية وسائل أخرى لتحديد 
مكانكم ومن ثمّ، قد تعمد إلى تحويل هذه البيانات إلى أرباح مالية 

عبر اإلعالنات الموجهة.

توصيات للحد من التشارك بالبيانات الشخصية

أفالم ليبية تألقت وحققت جوائز خارجيةأفالم ليبية تألقت وحققت جوائز خارجية

العام الثامن
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للساسة  األكبر  الشاغل  االنتخابات  يزال حديث  ال 
الليبي،  الوضع  إلى  يتطرقون  حينما  الدوليين، 
بينما تراجع هذا الحديث محليًا، فاألطراف المحلية 
تركز على تحركاتها قصيرة المدى وتسعى للبقاء 
بالسلطة، دون أن يجد جديد في ملف االنتخابات مع 
اقتراب حلول الذكرى السنوية األولى للموعد الذي 
الرئاسية،  االنتخابات  تُجرى فيه  أن  كان مفترضًا 
الخارجية  وزير  مع  لقاء  وفي   .2021 ديسمبر   24
التركي مولود تشاووش أوغلو بأنقرة، قال الممثل 
الخاص لألمين العام، رئيس بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، عبداهلل باتيلي، إنهما اتفقا على أن 
»إجراء االنتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية 
في ليبيا«. وأشارا إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي 
بتنسيق جهودهم لمساعدة الليبيين في التغلب على 

هذه األزمة التي طال أمدها«.
من جانبه، عبر تشاووش أوغلو عن دعم بالده 
لباتيلي، متمنيًا »له النجاح«. والتقت وزيرة الخارجية 
والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
هامش  على  التركي،  الوزير  مع  المنقوش  نجالء 
التاسع  العالمي  المنتدى  أعمال  في  مشاركتهما 
لمنظمة األمم المتحدة لتحالف الحضارات المنعقد 
في مدينة فاس بالمغرب، بحضور األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس وعدد من الوزراء وممثلي 
الدول المشاركة. وقالت المنقوش إنها ناقشت مع 
نظيرها التركي »جهود إرساء السالم في ليبيا، ودعم 
إجراء االنتخابات وفق قواعد قانونية سليمة، وتقوية 
الشراكة بين البلدين«. فيما أضاف أوغلو: »سنواصل 

العمل معًا لضمان االستقرار في ليبيا«.

أولوية أممية لخمسة ملفات ليبية
إلى ذلك، أعلن مجلس األمن أن اللجنة الخاصة 

بليبيا التابعة له، استمعت إلى عرض قدمه فريق 
الخبراء المعني بليبيا بشأن برنامج عمله بموجب 

الوالية الممددة وفق القرار 2644.
الجاري،  نوفمبر  من  الرابع  في  عُقِد  االجتماع 
إذ عرض الفريق المجاالت الخمسة الرئيسية التي 
المسلحة، مع  الجماعات  يركز عليها، وأولها ملف 
التركيز على االتجار بالبشر وأنواع أخرى من األنشطة 
اإلجرامية العابرة للحدود، وقدرتها على التأثير على 

العملية السياسية الليبية.
المتعلقة  المالحظات  الفريق  عرض  وثانيًا، 
حقوق  وانتهاكات  الدولي  اإلنساني  بالقانون 
اإلنسان، وثالثًا، ملف حظر توريد األسلحة، بما في 
ذلك اإلبالغ عن حوادث عدم االمتثال برًا وجوًا وبحرًا.

األمميون  الخبراء  عرضها  التي  الملفات  ورابع 
يتعلق بأي محاوالت لتصدير النفط الخام والمنتجات 
جمع  وكذلك  المشروعة،  غير  المكررة  البترولية 
الوقود  تهريب  حاالت  عن  واإلبــالغ  المعلومات 
ملف  وأخيرًا  األخــرى،  المشروعة  غير  واألنشطة 
تجميد األصول، بما في ذلك المراقبة المستمرة 
عن  صادر  بيان  وفق  الصحيح،  بالشكل  لتنفيذه 
وفريق  اللجنة  أعضاء  أن  فيه  جاء  األمن،  مجلس 
الخبراء فتحوا مناقشة عقب انتهاء العرض، مشيرًا 
الفريق  عمل  ببرنامج  اللجنة  أعضاء  ترحيب  إلى 

وأعربوا عن دعمهم له.

موقف جزائري
الجزائر دعوتها إليجاد تسوية  إلى ذلك، جدّدت 
لألزمة الليبية في إطار حل توافقي، وإنجاز استحقاق 
المصالحة الوطنية الشاملة بما يفضي إلى تنظيم 
االنتخابات التي ستمكن الشعب الليبي من اختيار 

ممثليه على مستوى المؤسسات السياسية.
ليبيا سليمان شنين  الجزائر لدى  وأدلى سفير 
بتصريحات عن رؤية بالده للوضع الليبي، خالل حفل 
عقد بسفارة بالده في العاصمة طرابلس، لمناسبة 

الذكرى الـ68 الندالع الثورة الجزائرية وحضره رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، 
هذا األسبوع. وأشار شنين إلى موقف الجزائر تجاه 
األزمة الليبية القائم على »رفض التدخالت الخارجية 
في الشأن الداخلي، ودعم جهود المبعوث األممي 
ليبيا عبداهلل باتيلي، والدعوة إليجاد تسوية  إلى 

لهذه األزمة في إطار حل توافقي ليبي- ليبي«.
كما تحدث عن عظمة ثورة بالده التي قامت بين 
العامين 1954 و1962، مشيدًا بالدعم الذي قدمه 
الشعب الليبي لنظيره الجزائري خالل النضال من 

أجل التحرر واالستقالل.
العالقات  الدبيبة إلى »عمق ومتانة  فيما لفت 
من  كبير  إرث  إلى  تستند  التي  الليبية–الجزائرية 
التضامن والتآزر بين الشعبين، ال سيما خالل حقبة 
الجزائر  بـ»موقف  منوهًا  االستعمار«،  ضد  الكفاح 
الداعم للشعب الليبي ولسيادة ليبيا ووحدتها في 

المرحلة الراهنة«.
واستضافت الجزائر في مستهل نوفمبر الجاري 
الصادر  الجزائر«  العربية، وجاء في »إعالن  القمة 
من  والثاني  األول  في  المنعقدة  القمة  ختام  في 
الشهر، التأكيد على »تنظيم االنتخابات في أسرع 
الدائم  السياسي  االستقرار  لتحقيق  ممكن،  وقت 

في ليبيا«.
الرئاسي،  المجلس  رئيس  استقبل  ــدوره،  ب
األحزاب  من  عدد  وممثلي  رؤساء  المنفي،  محمد 
للجميع  »ليبيا  الشرقية  المنطقة  في  السياسية 
الديمقراطي  والمدني  ليبيا  وأمل  الكرامة  وليبيا 
الديمقراطي  والمجتمع  واالستحقاق  والتفاؤل 
الفيدرالي  والتكتل  الشعبية  والحركة  والمساواة 

وحركة المستقبل واالنطالقة«.
وبحث اللقاء، مستجدات األوضاع السياسية في 
ليبيا، ورؤية المجلس الرئاسي واألحزاب السياسية، 
للخروج من االنسداد السياسي، والوصول لالنتخابات 

وتحقيق االستقرار في البالد.

وأشاد رؤساء وممثلو األحزاب بـ»جهود المنفي 
لرأب الصدع ولم الشمل وجمع الفرقاء السياسيين، 
من خالل مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه 

المجلس«.
بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي الحرص على 
تحقيق رغبة قرابة ثالثة ماليين ناخب بالوصول 
لالستحقاق االنتخابي، وإنهاء كل المراحل االنتقالية 

ليعم السالم والتنمية في أنحاء البالد.

حفتر يزور سرت
من جانبه، زار القائد العام لقوات القيادة العامة، 
المشير خليفة حفتر سرت اإلثنين الماضي، وقال إن 
المدينة »ال بُد أن تلعب دورًا في مرحلة االنفراج 
التي يتطلع لها الليبيون بحكم تاريخها المشرف 
ومركزها السياسي«، متابعًا: »نتطلع أن تصبح سرت 

الحاضنة لملتقيات التصالح«.
و»ليبيا   »24 و»ليبيا  »المسار«  قنوات  ونقلت 
كل  من  الرغم  »على  قوله:  حفتر  عن  الحدث« 
المحاوالت والمناورات السياسية التي عملت على 
إخضاع الجيش الوطني لسلطات ال تستمد شرعيتها 
من الشعب مباشرة، فإننا بقينا صامدين أمام كل 
الضغوط، متمسكين بمبدأ أن الجيش لن يخضع 
ألي قيادة عليا، إال التي ينتخبها الشعب مباشرة، 

وسيظل هذا المبدأ قائمًا ال حياد عنه«.
وتابع: »لن نسمح بتكرار التجارب الفاشلة حتى 
الشعب  بمصير  يعبثون  ممن  الفساد  يستمر  ال 
المسلحة  »القوات  أن  مؤكدًا  ثرواته«،  ويسرقون 
تتحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة رغم الحظر الجائر 

والعوائق«.
أن  على  بالتأكيد  السابق  خطابه  حفتر  وجدد 
»العبث بمصير ليبيا ال بُد أن يتوقف، وليس لدينا 
»أن  ضرورة  إلى  الفتًا  السطور«،  بين  نخفيه  ما 
والمحافظة  السيادة  على  مبنية  الشعارات  تكون 

عليها ومواجهة تحديات المرحلة«.

طرابلس، القاهرة- الوسط

الوسط- عبد الرحمن أميني
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االنتخابات.. الحل الغائب لتجاوز أزمة الشرعية
باتيلي في لقاء مع تشاووش أوغلو:

العام الثامن

مجلس األمن يفتح ملفي »تهريب الوقود« 
و»تجميد األصول«

الجزائر تدعو ملصالحة وطنية تفضي إلى 
تنظيم االنتخابات

توصية مبواجهة تزايد عدد القادمني من اجلنوب..

قوارب الهجرة تعيد االهتمام األوروبي بالوضع في ليبيا
مشترك  بنهج  االلتزام  في  وفشله  لسنوات  دوره  تالشي  بعد 
الضوء  لتسليط  األوروبــي  االتحاد  عاد  ليبيا،  في  الوضع  تجاه 
تحرّكه  فكان  المتوسط،  البحر  في  جيرانه  أقرب  ليبيا،  على 
أحدث خالفات  الذي  المهاجرين  أفواج  توافد  »الطارئ« بسبب 
بين أعضائه وإعداد خطة مثيرة للجدل لصدهم من الجنوب في 
فزان ودول الجوار. وأتيحت الفرصة ألعضاء البرلمان األوروبي، 
األحد الماضي، إلعادة ليبيا بقوة إلى جدول أعمال االتحاد أثناء 
مناقشة الوضع المقلق في البالد في جلسة عامة ألول مرة منذ 
األوروبية  المفوضية  قدمت  الماضي،  واإلثنين  سنوات.  أربع 
خطة عمل من 20 نقطة للتعامل مع زيادة وصول المهاجرين 
طارئ  اجتماع  خالل  لتقديمها  المتوسط  البحر  عبر  أوروبا  إلى 

يعقد في غدًا الجمعة.

توصية بتعزيز التعاون األوروبي- الليبي
مع  التعاون  بتعزيز  األوروبية  التنفيذية  السلطة  الخطة توصي 
أعداد  تزايد  أعقاب  في  وذلك  ليبيا،  ذلك  في  بما  العبور،  دول 
المهاجرين الوافدين إلى االتحاد األوروبي والخالف األخير بين 

باريس وروما المتعلق بسفينة »أوشن فايكينغ«.
وعلى ضوء تقاسم روسيا وتركيا السيطرة على مواقع رئيسية 
في  لنفوذهم  كتهديد  األوروبيين  إليه  ينظر  والذي  ليبيا،  في 
المبذولة  الجهود  وراء  ثقلها  إلقاء  بروكسل  تحاول  المتوسط، 
لتحقيق االستقرار والسالم في البالد بتشجيع السلطات الليبية 
العملية  ودفــع  الهش  النار  إطــالق  وقــف  على  الحفاظ  على 
التحاور  يمكنها  حتى  السلطة،  لتوحيد  واالنتخابية  السياسية 

بشكل فعال في ملفات الهجرة والطاقة واألمن.
وقال وزير الداخلية اإليطالي األسبق، رئيس مؤسسة »ميد-

أخرى  اتفاقات  تفعيل  الصعب  من  إنه  مينّيتي  ماركو  أور« 
بشأن الهجرة، »في ظل حكومتين، مع وجود المرتزقة الروس 

لـ)فاغنر( في برقة والجيش التركي في طرابلس«.

ممثل أوروبي جديد في ليبيا؟
لجنة  تقرير  على  األوروبــي  االتحاد  أعضاء  اطلع  األثناء،  وفي 

ليبيا.  في  واألمني  السياسي  الوضع  حول  الخارجية  الشؤون 
واقترح التقرير تعيين ممثل خاص لالتحاد في ليبيا، ومضاعفة 

الجهود الدبلوماسية لالتحاد من أجل تعزيز السالم.
ولتحقيق ذلك، قدم توصياته إلى بروكسل لتقديم دعم قوي 
تسعى  والتي  المتحدة  األمم  تقودها  التي  المصالحة  لجهود 
إلى انتقال السلطة سلميًا، معتبرًا أن »الحكم الضعيف والحرب 

بالوكالة عززت الجماعات المسلحة على حساب الديمقراطية«.

تعميق االنقسام نتيجة تأجيل االنتخابات
تعميق  إلى  أفضى  االنتخابات  تأجيل  أن  البرلمان  وأوضــح 
الجمود السياسي واالنقسام في ليبيا، في ظل افتقارها لوحدة 
أن  إلى  ولفت  فيها.  مقبول  دستور  وجود  وعدم  المؤسسات، 
من  يعد  لالنتخابات  زمني  وجدول  دستوري  إطار  على  االتفاق 
عبداهلل  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  أولويات 
باتيلي، باإلضافة إلى مراقبة وقف إطالق النار، ومساعدة اللجنة 

المرتزقة  إجالء  مهمة  إنجاز  في   »5+5« المشتركة  العسكرية 
والقوات األجنبية. وجدّد البرلمان دعم االتحاد األوروبي لليبيا، 
لالتحاد  البحرية  للقوة  التابعة  »إيريني«  عملية  خالل  من 
بالمساعدة  الخاصة  بعثته  وعبر  المتوسط  البحر  في  األوروبي 
حول  اإلقليمي  المؤتمر  أولى  السياق،  هذا  وفي  الحدودية. 
اهتمامًا خاصًا  والساحل«  ليبيا  بين  للحدود  العابرة  »العمليات 
خلفية  وعلى  واإلرهاب  الهجرة  ملفي  على  تركيزه  خلفية  على 
الخالفات األوروبية بين فرنسا وإيطاليا أساسا بشأن المهاجرين 
الذين يجري إنقاذهم في البحر. المؤتمر انعقد في تونس يومي 
بلدان  فيه  األوروبي وشاركت  االتحاد  واألربعاء ونظمه  الثالثاء 
إيطاليا  تنتهج  روما،  يمينية في  وبعد وصول حكومة  مغاربية. 
الــوزراء  فرئيسة  الحكم.  إلى  الهجرة  حيال  متشددة  سياسة 
لوقف  ليبيا  على  بحري  حصار  بفرض  وعدت  ميلوني،  جورجيا 
التدفقات وطالبت دول االتحاد األوروبي األخرى بتحمل المزيد 
من عبء استقبال المهاجرين غير النظاميين، وهو ما عبرت عنه 

دول  لقيام  رغبتها  عن  ومالطا  واليونان  قبرص  من  كل  أيضًا 
أخرى في االتحاد بالمزيد لتخفيف الضغط عنها.

وثقت  المتحدة  لألمم  التابعة  للهجرة  الدولية  المنظمة 
البحر  وسط  واختفاء  وفاة  حالة   2836 عن  يقل  ال  ما  بدورها 

المتوسط منذ العام 2021 حتى 24 أكتوبر الماضي.

خالف »فرنسي–إيطالي« إزاء المهاجرين
سفينة  دخول  ميلوني  رفضت  عندما  تحديدًا  الخالفات  وبدأت 
متنها  وعلى  حكومية  غير  لمنظمة  التابعة  فايكينغ«  »أوشن 
234 مهاجرًا جرى إنقاذهم في البحر قدموا من ليبيا. وبعدها 
سمحت فرنسا للسفينة بالرسو في ميناء مدينة طولون، لكنها 
في المقابل علقت خطة الستقبال 3500 الجئ يتواجدون حاليًا 

في إيطاليا بموجب اتفاقية التوزيع األوروبية.
وقال مجلس أوروبا إن عرقلة أنشطة اإلنقاذ التي تقوم بها 
آمنة  موانئ  تخصيص  في  والفشل  الحكومية  غير  المنظمات 
تكتيكات  »هي  البحر  في  إنقاذهم  يجري  الذين  إلنزال  وقريبة 
تهدف ضمنيًا أو علنًا على ما يبدو إلى فتح المجال أمام عمليات 
األدلة  من  الرغم  على  الليبي  السواحل  خفر  قبل  من  اعتراض 

القاطعة على االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان«.
وكشفت تقارير إعالمية إيطالية أن روما أنفقت 6.65 مليون 
سريعًا  زورقًا  بـ14  الليبي  السواحل  خفر  لتزويد  إضافية  يورو 

جديدًا، قبل عدة أشهر فقط.

مشاركة ليبية في مؤتمر للهجرة
مؤتمر  شارك  الذي  الرئاسي  المجلس  في  ممثلة  ليبيا  أن  غير 
»يوبام« بتونس ينظر بحذر إلى النظرة قصيرة المدى ألوروبا، 
وفي الوقت ذاته ينتظر مساعدات للسيطرة على الجنوب وليس 
الشمال فقط مع الحاجة إلى رؤية استراتيجية شاملة، إذ تعتبر 

ليبيا ضحية وبلد عبور للهجرة.
وهناك عدد قليل جدا من الليبيين الذي يغامرون بحياتهم 
قوافل  مع  مقارنة  ــرى  األخ الضفة  إلــى  للوصول  البحر  في 
انقسام  ظل  وفي  البالد.  على  المتدفقين  األفارقة  المهاجرين 
السيطرة  األمنية، ضعفت  المؤسسات  قوة  وتراجع  الحكومتين 
المقدرة  الطويلة  وحدودها  الجنوبية  المنطقة  على  الكاملة 

بألفي كيلومتر، مع وجود عدد ضئيل من الدوريات األمنية.
النقاشات  طاولة  على  المعروضة  األوروبية  األفكار  ومن 
الشرعية  غير  الهجرة  تدفقات  مكافحة  في  الثقل  مركز  تحويل 
إلى الجنوب مع دراسة إنشاء »نقاط ساخنة« في جنوب ليبيا أو 
لـ»مناطق  بنظام جديد  اقتراح حلول مختلفة  النيجر. كما جرى 
انتظار دولية« تحت والية االتحاد األوروبي والهبوط في بعض 
الدول غير األعضاء في االتحاد األوروبي، والفرز على متن السفن 
معسكرات  استخدام  جانب  إلى  المتوسط،  البحر  في  الكبيرة 
االستقبال في ليبيا والذي تراها بعض الدول أنها الخيار الوحيد 

الممكن في غياب حل وسط.

أوروبا مطالبة بتوسيع المساعدات
السلطة  نظرة  الكوني  موسى  الرئاسي  المجلس  عضو  ونقل 
وذلك  المنطقة  في  المطروحة  الملفات  لمعالجة  التنفيذية 
العابرة  العمليات  حول  اإلقليمي  المؤتمر  في  كلمته  خالل 
للحدود بين ليبيا والساحل بتونس، وقال إن الحدود الجنوبية 
ولكن  عليها،  السيطرة  الصعب  ومن  شاسعة  »مساحتها 
إلى حد كبير  السيطرة  الحديثة قد تساعدنا على  التكنولوجيا 
للحدّ من الهجرة«. ولفت إلى أنه أجرى رحالت إلى السودان 
للحديث  األوروبي  واالتحاد  األفريقي  واالتحاد  والنيجر  وتشاد 

حول مواضيع أمن الحدود والهجرة ومكافحة اإلرهاب.
وذكر الكوني أن »اإلرهاب ال تعنيه الدول أو الديانات، بل 
يسعى إلى القتل والدمار لكل شيء، وهو ما يحتاج إلى تشكيل 
غرف عمليات مشتركة لمتابعة أي تحركات، ووضع استراتيجية 

وتواصل دائم مع االتحاد األوروبي والدول المَعنية«.  
المشكلة،  لهذه  جــذري  حل  على  العمل  »علينا  وتابع: 
نفسه  يرى  ألنه  األمر  بهذا  معني  أيضًا  األوروبــي  واالتحاد 
الضحية األولى لألعداد الهائلة للمهاجرين الذين ال تستطيع 
إلى  تحتاج  الساحل  دول  أن  إلى  وأشار  استيعابهم«.  أوروبا 
حدودها  تُؤمّن  أن  تستطيع  حتى  المساعدات  من  الكثير 
عليها«.  السيطرة  المستحيل  شبه  »من  أنه  خاصة  الشاسعة، 
االتحاد  يساعدها  أن  إلى  بحاجة  الساحل  دول  بأن  ونــوه 
بالتكنولوجيا  يمدها  وأن  ــوال،  األم من  بالقليل  ــي  األوروب

الحدود. لمراقبة 

● سفينة أوشن فاكينغ في البحر المتوسط
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في  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  بحث 
للعام  الحكومي  اإلنفاق  شكشك،  خالد  المحاسبة  ديوان  رئيس  مع  اجتماع 

2022، وآلية متابعة اإلجراءات التي تساعد في زيادة اإلفصاح والشفافية.
االجتماع عُقِد، الثالثاء، بحضور وزيري التخطيط المكلف محمد الزيداني 
السيادي في  القطاع  الرقابة على  إدارة  الشهوبي ومدير  والمواصالت محمد 
الديوان رضا قرقاب. وتطرق إلى تأسيس منصة المشتريات الحكومية، ودور 
الديوان في المساعدة، ودعم جهود الهيئة العامة للمعلومات من أجل إنجاح 

العمل بالمنصة.
اإلدارة  دعم  على  التركيز  وضرورة  التنمية  مشروعات  االجتماع  وناقش 
واالهتمام  التنموي،  البرنامج  في  وإشراكها  البلديات،  في  ممثلة  المحلية 
بالخدمات األساسية التي يعاني منها المواطن، مثل مشروعات المياه والصرف 
الصحي والمدارس والمراكز الصحية. كما جرت مناقشة مسألة تشكيل فريق 

عمل يهدف للمتابعة وضمان شفافية اإلجراءات وصحتها.
 

اإلنفاق الحكومي محل نقاش بني الدبيبة وشكشك
بريطانيا بحاجة إلى مزيد 
من العمال الهاجرين لتعزيز 
اإلنتاجية في مواجهة 
تسارع التضخم وتباطؤ 
النمو

المدير العام التحاد 
الصناعيين البريطانيين 
توني دانكر
 

1000
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.9203دوالر أميركي
5.0797يورو

5.8483الجنيه االسترليني
1.3093الريال السعودي
1.3396درهم إماراتي
0.6877اليوان الصيني

2022 /11/23 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

مجلس  اتخذها  االقتصادية  رات  لقرا ا من  جملة 
األسبوع  خالل  المنعقدة  جلساته  خالل  لنواب  ا
المرتبات  قانون  ر  بإقرا انتهت  لجاري،  ا
ليبيا  مصرف  محافظ  نائب  قالة  وإ الموحد، 
وإعالن  منصبه،  من  الحبري  علي  المركزي 
ليبيا  حصة  ببيع  الخاصة  »هيس«  صفقة  رفضه 
كانت  لتي  ا األميركية،  »هيس«  شركة  في 
جلسة  وفي  لواحة.  ا حقل  امتياز  لعقود  مالكة 
المجلس  قر  أ بنغازي،  في  المنعقدة  ء  لثالثا ا
بين  ر  دا جدل  بعد  الموحد  المرتبات  قانون 
من  أكثر  ر  مدا على  خالل  المجلس  ء  أعضا
مادة  بمناقشتها  المواد  اعتماد  جرى  إذ  جلسة، 

األخرى. تلو 
كحد  ر  دينا لف  أ على  نون  لقا ا مشروع  ونص 
يبلغ  فيما  لدولة،  ا في  ملين  لعا ا ألجور  دنى  أ
عالوة   ، ر دينا لف  أ  20 لدولة  ا رئيس  تب  ا ر
بينما  سكن،  بدل  ر  دينا آالف  سبعة  على 
عشرة  يبلغ  ء  ا ر لوز ا مجلس  رئيس  تب  ا ر
 . ر دينا آالف  بخمسة  سكن  وبدل  ر  دينا آالف 
دية  لقيا ا ئف  لوظا ا مرتبات  جدول  وأوضح 
مجلس  رئيس  من  كل  تب  ا ر ن  أ لمرفق  ا لعليا  ا
وبدل  ر  دينا آالف   10 بـ تحدد  لنواب  ا و لنواب  ا
الجدل  واحتدم   . ر دينا آالف  بخمسة  سكن 
أن  حتى  لقانون،  ا من  لثانية  ا لمادة  ا حول 
خرج  قلمة  صالح  الماضي  اإلثنين  جلسة  مقرر 
من  مرات  عدة  مقاطعته  على  احتجاجًا  منها 

القضاء«،  أحكام  على  بالتحايل  »قامت  الحكومة 
قوله. وفق 

وزراء  مجلس  وافق  الماضي،  أكتوبر   27 وفي 
»هيس«  شركة  تنازل  على  الدبيبة،  حكومة 
الواحة  شركة  امتياز  عقود  في  حصتها  عن 
إنيرجي«  »توتال  شركتي  من  كل  لصالح  للنفط 
بعدما  األميركية،  فيليبس«  و»كونوكو  الفرنسية 

الصفقة. على  التصويت  أعيد 
 ،2021 العام  في  األميركية  »هيس«  وباعت 
الواحة  بشركة  االمتياز  عقود  في  حصتها 
»توتال  شركتي  إلى   %  8.16 والبالغة  للنفط 
األميركية  فيليبس«  و»كونو  الفرنسية  إنيرجي« 

المشترين. بين  »مناصفة« 

الحبري إقالة 
للشارع  المفاجآت  أقوى  من  واحدة  وفي 
الحبري  علي  إقالة  النواب،  مجلس  أعلن  الليبي، 
في  انتهى  المجلس  أن  بليحق  وذكر  منصبه.  من 
منصب  »من  الحبري  إقالة  إلى  الثالثاء  جلسة 
وإنهاء  المكلف،  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ 
بنغازي  استقرار  إعادة  للجنتي  ورئاسته  عضويته 

ودرنة«.
المحاسبة  ديوان  كلَّف  المجلس  أن  وأضاف 
المالية  المعامالت  جميع  وفحص  بمراجعة 
ودرنة  بنغازي  استقرار  إعادة  للجنتي  واإلدارية 
»مخاطبة  وكذلك  اآلن،  حتى  إنشائها  تاريخ  منذ 
القانونية  اإلجراءات  جميع  التخاذ  العام  النائب 
ءات  إجرا ومباشرة  المرتكبة  الجرائم  حيال 

الجرائم«. تلك  في  االبتدائي  لتحقيق  ا

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

يقول البنك الدولي إن انكماش قيمة العمالت في 
أسعار  ارتفاع  إلى  يؤدي  النامية  االقتصادات  معظم 
الغذاء  أزمات  يفاقم  قد  نحٍو  على  والوقود  الغذاء 
والطاقة التي يشهدها بالفعل كثير من هذه البلدان. 
نشرة  من  الدولي  للبنك  إصدار  أحدث  في  ذلك  جاء 

»آفاق أسواق السلع األولية«.
األولية  السلع  معظم  أسعار  أن  إلى  التقرير  ويشير 
مستويات  عن  تراجعت  قد  الدوالر  بقيمة  محسوبة 
ذروتها بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك. ومنذ 
الغزو الروسي ألوكرانيا في فبراير 2022 حتى نهاية 
الشهر الماضي، انخفض سعر نفط برنت الخام مُقوما 
انخفاض  بسبب  ولكن   .%  6 نحو  األميركي  بالدوالر 
اقتصادات  من   %  60 قرابة  شهد  العمالت،  قيمة 
المستوردة  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 
للنفط ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية في خالل 
االقتصادات  90 % من هذه  الفترة. وشهد نحو  هذه 
المحلية  بالعمالت  القمح  أسعار  في  أكبر  زيادة  أيضا 

بالمقارنة بزيادة األسعار بالدوالر األميركي.
من  تعد  التي  الطاقة  سلع  أسعار  ارتفاع  يؤدي 
المواد  أسعار  ارتفاع  إلى  الزراعي  اإلنتاج  مستلزمات 
العام  من  األولى  الثالثة  الفصول  وخالل  الغذائية. 
في  الغذائية  المواد  أسعار  تضخم  معدل  بلغ   ،2022

منطقة جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 20 %.
أما معدل تضخم أسعار األغذية في المناطق األخرى 
والشرق  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أميركا  ومنها 
الصحراء،  جنوب  وأفريقيا  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
وشرق أوروبا وآسيا الوسطى فقد تراوح في المتوسط 
بين 12 % و15 %. وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط 
معدل  فيها  انخفض  التي  الوحيدة  المنطقة  الهادئ 
جزئيًا  يُعزى  فيما  الغذائية  المواد  أسعار  تضخم 
الغذاء  وهو  لألرز،  عام  بوجه  المستقرة  األسعار  إلى 

الرئيسي في المنطقة.
الدولي  البنك  رئيس  نائب  قال  ذلك،  على  وتعليقًا 
بابلو  والمؤسسات  والتمويل  المنصف  النمو  لشؤون 
السلع  من  كثيٍر  أسعار  أن  من  الرغم  »على  سافيدرا: 

فإنها  ذروتها،  مستويات  عن  تراجعت  قد  األولية 
خالل  بمتوسطاتها  بالمقارنة  مرتفعة  تزال  ال 

السنوات الخمس الماضية«.
للمواد  العالمية  لألسعار  أخرى  قفزة  حدثت  وإذا 
الغذائية، فإنها قد تطيل أمد تحديات انعدام األمن 
الغذائي في مختلف البلدان النامية. ومن الضروري 
اتخاذ مجموعة من السياسات من أجل تعزيز إمدادات 
المعروض، وتسهيل 
ودعم  التوزيع 

الدخول الحقيقية.
على  عالوة 
شهدت  فقد  ذلك، 
منذ  الطاقة  أسعار 
الحرب  اندالع 

تقلبات  أوكرانيا  في 
كبيرة، لكن من المتوقع 
 60 نحو  الطاقة  أسعار  ارتفاع  وبعد  تتراجع.  أن  اآلن 
 % 11 المتوقع أن تنخفض بنسبة  2022، من  % في 
أسعار  فإن  التراجع،  الرغم من هذا  وعلى   .2023 في 
75 % عن  أعلى بنسبة  المقبل ستكون  العام  الطاقة 

متوسطها في السنوات الخمس الماضية.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 
من  كثيرًا  أعلى  وهو   ،2023 في  للبرميل  دوالرًا   92
السنوات  في  للبرميل  دوالرًا   60 البالغ  المتوسط 
الخمس. ومن المنتظر أن تتراجع أسعار الغاز الطبيعي 
والفحم في 2023 من مستوياتها القياسية في 2022.

أسعار  تبلغ  أن  المتوقع  من   ،2024 بحلول  ولكن 
ضعفي  األميركي  الطبيعي  والغاز  األسترالي  الفحم 
متوسطاتها في السنوات الخمس الماضية، أما أسعار 
أربعة  بمقدار  تزداد  فقد  األوروبية  الطبيعي  الغاز 
الفحم  إنتاج  أن  إلى  التنبؤات  وتشير  تقريبًا.  أضعاف 
رين  سيشهد زيادًة كبيرة، مع قيام بعض كبار المُصدِّ
األهداف  تحقيق  للخطر  يعرض  مما  اإلنتاج،  بتعزيز 

المتصلة بمكافحة تغير المناخ.
األولية  السلع  أسعار  ارتفاع  عوامل  تضافر  ويؤدي 
إلى زيادة معدالت  العمالت  المستمر لقيمة  والتراجع 

التضخم في كثير من البلدان.
وال يتوافر لدى واضعي السياسات في االقتصادات 
محدود  مجال  سوى  النامية  واالقتصادات  الصاعدة 
منذ  وضوحًا  األشد  العالمية  التضخم  دورة  إلدارة 
عقود. ويتعين عليهم التروي وتوخي الحذر في تحديد 
عن  بوضوح  واإلفصاح  والمالية،  النقدية  سياساتهم 
مزيدًا  تشهد  قد  فترة  لمواجهة  والتأهب  خططهم، 
من التقلبات في أسواق المال والسلع األولية العالمية.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الحاصالت الزراعية 
بنسبة 5 % العام المقبل.

للعام  الثالث  الربع  في  القمح  أسعار  تراجعت  وقد 
2022 نحو 20 % لكنها ال تزال أعلى بنسبة 24 % عما 

كانت عليه قبل عام.
الزراعية  الحاصالت  المتوقع ألسعار  التراجع  ويُعزى 
على  العالمي  القمح  محصول  تحسُّن  إلى   2023 في 
نحو أفضل من المتوقع، واستقرار إمدادات المعروض 
في سوق األرز، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

بنسبة  المعادن  أسعار  تنخفض  أن  المتوقع  ومن 
إلى  كبير  حد  إلى  ذلك  ويرجع   ،2023 في   %  15
تراجع معدالت النمو العالمي والمخاوف بشأن تباطؤ 

اقتصادي في الصين.
تشوب مخاطر كثيرة آفاق أسعار السلع األولية. وتواجه 
أسواق الطاقة احتمال اشتداد المخاوف بشأن إمدادات 
إمدادات  توافر  مدى  حول  المخاوف  إن  إذ  المعروض، 
أوروبا.  في  ستزداد  المقبل  الشتاء  فصل  خالل  الطاقة 
المستوى  الطاقة عن  ارتفاع أسعار منتجات  وقد يؤدي 
المتوقع إلى ارتفاع أسعار السلع األخرى بخالف منتجات 
الطاقة، السيما المواد الغذائية، مما يطيل أمد التحديات 
تباطؤ  اشتد  وإذا  الغذائي.  األمن  بانعدام  المرتبطة 
معدالت النمو العالمية، فإنه قد ينطوي أيضًا على مخاطر 

كبيرة السيما على أسعار النفط الخام والمعادن.

الدولي البنك  مدونات   *

ارتفاع أسعار السلع األولية 
والتراجع المستمر لقيمة 

العمالت يزيد التضخم

مخاطر انخفاض قيمة العمالت

مجموعة كتاب *

ء  األعضا يقرها  أن  قبل  وذلك  ء،  األعضا أحد 
لنهاية. ا في  باألغلبية 

ألدنى  ا لحد  ا ن  كا ذا  إ ما  حول  لجدل  ا ر  ودا
لجهات  با ملين  لعا ا على  يسري  لألجور 
يُضم  م  أ مة،  لعا ا نية  ا لميز ا من  لممولة  ا
لمعاشات  ا أصحاب  عدون  لمتقا ا ليهم  إ

ني. لضما ا لمعاش  وا األساسية 
يجب  ني،  لعبا ا محمد  ئب  لنا ا ي  أ ر ففي 
ملين  لعا ا على  نون  لقا ا مشروع  يسري  ن  أ
على  معترضًا  فقط،  لدولة  ا و م  لعا ا ع  لقطا با
 : ئاًل قا ء  ا ر لوز ا مجلس  يحددها  جهات  فة  إضا
لجهة  نعطيه  فكيف  تشريعي  اختصاص  »هذا 

تشريعية؟«. غير 
بتطبيق  المسماري  سلطنة  لنائبة  ا وطالبت 
والمتقاعدين  الخاص  القطاع  على  األدنى  الحد 
أمس  في  المجتمع  في  هشة  »فئة  باعتبارها 

الحق«. هذا  إلى  الحاجة 
لسالم  عبدا لنواب  ا مجلس  عضو  وعلق 
هذا  من  نية  لثا ا دة  لما »ا  : ئاًل قا نصية، 
لجهات  وا م  لعا ا ع  لقطا ا تخص  نون  لقا ا
بها  يعمل  لتي  ا مة  لعا ا نة  ا لخز ا من  لممولة  ا

ليبي«. مليون   1.2 نحو 
ن  إ ل  فقا لكور  با لمنعم  عبدا ئب  لنا ا ما  أ
يخص  لموحد  ا لمرتبات  ا نون  قا مشروع 
لتي  ا لجهات  وا م  لعا ا ع  لقطا با ملين  لعا ا
االتصاالت  شركات  مثل  ء  ا ر لوز ا مجلس  يقررها 
ينطبق  ن  أ لحكومة  ا ترى  »قد  لتي  ا ن  ا لطير وا
وهي  بها  ملين  لعا ا على  لمرتبات  ا نون  قا

مة«. لعا ا نة  ا لخز ا من  تمول  ال  جهات 

األول  لنائب  ا برئاسة  ء  لثالثا ا جلسة  وعُقدت 
ونوقشت  لنويري.  ا فوزي  المجلس،  لرئيس 
لتي  ا لثامنة،  ا لمادة  ا الجلسة  تلك  خالل 
لرئيس  لية  لما ا المعاملة  تحدد  أن  على  نصت 
وأعضاء  ء  لوزرا وا ء  لوزرا ا مجلس  ورئيس  الدولة 
السيادية  والمناصب  التشريعية  المجالس 

لنواب. ا مجلس  يصدره  بقانون 
أن  األول  اقتراحين:  على  التصويت  جرى  فقد 
والمقترح  تعديل،  دون  هي  كما  المادة  تبقى 
أال  على  ينص  إليها  شرط  بإضافة  يتعلق  الثاني 
في  العاشرة  الدرجة  أمثال  عشرة  الراتب  يتجاوز 
الجلسة  رئيس  أن  ومع  الموحد.  المرتبات  قانون 
بإضافة  الخاص  الثاني  للمقترح  صوت  النويري 
المادة  لبقاء  صوتت  األغلبية  أن  إال  الشرط،  هذا 

إضافة. أو  تعديل  دون  الثامنة 

»هيس« صفقة  على  اعتراض 
اللجنة  النواب  مجلس  كلف  ذلك،  إلى 
بشأن  العام  للنائب  مخاطبة  بإعداد  التشريعية 
في  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  تصرف 
وملكيتها  األميركية  »هيس«  بشركة  ليبيا  حصة 
»توتال  شركتي  لصالح  الواحة  امتياز  لعقود 
األميركية. فيليبس«  و»كونو  الفرنسية  إنيرجي« 

عبداهلل  النواب  مجلس  باسم  الناطق  وقال 
بإعداد  التشريعية  اللجنة  تكليف  جرى  إنه  بليحق 
الفتًا  الموضوع،  بشأن  العام  للنائب  مخاطبة 
للمال  وإهدارًا  »مخالفًا  يعتبر  جرى  ما  أن  إلى 
محكمة  عن  صادرًا  حكمًا  هناك  أن  خاصة  العام«، 
لكن  البيع،  من  التنفيذية  السلطة  يمنع  الزاوية 

●  جانب من جلسة مجلس النواب التي جرى خاللها اعتماد قانون المرتبات الموحد
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»النواب« وجملة مواقف اقتصادية:

إقرار املرتبات وإقالة الحبري ورفض صفقة »هيس« النفطية

 ... والبرعصي  نائبًا ملحافظ »املركزي«
من جانبه، أعلن النائب األول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر 
النويري، األربعاء، تكليف مرعي مفتاح رحيل البرعصي، نائبًا لمحافظ 

مصرف ليبيا المركزي.
األولى  مادته  في  ونص   ،2022 لسنة   »97« الرقم  القرار  وحمل 
المحافظ  وبمهام  المصرف،  لمحافظ  نائبًا  البرعصي،  تكليف  على 
استقرار  لجنة  رئيس  بمهام  وكذلك  مهامه،  المحافظ  تسلم  حتى 

بنغازي ودرنة.
بدوره، استنكر المصرف المركزي في البيضاء قرار مجلس النواب 
اإلعالمي  المنبر  استخدام  من  »استغرابه  عن  معربًا  الحبري،  إقالة 

لتسريب أخبار عن مؤسسة مستقلة«.
النواب  مجلس  رئاسة  من  توضيحًا  بيان،  في  المصرف،  وطلب 

حول األمر »حماية لحصن مال الليبيين«، كما أبدى المجلس استياءه 
مبدأ  مع  تتنافى  بطرق  المستقلة  النقدية  بالسلطة  »المساس  من 

االستقاللية القانونية المحصنة بصحيح القانون«.
وصعدت إدارة المصرف في البيضاء، إذ أعلنت اإلدارات التنفيذية 
تعليقها العمل. وقالت: »تفاجأنا بصدور تصريحات )...( تفيد بإقالة 
نائب المحافظ، دون مبررات حقيقية، في ظل هذه الظروف الحرجة 

والحساسة التي تتطلب تضافر الجهود والتكاتف«.
غير  التصرفات  هذه  لمثل  »استنكارها  عن  اإلدارات  وأعربت 
صدور  »حين  إلى  بالمصرف  العمل  تعليق  إلى  مشيرة  المدروسة«، 
ما يفيد إنهاء هذا الجدل الحاصل من السلطة التشريعية ورد اعتبار 

نائب المحافظ«. ● علي احلبري
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثالثاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و201 ألف 
برميل خالل الساعات الـ24 الماضية، محققة زيادة بنحو 15 مليون برميل، مقارنة بإحصائية 

اإلثنين الماضي، التي بلغت مليونًا و186 ألف برميل.
وأشارت مؤسسة النفط، في بيان إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 47 ألف برميل، مقارنة بـ52 

ألف برميل، اإلثنين.
وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي االستهالك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 876 

مليون قدم مكعب خالل 24 ساعة، مقارنة بـ 853 مليون قدم مكعب.
وتوزع االستهالك المحلي للغاز الطبيعي بواقع 631 مليون قدم مكعب لصالح الشركة 
العامة للكهرباء، و145 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و89 مليون قدم لصالح مجمع 

الحديد والصلب والمصانع الصغيرة األخرى، و11 مليون قدم لمصانع اإلسمنت.
إلى ذلك، دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، الشركات 
العالمية لالستثمار في قطاع النفط والغاز الليبي، وذلك خالل لقائه السفير النسماوي لدى ليبيا 
كريستوفر مينبرج.وتحدث عون عن آفاق االستثمار في القطاع في المناطق البحرية والبرية، 

مشيرًا إلى أن »الدولة الليبية ما زالت بها مناطق شاسعة لم تكتشف بعد«.

إنتاج النفط يبلغ مليونا و201 ألف برميل
ال تدخل ليبي في اتفاقية إنتاج »أوبك بلس«

السعر بالدوالرنوع الخام

85.65برنت

78.83غرب تكساس

88.94دبي

91.72سلة أوبك

92.96خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     11/23/ 2022

الكبير يجتمع مع وزير التجارة 
التركي في أنقرة

وزارة النفط تعيد إحياء مشروع 
»غاز املدينة«

تجار أوروبيون يتجهون لتخزين 
الديزل الروسي

الموقتة  الوطنية  الوحدة  النفط والغاز بحكومة  ناقش وزير 
محمد عون آليات تنفيذ مشروع غاز المدينة وإحيائه من جديد، 
الغاز،  وتوزيع  لنقل  العامة  الشركة  لمقر  زيارته  خالل  وذلك 

اإلثنين الماضي.
وقالت وزارة النفط في بيان إن الزيارة شملت مناقشة أهم 
المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها وذلك من خالل العرض 
الشركة  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  من  قدّم  الذي  المرئي 

والمدراء العامين ومدراء اإلدارات بها.
كما جرى الحديث عن الخطوط التي ُأنشئت من قبل الشركة 
لتغذية محطات الكهرباء مثل محطة السرير الكهربائية، علمًا 

أن الشركة نُقلت تبعيتها أخيرًا إلى الوزارة .
من جانبه، أشاد عون بـ»الجهود التي تقوم بها الشركة رغم 
الدعم  »كل  بتقديم  واعدًا  لديها«،  المتوفرة  الميزانيات  شحّ 
مشاريعها  إلنجاز  الشركة  تواجه  التي  الصعوبات  على  للتغلب 

وفقًا لما يكفله القانون من تشريعات منظمة للعمل«.

يسارع تجار أوروبيون لملء الصهاريج بالديزل الروسي قبل أن 
يبدأ حظر االتحاد األوروبي في فبراير المقبل على الوقود الروسي، 

مع استمرار محدودية المصادر البديلة، وفق وكالة »رويترز«.
النفطية  المنتجات  واردات  االتحاد  يحظر  أن  المقرر  ومن 
الروسية، التي يعتمد عليها بشدة في الديزل، بحلول الخامس من 
التنفيذ في  الخام دخل حيز  المقبل، وذلك عقب حظر على  فبراير 

ديسمبر.
الطاقة  تحليالت  شركة  في  السوق  محللي  كبيرة  وقالت 
المتجهة  الروسية  الديزل  )فورتتيكسا(، باميال مونجر، إن شحنات 
إلى منطقة التخزين أمستردام-روتردام-أنتويرب )ARA( ارتفعت 
إلى 215 ألف برميل يوميًا من 1 نوفمبر إلى 12 نوفمبر، بزيادة 

126 % عن أكتوبر.
ومن المرجح أن يجري استخدام أو بيع زيت الغاز الروسي المتجه 
اآلجلة  العقود  في  للتخلف  نتيجة  بسرعة  ايه(  آر  )ايه  خزانات  إلى 
لزيت الغاز الجليدي، حيث تكون القيمة الحالية أعلى مما ستكون 
عليه في األشهر الالحقة، حسبما قال »الرس فان فاغينينغن«، من 

شركة االستشارات الهولندية إنسايتس جلوبال.
يأتي جزء من التدفق في الوقت الذي تحظر فيه شركة »آي سي 
إيه فيوتشر يوروب« زيت الغاز منخفض الكبريت روسي المنشأ قبل 

عقوبات االتحاد األوروبي.
واعتباراًَ من 30 نوفمبر، يجب أن يثبت التجار لشركة »آي سي 
آر  )إيه  منطقة  في  خزانات  أي  روسي  منتج  أي  يدخل  لم  أنه  إيه« 
سيجري  والتي  و»غينت«-  »فالشنج«  ذلك  في  بما   - األوسع  إيه( 
استخدامها للتسليم في يناير من خالل عقد »آي سي إيه« للعقود 

اآلجلة.
وال يزال بإمكان زيت الغاز الروسي الوصول إلى صهاريج تخزين 
)إيه آر إيه( في ديسمبر، ولكن يجب نقله إلى خزانات أخرى ال يمكن 

.»ICE« تسليمها، وفقًا لـ
النفط  لتحليالت  المحللين في شركة »أويل إكس«  وقال كبير 
نيل كروسبي: »الكميات التي يجري تسليمها عند انتهاء الصالحية 
التحدي  من  إضافية  طبقة  تضيف  إنها  الواقع..  في  جدًا  صغيرة 
زيت  من  ألف طن   70 تسليم  جرى   ،2022 يناير  في  اللوجستي« 
جازويل  آيس  لبورصة  اإللكتروني  الموقع  عروض  خالل  من  الغاز 

للعقود اآلجلة.

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير مع 
وزير التجارة التركي محمد موش بديوان الوزارة في العاصمة 

أنقرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف الليبية.
جرى خالله  اإلثنين  عُقِد  الذي  االجتماع  إن  المصرف  وقال 
الضمان  خطابات  ملف  لمعالجة  المتخذة  »الخطوات  بحث 
الليبي  المصرفيين  القطاعين  بين  المشترك  والتعاون 

والتركي«.
 10 في  قرارًا  المركزي  التركي  المصرف  أصدر  أن  وسبق 
المصرفية  الضمان  خطابات  بموجبه  ألغى   ،2020 يونيو 
طيب  رجب  الرئيس  لكن  الليبية؛  المصارف  لصالح  الصادرة 
فرضها  سبق  التي  القيود  »يرفع  رئاسيًّا  قرارًا  أصدر  أردوغان 
من قبل السلطات التركية على خطابات الضمان الصادرة من 
وزير  أعلنه  ما  وفق  ليبية«،  مؤسسات  لصالح  تركية  مصارف 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة 

عادل جمعة في سبتمبر 2021.

●   خزانات نفط

●   متسوق داخل أحد متاجر األغذية في ألمانيا

●   الكبير خالل اجتماعه مع وزير التجارة التركي بأنقرة

الوحدة  بحكومة  والغاز  النفط  وزير  نفى 
الوزارة  دخول  عون،  محمد  الموقتة،  الوطنية 
في نقاشات لتغيير االتفاقية األخيرة لمنظمة 
أن  مضيفًا  اإلنتاج،  بخصوص  بلس«  »أوبك 

االتفاقية »ستظل سارية المفعول«.
وقال عون في تصريح صحفي نشرته وزارة 
النفط والغاز، ردًا على ما أثير في هذا الشأن 
أوبك  باتفاق  والغاز ملتزمة  النفط  وزارة  »إن 

لتحقيق التوازن فى سوق النفط، وستدعم أي 
قرار لتحقيق هذا الهدف«.

وقررت دول تحالف »أوبك بلس« في اجتماعها 
الوزاري األخير، في 11 أكتوبر الماضي، استثناء 
ليبيا وإيران من قرار تخفيض اإلنتاج اليومي 
بواقع مليوني برميل يوميًا، ابتداًء من نوفمبر 
2022، وهو التخفيص األكبر منذ ذروة تفشي 

جائحة »كوفيد« العام 2020.

توقعات قاتمة بشأن مستقبل االقتصاد العاملي في 2023

هذا   %  3.1 من  العالمي  النمو  يتراجع  بأن  يتوقع 
العام إلى 2.2 % العام المقبل، قبل أن ينتعش قليال إلى 
»التعاون  أعلنت منظمة  ما  2024، حسب  العام   % 2.7

.)OECD( والتنمية في الميدان االقتصادي« أو
أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب  تداعيات  ظل  وفي 
وقت  في  ثابتًا  التضخم  بقي  بينما  النمو،  زخم  تراجع 
وكالة  نقلت  حسبما  الضبابية،  وازدادت  الثقة  تراجعت 

»فرانس برس« عن المنظمة، الثالثاء.

األوضاع االقتصادية ستزداد سوءًا
اإلعمار  ــادة  إلع األوروبـــي  البنك  حــذر  جانبه،  من 
إلى طبيعته  العالم  الوضع في  والتنمية من عدم عودة 
الحرب  عواقب  ظل  وفي  »كوفيد19-«،  وباء  أزمة  بعد 

في أوكرانيا.
بياتا  البنك  في  االقتصاد  قسم  رئيسة  ــددت  وش
يافوريتش، على أن هذه األحداث المتزامنة التي كانت 
مواجهتها  في  صعوبة  ستجد  والشركات  الحكومات 
سنوات  ثالث  خالل  »وقعت  عقد،  مدى  على  امتدت  لو 

فقط«.
توقع  ــع  »م الــثــالثــاء:  تصريحات،  فــي  ــت  وأضــاف
إلى  عودة  أال  الواضح  من  قادمة،  جديدة  اضطرابات 

أوضاع ما قبل الوباء وكأن شيئًا لم يكن«.
وأوضح البنك في تقريره الصادر بعنوان »أعمال غير 
اعتيادية« أن »الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا 
تسبب أكبر عملية نقل قسري ألشخاص في أوروبا منذ 

األربعينيات«.
غير أن تدفق الالجئين األوكرانيين لديه في المقابل 

األوروبي  االتحاد  في  العاملة  اليد  زيادة  على  »القدرة 
2022«، وهذا »قد يخفف  0.5 % بحلول نهاية  بحوالي 
من حدة بعض أزمات العمّال في االقتصادات األوروبية 

التي تواجه شيخوخة سريعة«، وفق التقرير.

توظيف لالجئين
كل  من  الجئين  ثالثة  حوالي  أن  التقرير  وكشف 
االستقبال،  دول  في  وظائف  وجدوا  أوروبــا  في  عشرة 
سواء  قسرًا،  النازحين  عدد  أن  إلى  عامة  بصورة  ولفت 
كبير  بشكل  ازداد  الدولية  الحدود  خارج  أو  الداخل  في 

في  اإلجمالي  العدد  يتخطى  أن  المتوقع  ومن  أخيرًا، 
العالم 100 مليون بحلول نهاية 2022.

سورية  من  قادم  الالجئين  مجموع  ثلثي  وحوالى 
وأفغانستان،  وفنزويال  وغزة  الغربية  والضفة  وأوكرانيا 

ونصفهم تقريبًا من األطفال.
وبعدما كان هدف البنك، الذي يتخذ لندن مقرًا عند 
السوفياتية  الكتلة  دول  مساعدة   1991 العام  تأسيسه 
دائرة  وسع  السوق،  اقتصاد  إلى  االنتقال  على  سابقًا 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  لتشمل  نشاطه 

وآسيا الوسطى.

الوسط- وكاالت

كما أن األمر يتعلق بإعادة التفكير في العالقات 
الشراكة  مبادرات  خالل  من  ليبيا،  مع  االقتصادية 
مع الدول التي نجحت في احتالل السوق التونسية، 
األوروبي،  االتحاد  الصين وتركيا وبعض دول  مثل 

من أجل تعزيز آفاق التعاون.
للمستثمرين تسهيالت 

والتجارة  االقتصاد  وزير  اجتمع  فيما  ذلك  يأتي 
الحويج،  محمد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
لمناقشة  الماضي،  األحد  تونسي،  وزاري  وفد  مع 
التسهيالت  وتقديم  التجاري  التعاون  مستوى  رفع 
وتسهيل  والمستثمرين،  األعمال  لرجال  الالزمة 
مع جهات  بالتنسيق  المنافذ  عبر  المسافرين  حركة 

البلدين. في  االختصاص 
مشترك  عمل  فريق  تشكيل  على  االتفاق  وجرى 
اقتصادية  منطقة  إلنشاء  دراسة  وضع  يتولى 
تسهيل  وكذلك  اجدير«،  »رأس  مشتركة  حدودية 
في  والمتمثلة  الليبيين  األعمال  رجال  معامالت 
السلع  انسياب  وحرية  والمالية،  اإلدارية  اإلجراءات 
الخاصة  الحظر  قرارات  جميع  رفع  مع  البلدين  بين 

بذلك.
لألمن  رؤية  لوضع  آخر  عمل  فريق  وتشكيل 
على  والعمل  البلدين،  في  والدوائي  الغذائي 
واالستثمار  للمشاركة  البلدين  أعمال  رجال  دعوة 
تطبيق  على  والتأكيد  التحتية،  البنية  مشاريع  في 
المطابقة  بشهادتي  المتبادل  االعتراف  اتفاقية 
والجودة، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع 
ذات المنشأ األجنبي الموردة إلى ليبيا عبر المنافذ 
مجلس  بين  توأمة  اتفاق  وإبرام  التونسية، 

التونسي.  ونظيره  الليبي  المنافسة 

الوسط- عبدالرحمن أميني
االعتماد  عدم  إلى  تونسي  حكومي  معهد  دعا 
في  األوروبي  االتحاد  دول  على  أساسي  بشكل 
المحلي،  االقتصاد  قوة  أجل  من  وذلك  الصادرات، 
تقدمًا  أكثر  توجهًا  السلطات  اتبعت  حال  في  وذلك 

الليبية. السوق  نحو 
التنافسية  للقدرة  التونسي  »المعهد  وقال 
عنوان  تحت  تقرير  في  الكمية«،  والدراسات 
لتونس«،  كبير  تحد  ليبيا:  في  التجارية  »اإلمكانات 
في  ليبيا  نجحت  إذا  التوجه  هذا  تحقيق  يمكن  إنه 
لالقتصاد  االقتصادي، مما سيقدم  إنعاش نشاطها 

التونسي دعمًا جديدًا ويتيح له فرصًا جديدة.

تجاري تواضع 
واستدرك التقرير: »رغم التكامل بين الصادرات 
ال  سوق  ليبيا  فإن  الليبية،  والواردات  التونسية 
كافٍ«.  بشكل  التونسيون  المصدرون  يستغلها 
ظلت  و2020،   2001 العامين  بين  الفترة  فخالل 
التجارة في السلع بين البلدين متواضعة، إذ مثلت 
الصادرات،  4 % فقط من حيث  نحو  المتوسط  في 
التجارة  إجمالي  من  الواردات  حيث  من   % و1.9 

للبلدين. الخارجية 
ومستلزمات  الحبوب  ومنتجات  الورق  ويهيمن 
إلى  التونسية  التجميل والخضروات على الصادرات 
الفترة  السلع خالل  إجمالي  36 % من  ليبيا، بنسبة 
 2011 العامين  بين   % و43  و2010،   2001 بين 

و2020.
والمعادن  اإلسمنت  صادرات  شهدت  كما 
حادًا  انخفاضًا  والدهانات  والسيراميك  واألجهزة 

اقتراحات تونسية باعتماد ليبيا وجهة تصدير رئيسيةاقتراحات تونسية باعتماد ليبيا وجهة تصدير رئيسية

أمام  المجال  أفسح  ما  الماضية،  الفترة  خالل 
والمعدات  والسكر  األخرى  الزراعية  المنتجات 

واألدوية. الكهربائية 

الغاز والنفط صادرات ليبيا إلى تونس
تونس،  إلى  الليبية  للصادرات  بالنسبة  أما 
والمنتجات  الطبيعي  الغاز  في  يتمثل  فأغلبها 

الخام. والنفط  المكررة  البترولية 
بين  الفترة  خالل  أنه  التونسي  المعهد  وأوضح 
الليبية  الواردات  تراجعت  و2010،   2001 العامين 

التونسية. السوق  إلى 
ويؤكد التقرير أن إعادة إعمار ليبيا وجعلها سوقًا 
البلدين،  بين  التجارية  العالقات  يعزز  محتملة، 

ليبيا. في  لتونس  التنافسي  بالموقع  مذّكرًا 
دولة   20 أكبر  قائمة  ضمن  تونس  أن  وأوضح 
عالمية مصدرة إلى ليبيا وتحتل مركزًا مرضيًا، رغم 
 2001 العام  في  الرابع  المركز  ترتيبها من  تدهور 

.2020 إلى المركزالسابع في العام 
تونس  من  الليبية  الواردات  زادت  وبالمثل، 

2011 و2020. خالل الفترة بين العامين 

الحبوب  ومنتجات  واألسمدة  الورق  من  سيما  ال 
السوق  في  جيدة  مكانة  تحتل  التي  والدهون 

الليبية.
من  تونس  تعاني  منتجات  أيضًا  هناك  أن  كما 
صيدالنية  منتجات  عن  عبارة  وهي  نسبيًا،  عيوبها 
إجمالي  من   %  10 نحو  تمثل  حيوانية  ومعلبات 

ليبيا. إلى  المصدرة  البضائع 

حال؟ التونسية  المالبس 
ورغم  أنه  إلى  المعهد  أشار  المقابل،  في 
الجاهزة  المالبس  إنتاج  في  التقليدي  تخصصها 
الطلب  من  تستفيد  ال  تونس  فإن  والقمصان، 
الليبي على هذين النوعين من المنتجات، وبالتالي 

التجاري. موقعها  واستعادة  تحسين  يمكنها 
السلطات  قيام  ضرورة  على  المركز  وشدد 
المتاحة،  الفرص  أهمية  تدرك  التي  التونسية 
تحسين  على  المحليين  المصدرين  بمساعدة 
العقبات  على  للتغلب  الليبية  السوق  في  وضعهم 
وضمانات  بتمويل  خاص  بشكل  المرتبطة 

المصرفية. التحويالت 

 تشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء 
منطقة اقتصادية حدودية مشتركة 

برأس اجدير

 معهد التنافسية التونسي: يمكن االستفادة 
من الطلب الليبي على المنتجات الصيدالنية 

والمالبس الجاهزة

البك األوروبي إلعادة اإلعمار: 
األوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه 

قبل وباء »كورونا«
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بيونغ يانغ - وكاالت

هل ستخلف »أميرة« بيونغ يانغ والدها في حقبة الجيل الرابع لحكم البالد؟

ميراث األسلحة النووية في كوريا الشمالية

موسكو وكييف.. توعُّد وجرائم حربزلزال جاوا يهز إندونيسيا

رسالة غامضة وراء ظهور ابنة كيم خالل إطالق صاروخ باليستي

حصيلة قتلى مرتفعة وتشريد
ونزوح آلالف األشخاص

اتهامات متبادلة بني روسيا وأوكرانيا بإعدام 
»أسرى« والتحقيق في »مواقع تعذيب«

اسم  العسكريون  المحللون  عليه  وأطلق  يانغ 
في  شككت  سيول  لكن  الوحش«،  »الصاروخ 
إن  المرة  هذه  محللون  وقال  التأكيد،  هذا 

التجربة بدت ناجحة.
للدراسات  الدولي  المعهد  في  الباحث  ورأى 
عملية  إن  دمبسي  جوزيف  اإلسترتيجية 
ناجح«  اختبار  أول  ألنها  مهمة  هذه  »اإلطالق 

على األرجح لهذا الصاروخ.
نوفمبر  مطلع  في  يانغ  بيونغ  وأطلقت 
الصاروخية،  التجارب  سلسلة غير مسبوقة من 
اإلقليمية  المياه  من  بالقرب  إحداها  سقطت 

لكوريا الجنوبية.
إطالق  وحده  نوفمبر  من  الثاني  وشهد 
أكبر  عدد  أي  شماليًا،  كوريًا  صاروخًا   23
العام  في  أطلقت  التي  الصواريخ  كل  من 
2017، عندما تبادل الزعيم الكوري الشمالي 
ترامب  دونالد  آنذاك  األميركي  والرئيس 
التهديدات برد نووي. وفي سبتمبر وأكتوبر، 
حلقت  القذائف  من  واباًل  يانغ  بيونغ  أطلقت 
مرة  األولى  للمرة  اليابان  فوق  منها  واحدة 

منذ خمس سنوات.
وترى المحللة السابقة في وكالة االستخبارات 
المركزية األميركية سو كيم، في تجربة إطالق 
برنامج  »استمرار  على  دليال  الجمعة  الصاروخ 
أسلحة نظام كيم الذي أصبح جزءًا ال يتجزأ من 

بقائه واستمرارية حكم عائلته«.

كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  ابنة  ظهور  أثار 
صورتها  نشر  سبب  بشأن  تكهنات  أون  جونغ 
اإلطاللة  تحملها مثل هذه  قد  التي  والدالالت 
األولى من نوعها، ومع تلميحات كيم بإمكانية 
استمر  حال  في  النووية  األسلحة  استخدام 
األنباء  وكالة  نشرت  األميركي،  التهديد 
الكورية الشمالية الرسمية، صورا لزعيم البالد 
بالستي جديد وهو  أثناء تفقده إطالق صاروخ 

يمسك يد فتاة.
وعرضت الوكالة صورا لزوجة كيم، ري سول 
وحسبما  ذاتها،  المناسبة  حضورها  أثناء  جو، 
فإن  البريطانية،  ميل«  »ديلي  جريدة  ذكرت 
ابنته كيم  برفقة كيم هي  التي ظهرت  الفتاة 

جو آي.
الشؤون  في  الخبير  عن  الجريدة  ونقلت 
الكورية الشمالية، مايكل مادن، قوله: »ظهور 
الكوري  الزعيم  تحضير  على  مؤشر  كيم  ابنة 
الرابع لحكم البالد«. وأضاف الخبير في  للجيل 
المتوقع  غير  »التواجد  »ستيمسون«:  مركز 
أن  إلى  يشير  الصواريخ  اختبار  في  للفتاة 
هذا  من  جزءا  أيضا  ستكون  النووية  األسلحة 

الميراث«.
جانب  إلى  الشمالي  الكوري  الزعيم  وظهر 
نشرت  رسمية  صور  في  األولى  للمرة  ابنته 
رؤيته الستمرارية ساللة  مجددًا  تؤكد  السبت 
كيم في حكم البالد، وفق الخبراء. وهي واقعة 

نادرة جدًا.
الرسمية  الكورية  المركزية  األنباء  فوكالة 
لم تأتِ على ذكر أطفال كيم جونغ أون بتاتا، 
كما لم يؤكد النظام الكوري الشمالي أن لديه 
أوردت  األولى،  وللمرة  السبت،  لكن  عائلة. 
الوكالة أن كيم سافر في اليوم السابق لإلشراف 
بالستي عابر  على أحدث عملية إطالق صاروخ 
للقارات برفقة »زوجته وابنته العزيزتين«، من 

دون إعطاء تفاصيل بشأن سنّها.
الشمالي  الكوري  الزعيم  ظهر  الصور،  في 
مبتسمًا وممسكًا بيد فتاة ترتدي سترة بيضاء 
أمام صاروخ  يسيران  فيما  أحمر،  وتنتعل حذاء 
أون،  أبيض وأسود، وتزوّج كيم جونغ  عمالق 
حفيد األب المؤسس لكوريا الشمالية كيم إيل 
سونغ، وممثل الجيل الثالث الذي يحكم البالد، 
لالستخبارات  وفقا   ،2009 العام  جو  سول  ري 

الكورية الجنوبية.
أنجبت ري سول جو طفلهما األول في العام 

و2017،   2013 في  والثالث  والثاني  التالي، 
تحديد  دون  من  نفسه  المصدر  أضاف  كما 
جنسهم. ويأتي أحد التأكيدات الوحيدة لوجود 
األميركي  الدوري  نجم  زيارة  للزعيم، من  أبناء 
لكرة السلة للمحترفين دنيس رودمان لكوريا 
التقى  إنه  2013 حين قال  العام  الشمالية في 
وصرّح  آي.  جو  كيم،  ابنة  الزيارة  تلك  خالل 
الشمالي  الكوري  الزعيم  أن  حينها  رودمان 

»والد طيب«.

الكشف عن وجودها
التي  الصغيرة  الفتاة  تكون  أن  ويرجح 
ما  وفق  آي،  جو  نفسها  هي  الصور  في  تظهر 
الشؤون  في  الخبير  سيونغ-هانغ،  شيونغ  قال 
الكورية الشمالية في معهد سيجونغ في كوريا 
الجنوبية، الذي قال إنها بمثابة »أميرة« كورية 

شمالية.
واآلن، بعدما كشف عن وجودها، من المرجح 
شؤون  في  المشاركة  مخولة  أصبحت  أنها 
لوقوفها  ويمكن  الخبير.  أضاف  كما  الدولة، 
علنا إلى جانب والدها أن يشير إلى أنها اختيرت 
جونغ  كيم  والد  أن  شيونغ  وأوضح  له.  خلفا 
أون، كيم جونغ إيل، اختاره ليكون خلفا له من 
إلى حد كبير في  أبنائه ألنه كان يشبهه  بين 

شخصيته ومزاجه.
يفعل  أن  يرغب في  قد  أن »كيم  إلى  وأشار 
ربما  بالتحديد.  الفتاة  هذه  مع  نفسه  الشيء 
لديها الصفات التي يعتقد كيم أنها صفاته«، 
مضيفًا أنها إذا استمرت في مرافقة والدها في 
ذلك  يكون  أن  المرجح  من  المهمة،  األحداث 

إشارة إلى أنه يعتبرها خليفته.

الجيل المقبل
وذكرت المحللة سو كيم إن تقديم ابنة كيم 
بالذات ليس مجرد  اللحظة  للجمهور في هذه 
النظام  أن  مفادها  للعالم  رسالة  إنه  صدفة، 
الكوري الشمالي غير مستعد للزوال، وأوضحت 
وهو  لكيم  رمزية  صورة  هذه  ما،  »بطريقة 
يمرر صولجان السلطة للجيل القادم« ما يوجه 
الدولي تدعوه إلى قبول  »رسالة إلى المجتمع 
من  والعداء«  التخويف  من  الرابعة  النسخة 

جانب بيونغ يانغ و»االستعداد له«.
إلى »درجة  وأضافت أن الصور تشير كذلك 
من التقارب واالرتياح بين كيم وابنته«، الفتة 
إلى أن ذلك قد يشير إلى أنها مستعدة لتولي 

المنصب بعد والدها.
كوريا  أن  سبتمبر  في  كيم  أعلن  أن  منذ 

من  تجعل  سياسة  رسميًا  كرست  الشمالية 
عززت  فيه«،  رجعة  »ال  أمرًا  النووي  وضعها 
واشنطن التعاون األمني اإلقليمي، بما في ذلك 
وتبحث  مشتركة،  عسكرية  تدريبات  إجراء  عبر 
لسيول  توفرها  التي  الحماية  لتعزيز  عن طرق 

وجه  على  وواشنطن  سيول  وأجرت  وطوكيو. 
في  مشتركة  جوية  مناورات  أكبر  الخصوص 
تاريخهما في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر. وفي 
والواليات  الجنوبية  كوريا  أجرت  اإلطار،  هذا 
تدريبا جويا مشتركا  الماضي  السبت  المتحدة 

التابعة  )بي1-بي(  االستراتيجية  القاذفة  مع 
في  نشرها  أعيد  والتي  األميركي  الجو  لسالح 

شبه الجزيرة الكورية.
لكن كوريا الشمالية ترى في عروض القوة 
هذه تدريبات عامة على غزو أراضيها أو محاولة 
بأنها  كيم  وصفها  وقد  بالنظام.  لإلطاحة 
وتعهد  هستيرية«،  عدوانية  حرب  »مناورات 
األسلحة  على  نووية  وبأسلحة  »بحزم  بالرد 
حسبما  بالرحمة«،  شاملة  ومواجهة  النووية 

نقلت وكالة األنباء المركزية الكورية.

جيل جديد
قالت وكالة األنباء الكورية الشمالية الوطنية 
إن الصاروخ حلق على »ارتفاع 6040.9 كيلومتر 
كيلومترا«   999.2 مسافة  وقطع  أقصى  كحد 
المحددة  المنطقة  في  بدقة  »يهبط  أن  قبل 

مسبقا« في بحر الشرق أو بحر اليابان.
قدمتها  التي  واالرتفاع  المسافة  وتقديرات 
سيول وطوكيو الجمعة، هي أقل قلياًل من تلك 
للقارات  العابرة  البالستية  بالصواريخ  الخاصة 
التي أطلقتها بيونغ يانغ في 24 مارس ويبدو 
على  الشمالية  كوريا  أجرته  اختبار  أقوى  أنها 

اإلطالق.
 24 في  ذكرت  الشمالية  كوريا  وكانت 
مارس الماضي أنها اختبرت صاروخ )هواسونغ 
بيونغ  في  األسلحة  أقوى  بين  من  وهو   )-17

تعيشها  إنسانية  وكارثة  كبيرة  مأساة 
إندونسيا بعدما ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 
باإلقليم  الواقعة  جاوا  جزيرة  اإلثنين  درجة 
حصيلة  في  قتياًل   268 نحو  حصد  الغربي 
قابلة لالرتفاع وخلف مئات الجرحى وفق آخر 
حصيلة الثالثاء، بينما يضاعف عناصر اإلنقاذ 
األنقاض  ناجين تحت  للعثور على  جهودهم 

حتى مثول الجزيرة للطبع.
في  لزلزال  األكبر  هي  الحصيلة  وهذه 
جاوا  وإقليم   ،2018 العام  منذ  إندونيسيا 
هذا  في  بالسكان  اكتظاظًا  األكثر  الغربي، 
بالقرب  آسيا  شرق  جنوب  الواقع  األرخبيل 
من منطقة سيانجور. رئيس الوكالة الوطنية 
للتخفيف من حدة الكوارث سوهاريانتو الذي 
يستخدم مثل الكثير من اإلندونيسيين اسمًا 
واحدًا فقط قال إن »أولويتنا تكمن في البحث 
وجود  إلى  مشيرًا  وإجالئهم«،  الضحايا  عن 
وقضى  المفقودين.  عداد  في  شخصًا   151
انزالقات  وفي  المباني  انهيار  في  الضحايا 

التربة التي سببتها الهزات األرضية.
ووعد الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو 
طالبًا  للمكان،  زيارته  تعويضات خالل  بمنح 
للسماح  عناصرها«  »تعبئة  اإلنقاذ  فرق  من 
وأظهرت  األول.  المقام  في  الضحايا  بإجالء 
الناجم  الضرر  مدى  مسيرات  التقطتها  صور 
طريق  شق  تحاول  جرافات  مع  الزلزال،  عن 

بعد انهيار رقعة كاملة من تلة ترابية.
ويشق رجال اإلنقاذ طريقهم عبر األنقاض 
المناطق  إلى  للوصول  المتساقطة  واألشجار 
التي من المرجح وجود سكان عالقين فيها، 
ريفيانسياه، وهو منقذ  أفاد ديماس  على ما 
عشرات  جانب  إلى  ويعمل  عامًا   34 يبلغ 
اإلطالق  على  أنم  »لم  وأوضح  األشخاص، 
لكن عليّ االستمرار ألن هناك ضحايا لم يجر 

العثور عليهم«.
داخلية  مدرسة  الضحايا طالب  بين  ومن 
لقوا حتفهم في منازلهم  أو سكان  إسالمية 
ابريزال  وقال  جدران،  أو  سقف  سقوط  جراء 
انهارت  »الغرفة  إن  عامًا(   14( موليادي 
شيء  كل  األنقاض.  تحت  ساقاي  وُطمرت 
في  ووضعه  انتشله  أن  بعد  بسرعة«،  حدث 
مكان آمن أحد أصدقائه الذي لقي حتفه في 

وقت الحق.

عمليات إنقاذ متأخرة
بسبب  صعوبة  البحث  عمليات  وتزداد 
الكهربائي  التيار  وانقطاع  الطرقات  انسداد 

بعدما توعَّد الكرملين بمالحقة المسؤولين 
في  الروس  الجنود  من  مجموعة  مقتل  عن 
أوكرانيا ومعاقبتهم بسبب عملية »إعدام«، 
أنه  اإلثنين  األوكراني  العام  االدعاء  أعلن 
عثر على أربعة »مواقع تعذيب« استخدمتها 
في  خيرسون  مدينة  في  الروسية  القوات 
كييف  قوات  استعادتها  التي  أوكرانيا  جنوب 
بارتكاب  موسكو  متهمًا  نوفمبر   11 في 

جرائم حرب في المنطقة.
وكتب االدعاء األوكراني على تلغرام »في 
الجرائم  تحديد  المدعون  يواصل  خيرسون، 
أربعة  على  العثور  تمّ  روسيا:  ارتكبتها  التي 

مواقع تعذيب في أربعة مبانٍ«.
زاروا  أوكرانيين  أن محققين  االدعاء  وأكد 
»أربعة« مبانٍ، بينها »مراكز احتجاز موقت« 
أثناء  المحتلون،  احتجز  »حيث  الحرب،  قبل 
المدينة، أشخاصًا بشكل غير  االستيالء على 

قانوني وعذبوهم بوحشية«.
عشرة  بعد  أنه  نفسه  المصدر  وأضاف 
األوكراني  الجيش  استعادة  من  أيام 
هجوم  أعقاب  في  خيرسون  على  السيطرة 
على  االستيالء  »جرى  شهرين  استمر  مضاد 
خشبي  ومضرب  مطاطية  هراوات  من  قطع 
مدنيين  لصعق  المحتلون  استخدمها  وأداة 
ورصاص«.  متوهج  ومصباح  بالكهرباء 
»األعمال  أن  األوكراني  العام  االدعاء  وأكد 
التعذيب  غرف  مواقع  تحديد  إلى  الهادفة 
مؤكدًا  متواصلة«،  القانوني  غير  واالحتجاز 
أنه يريد »التعرف على جميع الضحايا«. ومنذ 
تحرير خيرسون من القوات الروسية في 11 
نوفمبر، نددت كييف مرارًا »بجرائم الحرب« 
خيرسون  منطقة  في  الروسية  و»الفظائع« 

ولم تردّ موسكو بعد على هذه االتهامات.

عقاب
األوكرانيين  الكرملين  يتهم  المقابل  في 
في  الروس  الجنود  من  مجموعة  بإعدام 
عما  المسؤولين  بمعاقبة  متوعدًا  أوكرانيا 

وصفه بـ»جريمة حرب«.
على  نُشرت  فيديو  مقاطع  على  وبناًء 
أن  روسيا  تؤكد  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الجيش األوكراني أعدم أكثر من عشرة من 
الناطق باسم  ألقوا أسلحتهم، وقال  جنودها 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة 
الطبيعي أن تبحث روسيا بنفسها عن  »من 
العثور  يجب  الجريمة.  ارتكبوا  الذين  أولئك 
موسكو  أن  وأضاف  ومعاقبتهم«.  عليهم 

في هذه المنطقة الريفية التي بنيت منازلها 
من الخشب والخرسانة.

وتضرر أكثر من ألَفي منزل ونُقل حوالي 
ما  على  اإلجالء،  مراكز  إلى  شخص  ألف   13
أعلن حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل 
 162 مصرع  عن  اإلثنين  مساء  تحدث  الذي 
الهواء  في  مصابين  أطباء  وعالج  شخصًا. 
الذي شعر به سكان في  الزلزال  الطلق بعد 

أماكن بعيدة مثل العاصمة جاكرتا.
اآلخرين  السكان  من  العديد  وواصل 
وسط  المفقودين  أقاربهم  عن  البحث 
الجوية  األرصاد  مصلحة  وقالت  الخراب، 
ارتدادية  62 هزة  إنها سجّلت  اإلندونيسية 
في سيانجور بعد الزلزال راوحت قوتها بين 

1.8 و4 درجات.
الجيولوجي  المسح  هيئة  وبحسب 
المنطقة  تضاريس  طبيعة  فإن  الوطنية، 
»زادت  للتفتت  القابلة  البركانية  والرواسب 
عن  الناجمة  الزلزالية  الصدمات«  حدة  من 

تصدع نشط.
أو  زالزل  بانتظام  إندونيسيا  وتشهد 
على  موقعها  بسبب  بركانية،  انفجارات 
»حزام النار« في المحيط الهادئ حيث تلتقي 

الصفائح التكتونية.
في العام 2018، تعرضت جزيرة لومبوك 
المجاورة لزلزال عنيف أدى  وجزيرة سومباوا 
العام  في  شخصًا.   550 من  أكثر  مقتل  إلى 
درجة   7.5 قوته  آخر  زلزال  تسبب  نفسه، 
بتسونامي ضرب بالو في جزيرة سوالويزي، 

الغرض  لهذا  الدولية  الهيئات  إلى  ستتوجه 
»إذا كان من الممكن أن يكون ذلك مفيدًا«.
وفي أحد مقاطع الفيديو، يظهر نحو عشرة 
تلو  الواحد  يخرجون  روس  أنهم  يبدو  جنود 
ثم  الهواء،  في  وأيديهم  مخبأ  من  اآلخر 
على  بناء  األرض  على  ووجوههم  يستلقون 
أوامر جنود أوكرانيين على ما يبدو، يوجهون 

إليهم سالحهم.
وينتهي مقطع الفيديو فجأة عندما تظهر 
الملجأ  من  آخرين  أشخاص  ظالل  صورة 
ويُظهر  النار.  بإطالق  قاموا  أنهم  يبدو 
مقطع فيديو آخر صورته طائرة بدون طيار، 
لجنود  جثث  عشر  نحو  وفيه  نفسه  المكان 
حقوق  وقال مسؤول  الدماء.  من  بقع  وسط 
اإلنسان األوكراني دميترو لوبينيتس األحد، 
إن مقاطع الفيديو تُظهر »استسالمًا وهميًا« 
حرب  جريمة  »ارتكبوا  الروس  الجنود  وأن 
بفتح النار على القوات المسّلحة األوكرانية«. 
ُقتلوا في  الذين  الروس  العسكريون  وأضاف 
اعتبارهم  بالتالي  يمكن  »ال  الحادث  هذا 

أسرى حرب«.

ماكرون يتصل بزيلينسكي
تزامنًا، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل 
فولوديمير  األوكراني  نظيره  مع  ماكرون 
محطة  تعرض  ظل  في  اإلثنين  زيلينسكي 
لـ»تهديدات«  النووية  للطاقة  زابوريجيا 
نهاية  في  أخرى  مرة  قصفت  وقد  مستمرة، 
األسبوع الماضي. وقال الرئيس الفرنسي في 

 4300 نحو  فقدان  أو  مقتل  عن  أسفر  ما 
زلزال  ضرب  متصل،  سياق  وفي  شخص. 
عنيف بقوة سبع درجات جزر سليمان الثالثاء 
مما أدى وفقًا لشهود عيان إلى اهتزاز مبان 
حين  في  مكانها،  من  أثاث  قطع  وسقوط 
التسونامي  من  المبكر  اإلنذار  مركز  أصدر 
في المحيط الهادئ تحذيرًا من خطر حصول 

أمواج مدّ عال.
للمسح  األميركي  المعهد  وبحسب 
الساعة  في  الزلزال  وقع  فقد  الجيولوجي 
13:03 )02:03 ت غ( على بُعد 55 كلم من 

العاصمة هونيارا وعلى عُمق 13 كلم.
وأدى الزلزال النقطاع الكهرباء في بعض 
من أحياء المدينة، في حين هرع السّكان إلى 
الخارج وغادروا المناطق الساحلية إلى أخرى 
المعهد  أعلن  األمر  بادئ  وفي  ارتفاعًا.  أكثر 
األميركي للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 
بلغ 7.3 درجة، لكنّه ما لبث أن خفض الرقم 

إلى 7 درجات.
من جهته، أصدر مركز اإلنذار المبكر من 
الهادئ تحذيرًا من  المحيط  التسونامي في 
مد  ألمواج  األرخبيل  سواحل  تعرّض  خطر 
أمتار،  وثالثة  متر  بين  ارتفاعها  يتراوح  عال 
وفانواتو  الجديدة  بابوازيا-غينيا  وسواحل 
ثالثة  عن  ارتفاعها  يقل  عال  مد  أمواج  إلى 
النار  »حزام  على  سليمان  جزر  وتقع  أمتار. 
صفائح  تلتقي  حيث  الهادئ«  المحيط  في 
البعض  ببعضها  احتكاكها  يؤدّي  تكتونية 

الى نشاط زلزال وبركاني كثيف.

كلمة من باريس خالل المؤتمر الدولي لدعم 
مولدافيا التي تأثرت بالغزو الروسي ألوكرانيا، 
إنه تحدث »مع الرئيس زيلينسكي في اتصال 
عاجل«. وأكد أن االتصال يأتي في »سياق ال 
يزال صعبًا جدًا«، مع »القصف الذي تعرّضت 
له أوكرانيا مجددًا، والتهديدات التي تُخيّم 
على محطة زابوريجيا«. وأشار إلى أن »مع كل 
انتصار عسكري ألوكرانيا، كاستعادة منطقة 
خاركيف وكذلك استعادة خيرسون، ترد روسيا 
األساسية  التحتية  البنى  على  جديد  بقصف 
التهم  وكييف  موسكو  وتتبادل  ألوكرانيا«. 

بقصف محطة زابوريجيا.

الميدان األوروبي
واحتفلت أوكرانيا المغطاة بالثلج اإلثنين، 
»الميدان  ثورة  النطالق  التاسعة  بالذكرى 
أطاحت  والتي  للغرب،  الموالية  األوروبي« 
رئيسًا مواليًا لروسيا بعد حملة قمع أدّت إلى 
المقابل،  وفي  شخص.  مئة  من  أكثر  مقتل 
وأشعلت  القرم  جزيرة  شبه  روسيا  ضمت 

تمرّدًا مسلحًا في دونباس في الشرق.
وحذرت منظمة الصحة العالمية اإلثنين من 
أن الشتاء سيهدد حياة ماليين األوكرانيين، 
بعد سلسلة ضربات روسية مدمرة استهدفت 

البنى التحتية للطاقة في البالد.
الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المدير  وصرح 
بأن  للصحفيين  كلوغ  هانس  أوروبا  في 
في  الماليين  حياة  سيعرض  الشتاء  »هذا 

للخطر«. أوكرانيا 

● الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وابنته في موقع تجربة إلطالق صاورخ

● جنود أوكرانيون أمام محطة جوية في خيرسون )جنوب( ُدّمرت خالل معارك في 20 نوفمبر 2022● عمال اإلنقاذ يحملون جثمان أحد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة في إندونيسيا

● ابنة زعيم  كوريا الشمالية وزوجته في موقع إطالق صاروخ باليستي 

كييف - وكاالتجاكرتا - وكاالت
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الخرطوم - وكاالت

الخطة الحالية تنص على استمرار المرحلة االنتقالية لعامين وسط تفاؤل حيال الوضع السياسي

طريق السودان الصعب إلى الديمقراطية

إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%ضغط إيراني وتركي على معاقل أكراد سورية والعراق

هل ينهي »اتفاق مبدئي« بني الفرقاء األزمة السياسية؟

إيران تقترب من تصنيع القنبلة الذريةأردوغان يخطط لعملية اجتياح برية ودعوات دولية لضبط النفس

االنتقالية فضاًل عن القضايا المتعلقة بالجيش 
فيما أشارت خلود إلى أن الخطة الحالية تنص 

على أن المرحلة االنتقالية قد تستمر لعامين.
قد  الفترة  هذه  إن  قالت  الصدد،  هذا  وفي 
غالبية  طموحات  تلبي  حتى  قصيرة  تكون 
السياسية،  الفوضى  عام من  بعد  السودانيين 
الذي قد  األمر  احتجاجات جديدة،  ما قد يؤجج 
يسفر عن المزيد من حالة عدم االستقرار. وفي 
تساؤالت  مراقبون  طرح  المعطيات،  هذه  ظل 

حيال دور الجيش في كل ما يجري.
نُشرت  دراسة  خلصت  السياق،  هذا  وفي 
في نوفمبر حيال دور قادة الجيش في »مرحلة 
باحثون  بها  قام  أكتوبر«   25 إجراءات  بعد  ما 
الدولية  للدراسات  األلماني  »المعهد  من 
سنترال  و»جامعة  هامبورغ  في  واإلقليمية« 
إلى  يعمدون  الجيش  قادة  أن  إلى  فلوريدا«، 
الجيش  بتصدر  تسمح  جذرية  تغييرات  إحداث 
العسكريين  القادة  تأكيد  رغم  وذلك  للمشهد 
الديمقراطي.  التحول  في  رغبتهم  على 
قد  التي  »التغييرات  أن  إلى  الدراسة  وذهبت 
الحكم  من  تعزز  سياسية  بأنها  كثيرون  يراها 
إلى  المفاوضون  يتطرق  وعندما  العسكري. 
هذه  يغفلون  قد  فإنهم  االساسية  القضايا 

التغييرات التي حدثت مؤخرًا رغم أهميتها«.
إنه  خير  خلود  الباحثة  قالت  ذلك،  وفي 
المفاوضات  توسيع  المسؤولين  على  يتعين 
الشعب، مضيفة »لقد  أخرى من  أطيافًا  لتضم 
ولم  السودان،  في  السياسية  الطبيعة  تغيرت 
يعد باإلمكان القول بأن بعض القادة يمثلون 
قطاعات كبيرة من الشعب«. ويبدو أن حديث 
الحرية  قوى  إلى  ضمنية  إشارة  يحمل  خلود 
والتغيير التي اعتادت أن تمثل غالبية األطراف 
المؤيدة للديمقراطية في البالد، لكن مراقبون 

يرون أنها لم تعد تتمتع بنفس الدعم.
من  كبير  انخراط  دون  أنه  خلود  وأضافت 
األمور  فإن  والشعبية،  السياسية  األطياف 
طرح  المعطيات،  هذه  ظل  تتحسن.وفي  لن 
مراقبون تساؤالت حيال دور الجيش في كل ما 

يجري.
السودان،  في  األممي  بالدور  يتعلق  وفيما 
للسودان  المتحدة  األمم  بعثة  تواجه 
األخرى  الدولية  والهيئات  »يونيتامس«، 
انتقادات بأنها غير حاضرة وفاعلة في السودان 

بشكل كافٍ، وال »تتدخل« بشكل كبير.
وفي ذلك، قال رئيس البعثة األلماني فولكر 
جانبًا  طياته  في  يحمل  األمر  »هذا  بيرتس: 
موارد  نمتلك  أن  يتعين  كان  إذ  الصواب؛  من 
أكثر لفتح المزيد من المكاتب في جميع أنحاء 
البالد. على عاتقنا مهمة ضخمة، لكن في ظل 

موارد قليلة نسبيًا«.
حيال  تفاؤله  بيرتس عن  أعرب  ذلك،  ورغم 
»األمر  مضيفًا  السوان،  في  السياسي  الوضع 
تدريجي  بشكل  الفجوات  بتقليص  يتعلق 
على  وسط  وحلول  تسوية  أي  تأتي  وسوف 

مراحل«.

ارتفعت  الماضية  القليلة  األسابيع  خالل 
المطالبة  السودان  في  المظاهرات  وتيرة 
رئيس  وبرحيل  األجنبية«  »التدخالت  بوقف 
»يونيتامس«،  للسودان  المتحدة  األمم  بعثة 

األلماني فولكر بيرتس.
تزايد  وسط  التظاهرات  هذه  وتأتي 
بين  مبدئي  اتفاق  توقيع  بقرب  التكهنات 
المجلس  والتغيير،  الحرية  وقوى  الجيش 
السلطة  المدنيين  لتسلم  يمهد  المركزي؛ 
اللجنة  أعدتها  دستورية  وثيقة  أساس  على 
التسييرية لنقابة المحامين في سبتمبر والقت 
قبواًل محليًا ودوليًا واسعًا؛ لكن مجموعات من 
بينها جماعة اإلخوان والحزب الشيوعي أعلنت 

رفضها الوثيقة.
األمم  من  المكونة  الثالثية  اآللية  وكانت 
اإليغاد  ومجموعة  األفريقي  واالتحاد  المتحدة 
قد أعلنت أخيرًا قبول الجيش بالوثيقة، وأشارت 
أجروا  الجيش  قادة  أن  إلى  الخميس  بيان  في 
التوافق عليها مع  التي جرى  التعديالت  بعض 
التوصل  فإن  الثالثية،  اآللية  ووفق  المدنيين. 
بداية  سيدشن  األزمة  إلنهاء  سياسي  التفاق 
فترة انتقالية جديدة؛ تقوم على أساس التوافق 
الذي جرى التوصل إليه بين مختلف المكونات.
وتنص الوثيقة على إقامة دولة مدنية تتبع 
بالمؤسسة  وتنأى  الفيدرالي،  الحكم  نظام 
العسكرية عن العمل السياسي والحكم، ودمج 

القوات العسكرية في جيش مهني واحد.
وحدد مشروع اإلطار الدستوري مهام الفترة 
للسالم  »جوبا«  اتفاق  مراجعة  في  االنتقالية 
األجهزة  وإصالح   ،2020 أكتوبر  في  الموقع 
ضمان  مع  االنتقالية  العدالة  وتحقيق  العدلية 
نظام  وتفكيك  العقاب.  من  اإلفالت  عدم 
المنهوبة  العامة  األموال  واسترداد  اإلخوان 
خالل فترة حكمهم التي استمرت ثالثين عامًا.

وحددت الوثيقة مهام المؤسسة العسكرية 
البالد  حدود  وحماية  سيادة  عن  الدفاع  في 
السياسات  وتنفيذ  االنتقالي  الدستور  وحماية 
كما  والعسكري،  األمني  باإلصالح  المتعلقة 
إلى  واألمن  الشرطة  تبعية جهازي  على  نصت 
السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء 

هو القائد األعلى لها.
الجيش  وقائد  السيادة  مجلس  رئيس 
الثالثاء  أكد  البرهان  عبدالفتاح  السوداني 
بالنأي  بوعدها  ستفي  المسلحة  القوات  أن 
المرحلة  حماية  على  وستعمل  السياسة،  عن 

االنتقالية.
فاتحة  في  ألقاها  كلمة  في  البرهان  وقال 
الخرطوم،  في  أفريقي  أمني  تنسيق  اجتماع 
إلى  يتطلع  السوداني  الشعب  إن  الثالثاء، 
توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية 
ويأتي  ونزيهة.  حرة  انتخابات  إلى  وصواًل 
خطاب البرهان وسط جدل كبير حول العملية 

يعيشها  التي  األزمة  لحل  الجارية  السياسية 
الرفض  بسبب  عام  من  أكثر  منذ  السودان 
في  الجيش  اتخذها  التي  لإلجراءات  الشعبي 

الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
أبصرت  التي  األممية  البعثة  رئيس  وقال 
األمن  مجلس  بقرار   2020 العام  في  النور 
إنجاز  في  السودان  مساعدة  بهدف   2524
الديمقراطي،  الحكم  نحو  السياسي  االنتقال 
إنه يرفض شخصنة األمور »كما هو الحال في 
المتحدة  األمم  أن  إلى  وأشار  الراهن«،  الوقت 
قائاًل:  السلمي،  التجمع  في  الحق  عن  تدافع 
»نعلم أنه بينما نسعى إلحراز تقدم في طريق 
مع  بالعمل  السودان  في  سياسي  حل  تحقيق 
األحزاب والجيش واألطراف األخرى، فإننا ندرك 

أننا أصبحنا جزءًا من الجدل«.
المتحدة  األمم  مقر  أن  إلى  بيرتيس  وأشار 
في الخرطوم شهد تظاهر قرابة 2500 شخص 
الماضية،  القليلة  األسبوع  نهاية  عطالت  في 
نهاية  في  ذاته  العدد  يتظاهر  أن  متوقعًا 

األسبوع المقبل.

دوامة االضطرابات السياسية
السوداني  بالرئيس  اإلطاحة  أعقاب  وفي 
وقع  على   2019 العام  البشير  عمر  السابق 
تظاهرات حاشدة، تشكلت حكومة مدنية رآها 
كثيرون أنها تمثل فرصة تاريخية لعودة الحكم 
المقرر  من  كان  فيما  والديمقراطية  المدني 

إجراء انتخابات العام المقبل.
جرى  المنصرم،  العام  أكتوبر  في  أنه  بيد 

أطاح  أن  بعد  االنتقالية  بالحكومة  اإلطاحة 
المدني في مجلس  بالنصف  العسكري  النصف 
زمام  ذلك  إثر  على  ليتولى  الحاكم  السيادة 

األمور في السودان.
رئيس  تعيين  يجر  لم  الحين،  ذلك  ومنذ 
وضع  وطأة  تحت  السودان  يترنح  فيما  وزراء 
اقتصادي صعب مع توقف االستثمارات الدولية 
الديون.  عبء  وتزايد  التنموية  والمساعدات 
يعاني  أن  العالمي  الغذاء  برنامج  توقع  وأخيرًا 

العام  الغذائي  األمن  انعدام  من  السكان  ثلث 
السياسية  األزمات  استمرار  بسبب  الجاري 

واالقتصادية.
في  االحتجاجات  تواصل  مع  هذا  تزامن 
الستئثارالجيش  رفضًا  السوداني  الشارع 
بين  ضحايا  سقوط  إلى  أدى  ما  السلطة  على 
هدف  تحقيق  في  تمكنوا  لكنهم  المحتجين، 
كامل  عسكري  استيالء  حدوث  منع  في  يتمثل 

على السلطة.

معارضة التدخالت األجنبية
ولم يقدم أنصار الجيش أو الحركات المؤيدة 
ضد  التظاهر  على  السودان  في  للديمقراطية 
فولكر  األلماني  رئيسها  أو  األممية  البعثة 
بيرتس. وانحصر االحتجاج ضد التواجد األممي 
اإلسالمية«  »الحركات  أنصار  على  وبيرتس 
الوطني  المؤتمر  حزب  من صفوف  وغالبيتهم 
البشير  لنظام  السابقين  والموالين  المنحل 

الذين يرغبون بالعودة إلى حلبة السياسة.
منذ  السياسية  االختالفات  تزايد  ورغم 
السطح  على  ظهرت  فإنه  بالبشير؛  اإلطاحة 
ظل  في  الجاري  العام  منتصف  منذ  أمل  بوادر 
إلى  والمدنية  العسكرية  األطراف  مساعي 
التوصل إلى االتفاق حيال قواعد من شأنها أن 
والتحول  االنتخابات  مسار  إلى  السودان  تعيد 

الديمقراطي.
»رويترز«  وكالة  ذكرت  السياق،  هذا  وفي 
 16 في  الماضي،  الماضي  األسبوع  لألنباء 
المدني  السياسي  التحالف  أن   ،2022 نوفمبر 
الرئيسي في السودان المتمثل في تحالف قوى 
الحرية والتغيير، أعلن أنه يخطط لتوقيع اتفاق 
االنتقال  إلى  العودة  حول  الجيش  مع  جديد 

الديمقراطي.
ذلك  ضوء  في  إنه  بيرتس  قال  ذلك،  وفي 
الوضع  قارنا  إذا  خاصة  التحسن  بعض  »نرى 
باألمس بالوضع اليوم. ثمة شعور عام بأنه بعد 
عام من الجمود والتناحر بين األطراف إلقصاء 
ما  يحدث  ما  شيئًا  هناك  فإن  البعض،  بعضها 

يعني إمكانية التوصل إلى حل وسط«.

جمود سياسي من نوع جديد
ترى  فيله«،  »دويتشه  موقع  وبحسب 
 Confluence« األبحاث  لمركز  المؤسسة 
خلود  الباحثة  الخرطوم،  ومقره   »Advisory
اتفاق  إلى  التوصل  حالة  في  حتى  إنه  خير، 
والمدني،  العسكري  المكونين  بين  سياسي 
إلى جمود سياسي  ينتقل  السودان سوف  فإن 

آخر.
االنتقال  عملية  في  المتخصصة  وقالت 
كان  البداية،  »في  السودان:  في  الديمقراطي 
المأزق  بشأن  للغاية  قلقًا  الدولي  المجتمع 
المؤيدة  والتغيير  الحرية  قوى  مجموعة  بين 
للديمقراطية والجنراالت الذين كانوا جزءًا من 
التوصل  جرى  أنه  يبدو  اآلن،  لكن  االنقالب. 
الحرية  قوى  بين  التفاهم  من  معين  لمستوى 
استدركت  الباحثة  لكن  والجنراالت.  والتغيير 
التمرد  حركات  تمثل  أطراف  عدة  إن  بالقول 
السابقة وحركات المقاومة وزعماء قبائل ورجال 
»لقد  مضيفة  المناقشات،  من  انسحبوا  دين 

تغير شكل الجمود السياسي«.
وتتفق خلود مع المبعوث األممي الخاص إلى 
القضايا  بعض  هناك  بأن  القول  في  السودان 
يُجرى  قد  سياسي  اتفاق  أي  تدمر  أن  يمكنها 
رئيس  بتسمية  يتعلق  ما  خاصة  إليه  التوصل 
الحكومة المقبلة ورئيس البالد خالل المرحلة 

والعراق  سورية  في  الكردية  المناطق  شهدت 
وإيران  تركيا  شنتها  الجوية  الغارات  من  سلسلة 
عدة  قابلها  البلدين،  في  لألكراد  مواقع  على 
من  التركية  األراضي  على  صاروخية  هجمات 
سورية، مما ينذر بتصاعد التوتر في تلك المنطقة 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  له  ألمح  الذي  األمر 
لشن  بالده  بتخطيط  الماضي،  اإلثنين  أردوغان، 
هجمات برية لمتابعة الغارات الجوية األخيرة التي 

شنتها ضد المواقع الكردية في سورية والعراق.
سورية،  مصدرها  صاروخية  قذائف  وأصابت 
واألراضي  التركية  الحدود  واإلثنين،  األحد  يومي 
 30 ونحو  قتيلين  سقوط  عن  أسفر  ما  التركية، 
وزير  وأعلن  تركية.  رسمية  مصادر  حسب  جريحًا، 
التركي سليمان صويلو مقتل طفل يبلغ  الداخلية 
خمسة أعوام ومدرّسة شابة في مدينة كركاميش 
جراء  من  اإلثنين  صباح  )جنوب-شرق(  التركية 
صاروخ أطلق من سورية، وكان قد أشار سابقًا إلى 

مقتل ثالثة أشخاص. 
وأفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن الغارات 
 18 بينهم  شخصًا،   37 مقتل  عن  أسفرت  التركية 
الجانب  على  السوري،  النظام  قوات  من  عنصرًا 
السوري، وأسفرت قذائف صاروخية أطلقت من سورية 

عن مقتل شخصين في بلدة قرقامش التركية.
جديد  هجوم  بشن  مايو  منذ  أردوغان  ويهدد 
على البلد المجاور، لكن تركيا نفذت ضربات جوية 
بعد أسبوع على اتهامها حزب العمال الكردستاني 
الذي يتمركز في شمال العراق، والوحدات الكردية 
الذي  اسطنبول  تفجير  خلف  بالوقوف  سورية  في 
آخرين   81 أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 

بجروح. لكن الفصيلين نفيا ذلك.
وفي وقت متأخر من مساء األحد الماضي، شنت 
»وحدات  ضد  الجوية  الغارات  من  العديد  تركيا 
الكردية في شمال سورية وحزب  الشعب«  حماية 
العراق.  شمال  في  المحظور  الكردستاني  العمال 
 35 أن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وذكر 

شخصًا على األقل قتلوا.

ألمانيا تدعو تركيا إلى ضبط النفس
في  األلمانية  الحكومة  طالبت  جهتها،  ومن 
بعد  النفس  بضبط  أنقرة  اليوم  من  سابق  وقت 
الغارات الجوية للجيش التركي في شمالي سورية 
الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  وقال  والعراق. 
األلمانية كريستوفر بورغر في برلين: »ندعو تركيا 
إلى التصرف وفقا لمبدأ التناسب واحترام القانون 
وجميع  تركيا  على  يتعين  ال  أنه  مضيفًا  الدولي«، 
األطراف األخرى المعنية »فعل شيء من شأنه أن 
يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شمال 
من   51 المادة  إلى  إشارة  وفي  والعراق«.  سورية 
»حق  أن  الناطق  أوضح  المتحدة،  األمم  ميثاق 

الدفاع عن النفس ال يشمل الحق في االنتقام«.
رأسهم  وعلى  حلفاءها  الثالثاء  تركيا  وطالبت 
الواليات المتحدة بأن »يوقفوا كل دعم« لوحدات 
حماية الشعب، وهي الفصيل الكردي الرئيسي في 
تدعمها  فيما  »إرهابية«  أنقرة  وتعتبرها  سورية 

واشنطن في محاربة تنظيم »داعش«.
دعت الواليات المتحدة إلى »خفض التصعيد« 
التركي  الرئيس  تصريحات  على  ردا  سورية،  في 
الذي هدد بتنفيذ عملية برية في شمال البالد بعد 

سلسلة الغارات جوية.
وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني ووحدات 
حماية الشعب بالوقوف وراء هجوم أسفر عن مقتل 
في  نوفمبر   13 يوم   81 وإصابة  أشخاص  ستة 

اسطنبول، وهو ما نفياه.
نيد  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق 
برايس قال في بيان »ندعو إلى وقف التصعيد في 
المشترك  الهدف  ودعم  المدنيين  لحماية  سورية 
وأضاف  داعش«.  تنظيم  هزيمة  في  المتمثل 
»نواصل معارضة أي عمل عسكري غير منسق في 
العراق ينتهك سيادة العراق«. كما أملت روسيا أن 
»أي  عن  وتمتنع  النفس«  »بضبط  تركيا  تتحلى 

استخدام مفرط للقوة« في سورية.
رئيسية  جهات  وواشنطن  وموسكو  أنقرة  تعد 
ما  بحياة  أودت  التي  في سورية  الحرب  في  فاعلة 

يقرب من نصف مليون شخص منذ العام 2011. 
مخلب  عملية  التركية  الجوية  القوات  ونفذت 
استهدفت  غارات  سلسلة  شن  عبر  األحد  السيف 
حماية  ووحدات  الكردستاني  العمال  حزب  مواقع 

الشعب في شمال العراق وفي سورية.
ودعا القائد العام لقوات »سورية الديموقراطية« 
التصعيد،  لمنع  وواشنطن  موسكو  عبدي  مظلوم 
حاليًا على  األساسية  قائاًل »تتركز مساعينا  وشدد 
خفض التصعيد من قبل الطرف التركي، وسنفعل 
كل ما في وسعنا من أجل تحقيق ذلك من خالل 

التواصل مع جميع المعنيين في الملف السوري«.
لألنباء  تسنيم  وكالة  أعلنت  مجددًا،  والثالثاء 
»سلسلة  شنت  الثوري  للحرس  البرية  القوات  أن 
جديدة من الهجمات ضد الجماعات اإلرهابية« في 

كردستان العراق.
وقالت الوكالة إن »مقر الجماعة اإلرهابية باك 
بالصواريخ  استهدف  الكردستاني(  الحرية  )حزب 
استهداف  وجرى  االنتحارية«.  المسيرة  والطائرات 
»باك« على محيط ألتون كوبري الخاضعة لسيطرة 
كردستان  إلقليم  العسكرية  القوات  البيشمركة، 
بين  عليها  المتنازع  المناطق  إحدى  وتعد  العراق، 

اإلقليم وحكومة بغداد.
في  اإليرانيين  المسؤولين  كبار  من  عدد  ودعا 
وقف  إلى  وأربيل،  بغداد  في  السلطات  السابق 

تتهمها  التي  المعارضة  الجماعات  هذه  نشاطات 
القوات  ومهاجمة  إيران  إلى  بالتسلل  طهران 

اإليرانية.
الخارجية  باسم  الناطق  قال  طهران،  وفي 
في  تأمل  بالده  إن  اإلثنين  كناني  ناصر  اإليرانية 
أمن  لتهديد  العراقية  األراضي  استخدام  »عدم 
العراقية  السلطات  أمام  »شددنا  وأضاف  إيران«. 
و)سلطات( إقليم كردستان على أن هذه المنطقة 
واألسلحة  المواد  لعبور  مكانًا  تكون  أال  ينبغي 
طهران  وكررت  االضطرابات«.  في  الستخدامها 
ضرباتها ضد الجماعات الكردية المعارضة للنظام 

اإليراني الموجودة في شمال العراق.
ومنذ 2016، شنت أنقرة ثالث عمليات عسكرية 
مقاتلون  فيها  ينتشر  مناطق  أساسًا  استهدفت 
سورية  فصائل  مع  وسيطرت  سورية،  في  أكراد 
موالية لها على منطقة حدودية واسعة. ومنذ آخر 
هجوم  بشن  مرارًا  هددت   ،2019 في  لها  هجوم 
سابق  وقت  في  تهديداتها  تصاعدت  وقد  جديد، 

العام الحالي.
أن  سكينر  أنتوني  المستقل  المحلل  ويرى 
بشكل  قوي  هجوم  لشن  مجتمعة  »الظروف 
ووحدات  الكردستاني  العمال  حزب  على  خاص 
الرئاسية  االنتخابات  اقتراب  مع  الشعب،  حماية 

والتشريعية« في تركيا في يونيو 2023.

بعدما  طهران  اتخذته  جديد  إيراني  تصعيد 
قرار  على  للرد  إجراءات  ستتخذ  أنها  أعلنت 
عدم  ينتقد  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
مفاجئ  وبشكل  الوكالة،  مع  طهران  تعاون 
باشرت إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 
60 % في مجمع فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير 
حول  االتفاق  حددها  التي   %  3.67 عتبة  من 

برنامج طهران النووي.
»إسنا«  اإليرانية  الطالبية  األنباء  وكالة 
إنتاج  مرة  وألول  بدأت  »إيران  أن  أوردت 
مجمّع  في   %  60 بنسبة  المخصب  اليورانيوم 
الطاقة  منظمة  رئيس  وأكد  النووي«،  فوردو 
في  المعلومة  إسالمي  محمد  اإليرانية  الذرية 

وقت الحق.
مخصب  يورانيوم  ذرية  قنبلة  لصنع  يلزم 
 % 60 90 %، لذا فإن التخصيب بنسبة  بنسبة 
اليورانيوم  تخصيب  نحو  يُشّكل خطوة مهمة 

إلى المستوى المستخدم في صنع األسلحة.
أي  لديها  يكون  أن  إيران  نفت  ولطالما 
طموح لتطوير قنبلة ذرية، مؤكدة أن أنشطتها 

النووية هي لألغراض المدنية فقط.
وأبرمت إيران في العام 2015 اتفاقًا بشأن 
هي  كبرى  قوى  ست  مع  النووي  برنامجها 
وروسيا  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
التوتر  من  أعوام  بعد  وألمانيا،  والصين 
والمفاوضات الشاقة. وبموجب االتفاق، وافقت 
إيران على وقف تشغيل مجمّع فوردو والحد من 

تخصيبها لليورانيوم إلى عتبة 3.67 %، وهو ما 
المدنية، في إطار  يكفي لمعظم االستخدامات 
أنشطتها  على  المفروضة  القيود  من  حزمة 

النووية بهدف منعها من تطوير سالح نووي.
وأتاح االتفاق رفع العديد من العقوبات التي 
كانت مفروضة على الجمهورية اإلسالمية، في 
مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية 
تقريبًا  انتفت  االتفاق  مفاعيل  لكن  برنامجها. 
مذ قرر الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
 ،2018 العام  االتفاق  من  أحاديا  بالده  سحب 

وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
الثالثاء  وبرلين  وباريس  لندن  ودانت 
توسيع إيران برنامجها النووي، قائلة إنه ليس 
لديه »مبرر مدني معقول« وإنه »تحد للنظام 

العالمي لعدم انتشار« األسلحة النووية.
وأضافت الحكومات الثالث أنه من خالل بدء 
إلى  تصل  بنسبة  المخصّب  اليورانيوم  إنتاج 
إيران  »اتّخذت  فوردو  60 % في مجمّعها في 
خطوات مهمة أخرى في تقويض خطة العمل 
االتفاق  إلى  إشارة  في  المشتركة«  الشاملة 

النووي الذي أبرم في العام 2015.
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وأكدت 
بالفعل  بدأت  إيران  أن  المتحدة  لألمم  التابعة 

إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.
في  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وأفادت 
بيان »في تقريره األخير للدول األعضاء... قال 
إيران  إن  غروسي  ماريانو  رافايل  العام  المدير 
في  التخصيب...  عالي  يورانيوم  إنتاج  بدأت 
اإلنتاج  إلى  ذلك  ليضاف  النووي،  فوردو  مجمع 

في نطنز منذ أبريل 2021«.

● متظاهرون يحتجون ضد رئيس بعثة األمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس

● رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان

بغداد ودمشق: الوكاالت

● مقاتل سوري يطلق قذيفة صاروخية )آر بي جي( خالل تدريبات عسكرية نفذتها فرقة »سليمان شاه« المدعومة من تركيا

● منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم

طهران - وكاالت
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»الوســـــــــــــط« بعـــــــــــــــد 7 سنوات..

»مانشتات« استبقــت الحــدث واســـــــــــتـشـرفت املســــــتقبل 
منذ 8 سنوات، كان المخاض 

األول لجريدة »الوسط« 
في 26 نوفمبر 2015 من 
رحم أزمات تثقل المشهد 

الليبي، وانقسام يستقطب 
اإلعالم الليبي ويغذيه 
خطاب الكراهية ..  مع 

الميالد األول كانت قراءة 
الواقع بوسطية وحيادية 

هي العقد غير المكتوب بين 
»الوسط« وقرائها، ومضى 
تناولها اإلخباري والتقريري 
لألحداث وفق قواعد مهنية 

صارمة تتحرى تقاليد المهنة 
العريقة... لم يكن غريبًا 
إذن أن يخرج العدد األول 

من »الوسط« على قرائها 
ومتابعيها بمحاولة نحسبها 

جادة لقراءة الواقع واستشراف 
المستقبل على نحو حذر 

ودون إفراط في التفاؤل أو 
غرق في بحور التشاؤم. 

لكن المفارقة - وإن لم 
تكن المفاجأة - أن مجرد 

استبدال بعض األسماء في 
مانشيتات وعناوين العدد 

األول من »الوسط«، كفيل 
بأن يعبر عن الواقع الحالي، 
ويعيد إنتاج أحداث وأزمات 

قديمة.. يقولون إن التاريخ 
ال يعيد نفسه، وإن حدث 

فإنه سيكون »ملهاة«، فهل 
تنطبق هذه المقولة على 

الواقع الليبي من مانشيتات 
»الوسط«.. نترك اإلجابة 

للقارئ في السطور المقبلة..

مبكر  نحو  وعلى  قرائها،  على  األولــى  إطاللتها  في 
العام  في  غربي  دبلوماسي  تحذيرات  »الوسط«  نقلت 
الخامس  األممي  المبعوث  مهمة  فشل  من   2015
ظل  في  الوطني  الوفاق  ملف  لحلحلة  كوبلر  مارتن 
والصراع  طرابلس  العاصمة  في  األمني  االنفالت 
السياسي.  واالنقسام  المسلحة  الجماعات  بين  العلني 
األممي  المبعوث  جــوالت  على  الضوء  سلطت  كما 
كوبلر  طرابلس..  إلى  طبرق  »من  عنوان  تحت  كوبلر 
بدء  على  الضوء  التقرير  وسلط  صعبة«،  مهمة  في 
في  كوبلر  مارتن  الخامس  األممي  المبعوث  مهمة 
أعضاء  مع  طبرق  في  ولقاءاته   ،2015 العام  نوفمبر 
الوطني  المؤتمر  رئاسة  ومــع  الــنــواب  مجلس  في 
واضحة  بدت  التي  والخالفات  وطرابلس،  السابق 
اتفاق  مسودة  حول  المنقسمين  المعسكرين  بين 
الوطني  اإلنقاذ  حكومتي  بين  والتضارب  الصخيرات 
الثني.  برئاسة خليفة الغويل والموقتة برئاسة عبداهلل 
8 سنوات، يكاد الوضع نفسه يتكرر مع المبعوث  وبعد 
لقاءات  سلسلة  بعد  إذ  باتيلي،  عبداهلل  الثامن  األممي 
على  يجمعون  سياسيين  فإن  األممي  المسؤول  أجراها 
تعيش  فالبالد  سهلة،  تكون  لن  باتيلي  مهمة  أن 
جوهره  بقي  وإن  شخوصه  تغيرت  سياسيًا  انقسامًا 
برئاسة  الموقتة  الوطنية  الــوحــدة  حكومتي  بين 
النواب  مجلس  من  والمكلفة  الدبيبة  عبدالحميد 
المسلحة  الجماعات  وجود  فإن  باشاغا،  فتحي  برئاسة 
األممي  المبعوث  مهمة  تواجه  التي  العقبات  أبرز  هو 

)السنغالي(.
هذا  منتصف  باتيلي  نبرة  في  القلق  نُذر  وبــدأت 
األمن،  مجلس  أمام  إحاطة  في  تحدث  حين  الشهر، 
»مناورات«  جــراء  ليبيا  في  الوضع  تــأزم  من  محذرًا 
الدولي  األمــن  مجلس  مطالبًا  االنتخابات،  تأجيل 
العنف؛  إلى  اللجوء  عدم  إلى  الليبية  األطراف  بدعوة 
بمصير  ويلحق  أيــضــًا  باتيلي  مهمة  تفشل  فهل 

بقيه؟ سا
الدستور الدائم.. محلك سر

مكانها  ليبيا  في  الدستوري  المسار  مشكلة  تراوح  لم 
تزال  ال  إذ  »الوسط«،  لجريدة  األول  العدد  منذ صدور 
خالل  إعــداده  جرى  موقت  دستور  إلى  تحتكم  ليبيا 
األول  العدد  في   ،2011 العام  من  األخيرة  األشهر 
وتحت عنوان )ال غالب وال مغلوب في صياغة الدستور( 
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  باسم  الناطق  تحدث 
الدستور الصديق الدرسي، وقال إنه »ال يمكن ترسيخ 
يمكن  وال  الدساتير،  في صياغة  المنتصر  الطرف  فكرة 
لدستور أن يرى النور ما لم يجد كل ليبي نفسه فيه«، 
 17 أو أقل من  وقال إن »الخالف ربما يكون على أكثر 
الخالف حول »قضايا مفصلية«. باستمرار  وأقر  مادة«، 
وبعد أكثر من 5 أعوام من تسليم الهيئة التأسيسية 
التوافق  غرف  إلى  المسودة  عادت  الدستور،  لصياغة 
اتفقا  اللذين  للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  بين 
في  الدستور  مشروع  في  مادة   140 على  القاهرة  في 
يطرأ  لم  الحين  ذلك  ومنذ  عالقة،  أخرى  مواد  مقابل 
في  وتــاه  البالد،  في  الدستوري  المسار  على  تغيير 
أطراف  بين  والمناكفات  السياسية  الصراعات  دهاليز 

الليبية. األزمة 
إشكالية المجموعات المسلحة في البالد

التشكيالت  أو  الــمــجــمــوعــات،  معضلة  واجــهــت 
معرقاًل  دورًا  ولعبت  األمميين،  المبعوثين  المسلحة 

السياق  هذا  وفي  البالد،  في  السياسية  للعملية 
لجريدة  األول  الــعــدد  فــي  الــرأي  مــقــاالت  سلطت 
غير  التشكيالت  تلك  فوضى  على  الضوء  »الوسط« 
شعاراتها  اختالف  »رغــم  أنه  بدا  التي  القانونية 
أهدافا  فإن  والسياسية؛  والدينية  األيديولويجية 
األزمة  عمر  إطالة  إلى  كلها  تقود  تجمعهم  مشتركة 
وحالة  والفوضى،  األمني  االنفالت  استمرار  عبر 

. ر ا لالاستقر ا
تدخل عسكري أجنبي؟.. حدث بالفعل

العسكري  التدخل  هاجس  بقي  سنوات   7 مدار  على 
العسير  المخاض  بأسئلة  قرينًا  ليبيا  في  األجنبي 
التدخل  ســؤال  ومن  ليبيا،  في  االنتقالية  للمرحلة 
السياسي  ــق  األف انــســداد  بعد  البالد  في  األجنبي 
األجنبي  التدخل  سيناريوهات  بدأت  األمنية،  والفوضي 

الليبي. الواقع  على  بشدة  نفسها  تطرح 
سلطت  »الوسط«،  جريدة  من  األول  العدد  وفي 
األجنبي،  العسكري  التدخل  على  الضوء  الرأي  مقاالت 
عسكري  تدخل  سيناريو  المقاالت  إحدى  واستبعدت 
تقوم  أن  المستبعد  »من  بالقول  ــي  أوروب أميركي 
في شوارعنا،  أبنائها  بوضع  أميركا  أو  األوروبية  الدول 
المقال  وتساءل  وصحارينا«،  جبالنا  وفــي  وأزقتنا 
غريبة  أرض  في  واالختطاف  للموت  يعرضونهم  »لماذا 
بل  تدخل؟  هكذا  مقابل  سيحصدونه  الذي  وما  عنهم؟ 
قواتهم«،  فيه  تغوص  آخر  مستنقعًا  ليبيا  تكون  قد 

بالتأكيد. حدث  ما  وهذا 
إنه  القول  إلى  التوقعات  ذهبت  نفسه  المقال  في 
آخر،  على  فريق  لنصرة  كان  إذا  التدخل  ينجح  »لن 
في  آخر  طرف  مجرد  إلى  القوات  هذه  سيحول  فهو 
أخرى،  إقليمية  أطــراف  دخــول  وسيتسدعي  النزاع، 
يتحكم  ولن  الدولية،  للصراعات  ميدانًا  البالد  وتصبح 

على  القدرة  لهم  يكون  ولن  الصراع  سير  في  أبناؤها 
توجيهه أو إنهائه«، ويبدو أن »الوسط«–وفي عددها 
العاصمة  حرب  في  واقعًا  بدا  طالعًا  تقرأ  األول–كانت 
تلك  في  روسيا  تدخلت  إذ   ،)2020–2019( طرابلس 
عسكري  تدخل  مقابل  في  »فاغنر«  بقوات  الحرب 
يخوضها  صــراع  ساحة  إلى  البالد  حول  مما  تركي، 
في  لهم  وكــالء  عبر  الــخــارج  في  المصالح  أصحاب 

الداخل..
سؤال عن مصر أجابت عنه األحداث

الــدور  عن  مبكرًا  »الــوســط«  تسأل  أن  مهمًا  كــان 
المصري في حل األزمة الليبية، خصوصًا أن مصر دولة 
هذا  في  ليبيا،  مع  تاريخي  جوار  يحكمها  كبرى  إقليمية 
 2015 السياق كان حوار العدد األول في نوفمبر العام 
أبوزيد  أحمد  المصرية  الخارجية  باسم  الناطق  مع 
الستضافة  مستعدة  »مصر  إن  قال  الذي  )وقتذاك( 
أبوابها  تفتح  »مصر  أن  موضحًا  الليبية«.  المفاوضات 
في  الليبية،  األطراف  لكافة  مناقشات  أية  الستضافة 
وقال  األزمة،  يدير  الذي  األممي  المبعوث  جهود  إطار 
في  لكن  بديلة،  أخــرى  مسارات  تخلق  ال  بــالده  إن 
الليبيين،  أمام  مفتوحة  أبوابها  تبقي  نفسه  الوقت 
بين  والحوارات  االجتماعات،  عديد  مصر  فاستضافت 
السياسي،  المستويين  على  الليبية مصر  األزمة  أطراف 
العسكري  المستوى  على  الحال  هو  كما  واالقتصادي، 
من  الليبي  الجيش  من  قيادات  بين  لقاءات  بانعقات 

العسكرية. المؤسسة  توحيد  أجل 
المواطن ال يزال يدفع الثمن

هو  الليبي  المواطن  أن  إلى  مبكرًا  »الوسط«  نبهتت 
واالنقسام  األمنية  الفوضى  استمرار  ثمن  يدفع  من 
)األمم  عنوان  تحت  تقرير  وفي  واالقتصادي،  السياسي 
المساعدات  انتظار  في  ليبي  مليون   2.4 المتحدة: 

»االنقسام  على  الضوء  الوسط  سلطت  الدولية(، 
المسلحة  التشكيالت  بين  واالشتباكات  السياسي 

الليبيين«. من  اآلالف  مئات  نزوح  على  وانعكاسها 
وغربها  الــبــالد  شــرق  فــي  ليبية  مــدن  وشــهــدت 
الحروب  عديد  بسبب  ألسباب  نزوح  عمليات  وجنوبها 
وكان  المباشرة،  وأسبابها  عناوينها  تعددت  وإن 
في  بــدأت  التي  العاصمة،  بحرب  عــرف  ما  أخطرها 
حاالت  من  الرغم  وعلى   ،2019 أبريل  من  الرابع 
مختلف  على  الحرب  هذه  أنتجتها  التي  االصطفاف 
على  واإلعالمية  واالجتماعية،  السياسية  األوســاط 
هذه  كل  تجاوزت  »الوسط«  أن  إال  الخصوص،  وجه 
واستطاعت  ضغوطات،  من  حملت  بما  األلغام  الحاالت 
االصطفافات  كل  خارج  المهني  خطها  على  تحافظ  أن 

الوطن لصالح  االصطفاف  عدا 
انقسام المركزي.. عُقدة العُقد

عن  الليبي  االقتصادي  المسار  عزل  ممكنًا  يكن  لم 
وفي  واالنقسام،  الفوضى  تسوده  عام  ليبي  واقــع 
الرئيس  تحدث  »الوسط«  جريدة  من  األول  العدد 
سليمان  الليبي  المالية  األوراق  لسوق  السابق 
»كارثي«(  االقتصادي  )الوضع  أن  عن  الشحومي 
في  مركزيين  مصرفين  )وجــود  خطورة  من  محذرًا 
كل  تحاول  متصارعتين  وحكومتين  والغرب  الشرق 
تكون  وقد  مختلفة  اقتصادية  تدابير  اتخاذ  منهما 
على  الخوف  إلى  يدعو  وضع  في  »إننا  وقال  متضادة(، 

الليبي«. المستقبل 
جديد  يطرأ  لم  الرصد،  هذا  من  سنوات   8 وبعد 
والنقدي  االقتصادي  للمشهد  الحاكمة  القواعد  على 
العليا  الكلمة  صاحب  هو  االنقسام  يزال  ال  إذ  الليبي، 
التدخل  رغم  المركزي،  المصرف  توحيد  ملف  في 
تقرير»ديلويت«  وتــوصــيــات  المباشر  األمــيــركــي 
محافظي  بين  ــقــاءات  ــل وال المصرفين،  لتوحيد 
والبيضاء  الكبير  الصديق  طرابلس  في  المصرفين 
نقطة  إلى  مجددًا  عاد  المشهد  أن  إال  الحبري،  علي 
بين  السياسي  االنقسام  إيقاع  على  ماضيًا  الصفر، 

. متين حكو
»الوسط«  فإن  المثقلة،  الليبية  الملفات  رغم 
المتالحقة  الدولية  بالتطورات  خاصًا  اهتمامًا  أعطت 
التوتر  ارتفاع  على  الضوء  الوسط  وسلطت  وقتذاك، 
روسية  طائرة  تركية  طائرة  إسقاط  عقب  اإلقليمي 
حول  »الوسط«  وتساءلت  السورية،  الحدود  على 
هذا  أن  ضوء  في  األفق  في  تلوح  ثالثة  عالمية  حرب 
حربية  طائرة  فيه  تسقط  التي  األول  هو  الحادث 
روسية  مقاتلة  األطلسي  شمال  حلف  في  عضو  لدولة 

»سوفيتية«، حتى  أو 
إلى  »الروسية–األوكرانية«  الحرب  وصــول  ومع 
فبراير   24 في  اندالعها  بعد  خطير  تصعيد  مرحلة 
عالمية  حــرب  انـــدالع  احــتــمــاالت  ــادت  ع الــمــاضــي، 
مجلة  وآخرها  العالمية  الصحافة  على  نفسها  لتطرح 
يؤدي  أن  تستبعد  لم  التي  األميركية،  »نيوزويك« 
حرب  اندالع  إلى  أوكرانيا  في  األمد  طويل  الصراع 
ساعات  »لعدة  األميركية:  المجلة  وقالت  عالمية. 
أسوأ  يتخيل  أن  المرء  بإمكان  كان  الماضي،  األسبوع 
ما  فهل  وروسيا«،  أمريكا  بين  نووية  لحرب  سيناريو 
سيتخلى  أنه  أم  منضبط؟..  عسكري  »تصعيد  يحدث 

المرة«. هذه  انضباطه  عن 

حذرت مبكرًا من »داعش« في ليبيا
»الوسط« حين  التي طالت  والتشكيك  الهجوم  رغم موجة 
حذرت مبكرًا من سيناريوهات وصول تنظيم »داعش« إلى ليبيا 
المبررات  توفير  طالتنا من  التي  واالتهامات   ،2015 العام  في 
للتدخل األجنبي في البالد؛ فإن مسار األحداث في البالد أثبت 
يبررها،  ما  لها  المخاوف  وأن  »الوسط«،  تحذيرات  مصداقية 

خصوصًا أنها جاءت من مصادر غربية موثوقة.
»الوسط«  جريدة  موقع  نشر   ،2014 سبتمبر   24 ففي 
بدأ  يكون  قد  »داعش«  أن  من  غربي  دبلوماسي  من  تحذيرًا 
نقل عناصر من التنظيم إلى ليبيا؛ في محاولة لتقليل الخسائر 
البشرية خاصة في صفوف قياداته، وأن التنظيم خطط لذلك 
بعد خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما الذي أعلن فيه الحرب 

على التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم »الدولة اإلسالمية«.
بل ورأى المصدر في حديث مع »الوسط« أن حالة الفوضى 
جزء  على  متطرفة  إسالمية  قوى  مع سيطرة  ليبيا  في  القائمة 
كبير من البالد قد تسهل انتقال هذه العناصر إلى مناطق ليبية 
المتطرفين  المقاتلين  إلى لجوء عدد كبير من  بعينها، مشيرًا 
اإلسالميين من مالي إلى ليبيا إثر التدخل العسكري الفرنسي 
على  فرنسا  أكدته  ما  وهو  الماضي،  العام  استهدفهم  الذي 
في  »الوسط«  واستندت  مرة.  من  أكثر  دفاعها  وزير  لسان 
تقديراتها إلى أن قيادات »داعش« تضم في صفوفها عناصر 
واليًا  الليبي  أبوقتادة  أحد هؤالء ويدعى  ليبية عديدة، وعُيّن 

على مدينة الموصل.
أمرًا  2014، أصبحت تحذيرات »الوسط«  العام  وفي نهاية 
واقعًا، حين بدأت عناصر تنظيم »داعش« اإلرهابي التسلل إلى 
مدينة سرت الساحلية المطلة على البحر األبيض المتوسط في 
شكل أفراد ثم جماعات وفي أغسطس 2015 باتت المدينة أكبر 

واليات »داعش« في ليبيا بعد سورية والعراق.
اإلمارة  وإقامة  سرت  مدينة  على  التنظيم  سيطرة  ورغم 
واكبته  بل  الملف،  هذا  تهجر  لم  »الوسط«  فإن  المزعومة؛ 
بتغطية صحفية مكثفة، وفي تحقيق تحت عنوان )»داعش«.. 
 2015 الوسط في ديسمبر  نقلت  إلى »إمارة سرت«(  الطريق 
عن خبير في شؤون الجماعات المتطرفة، القول أن التنظيم في 
األنباء  وكاالت  تصوره  الذي  مثل  حقيقيًا  يشكل خطرًا  ال  ليبيا 

العالمية حتى اآلن، وإنه ال يزال يعتمد في عمله على اإلعالم 
والتجنيد ويظهر ذلك جليًا بهوس التنظيم في تعاطيه اإلعالمي 
بعد السيطرة على إذاعة سرت وقناة »مكمداس« ومكتب قناة 

»ليبيا الوطنية« بالمدينة.
أبريل  في  »الوسط«  نقلت  التنظيم،  على هشاشة  وتأكيدًا 
األميركية »فويس  اإلذاعة  أعده موقع هيئة  تقرير  2016 عن 

والنجاح  التوسع  على  »داعش«  تنظيم  قدرة  في  أميركا«  أوف 
داخل ليبيا بالقدر نفسه الذي حققه في سورية والعراق.

وذكر التقرير أن تنظيم »داعش« يواجه عقبات في ترسيخ 
النجاح  تكرار  أو  بليبيا  عليها  سيطر  التي  المدن  داخل  حكمه 
السيطرة  من  مكنه  والــذي  والعراق  سورية  في  حققه  الذي 
بذلها،  التي  المركزة  جهوده  رغم  شاسعة،  مساحات  على 

لكنه حذر من تغير هذا الوضع حال استمر االنقسام السياسي 
فترة أطول. وعزا التقرير ذلك إلى وجود عدة فوارق بين ليبيا 
وسورية والعراق تعيق قدرة التنظيم على التقدم أهمها افتقاد 
التنظيم مقاتلين محليين يعرفون البلد جيدًا كما هو الحال في 
وبعض  الليبي  الجيش  فرضه  الذي  والضغط  والعراق،  سورية 
التشكيالت المسلحة والذي منع التنظيم من التواجد في بعض 

المدن مثل بنغازي وصبراتة ونجحت في طرده من مدينة درنة.
بهشاشة  »الوسط«  نبوءة  تحققت   ،2016 مايو   5 وفي 
لتحرير  سرت  المرصوص«  »البنيان  قوات  ودخلت  التنظيم، 
المدينة من »داعش«، لتعلن في 18 ديسمبر 2016 سيطرتها 
توقعات  لتصدق  منها،  التنظيم  وطرد  المدينة  على  بالكامل 

»الوسط« باندحار التنظيم.
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٧ سنوات..
 بحثًا عن الحقيقة

دائمًا  اإلنسان،  ميالد  يشبه   – جريدة  جريدة–أي  ميالد 
بالفرحة  المشوب  بالترقب  مصحوبة  تكون  الميالد  لحظة 
التكوين  فترة  تسبقها  الــوالدة  عملية  أن  وكما  والقلق.. 
بالنسبة للجنين؛ فإن الجريدة بالمثل تسبقها مراحل فنيه 
الصفحات  ومحتوى  وشكل  »الماكيت«  باختيار  تبدأ  معقدة 
والتخطيط  التحضير  من  المعروفة  التفاصيل  وباقي 
دوران  تترقب  التي  والتوتر  االنتظار  أيام  ثم  واالستعداد، 
المطابع إيذانًا بلحظة الميالد، وخروج العدد األول إلى النور.
الساعة  تمام  وفي  قبل سبع سنوات  اليوم  هذا  مثل  في 
المكتب حتى تنتهي  الثامنة مساًء، لم أستطع االنتظار في 
»الوسط«،  من  األول  العدد  طباعة  من  األهــرام  مطابع 
فقررت أنا ورئيس التحرير، صديقي بشير زعبيه، التوجه إلى 

مقر المطبعة في شارع الجالء.
والتوتر  القلق  مشاعر  نفس  العمليات،  غرفة  أمام  وكأننا 
طفله  ميالد  بشارة  ينتظر  وهو  األب  يعيشها  عادة  التي 
يأتي دور جريدة »الوسط«  الصبر حتى  األول.. لم نستطع 
في الطباعة، وصعدنا إلى المطبعة، ووقفنا إلى جانب عامل 
يحمل  وهو  المطبعة،  سير  حركة  بشوق  ننتظر  الطباعة، 
نسخة  أول  فتلّقفنا  »الوسط«،  جريدة  من  األولى  النسخة 
الجريدة  أخيرًا  عيوننا..  نصدق  ال  كأننا  هوامشها،  بطيف 
بين أيدينا، بعد أن تحولت من مجرد مجموعة من األفكار 

واألوراق إلى كائن مكتمل.
لن أنسى تلك اللحظة ونحن نتبادل النظرات في صمت، 
كأننا في حلم أوشك أن يتحول قبل لحظات إلى واقع، نلمسه 
بأناملنا ونتأمله بعناية، كأننا نفحص مولودنا الذي خرج للتو 
من غرفة العمليات، تبادلنا المالحظات ثم دخل الليل وعاد 
كل منا إلى بيته وبين يديه النسخة األولى من الجريدة التي 

طالما سهرنا من أجل أن ترى النور.
بالطبع لم تكن »الوسط« تجربتنا األولى في هذه المهنة 
التي نعشقها؛ لكن تظل لها خصوصيتها ونكهتها وأجواء 

العمل التي تميِّزها عن غيرها من التجارب األخرى.
أو  »الوسط«  بوابة  في  ونحن  مسرعة،  األيــام  تمضي 
الزمالء  من  فريق  مع  الساعة  مدار  على  نتابع  الجريدة  في 
»ليبيا«،  تعيشها  التي  المثيرة  األحـــداث  المحترفين 
متمسكين بقواعد مهنية منضبطة جرى االتفاق عليها منذ 
اللحظة األولى، بحيث يكون الخبر المجرد هو هدفنا، ال ننحاز 
إلى هذا أو ذاك على حساب الحقيقة؛ بل حجزنا موقعنا في 
الوسط بالفعل في ظل حالة االستقطاب التي فرضتها حالة 
والغنائم  المناصب  على  العام  الليبي  المشهد  في  الصراع 
في البالد، وعشنا على مدى السنوات السبع تجربة صحفية 
مختلف  من  زمالء  فيها  ورافقنا  نحبها،  مهنة  مع  مميزة 
المدارس والتوجهات، التزم الجميع بخلع عباءته السياسية، 
»الوسط«  بأسلوب  وتدثر  األيديولوجية،  قناعاته  وترك 
محمود  األستاذ  اإلدارة،  مجلس  رئيس  اإلعالمي،  بمرجعية 

شمام.
وانطالقًا من قاعدة راسخة بأن العمل الصحفي، هو في 
امتلك  يمكن ألي صحفي مهما  وال  األساس عمل جماعي، 
من مواهب وقدرات خارقة أن يصدر بمفرده جريدة ناجحة، 
فلم  بحذافيرها،  القاعدة  هذه  »الوسط«  في  طبقنا  فقد 
نهمل دور أي قسم من محرري الصفحات واإلخراج والدعم 
الفني والتدقيق اللغوي، كل الترتيبات تجري بطريقة سهلة 
أن  على  حرص  الذي  التحرير،  رئيس  وقيادة  بدعم  ميسرة 

تجري دورة العمل التحريري بهدوء وسالسة.
ما  وهو  ليبيا،  تعيشها  التي  االستثنائية  للظروف  ونظرًا 
استدعى صدور »الوسط« وبشكل موقت من القاهرة؛ فإن 
البالد كانوا وال  المراسلين على األرض في مختلف مناطق 
يزالون الجنود المجهولين الذين يعملون في ظروف صعبة 
وأجواء يمكن وصفها بالخطيرة في كثير من األحيان، فهؤالء 
هم الوقود والذخيرة الحقيقية التي تمد فريق »الوسط« في 
التعامل معها  التي سرعان ما يجري  الخام  القاهرة بالمادة 
التي  الصحفية  المادة  محتوى  لتشكل  وإخالص  بمهنية 

يقرأها الرأي العام في الموقع والجريدة على مدار الساعة.
يمكن  »الوسط«–موقعًا وجريدة–ال  تجربة  نجاح  بالطبع 
الصويغ  هدى  األستاذة  رسختها  رشيدة  إدارة  عن  عزلها 
إذ كانت وال تزال دائمًا  العام لمؤسسة »الوسط«،  المدير 
عونًا الحتياجات العمل.. تهيئ األجواء المناسبة لبيئة عمل 
تدفع الجميع إلى التفاني واإلبداع، وتقديم أفضل ما لديهم 
الستكمال  »الوسط«  نجاح  بهدف  وتجارب،  خبرات  من 
مسيرتها في تقديم خدمة صحفية مهنية محايدة، للقارئ 
للوطن  العامة  المصلحة  لغير  تصطف  أن  دون  الليبي، 

حمدي الحسينيوالمواطن.

»الوســـــــــــــط« بعـــــــــــــــد 7 سنوات..

»مانشتات« استبقــت الحــدث واســـــــــــتـشـرفت املســــــتقبل 

حوارات للتاريخ..  سياسيون واقتصاديون ومثقفون
واالقتصادية  السياسية  القيادات  عديد  األول  عددها  صدور  منذ  »الوسط«  حاورت 

والثقافية؛ محلية ودولية.
كما قدمنا تقارير وتغطيات أقرب إلى الشهادات التاريخية، خصوصًا ما تعلق منها 
بالنخبة السياسية التي قادت البالد، وكانت أطرافًا فاعلة في أحداث وتطورات الحالة 

الليبية.
مصطفى  السابق،  االنتقالي  المجلس  رئيس  »الوسط«  حاورتهم  من  أبرز  وكان 
المكتب  ورئيس  غوقة،  عبدالحفيظ  السابق،  المجلس  رئيس  ونائب  عبدالجليل، 
التنفيذي، الراحل محمود جبريل، وتضمنت هذه الحوارات سردًا لألحداث التي واكبت 
ثورة فبراير، وتفاصيل التطورات التي أعقبتها، ولم تخل من مواجهات بين بعض هذه 
األطراف كشفت عما جرى في الكواليس التي تمخضت عنها تلك التطورات، ثم ألحقتها 
بحوارات من تولوا السلطة التنفيذية، كرئيس الحكومة األسبق، علي زيدان، ورئيس 

مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج
فور توليه منصبه في ديسمبر العام 2015 كجزء من اتفاق »الصخيرات« السياسي 

برعاية األمم المتحدة.
كما حاورت »الوسط« عديد المبعوثين األمميين، من بينهم الدبلوماسي اللبناني 
طارق متري، واإلسباني برناردينو ليون، واأللماني مارتن كوبلر، واألميركية ستيفاني 
وليامز، ومسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فريدريكا مورغيني، موثقين 
بأحاديثهم مسارات األزمة في أكثر مراحلها المفصلية، وأجرت حوارات أخرى مع سفراء 
وبريطانيا،  وفرنسا  المتحدة  الواليات  مثل  الليبي  الملف  في  الفاعلة  الكبرى  الدول 

وتكررت هذه الحوارات، وتحديدًا مع السفيرين األميركي والبريطاني.
وتنوعت حوارات »الوسط« لتشمل نخبة من األدباء والفنانين بينهم الروائي الليبي 
التفاصيل  عديد  عن  بالكشف  القراء  على  يبخل  لم  الذي  الكوني،  إبراهيم  العالمي، 
الحافلة في سيرته الشخصية، ومسيرته األدبية، من المحلية إلى العالمية، وما حظي 
به »الوسط« من  عالمية، ومما تميزت  بجوائز  تكريم في غير مكان مسنودًا  به من 

● فائز السراج● محمود جبريل● مصطفى عبداجلليل

● إبراهيم الكوني● مارتن كوبلر● فريدريكا موغريني

● ستيفاني وليامز●  ريتشارد نورالند

الكاريكاتير كان حاضرا
ونحن نخطط إلصدار »الوسط« لم تغب عنا أهمية إحياء فن الكاريكاتير السياسي، وإبراز دوره في إثراء الحياة الصحفية والثقافية الليبية، ويتبارى كل من الفنانين 
خيري وعبدالحليم، وهما من كبار رسامي الكاريكاتير الليبيين، في أن تعكس رسوماتهما اليومية األحداث الواقعية في المجتمع بطريقة ساخرة، لتوصيل فكرة 
انتقاد األوضاع الخاطئة، كما يحرصان على مواكبة األحداث العالمية والمحلية التي تشغل الرأى العام عبر رسوماتهما المميزة، التي تختزل عديد المقاالت المكتوبة.

شهادات
له  توفر  وأن  المعرفة  في  وحقه  بالمواطن  االهتمام  ألن 
»الوسط  دور  صميم  من  هو  األساسية،  الخدمات  الدولة 
المؤسسات،  الشهادات من  بعديد  فقد تشرفت  المهني«، 
وإعرابًا  الدور،  لهذا  منها  تقديرًا  ليبيا،  مناطق  مختلف  في 
عبر  »الوسط«  تقدمه  الذي  المحتوى  في  الثقة  عن  منها 

تغطياتها الصحفية، وهذه عينة من تلك الشهادات.



رأي

مصافحة الدوحة وما بعدها

استقبال السفراء بني الفخر والنقيصة

وسط التجربة

حمدي الحسيني

أمين مازن

رافد علي

بين  العابرة  الــدوحــة  مصافحة  هل 
السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 
إردوغان،  طيب  رجب  التركي،  والرئيس 
القاهرة  بين  الــخــافــات  ملف  ــوت  ط
في  ــدة  جــدي صفحة  وتــفــتــح  وأنــقــرة، 

البلدين؟ بين  المتوترة  العاقات 
ظل  في  عنه،  اإلجابة  يصعب  ســؤال 
اإلقليم  لسياسات  الدقيقة  الحسابات 
المتيقن  القدر  لكن  قــواه؛  ومــوازيــن 
الرمزي  المشهد  هذا  أن  الحقيقة  من 
رسائل  بعد  جاء  دالالت،  من  يحمله  بما 
أكثر  في  وأنقرة  القاهرة  بين  متبادلة 
جانب  مــن  آخــرهــا  ــان  ك مناسبة،  مــن 
لقاء  من  ساعة   24 قبل  نفسه  إردوغــان 
أي  وجــود  بعدم  صــرح  عندما  الــدوحــة، 
مع  العاقات  تطوير  دون  تحول  عقبات 
الخارجية  وزير  مصافحة  مقابل  في  مصر، 
قورم  مراد  البيئة  وزير  مع  شكري  سامح 
قمة  في  المشارك  التركي  الوفد  رئيس 

المناخ.
فهم  يمكن  اإلقــلــيــم  ــادالت  ــع م فــي 

المشهد  متصدري  من  الكثير  يواصل 
من  يجرونه  ما  وإذاعة  نشر  الرسمي  الليبي 
المقابات مع عديد الدبلوماسيين العاملين 
الفينة  بين  زائرين  يحّلون  ممن  بليبيا، 
الدائمة،  اإلقامة  ذوي  جانب  إلى  والفينة، 
على  األرجح  على  تدل  األخبار  هذه  باعتبار 
ما  إلى  وتؤشر  المتصدرين،  هؤالء  نشاط 
خاصة  السياسي،  النفوذ  من  به  يتمتعون 
إعطاء  على  يحرصون  الـــزوار  هــؤالء  أن 
اهتمامهم،  أولوية  االنتخابي  االستحقاق 
كمراقبين  اســتــوقــفــنــا  ــن  م آخـــر  وكـــان 
النائب  ــرأي،  ال ــداء  إب بواجب  ومسكونين 
الكوني،  موسى  السيد  الرئاسي  بالمجلس 
أخيرًا  التقى  عندما  الجنوب،  عن  المُسمّى 
الخبر  تضمن  وقد  بليبيا،  الفرنسي  السفير 
إصرار الكوني على جدوى نظام المحافظات 
كتنظيم إداري وبالذات للجنوب، الذي شغل 
نعلم  لم  كنا  وإن  السيد موسى،  بدون شك 
هذا  كفة  لترجيح  استعان  بمن  اآلن  حتى 
اطمئنانه  إلى  أرجعناه  إذا  إال  اللهم  التوجه؟ 
على ما تحفظه محافظة أوباري من إمكانية 

الثامنة  بــالــذكــرى  ــوســط«  »ال جــريــدة  تحتفل 
أعوام  ثاثة  بعد  جاء  والذي  األول،  عددها  لصدور 
رجاالت  معظم  اتفق  أن  بعد  أي  فبراير،  اندالع  من 
الصحفية  الطفرة  أن  على  بليبيا  والثقافة  اإلعام 
كانت  السابق  النظام  انهيار  بعد  تحققت  التي 
والفوضى  الشاسعة  الفسحة  بين  يتراوح  فضاء 

متعددة. ألسباب  والعشوائية 
المفتوحة  ليبيا  في  »الوسط«  بوابة  صدور  جاء 
مهنية  بــروح  الظهور  بقصد  االتجاهات  كل  على 
ومنفتحة  محترفة  كصحافة  باالستمرار  لها  تسمح 
العديد  افتقدتها  التي  العناصر  وهي  الجميع،  على 
بتلك  راجت  التي  الليبية  والمواقع  المطبوعات  من 
الطفرة »صحافة  والتي برز في شق من تلك  الفترة، 
حبيسة  إصــدارات  جعلها  الــذي  األمــر  المواطن«، 
بسبب  المتميز  المضمون  وانعدام  والتكرار  التوثيق 
اليوم  موثق  هو  ما  بحسب  والخبرة  المهنية  غياب 

وتصريحات. بيانات  من 
الصحافة  حرية  حققتها  التي  المتقدمة  المرتبة 
الدولية  واإلحــصــاءات  التقارير  وفق  حينها  بليبيا 
وإدارية  أمنية  ألسباب  تراجعت  ما  سرعان  المنشورة 
بسبب  تتقهقر  الصحافة  أحــوال  وأضحت  ومالية، 
المعادي  والموقف  والحروب  والعنف  االنقسامات 
تزال  ال  ممزق  بلد  في  نعيش  وبتنا  الكلمة،  لحرية 
أزمة  غائبة في ظل  عام  رأي  لخلق  الساعية  الصحافة 

البلدين  بــيــن  ــاف  ــت االخ أو  ــاف  ــخ ال
مظلة  تحت  بقي  طالما  الكبيرين، 
تركيا  أن  والــظــن  ــة،  ــومــاســي ــل ــدب ال
حــســنــت بــعــض شـــروط عــاقــتــهــا مع 
لعناصر  ــًا  ــم دع وأوقـــفـــت  ــرة،  ــاه ــق ال
»مــاســورة«  ــدت  وس اإلخـــوان،  جماعة 
العديد  وأبعدت  اإلخوانية،  الفضائيات 
تركيا،  خارج  المتطرفة  الشخصيات  من 
في  مصر  مع  األمني  التعاون  وكثَّفت 

األخيرة. السنوات 
ــن  ــوازي ــات الــمــصــالــح وم ــان وفـــي ره
إلى  ــل  وص إردوغـــان  أن  يبدو  الــقــوى، 
الربيع  بعد  ما  رهانه  بفشل  يقين  نقطة 
كأداة  الدينية  الجماعات  على  العربي 
نطاق  وتوسيع  بـــاده  نــفــوذ  لتمديد 
الذي  المنطقة،  في  االستراتيجي  حزامها 
التركية  السياسة  عــراب  نظريته  نحت 

المخضرم أحمد داود أوغلو.
الواقعية  غير  الطموحات  أنهكت  وربما 
اإلدراك  ــان  ك وإن  الــتــركــي،  الرئيس 
المنطقة  في  التسويات  بوابة  أن  متأخرًا، 

ُلحمة  يحقق  ــذي  ال المثلث  مع  التواصل 
تواصا  وتضمن  كافة،  الهويات  تتجاوز 
االعتبارات  إنها  مجتمعة،  الحدود  يرفض 
التي ال تخفى عن الدبلوماسي الفرنسي وال 
قوات  طرد  في  شاركت  التي  دولته  ذاكــرة 
المحور من ليبيا، وساهم مقيمها الدائم في 
في  شاركوا  الذين  عضوًا  العشرين  اختيار 

وضع الدستور الليبي.
بل لقد حاول هذا المقيم أن يقنع مندوب 
الوزارة  الحادي والعشرين بترك  فزان بلجنة 
لتعديل  للدولة  وزيرًا  شكليًا  سُميَّ  عندما 
القبول  فضّل  الوزير  أن  لوال  المشاركة، 
التاريخ  ذلك  بعد  فرنسا  وتبنّت  بالموجود، 
مبدأ قضم األراضي الليبية من كل الحدود، 
الدول  من  مصلحتها  على  الحفاظ  في  أمًا 
لتوحيد  الــواليــات  ُألغيت  لقد  المجاورة، 
ل  سياسة الدولة التي خرجت من فقيرة تُعوِّ
على المساعدات التي من بينها ما يأتي من 
فرنسا، ليأتي نظام يكون في دوره ما يقلق 
فرنسا ويخوض معها تجربة العصا والجزرة، 
وتأتي التطورات بما يتيح تصفية الحسابات 

ليبية ال تزال تتفاقم على كل األصعدة.
القاهرة  المصرية  للعاصمة  عمل  زيارة  انتهزت 
أحمد  ــي  اإلذاع الصديق  للقاء   2020 يناير  أواخــر 
حينها  »الوسط«  براديو  يعمل  كان  الذي  المقصبي 
أشارك  أن  عليَّ  واقترحا  تحريرها،  لمدير  فقدمني 
فهي  سرور،  بكل  فرحبت  بـ»الوسط«  الكتابة  في 
بشكل  عربية  جريدة  مع  أتعامل  التي  األولى  المرة 
ببريطانيا  كمراسل صحفي  سابقًا  عملي  رغم  مباشر، 
التابعة  المؤسسات  إحدى  الدولية،  إينا  أنباء  لوكالة 
نشرت  وقــد  اإلســامــي،  العالم  مؤتمر  لمنظمة 
مختلفة  بجرائد  الصحفية  التقارير  من  العديد 
قبل  األلفية  وأوائل  التسعينيات  من  األخير  بالنصف 
العمل  بحكم  بفرنسا  لاستقرار  األقدار  توصلني  أن 

واإلقامة.
عبر  »الوسط«  جريدة  مع  لي  تواصل  أول  كان 
 2016 عام  سبتمبر  مطلع  بالماسنجر  هاتفي  اتصال 
الوسط األستاذ  حينما اتصل بي رئيس تحرير بوابة 
نشرتها  ترجمة  عن  مستفسرًا  زعبية  بشير  الكريم 
من  لمقتطفات  حينها  »فيسبوك«  على  بصفحتي 
مع  الباريسية  الليموند  جريدة  أجرته  صحفي  لقاء 
هامش  على  شكري  سامح  المصري  الخارجية  وزير 
بتلك  شكري  صرح  والتي  لباريس،  خاطفة  ــارة  زي
ليبيًا  عسكريًا  طلبًا  ــدرس  ت »مصر  أن  المقابلة 
وهو  الشرعية«،  مؤسساتهم  لحماية  لمساعدتهم 

والــتــعــاون )اقــتــصــاديــًا وســيــاســيــًا( لن 
المصرية. الدولة  بالتفاهم مع  إال  تتحقق 

الحدود  تقسيم  اتفاقات  ملف  أن  بيد 
الليبي  والملف  المتوسط،  في  البحرية 
عودة  طريق  في  كبرى  عقبة  يشكان 

وتركيا. مصر  بين  الطبيعية  العاقات 
في  مرونة  أبدت  قد  مصر  كانت  وإذا 
تركيا،  مع  االقتصادية  المصالح  ملف 
تقسيم  ملفات  اقتحام  على  يشجع  ما 
يتقاطع  الذي  الشائك  البحرية  الحدود 

العليا. مع مصالح مصر  بقوة 
أنقرة  من  القاهرة  تنتظر  ثم  ومــن 
مصر  حساسية  اعتبارها  في  تضع  أن 
المياه  في  المكثف  تواجدها  بخصوص 
أن  على  تراهن  كما  الليبية،  واألراضــي 
لألمن  بالنسبة  ليبيا  وضع  أنقرة  تتفهم 

المصري. القومي 
ــًا  إدراكـ أكــثــر  ــان  ــ إردوغ أصــبــح  فهل 
العالقة  مصر  أسئلة  باقي  عن  لإلجابة 
عاقة  في  التفاهم  لعودة  العائقة  قل  أو 

البلدين؟

ملف اتفاقات تقسيم 
الحدود البحرية 

وامللف الليبي 
يشكالن عقبة 

في طريق عودة 
العالقات الطبيعية 

بني مصر وتركيا

يواصل الكثير من 
متصدري املشهد 
الليبي الرسمي نشر 

وإذاعة ما يجرونه 
من املقابالت مع 

عديد الدبلوماسيني 
العاملني بليبيا ممن 

يحّلون زائرين بني 
الفينة والفينة إلى 

جانب ذوي اإلقامة 
الدائمة

نشرت العديد من 
التقارير الصحفية 

بجرائد مختلفة 
بالنصف األخير 

من التسعينيات 
وأوائل األلفية 

قبل أن توصلني 
األقدار لالستقرار 

بفرنسا بحكم العمل 
واإلقامة
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االتحادي  النظام  أن  فيلوح  فبراير،  رياح  مع 
هي  بما  الكعكة  لتقسيم  األجدى  يكون  قد 
الذي  المكان  واتساع  الطعم  لذيذ  عليه من 
ومن  الجيران  بقية  راحة  ُأحكِم  متى  يوفر 
الكوني  للنائب  أجــدى  وسيكون  ورائهم، 
في  تخّلى  الثانية،  للمرة  موقعه  شغل  الذي 
أوالها عن مهمته التي اكتفى فيها بمقولته 
من  شيء  ومعها  فشلنا«،  »لقد  المعروفة 
دموعه، ظّلت بعض الشاشات تعيدها وربما 

رأت فيها ما يدل على الصدق.
استطاع  إلى  يسعى  لو  له  أجدى  نقول 
موقفًا  يتخذ  أن  قبل  الجنوب  في  مواطنيه 
»أي  يرونه  قد  اإلداري،  بالنظام  يتعلق 
التواصل  عدم  من  كثيرًا  تضرر  الجنوب« 
هم  ممن  أبنائه،  آراء  على  والوقوف  معهم 
بالنسبة  األفضل  معرفة  على  قــدرة  أكثر 
الهدم،  من  مفر  ال  حين  واألهــون  للبناء 
أن استقبال  أخبار مقاباته، على  إذاعة  بدل 
السفراء األجانب من طرف المسئولين حين 
فخرًا،  البعض  اعتبره  وإن  للتمحيص  يخضع 

فلن يخرج به عن شبهة النقيصة.

بموافقة  المصري  الدعم  عن  اإلعان  باكورة  عُد  ما 
ليبيا،  بشرق  اإلرهــاب  ضد  الكرامة  لحرب  فرنسية 
الفرص  أنه ستسمح لي  ولم يكن في تصوري حينها 
من  جوقة  جانب  إلى  بـ»الوسط«  بالكتابة  مستقبًا 
بمختلف  الكلمة  عالم  في  المعروفة  الليبية  األسماء 

وخبرتهم. وتوجهاتهم  مشاربهم 
تجربة  »الوسط«  بجريدة  الكتابة  في  تجربتي 
للتواصل  نــوافــذ  فتحت  ألنــهــا  نــوعــيــًا  مختلفة 
خبراتهم  مــن  ــادة  ــف ــت واالس كتابها  بعض  مــع 
ليبي  كــشــاب  منحتني،  أنــهــا  كما  ونصائحهم، 
التعاطي  عبر  نفسية  شحنة  إلفراغ  براحًا  مغترب، 
تفاصيل  ياحق  باستمرار،  المتأزم  الليبي  الشأن  مع 
وحتي  والــحــذر  الترقب  مسلسل  في  ــاده  ب ــة  أزم
األزمة  وأن  خصوصًا  فيه،  الجمود  أرباب  من  الضجر 
صحافتها  تظل  المنطقة  في  بحساسيتها  الليبية 
الخاصة،  وظروفها  العسيرة،  محنتها  تكابد  الوطنية 
وبلد  مختطفة  عاصمة  واقــع  في  تخبطاتها  وكل 

المجهول. نحو  ينزلق 
تظل  »الوسط«  بوابة  لجريدة  الثامن  العيد  في 
على  لمحة  إلعطاء  جهدها  على  معلقة  القلوب 
ونقش  الحرية  عالم  نحو  يسعون  أناسًا  بليبيا  أن 
والفوضى  العبث  وجــه  فى  اآلخــر  والــرأي  الكلمة 

والعنف. واإلقصاء 
المسير. فكل عام للجميع، وليبيا وأن شق 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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موت الرئيس في داالس 
)1(

سالم الكبتي

الرئيس  اغتيال  على  عامًا  ستون  ستمر  المقبل  نوفمبر  في  اآلن..  من  عام  بعد 
حول  شكلت  التي  التحقيق  لجان  تصل  لم  يومها  ومن  كيندي.  جون  األميركي 
إلى  قادتهم  التي  والدوافع  بالضبط  وراءهــم  ومن  الجناة  معرفة  إلى  الحادث 
نوفمبر  من  والعشرين  الثاني  الخميس  اليوم..  ذلك  الظهر  عز  في  التنفيذ 

.1963
داالس  في  الجميع  قبالة  العالم  في  دولة  أكبر  لرئيس  الحادث  ذلك  وقع  لقد 
واشنطن.  العاصمة  عن  البعيد  األميركي  الجنوب  في  تكساس  والية  مدن  إحدى 
المدرسية  للكتب  مخزن  من  الرئيس  رأس  باتجاه  القاتلة  الرصاصات  انطلقت 
وكان  بأحكام  نفذت  قد  الخطة  كانت  الرئاسي.  الموكب  أمامها  بناية سيعبر  في 
مرشحًا  نفسه  تقديم  خاللها  يعتزم  برحلة  للقيام  داالس  إلى  وصل  الرئيس 
مرشح  ضد  انتخابية  حملة  ضمن   1964 التالي  العام  في  تبدأ  قادمة  لرئاسة 
من  الدوام  على  يعتبرونه  السياسيون  المحللون  كان  جولدووتر.  باري  هو  آخر 
أن  أيضًا  المنتظر  من  وكان  األيام  تلك  التطرف  حد  إلى  اليمينيين  المتعصبين 
بجموع  ويلتقي  صحفية  مؤتمرات  ويعقد  أماكن  عدة  في  خطبًا  الرئيس  يلقي 
يصطحب  أيضًا  كان  المرافق.  ألهم  الزيارات  بعض  ويؤدي  المدينة  في  الناس 

زوجته جاكلين ونائبه ليندون جونسون وحاكم الوالية وحراسه وآخرين.
ما  أطياف  يستشرف  سابقة  فترة  في  ظل  يشعر  أن  ودون  نفسه  كيندي  لعل 
سيحدث له منذ أن كان سيناتورا في مجلس الشيوخ . لقد صرح قائاًل ذات مرة: 
)إذا أراد أي شخص منا أن يقتل رئيسًا فلن يكون األمر بالغ الصعوبة.. ضع رجاًل 
يفعل  أن  أحد  يستطيع  لن  وعندئذ  تليسكوبية  ببندقية  وزوده  مرتفع  مبنى  فوق 

شيئًا للذود عن حياة الرئيس!(.
عبور  من  مفر  ال  األحوال  كل  في  كان  وإذا  للرئيس  بالفعل  حدث  ما  هذا  إن 
يعني  ذلك  فإن  النهائية  لحظاته  في  إنسان  أي  من  اقترب  إذا  الموت  طريق 
الصغيرة  المخلوقات  وكل  الكبار  الرؤساء  فيهم  بمن  سيموت  الكل  أن  بالمقابل 

التي تدب فوق األرض. ال أحد يمنع الموت.
رؤساء  أصغر  يعتبر   1960 العام  بالرئاسة  وفــوزه  ترشحه  منذ  كيندي  ظل 

الواليات المتحدة.
تنوعوا  الذين  الرؤساء  أولئك  قائمة  في  والثالثين  الخامس  الرقم  يحمل  كان 
لكنه  مخابرات.  ورجال  حرب  وقادة  وأساتذة  وأعمال  االقتصاد  رجال  واختلفوا.. 
وجاذبية.  وسامة  وأكثرهم  إيرلندا  إلى  أصوله  العائدة  الوحيد  الكاثوليكي  ظل 
يمثل  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الباردة  الحرب  استمرار  مع  باختصار  وكان 
إلى  له  أول خطاب رسمي  ألقاه وهو  الذي  التنصيب  آخر يختلف ففي خطاب  جياًل 
)لتذهب  بوضوح:  قال   1961 يناير  من  العشرين  يوم  والعالم  األميركي  الشعب 
قد  الشعلة  بأن  السواء  على  والعدو  الصديق  إلى  المكان  هذا  ومن  اآلن  الكلمة 
العشرين ونضج على  القرن  األميركيين ولد في هذا  إلى جيل جديد من  انتقلت 
الباردة ومرارة القلق على مستقبل السالم(.  نيران القتال وقاسى عواصف الحرب 
والصراع  الرماد  من  القادم  الجيل  هذا  من  هــؤالء..  من  واحــدًا  كيندي  كان 
الحرب  تجربة  غيره  مثل  عاصر  فقد  وكل شيء  والجوع  واألزمات  والدم  والحروب 
ياباني  بطوربيد  زورقه  إصابة  إثر  الكثير  دمه  من  ونزف  بنارها  واكتوى  الكريهة 
أنه  المجهول ولم يكن يدري  الهائل.. وظل وحيدًا يصارع  المحيط  أمواج  وسط 
رئاسته ألميركا بين  الكاريزما وخالل فترة  العالم. وتبعا لهذه  قيادة  إلى  سيصل 
والعالم  شعبه  أبناء  من  العديد  اهتمام  يثير  أن  استطاع   1963-1961 العامين 
لشخصه  حسن  غير  فأال  بعضها  كان  التي  ومبادراته  وتحركاته  بنشاطاته  أيضًا 

على اإلطالق وربما كانت وراء أطياف اغتياله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأزمــة  النووية  األسلحة  النتشار  حد  ووضــع  وخرتشوف  بديجول  لقاءاته 
المتهربين  ومواجهة  للسود  المدنية  الحقوق  عن  والدفاع  كوبا  في  الصواريخ 
أميركي  فضاء  رجل  أول  انطالق  الضرائب.  دفع  من  الماليين  أصحاب  من  الكبار 
أيام  الجزائر  في  لالستقالل  ومساندته  والموسيقى  والفنون  باآلداب  واهتمامه 
كان سيناتورا العام 1957 ونشاط شقيقه روبرت كيندي... ومارلين مونرو! لكن 
للقتل في وضح  قادت  التي  الدوافع  في  غامضة  الخفية  اللعبة  تبقى  المجمل  في 
المواهب  متعددة  أميركية  كيندي ظاهرة  آل  في  يرون  الكثيرين  أن  رغم  النهار. 
والجوانب وال تهدأ عن البحث والمعرفة وصواًل إلى ما وراء األمور. يروي الكاتب 
 1969 يناير  في  بيروت  في  النهار  لجريدة  أعده  ملف  في  الصديق سمير عطاهلل 
العالم..  في  حربًا  تشعل  كادت  التي  كوبا  أزمة  حول  كيندي  روبرت  مذكرات  عن 
طبرق  من  ليبيًا  مواطنًا  أن  أخبره  زنجي  أميركي  دبلوماسي  )ثمة  بأنه:  يروي 
عن  المعلومات  بعض  فيها  يستوضح  األميركية  السفارة  إلى  برسالة  مرة  بعث 
بالمعلومات  فردت  الخارجية  وزارة  إلى  األسئلة  حولت  السفارة  كيندي.  عائلة 
من  هناك  ليس  كيف؟  باألمر.  الرئيس  شقيق  كيندي  روبرت  عرف  لديها.  التي 
يعرف. المهم أنه عرف وأنه أرسل إلى السفارة يطلب نسخة من الرد وأخرى من 
الرسالة لكي يتأكد بنفسه من أن ما ورد فيها كان صحيحًا. كان يهتم بتفاصيل 
بالسكرتارية  مليء  مكتب  واشنطن  في  له  كان  وأنــه  ذلك  من  أهمية  أقل 
ذلك.  ومع  األميركية!(..  الدولة  عليها  تحسدهم  بدقة  يعملون  والمستشارين 
أن  الرئيس دون  قتل شقيقهم  كيندي  الواسع آلل  واالطالع  المعلومات  مع هذه 
كيندي  الرئيس  وضع  اليوم.  ذلك  منذ  بكاملها  واللعبة  والجهة  األسباب  يعرفوا 
تلك  المتحدة  الواليات  في  العنيف  الصراع  غدا  فيما  التحول  نقطة  دعاها  خطة 

األعوام سمة بارزة لوجه أميركا اآلخر.
التي ظلت  تكساس  في  خاصة  السود  المواطنين  بحرية  يتعلق  هنا  األمر  كان 
وحتى  األخرى  الواليات  دون  البقر  رعاة  أفالم  عادة  على  متصاعدًا  عنفًا  تشهد 
هناك  الجريمة  معدل  ظل  يتوقف.  ال  غريبًا  عنفًا  كان  بأجمله.  العالم  مناطق 
والية  بأنها  تعرف  أيضا  الرعاة  عادة  على  تكساس  وأضحت  مستمر  ارتفاع  في 
كل  السالم  تزدري  يقال  كما  وكانت  األخــرى.  األميركية  الواليات  دون  صعبة 
المصادر  تقول  كما  وظلت  بشرا.  ليسوا  بأنهم  النيقرو  للمواطنين  وتنظر  يوم 
التي  داالس  واعتبرت  لحظة.  كل  الجريمة  ارتكاب  درجات  أعلى  تسجل  الحقيقية 
األميركي  الصحفي  وصف  حسب  محترمًا  عماًل  العنف  إلى  االلتجاء  كيندي  اغتالت 
الشهير وليام مانشستر في كتابه موت رئيس. وثمة حقيقة تبرز أنه عند اإلعداد 
المتعصبين  الغالة  من  للعديد  ذلك  يرق  لم   1963 أكتوبر  منذ  القاتلة  للزيارة 
المستويات.  كل  على  الوقت  العداء طول  الرئيس  يناصبون  الذين  الوالية  داخل 
أنهم  لو  لوحدهم كما  يعيشون  وكانوا  يريدون حضوره  باختصار شديد ال  كانوا 
وعالقاته  سياسته  على  المرير  سخطهم  عن  ويعبرون  العالم  أقصى  جزيرة  في 
حقيقي  بتمثيل  تقوم  هنا  تكساس  ظلت  أميركا.  وقيادة  تسيير  في  وأسلوبه 
وتسيل  الخيول  فيه  وتلهد  القبعات  فيه  وتتطاير  المسدسات  فيه  تلمع  لفيلم 

عبرها الدماء في مداخل الحانات.
الجموع بخمسة  الفخمة واستقبلته  الرئيس بطائرته  وسط هذه األجواء وصل 
المنشور إحداهما صورة جانبية  آالف منشور وثمة صورتين لكيندي فوق صفحة 
واألخرى بروفيل كامل على طريقة المجرمين. وبلغة واحدة كان المنشور يقول.. 

هذا الرجل مطلوب بتهمة الخيانة العظمى!.. وماذا أيضا؟

العام الثامن
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»الوسط«: ثمانية أعوام مع الحلم

جرى، األيام القليلة الماضية على مواقع التواصل االجتماعي، تداول صورة مؤسفة ومحزنة )وال أعتبرها 
من  قريبة  رياضية  ببدلة  وهو  المعروفة،  الليبية  السياسية  الشخصية  جلود،  عبدالسالم  للرائد  مزرية( 
الرثاثة ويتمشى في حدائق الشانزليزيه )ترجمتها العربية: رياض الصالحين( في حالة انعدام هدف وشرود 

بادٍ.
ما أريد أن أصب عليه اهتمامي هنا هو إبراز توجه جلود اإليجابي في السياسة الليبية إبان حقبة سيادة 
نظام معمر القذافي )نعم: نظام معمر القذافي، وليس نظام ثورة الفاتح من سبتمبر( على األقل في الفترة 

الواقعة بين العامين -1969 1990.
أعتقد أن جلود كان محكومًا في تحركه السياسي بعاملين اثنين، العامل األول خارجي، وهي القيود التي 
فرضها معمر القذافي على مجمل تحركه واتصاله بالجماهير، والثاني متعلق بالطبيعة الشخصية لجلود 
نفسه المتمثلة في عدم إجادته التحدث إلى التجمعات والملتقيات ومخاطبتهم بشكل متدفق ومرن، وهي 

القدرة التي كان يتمتع بها معمر القذافي.
الليبي، تتوزع هذه  النخب في المجتمع  وجلود، في تصوري، كان مقبواًل ومؤيدًا ومفضاًل من بعض 
النخب على قطاع ضئيل العدد من المثقفين )بمن في ذلك بعض المثقفين داخل اللجان الثورية(، وعدد 
ال بأس به بين ضباط الجيش الحريصين على الحفاظ على مؤسسة عسكرية محترفة، وبعض ضباط 
الشرطة واألجهزة األمنية التي أصبحت اللجان الثورية تفتك منها بعض صالحياتها وما أدخلته عملية 
تطبيق »األمن الشعبي المحلي« من فوضى وتشويش على عمل هذه األجهزة، إضافة إلى تأييد واسع 
بين شريحة التكنوقراط التي يهمها االشتغال من خالل مؤسسات وظيفية محكومة بقوانينها وطبيعة 

مهامها الخاصة.
األوحد«  الزعيم  »نظام  إقامة  إلى  يسعى  القذافي  معمر  فيه  كان  الذي  الوقت  في  أنه  يعني  وهذا 
االسبدادي الشمولي، كان جلود مهتمًا بالجانب اإلداري العملي وبناء نظام أكثر عقالنية وأقل تسلطًا، 
المفاوضات مع  المسائل اإلدارية من خالل توليه عملية  البداية اكتسب جلود خبرة في ممارسة  فمنذ 

شركات النفط المتعلقة بما عرف حينها بـ »تصحيح األسعار«.
الغارة  بعد  هذا  تجلى  وقد  للدولة،  الفعلي  المدير  هو  جلود  كان  النظام  بها  يمر  التي  األزمات  وفي 
األنجلو- أمريكية التي شنت على ليبيا في 16 أبريل 1986، حيث ارتبك معمر القذافي ودخل في حالة 
من عدم التوازن النفسي، كما أن جلود هو الذي كان ضد تسليم المقرحي وفهيمة، المتهمين من قبل 
أمريكا وبريطانيا بالضلوع في تفجير طائرة البانام األمريكية فوق قرية لوكيربي باسكتلندا، والتي عُرفت 
بـ »قضية لوكيربي«، الذين تطالب أمريكا وبريطانيا بتسليمهما لها، علمًا بأن معمر القذافي كان موافقًا 
على التسليم بشرط واحد وهو أن تتوقف عملية التحقيق عندهما وال تعلوهما في البحث عن »سلسلة 
األوامر Chain of commands« قد يقول قائل إن دافع جلود في هذا أن المقرحي ينتمي إلى قبيلة 
المقارحة التي ينتمي إليها جلود، ال أنفي تأثير هذا الجانب في حماسة جلود في هذا السياق، لكنني ال 

أعتقد أنه الدافع القاعدي.
طفا الخالف بين جلود ومعمر القذافي على السطح في ملتقى اللجان الثورية الذي عقد سنة 1986، 
حيث خطب فيه جلود وقال، على نحو صريح، إن المواطن لم ير من اللجان الثورية سوى الوجه القمعي، 
وطالب بأن تحدد مهام اللجان الثورية وأعضاء اللجان الثورية في لوائح واضحة تمارس وفق المهام تلقائيًا 
بداًل من أن تظل تنتظر األوامر، أي أنه كان يطالب بأن تتحول اللجان الثورية إلى تنظيم سياسي مهيكل 

على غرار ما هو عليه الشأن في التنظيمات السياسية في العالم.
وهذا األمر يخيف، بطبيعة الحال، معمر القذافي، بل يرعبه، لما يعنيه ذلك من تحول اللجان الثورية 
إلى تنظيم بالمقاييس المتبعة األمر الذي يجعل هذا التنظيم يتمتع بقدر من االستقاللية، ويصبح معرضًا 
للتطورات الداخلية والتجنحات وبروز قيادات ذات شأن قد تؤثر على سلطته، لذا سارع معمر القذافي، بما 
عُرف عنه من حركات بهلوانية، إلى كتابة مقال باسم مستعار في صحيفة »الزحف األخضر« لسان حال 
اللجان الثورية، قرأ في التلفزيون عنوانه »دعوة ملحة لتشكيل حزب«، والهدف من ذلك ذو شعبتين، فعلى 
الشعبة األولى، معروف أن األحزاب في ليبيا في عهده مجرمة وفق قانون جائر أعلى عقوبة فيه اإلعدام 
)الذي يحق فيه للقاضي استعمال مادة معينة من قانون العقوبات وتخفيضه إلى مؤبد( وأخف عقوبة في 
هذا القانون عشر سنوات، وهي عقوبة العلم مع عدم التبليغ، إضافة إلى أنه لم تصدر قوانين رسمية تحدد 
اإلجراءات العملية لتشكيل هذا الحزب.. وعلى الشعبة الثانية، يعرف معمر القذافي عدم تجذر فكرة األحزاب 
تاريخيًا في ليبيا وأن هناك نفورًا عامًا منها يرى فيها مدعاة إلحداث االنقسام في المجتمع، وبعد حوالي 
أسبوع كتب باسم مستعار أيضًا، مقااًل آخر في نفس الصحيفة متصال باألول بعنوان »الحمد هلل لم يسجل 

أحد«، أي أنه قرر أن موضوع تحويل اللجان الثورية إلى حزب قد دفن مرة وإلى األبد.
في هذا الملتقى نفسه تجلى الخالف بين معمر القذافي وجلود في تأثيره، ولو جزئيًا، على تجانس 
اللجان،  هذه  داخل  االستحسان  بعض  تنال  أصبحت  ومواقفه  جلود  آراء  أن  يبدو  بحيث  الثورية  اللجان 
وقد تجلى ذلك في الهتاف »التصالحي« في ختام الملتقى الذي نصه »يا قذافي يا جلود، عن المبادئ 
قيادة جماعية  القذافي تشكيل  اقترحوا على معمر  السوفيتي حينها  االتحاد  قادة  أن  ويبدو  نحيد«،  لن 
لقيادة البلد، وقد ظهر هذا في صيغة البرقية السوفيتية بمناسبة عيد ثورة الفاتح من سبتمبر تلك السنة 
الموجهة »إلى قائدي البلد«، األمر الذي يعني أن وزن جلود الدولي أصبح أكثر ثقاًل باعتباره شريكًا لمعمر 

القذافي في القيادة وليس تابعًا مؤتمرًا.
بعد هذا الملتقى بحوالي أربع سنوات )سنة 1990( عزل معمر القذافي جلود نهائيًا، وفي هذا رواية 
النظام،  أزمات  اقتراح إجراءات إصالحية للخروج من  القذافي مذكرة تتضمن  تقول إن جلود رفع لمعمر 
ويقال إنه ختمها بالتهديد بأنه إذا لم يتم العمل بهذه التوصيات فإنه سينسحب من الميدان ويعتكف 
في بيته، وهنا تنقسم الرواية إلى سبيلين.. سبيل يقول إن معمر القذافي تجاهل المذكرة ولم يرد على 
جلود فاعتكف هذا األخير في بيته، وسبيل آخر يقول إن معمر القذافي قال لجلود صراحة بعد إطالعه على 

المذكرة »اقعد في بيتك«، ومنذ ذلك الحين لم يعد جلود إلى العمل.
»المَرضي«  الجانب  عن  يعبر  القذافي  معمر  أن  حين  في  أنه  األصدقاء،  وبعض  أنا  تحليالتنا  كانت 
إليه البشرية وأنه كفيل بحل أزمات اإلنسانية  المتورم للنظام الذي يصر على أنه أفضل نظام وصلت 
كافة، وأنه سيخرجها من الظلمات إلى النور وأنه ستتبناه دول العالم تدريجيًا، كان جلود يعبر عن أزمات 
النظام، ولقد حضرت شخصيًا العام 1989 مؤتمرًا فكريًا وأدبيًا على مستوى عربي انعقد في الفندق الكبير 
بطرابلس، حضره جلود وألقى فيه خطابًا، قال في ذلك الخطاب إن النظام يمر بأزمة وأننا مرتبكون ال 
نعرف ماذا نفعل وأن تصالحاتنا مع ياسر عرفات وبعض الدول العربية والغربية كانت اضطرارًا منا ولم 
تكن برغبتنا، وأذكر أنه بعد أن انتهى من كلمته سأله مدير الجلسة اللبناني كريم مروة، قائاًل: هذا ال يعبر 

عن وجهة نظر القيادة الليبية، فأجابه جلود ضاحكًا: ال. يعبر.
إحسان محسن،  )يُهمل(  أال يوضع  »الواجب  القديم  العربي  المؤرخ  346 هـ(  )ت.  المسعودي  *يقول 
عدو كان أو صديقًا«، وانطالقًا من هذه القاعدة ينبغي أن نتعامل مع تاريخنا الفعلي تعاماًل شجاعًا يتحلى 

بالموضوعية، التي تتضمن في بعدها األخالقي العدالة واإلنصاف.

عمر أبو القاسم الككلي سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

عند  محرق  ثلج  بها  فإذا  موقدة،  نار  الصحاري  أن  لوقت  ظننت 
غروب ربة النار، وفي الشمال الليبي من شهر مارس، انهمرت على 
رأسي أمطار، لم أحسب لها أي حساب، قلت لرفيقي إذا كنت جاهلة 
عندها  بحنان،  إليه  فضمني  الجغرافيا،  في  غبية  فإنني  التاريخ  في 
اندست  ما  الصحراء لجسدي  أن جسده يدس دفء  فقط أحسست 
إلى »هون«، إحدى واحات  رفيقي جاءني مسرعا  فيه أصقاع جليد، 
الجفرة وسط ليبيا عند ضفاف الصحراء، في هون السكينة مترعة، 
الكثير  تجرعت  وقد  جسدي،  استكان  حتى  نفسي  في  فتسربت 
ما  النخلة،  روح  إنه  قيل  »الالقبي«،  الليبيين  عند  يدعى  خمر  من 
خطر في بالي أنه أسر روح جدي، وليس حبه للفتاة الخالسية من 

أسماها أميرة الشمس.
غضة  ووجوه  مشوي  ولحم  خمر  الثمالة،  حتى  هون  كرم  عشت 
مهمتي  نسيت  كنفهم  في  من  وشباب،  شابات  من  مبتسمة 
وشغلي وثورة الشمال ومعاركه الحامية، ففطنت لجسدي واحتفيت 
بروحي، وقد سكنت النفس وسط حياد إيجابي، وشرعت في كتابة 
نفسي،  ألم  أن  محاولة  في  مشتتة،  وأفكار  مشاعر  من  اجتاحني  ما 
هذه المرة انتابني إحساس السائح، من يختلق القصص كي يشدّ 
إليه من يروي لهم، فلقد كنت في سكينة الواحات، أعيد حساباتي 
في  تأملي  خالل  ومن  هدفي،  تكن  لم  التي  مغامرتي  في  وأتفكر 
الهدوء  ومن  ــي،  إرادت من  سلبتني  ندّاهة  ثمة  وكأن  بدا  حالي، 
والرتابة انبثق جني، لقد خلقت مجنونة صخب وقلق يستحوذ عليّ 

من قلق، ما استنهض روحي من كسلها.
رفيقي من ال يعرف متى ولد وال أين، يؤكد لي أن الصحراء حيث 
الواحة صغرت أم كبرت مقام سفر، وأنها في  ال أين وال متى، وأن 
ومنه  للرحيل،  مستعدا  الرحال  لتحط  تأتيها  منزلتين،  بين  منزلة 
فهمت أنه حادي العيس، وسنوات عمره ما جاوزت السبعين القافلة، 
التي نشأت لما ولد في الصحراء التي جعلها الحكم الفرنسي تابعة 
الفتاة  أنا  قبلي  من  محكوم  أنه  شعوره  العمر،  هذا  في  واآلن  له، 

الفرنسية، ورغم أننا النقيضان، فكل منا ينتابه حب أن يكون التابع 
ال المتبوع، لكن من جهتي، شاء أم أبى، هو حادي العيس وسيدي، 
كنت  ما  المجحف،  اللص  الزمان  من  اختطفها  من  الجارية  وإني 
سجينة في مغارته التي أمرها أن تصدع له: افتح يا سمسم، فإذ إني 

محبوسة من قبل أن أولد، وإذ إني وديعته في مغارة ذلكم اللص.
الثورة،  إلى  تميل  هون  أن  إلى  ينبّهني،  أنه  إلى  انتبهت  فجأة 
لكن سبها فاقدة البوصلة، وقد جهز لي في سبها استراحة خاصة 
بين أهله، وأال أتحرك خطوة دونه أو رفقة أحد يكلفه بي، فنبهته 
روايات  قرأت  فلقد  خلجاته،  وحتى  القادم  محطنا  عرفت  أني  إلى 
والموت،  الحياة  بنبض  ممتلئة  ومنها  مترجمة،  الكوني  إلبراهيم 
وأظن صدق ما طالعت ما جعلني أعيش ما لم أعش، لم يعلق، لكن 

بدا لي وكأنه يثق فيّ، وفي مقدرتي على معاركة الصعب.
أي  بنهم  أقرأ  بدأت  والجسد،  الروح  ألريح  االستراحة  في  جلست 
لمؤلفين  بالفرنسية،  بها  زاخرة  رفيقي  مكتبة  ما  ليبيا،  عن  كتاب 
يكن  لم  لألسف  الفرنسي،  األفريقي  الشمال  دول  ومن  فرنسيين 
الكوني،  إبراهيم  روايات  ترجمات  غير  ليبي  لمؤلف  كتاب  أي  منها 
هذه،  الراحة  غمار  في  الواحدة،  اليد  أصابع  من  أقل  أخرى  وكتب 
أفقت باكرا وفي الجابية، ما تشبه حوض السباحة في بيتنا، رميت 
مزرعة  في  هرولت،  أن  بعد  ذلك  اإلنهاك،  حتى  سبحت  جسدي، 
النخيل المترامية األطراف المسكونة بالصمت والريبة، ثم عدت إلى 
أليام،  انقطعت  حيث  صحفيا  تقريرا  كتبت  االستراحة،  في  المكتب 
لما أرسلته عبر اإلنترنت، رد زميل من باريس معلقا، بأن ما أكتب 
تقليعة، ومن  الرواية كما  تبدو  رواية، رددت عليه  بدا كما مشروع 
جهتي غاطسة في عالم روائي، مسروداته الواقعية تجنح إلى الخيال، 
النخيل،  من  غابة  في  أعيش  حاليا  حقائقه..  من  أصدق  وأكاذيبه 
تضم حديقة حيوان وطيورا نادرة، بها بئر ارتوازية، وبالمزرعة خضار 
إال  يشوبه  ال  بهدوء  مملوء  هذا  كل  النفس،  تشتهي  مما  وفاكهة 
أنثى  فأي صحراء هذه، غدوت سندباد  الماء،  زقزقة عصافير وخرير 

يسكن ألف ليلة وليلة.
لم  التعب،  حتى  الراحة  من  سكرت  الثمالة،  حتى  القبي  شربت 
أنتبه للوقت منذ اجتزت الحدود الشرقية الليبية، أما هنا واآلن فلم 
سبها،  فتح  أردت  كأنني  ساعدي  شمّرت  لهذا  معنى،  للزمن  يكن 
ساخرة من فعل جدي من أجهد نفسه، آلخذ في االعتبار، أنه جندي 
ينسى  أخرى  رواية  وفي  قلعة سبها،  فرنسا الحتالل  بارع في حملة 
قابلها  فتاة جميلة  لي عشقه ألول  فيسرد  التاريخية،  المهمة  هذه 
غزالته  مطاردا  الحملة  من  فهرب  المدينة،  أطراف  وصولهم  ساعة 
المدينة لهم،  الشاردة، رفيقي نسخ رواية جدي حول استقبال أهل 
بآخر،  نصراني  استعمار  استبدال  يريدوا  لم  األهالي  أن  ذلك  صحح 
نفر  انقلب  ثم  اإليطاليين،  جيش  فلول  مطاردة  في  شاركوا  لهذا 

منهم لحظتها على الفرنسيين الذين ارتد اإليطاليون عليهم.
أنقل  الذي  والبلد  حياتي  في  استثنائية،  لحظة  أعيش  وألني 
ما  بالمستقبل،  يخفق  فقلبي  صاغية،  أذنا  التاريخ  أعر  لم  أخباره، 
في  التالي  اليوم  صباح  وفي  الصحراء،  سرب  مثل  بعيد  من  يلوح 
كاد  غــزالن،  بها  زريبة  فتحت  المزرعة،  في  سحت  سائق  انتظار 
وممارستي  أثقله،  محبسه  أن  لوال  جانبي،  في  ينطحني  أحدها 
الرياضة الصباحية جعلتني في خفة عصفور، السائق من شاهدني 
أراد  القطيع  ذكر  وأن  حبلى،  أنثى  ثمة  أن  الطريق،  في  لي  ذكر 
حمايتها مني، ثم سرد من جعبته، الكثير من القصص واألساطير 

حول غزال الصحراء الليبية.
وفي الطريق أصغت السمع للمدينة النائمة، شدّني مشهد في 
بشكل  الجو  يسطع،  نارها  ووهج  موقد  دفاية  توجد  شقة  بلكون 
األمر،  بشرح  فتبرع  اندهاشي  السائق  الحظ  للسخونة،  يميل  عام 
التي  الثورة،  وضد  القذافي  العقيد  أنصار  من  الحي  سكان  أن 
يعبرون عن سخطهم ضدها بهذه العالمة، إنارة مصابيح بيوتهم، 
التي تنير الشارع في النهار مع الدفاية في البلكونة، ثم غاص في 

ضحك هستيرية.

ثورة  انطالق  على  مضى  قد  كان   ،2014 العام  مايو  شهر 
التحرير  يوم  وعلى  أشهر،  وثالثة  سنوات  ثالث  فبراير   17
أشهر،  وسبعة  عامان  أكتوبر،   20 رسمية،  عطلة  أصبح  الذي 
عامان   1969 انقالب  منذ  تقام  تشريعية  انتخابات  أول  وعلى 
شقة  في  الشويهدي  فتحي  الصديق  مع  وكنت  أشهر،  وعشرة 
والدته، رحمها اهلل، بشارع البحر في درنة ــ حيث تتوفر شبكة 
بدأ  مما  الخوف  صفوه  يعكر  الذي  المرح  من  وكثير  اإلنترنت 
الككلي  ــ حين تواصل معي الصديق عمر  ليبيا  أفق  يلوح في 
الوسط«، تنبثق عنه جريدة  للكتابة في موقع »بوابة  ودعاني 
»الوسط« الورقية كل خميس، وبالطبع لم أتردد مطلقا لتلبية 
دعوة تأتي من الككلي، ومن مشروع صحفي يقف وراءه نخبة 
وطنيتهم  على  أحد  يزايد  ال  الذين  ليبيا،  صحفيي  خيرة  من 
نشر  ومنذ  حيالها.  أحــالم  من  يحملونه  وما  لليبيا  وحبهم 
 ،2014 مايو   27 بتاريخ  السياسي«  »التكفير  األولى  مقالتي 
المكروه«  العدو  »صناعة  الماضي  األسبوع  مقالة  آخر  حتى 
كتبت حوالي 440 مقالة، وفي كل شأن كتبت، بروية أحيانا، أو 

بغضب أحيانا، أو بمحاولة لتوثيق لحظات فارقة أحايين أخرى.
الليبي  الشرق  وقرى  مدن  وخروج  الليبي  الحراك  بداية  مع 
الفضاء  انفجر  النظام،  سيطرة  عن  الغرب  في  أخرى  ومدن 
الليبي المكبوت لعقود بسيل من الجرائد الورقية، بالعشرات، 
رسمي  منها  قليل  السابق.  النظام  سقوط  بعد  المئات  ثم 
صدر عن هيئة الصحافة التي شكل لها آنذاك األستاذ محمود 
للمجلس  التابع  التنفيذي  بالمكتب  اإلعالم  مسؤول  شمام، 
والكاتب  الصحفي  رأسها  على  تسييرية  هيئة  االنتقالي، 
بما  استطاعت،  أعضائها،  ضمن  وكنت  المسماري،  إدريس 
والصحف  المجالت  لبعض  تؤسس  أن  ارتباكات،  من  شابها 
الوطنية وأن تدعم مشاريع أخرى، وكان سعي إدريس مدعوما 
هو  ما  عقال  من  الوقت  مع  الصحافة  تنفلت  أن  شمام  برؤية 
القطاع  مجال  إلى  تدريجيا  وتتحول  للدولة،  تابع  أو  رسمي 
مع  الشارع  فيه عالقة  تترسخ  لم  الذي  الواقع  أن  غير  الخاص، 
الصحف اليومية وثقافة الصحافة الحرة كان ضد هذا التوجه، 
إلى أن تم االستيالء على مقر الهيئة في سياق حرب فجر ليبيا 
تيارات  بين  أو  السابقين(  )الثوار  أطراف  بين  اندلعت  التي 
وتدريجيا  المشهد،  على  يهيمن  أن  يحاول  منها  كل  مختلفة، 
الليبي،  الشارع  من  الورقية  الصحف  ظاهرة  تختفي  بــدأت 
لم  لكنها  بقوة  وهيجانه  الحدث  واكبت  صحف  معظمها  وفي 
تستطع أن ترسي في أغلبها بديال إعالميا لِما كان يجري في 
على  وأيديولوجيتها  السلطة  سيطرت  أن  بعد  السابق،  العهد 

عقود،  أربعة  من  ألكثر  غالبها  في  الموجهة  الصحافة  فضاء 
رغم  برمتها،  اإلعالم  منظومة  تجاه  شعبي  ارتياب  عنها  نتج 
لكن  العِقال،  هذا  من  لالنفالت  الخجولة  المحاوالت  بعض 
مختلفة،  بطرق  بها  يُخسف  كان  ما  كثيرا  المتمردة  المشاريع 

وغالبا ما تتوقف.
في  للشروع  الفيتوري  أحمد  الصديق  دعاني  ذلك  قبل 
تأسيس جريدته الخاصة التي طالما حلم بها، وفي مقرها في 
بيته بحي البركة ببنغازي )ميادين(، وهي حكاية أخرى سأكتب 
آخرين  وأصدقاء  بوشناف  منصور  الصديق  لكن  ما،  يوما  عنها 
إليهم  الجريدة  هذه  وصلت  حين  أنه  أخبروني  طرابلس  في 
خالل  من  أحسوا  طرابلس  على  السابق  النظام  سيطرة  فترة 
شكلها وخطابها أن ثمة تغييرا حدث فعال في ليبيا. وهذا هو 
مربط الفرس فيما يتعلق بالصحافة. فلقد صدرت عدة صحف 
لكنها  تليفزيونية،  وقنوات  إلكترونية  مواقع  عدة  وانطلقت 
ظلت، بشكل أو بآخر، صورة باهتة من صحافة النظام القديم، 
وبعضها  الحادة،  التعبوية  ونبرته  وقاموسه  بخطابه  متأثرة 
أسهم بقوة في ما وصل إليه المجتمع من احتقان وانقسامات 

واستقطاب بما كانت تبثه من فتن وتضليل.
وسائلها  بمختلف  الوسط«  »بوابة  مجموعة  مشروع  وجاء 
إعالميا  أفقا  ثمة  أن  وخطابا  ومضمونا  شكال  لتؤكد  اإلعالمية 
يناسب  بما  الليبي،  الثقافي  الفضاء  طموحات  يواكب  جديدا 
أهداف وأحالم هذا التغيير، ووصلت جريدتها الورقية األسبوع 
يومية  كانت  لو  السنة  أيام  عدد   ،)365( العدد  إلى  الماضي 
ورق  اآلن  حتى  ألمس  لم  لألسف  والتي  مؤسسوها،  رغب  كما 
نسخة منها، ألنها ممنوعة من الوصول إلى وطنها كأي شيء 
ومجالت  صحفا  الورق،  سوى  يراقب  أو  يمنع  ال  وحين  جميل. 
بحرية  فيه  تنساب  الذي  الوقت  في  كارثة؛  األمر  يغدو  وكتبا 
غير  والهجرة  المهربة  والثروات  والذخائر  والسالح  المخدرات، 
الورق مرض مستوطن منذ عقود، في عقول  الشرعية. ففوبيا 

ساسة ال يحترمون الورق إال حين يكون عُملة.
وطبيعة خطابها  الوسط،  جريدة  بها  تمتعت  التي  المهنية 
المختلفة  لــآراء  فضاء  فتح  ينشد  الذي  والمحايد  العقالني 
والغضب  الهيجان  زمن  في  عنها  المتحرى  المعلومة  وتوصيل 
األطراف  إعالم  وسائل  بها  تمتلئ  التي  والشتائم  واالنفعاالت 
كل  قبل  ومن  ورقيا،  ليبيا  إلى  تصل  ال  جعلها  ما  المتصارعة، 
يتفقون  وال  شيء  كل  في  يختلفون  الذين  واألطراف  األقاليم 
تعكس،  بكل وسائلها. وهي ظاهرة  المعرفة  إال على مصادرة 
من ناحية، طبيعة الشخصية الليبية، ومن ناحية أخرى، التعود 

ووجهة  واحد  صوت  نشر  سوى  تجيد  ال  موجهة  صحافة  على 
الليبية  بالشخصية  يتعلق  ما  للزعيم.  وتطبيال  واحدة  نظر 
كونها تعتقد دون شك في »كوجيتو«: إن لم تكن معي فأنت 
أذهان  في  مزدراة  قيم  فهي  والموضوعية  النزاهة  أما  ضدي، 
تتقبل  ال  الليبية  الشخصية  أخرى  ناحية  من  عليها.  تتعود  لم 
النقد حتى لو كان بَنّاء، رغم أن المتحذلقين كثيرا ما يقولون 
دون أن يعنوا ذلك )نرحب بالنقد البناء( وحتى اآلن ال أستطيع 
وعلم  خطاب  وهو  نقد،  فالنقد  الغامض،  السياق  هذا  فهم 
تدخل  حين  خصوصا  الليبية،  للشخصية  بالنسبة  لكن  وعقل، 
اعتداء  البَنّاء  النقد  أو تتقلد منصبا، فإنه حتى  السياسة  غمار 
على غرورها ونرجسيتها، ومن توجه له النصيحة كأنك تهينه 

أو تزايد عليه.
حافظت  األمــر،  صعوبة  ورغم  السنوات،  هذه  كل  وخالل 
النهج، رغم تضحيتها  ليبيا الدولي« على هذا  الوسط »صوت 
بفرصة أن تتواجد في المكتبات الليبية وفي أيدي المواطنين 
التوزيع  على  واعتمدت  العالم،  كل  في  كما  المقاهي  في 
فوبيا  فيه  أصبحت  زمن  في  بيت  كل  يدخل  الــذي  الرقمي 
الجديدة  النظم  أو  الجديد،  النظام  لكن  مضحكة،  ــورق  ال
ورقابة  تقنيات تحكم  الكعكة، ظلت تستخدم  المتصارعة على 
المنابر  بعض  قفل  في  تخلفا(  أكثر  )وبشكل  السابق  النظام 
فترة  فمنذ  األثير،  عبر  حتى  المطبوعة  هذه  ومالحقة  الحرة، 
بتقنيات  لي  دراية  وال  الوسط«،  »بوابة  موقع  فتح  أستطيع  ال 
االلتفاف على حواجز هذا الحصار. وكلما ضغطتُ على أيقونة 
 This page« :المقيتة الجملة  لي هذه  الوسط تظهر  بوابة 
والعزل  والحجب  والمصادرة  الرقابة   .»isn’t working
هذا  في  فعلها  تواصل  فاشية  مفردات  أنواعه  بكل  والتكفير 

الوطن ومنذ عقود.
)التكفير  الوسط  ببوابة  نشرتها  مقالة  أول  في  أقــول 
السياسي(: »لذلك سبق أن كتبت على قانون العزل السياسي، 
مصالح  يحقق  أو  البعض  غليل  يشفي  أن  الممكن  من  بأنه 
أو  الحق  مثل  قيم  في  التفكير  يمكن  ال  معه  لكن  البعض، 
العدالة أو الديمقراطية أو حقوق اإلنسان، ألنه يشكل الجوهر 
التكفير  إذن  االستبداد.  أنظمة  عليه  قامت  الذي  التكفيري 
تتحقق  وهي  دينية،  تكون  أن  قبل  سياسية  اجتماعية  ظاهرة 
حواراتنا  معظم  في  اآلن  نراها  مختلفة،  وهياكل  أشكال  عبر 
طياتها  في  تحمل  بمصطلحات  الخصوم  إقصاء  عبر  السياسية 
تهمة الكفر، وهي أسهل طريقة لمقارعة الخصوم السياسيين 
دون تحمل مسؤولية إثبات هذه التهم، أو مسؤولية التبين، أو 

مسؤولية تحمل عواقب القذف واالتهام دون دليل«.
في مقدمة كتابي »التاريخ يتجهم والحياة تضحك« الصادر 
من  مجموعة  يحوي  والــذي  لإلعالم(،  الوسط  )مجموعة  عن 
المقاالت المنشورة في الوسط، أمرُّ على هذه التجربة المهمة 
مع هذا المنبر الذي عايش أحالم وآالم الليبيين لثماني سنوات 
التي كتبت  السنوات؛  ليبيا في هذه  تاريخنا: »مرت  مهمة في 
هذا  استلزمها  كثيفة  تاريخية  بمرحلة  المقاالت،  هذه  فيها 
المخاض الصعب لوالدة الدولة الجديدة كما تبشر بها مراحل 
قد  التاريخية  الكثافة  هذه  قلب  في  والوجود  الجذري.  التغيير 
على  معتمدا  معها  التعاطي  فيغدو  مشوشة،  الرؤية  يجعل 
تفرضه  الذي  للثقل  االستسالم  ومقاومة  والحدس  اللمس 
هذه الكثافة، فمن يرى الشجرة ال يرى الغابة، والعكس أيضا، 
لذلك عادة ما تأخذنا التفاصيل اليومية بعيدا عن رؤية الصورة 
لحظة  المالحِظ  انطباع  وفق  المالحَظ  يتغير  وقد  العامة، 
في  الفكرة  هذه  لمعت  كما  أو  الظاهرة،  أو  الحدث  إلى  النظر 
النظرية  صوب  كبيرا  بابا  يفتحون  وهم  الفيزياء  علماء  أذهان 
النسبية. في هذه المقاالت؛ التي ُكتبت عن األحداث وهي في 
بلغة  أحيانا  عنها  عُبِّر  وإن  حتى  نسبي،  شيء  كل  خضمها، 
الطازجة  الوقائع  بضغط  االنفعال  من  بمنجاة  ليست  واثقة 
التي ما زالت تؤثر في حياتنا اليومية، ولم تذهب بعد إلى ذمة 

التاريخ الذي غالبا ال ذمة له«.
المساحة وتحمَلتْ  أتاحت لي هذه  التي  لـ »الوسط«  شكرا 
شطحاتي وارتباكاتي وانفعاالتي أحيانا، والتي جعلتني أتواصل 
أتعرف على أقالم  الوطن وداخله، وجعلتني  الكثيرين خارج  مع 
صحفية مهمة تنشر في هذا الفضاء وأقرأ لهم بغبطة من يرى 
هذه  في  للصامدين  وشكرا   . معتم  نفق  في  تائه  وهو  أضواء 
الشرفة المطلة على العالم وعلى ليبيا بوجه خاص؛ الذين لم 
يستسلموا لتيار التفاهة الذي يخسف بكل ما هو جميل وأصيل 

في هذا البلد.

الشعر  فئة  آخرها عن  جوائز  عدة  على  أميركي، حصل  أدبي  وناقد  وروائي  وارن( شاعر،  بن  )روبرت 
سنة 1979، وتوفى سنة 1989، عثرت له على مقالة كتبها قبل وفاته بسنتين ملخصها، أن اجتهاد 
من  بيت   500 من  أكثر  استظهر  وأنه  الشعر،  حفظ  مقدرة  على  يتأسس  كان  المدارس  في  جيله 

الشعر في سنته األولى في الجامعة.
ويضيف أنه في بداية حياتية كأستاذ في الجامعة، في خمسينيات القرن الماضي لم يعثر سوى 
العصر  على طالب واحد استظهر قصيدة واحدة، ويختتم مقالته: »ليست هناك فرصة لشباب هذا 
كيف  بل  تعيش،  كيف  تعلمك  فيه  التربية  تعد  لم  عملي،  عالم  في  الشعر  من  شيئا  يتعلموا  كي 

تكسب معيشتك، بذلك توارت ناحية كاملة من الذات..«.
بدأ الوعي التعليمي عند جيلي، والجيل الذي سبقنا، مع منتصف خمسينيات القرن الماضي، وفي 
منتصف ستينياته، قبيل وصولنا إلى الجامعة كنا نتبارى، عمن يحفظ شيئا من المعلقات، بل أعرف 
رفاقا حفظوا عن ظهر قلب عددا منها، أذكر أنني كنت مأخوذا بمعّلقة طرفة بن العبد وحفظت جزءا 

كبيرا منها، ومازلت أذكر العديد من أبياتها.
حقيقيون  شعراء  ومنهم  الشعر،  أحبوا  مدرسون  فينا  أسسه  به  واالهتمام  الشعر  بحفظ  الوعي 
السنة  في  العربية  اللغة  لمادة  مدرسنا  منهم  اآلن،  حتى  مطربون  بها  يتغني  أشعارهم  مازالت 
منا  طلب  اإلنشاء  حصة  في  أذكر  قادربوه،  عبدالسالم  األستاذ  الغنائي  الشاعر  االبتدائية  الثالثة 
عنده،  ووقف  موضوعه،  مطلع  طلوبة  عبداهلل  زميلنا  فكتب  الشتاء،  قدوم  عن  تعبيري  نص  كتابة 
وعندما حان دوره في تسميع ما كتب، قال: »بصراحة يا أستاذ عجبني مطلع الموضوع، ولكنني لم 
أستطع االستمرار فيه..« فطلب منه أن يقرأ بصوت عال مطلع ما كتب، فقال عبداهلل: »جاءنا الشتاء 
أعبر بها«، فطلب  أجد كلمات  لم  الهوجاء..« وصمت وأضاف: )بس( هذا فقط ما كتبت!  وعواصفه 
فيما  الموضوع،  إكمال  في  بدأنا  وبالفعل  الموضوع،  مطلع  إتمام  محاولة  عبدالسالم  األستاذ  منا 
حوّل زميلنا يوسف بن صريتي، رحمه اهلل، المقدمة إلى نص مقفى ساخر، فأضاف: »والطيور تزوزق 
لديك ملكة  »يا يوسف  ما أضاف:  األستاذ عبدالسالم، ولكن سريعا  السماء حبًا« فضحك منها  في 

شعرية، فال تفرط فيها..«. ثم أتم الحصة بمعلومات عن الكتابة الشعرية، وضرورتها وأهميتها.
كانت تلك الحصة هي البداية للشاعر يوسف بن صريتي، الذي أثرى المكتبة الليبية بالكثير من 
األغاني منها أغنية »جابك منام الليل، أنا غافي«، وهي التي لحنها وغناها المطرب سيف النصر، وال 
بين  الغنائي،  الشعر  من  دواوين  أربعة  أصدر  الشعرية،  مسيرته  وخالل  الجميلة،  األغاني  من  تزال 

األعوام 1974 و2008 تحت العناوين: »مشوار العذاب ــ دمع الندم ــ حكاية حب ــ ظلمتك معاي«.
اآلن يستطيع المرء بسهولة أن يعدد أسماء لشعراء ليبيين معروفين، فلن يتجاوز عددهم أصابع 
بالشعر ال تعلمك  التي تهتم  له، إن »التربية  الذي أشرت  الشاعر األميركي  اليدين، ألنه مثلما قال 

كيف تعيش، بل التربية الحقيقية في هذا العصر هي تلك العملية، التي تعلمك كيف تكسب رزقك«.
وتكنولوجيا  والهندسة،  والصيدلة،  الطب،  نحو  يتجهون  الذين  الزمن  هذا  طالب  أغلب 
الكريمة،  الحياة  وبالتالي  يُعيلك،  الذي  الرزق  لك  توفر  التي  وفروعه، هي  المعلومات، من كمبيوتر 
ومن قسم اللغة العربية على سبيل المثال، الفرص المتاحة لهم تقتصر على التدريس، وقلة منهم 

على التدقيق اللغوي، حتى إن تخصصهم أصبح قليال قياسا لحاجة الدول الناطقة باللغة العربية.
أن الشعر- وأخواته–لم يعد يعلمك كيف تكسب ما يوفر لك حياة مريحة، وال يوفر لك رزقا كافيا 
يعينك على معالجة أمراض شيخوختك! ولنا في الشاعر المثقف الخلوق مفتاح العماري مثال حقيقيا 

واقعيا في أيامنا هذه، وكان لنا قبله في خليفة الفاخري عبرة، وخليفة فرج وغيرهم كثيرون.
واقع  في  التفكير  عن  تأخرنا  في  الزمن  أن  ما،  نحو  على  يبين  إليها،  أشرت  التي  المقالة  وتاريخ 
أنه  إذ البد  ! وإن كنت أشك في ذلك،  35 سنة فقط  المضيء هو  العالم  أنني متأخرين عن  الحال 

أكثر من ذلك بكثير.

محمد عقيلة العمامي

عن تكنولوجيا 
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ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 المشكلة كيف يقنعنا 
المخرج بأنه بالفعل 
ليس القاتل وأن ما 

حدث مجرد مصادفة

عندما ترتاح - أيها المخرج - إلى الناس وثقافتهم والمكان 
الدرامية،  المادة  عن  تبحث  أن  عليك  اهتمامك،  يثير  الذي 
القصة أو الرواية أو الحكاية واجعلها تتوافق مع المكان. انتقي 
القصة التي ترى أنها مرتبطة بالناس اللذين أثاروا اهتمامك 
واجعلها متاحة للجمهور بحيث يرتبط بها . إن فهم السيناريو 
وأسس الدراما هو أمر غاية في األهمية للمخرج والكاتب على 
)مونترين(  من  والفنيين  الممثلين  فهم  وأيضا  سواء،  حد 
انسياب  ستعزف  التي  الجوقة  إنهم  ومصممين،  ومصورين 

الفيلم وخلق بصورة جيدة.
روعة  للغاية،  مهم  عنصر  مزدوجة  شخصية  اختيار  أهمية 
بطل الفيلم في توضيح هذه االزدواجية يشد المشاهد كثيرا، 
بين  فيلم  في  شاهين  يحي  به  قام  الذي  السيد(،  )سي  فدور 
 ) حارتنا  أوالد   ( نجيب محفوظ  ثالثية  المأخوذ من  القصرين 
كان متميزا، ولعلنا نتذكر كيف شدتنا هذه الشخصية المصرية 
الورعة الطيبة، عندما يكون في بيته، ثم الماجنة عندما يكون 
وجهه  قسمات  مالمح.  والمجون،  الطرب  ليالي  جلسات  في 
كانت تتباين جدا ما بين الصرامة، وبين المجون. روح الفكاهة 
الندماء، والصرامة تفرض خنوع األبناء. هذه هي  الباب  تأخذ 

ازدواجية الشخصية.
أشكال  إلى  النقاد  ويقسمه  الدراما،  جوهر  هو  الصراع 
خارجيا،  يكون  قد  أو  داخليا  صراعا  يكون  قد  ألنه  متعددة، 
قد  وتوصيف  توضيح  إلى  يحتاج  ذلك  ولعل  بحسب مسبباته، 

يوجز في اآلتي:
أو قد يكون بين  الخارجي يكون بين شخصين،  - الصراع 

شخص وكيان اجتماعي.
- الصراع الداخلي يكون ما بين قناعات شخصية ومهمة أو 

فرض خارجي، فيكون صراعا داخليا وخارجيا.
القناعة  بين  الصراع   -
 ، المعتقد  وبين  الشخصية 

وهو صراع داخلي.
الصراع  أنواع  بحصر  ولعلنا 
ما  صراع  أنه  نستخلص  هذه 
أو  الباطل،  مقابل  الحق  بين 
الشر. وبهذا  الخير مقابل  بين 
بين  إنسانية  أبعادا  يتضمن 

النسبية والتعقيد.
يحل  أن  المخرج  على 
هذه  وإبراز  كافة،  مشاكله 
يقتنع  بحيث  المشاكل 
للممثل  يجعل  وأن  حقيقية،  فيلمه  شخصيات  أن  المشاهد 
حبكة تمكنه من إقناع المشاهد بها. فالممثل غالبا ما يتحرك 
وهو  الحياة  وهدف  خارجي،  وهو  الحبكة  هدف  ؛  هدفين  بين 

داخلي وأن يتفنن في ربط هذين الهدفين.
شخصية  تقديم  يريد  المخرج  أن  نفترض  ذلك،  ولتفسير 
به  مأخوذ  أنه  لدرجة  جدا،  رئيسه  ويحترم  مخلص  موظف 
ومحبته  إخالصه  عن  يعبر  أن  يستطيع  ال  وهو  كثيرا.  ويحبه 
المنافق  بمظهر  زمالئه  أمام  يظهر  أن  يخشى  ألنه  بالكالم، 
أو المداهن، ولكنه في الحقيقة يحبه بالفعل. وتتواصل أحداث 
الفيلم ويقتل هذا المدير وتحوم الشبهات حول هذا الموظف 
القاتل،  ليس  الحقيقة  في  وهو  رئيسيا.  متهما  ويصبح  بل 
بل هو حزين بالفعل لما حدث للمدير. المشكلة كيف يقنعنا 
المخرج بأنه بالفعل ليس القاتل وأن ما حدث مجرد مصادفة 
ولكنها تبينه بصورة ال تقبل الشك أنه هو القاتل. هكذا يكون 
الممثل  على  التي  الحبكة  هو  الداخلي  المتهم  شخصية  خط 
والمخرج أن يبرزا تناقضها، وعلى الممثل والمخرج أن يتصرفا 
براءته  أن  نحس  أن  دون  من  قصتهما  بطل  ببراءة  إلقناعنا 

جاءتنا بحبكة لم تقنعنا بالفعل.
بداخل  يعتمل  ما  إبراز  المخرج  تمكن  أن  يتأتى  وهذا 
الموظف بأفعال تقنعنا بصدقه وأن حزنه حقيقي وليس ادعاء 
ترهق  التي  هي  الشخصية  هذه  مثل   . القتل  شبهة  ليبعد 
من  اإلقناع  ويصعب  منها،  مخفي  هو  ما  إبراز  في  المخرج 
إقناع  الفاشلة في  خالل سلوكه؛ غير أنه يستمر في محاوالته 
المشاهد بأنه ليس القاتل، ولكننا ال نستطيع قبول صدق ما 
ليس  أنه  لتؤكد  بغتة  تأتي  حادثة  هناك  تكون  أن  إلى  يقول 
القاتل. هذا التشابك والتناقض جزء مهم من مسألة الصراع 

المتباين داخل الشخصية الواحدة صاحبة الهدفين.

 الشخصيات املزدوجة في الفيلم »٨«

والصحراء  األمازيغ  تراث  السردية »بعثت  الكوني  مدونة 
أن  خاللها  من  وتمكن  التاريخ»،  ركام  تحت  من  الكبرى 
التي  العشرين،  القرن  في  السائدة  األسطورة  »يهدم 
أي  أنها،  ليبرهن  المدينة»  ابنة  »الرواية  مقولة  تبنت 
الرواية، »عمل إنساني قبل أن يكون حكرًا على المدينة«. 
في الجزء الثاني من حوار »الوسط« الشامل مع الكوني، 
األمازيغ  وتراجيديا  واألقليات  الهوية  قضايا  عن  يخبرنا 

وهوية الشمال األفريقي.
تراث األمازيغ بلسان عربي مبين

• تخيرت اللغة العربية دون غيرها لسانا لتأريخ »تراث 
اللغات  غيرها من  دون  العربية  فلماذا  األمازيغ»،  وهوية 
التسع التي تتقنها؟ ولماذا اتخذت من اللغة الكالسيكية 
أسلوبًا لك، رغم أنه مما يؤسف أنها لم تعد مفهومة لدى 
ثمة  وهل  المتخصصين؟  بعض  وأحيانًا  القراء  من  كثير 

تعارض بينها وبين مفهوم الهوية لديك؟
أن  أم  تُـرى؟،  يا  العربية  استخدام  اختار  من  أنا  هل 

األصح أن نقول إن العربية هي التي اختارتني؟
عندما خرجت  اختارتني، ألنني  التي  العربية هي  بلى! 
اللغة  كانت  الدنيا،  ونزلت ساحة  المفقود،  فردوسي  من 
المستخدمة في مدارس الواحة، هي تلك اللغة التي خبأها 
لي هناك والة الفتح، هي العربية، وحثوني على استعمالها 
من  حتى  دابرها  قطعوا  التي  األصلية،  للغتي  كبديل 
المعامالت اليومية، كما قطعوا دابرها قبلها من األلسن، 

بوصفها لغة وثنية!.
الذخيرة  هي  اللغات  ألن  عليه؛  أندم  لم  عمل  وهو 
كل  منها  يتزوّد  أن  لرسالة  نفسه  سخّر  فتى  على  التي 
في  لي هاجسا  كان  ما  وهو  إلى ذلك سبياًل،  استطاع  ما 
قرن  نصف  منذ  ليبيا  من  أخرج  ولم  جدًا،  مبكرة  مرحلة 
مع  الحال  هو  كما  بثمن،  تقدّر  ال  غنيمة  الصطياد  إال 
تالية،  مرحلة  في  أدركتُ  أن  بعد  سيما  اللغات،  اقتناء 
اللغة  مع بداية العهد الذي أبرمته مع جناب الكتاب، أن 
الواحدة، أو حتى اللغتين، هي حُكم مجاني على النفس 
بالمنفى، ال على مستوى التجربة الدنيوية وحسب، ولكن 
ولوال  الوجودية.  التجربة  وهو  شأنا؛  أعظم  مستوى  على 
عن  العربية  لي  كشفت  لما  باللغة  الوجداني  الهوس 
أبعادها الغيبية؛ ربما مكافأًة لي على إخالصي لها؟، ألن 
تجارى  ال  سحرية  تميمة  من  ينطلق  لغة  أي  مع  رهاني 

وهي: الحب!
فليس رهانا يسيرًا أن نتقن لغة أجنبية في سنّ األحد 
عشر عامًا، سيما إذا كانت لغة ثرية، بقدر ما هي مركبة 
مثل العربية، لنختط بها متونًا أدبية خالل ثماني سنوات 
فقط من تعلمها، سيما إذا علمنا أنها لغة مسكونة بلغة 
الكالسيكية،  أنت  تسميه  ما  هي  الواقع،  في  ميتة  أخرى 
األحدث  بسليلتها  الكالسيكية  العربية  اللغة  صلة  ألن 
مثال  الالتينية  صلة  من  مناال  أبعد  صلة  هي  عهدًا، 
الشعر  المدارس  في  نقرأ  وعندما  اإليطالية،  بسليلتها 
جّل  بتراجم  الهوامش  في  مشفوعًا  الكالسيكي  العربي 
مع  نتعامل  أننا  اللغات  عُرف  في  يعني  فهذا  مفرداته، 

لغتين في الواقع ال لغة واحدة.
أخرى  لغة  العربية ال تحوي ذخيرة  أن  المفاجأة  ولكن 
أخرى  لغة  تُخفي  ولكنها  المستخدمة،  للغتها  سلف  هي 
في  برهنت  كما  األم،  لغتى  مع  مشتركة  قواسم  ذات 
لم  التي  الالهوت«  لغة  في  »بيان  السباعية:  موسوعتي 
»اللغة  البيان  ذلك  في  أسميته  ما  وهي  أسف  بكل  تقرأ 
العالم  لغات  لكل  نواة  كانت  التي  المنسية،  أو  البدئية» 
العربية. ليس هذا وحسب ولكن  بما في ذلك  القديمة، 
األعظم شأنا  عّلها  رابعة  لغة  تتستر على ذخيرة  العربية 
على اإلطالق وهي ما يمكن أن نسميه »لغة الروح» وذلك 
سمحنا  إذا  فيما  نخطئ  لن  التي  االستسرارية  لهويتها 

ألنفسنا أن نصفها بـ»الهوية الميثولوجية«.
اللغة عمقا روحيا  التي تهب  وهي الهوية االستثنائية 
في  األوليسيّ  بحثنا  رحلة  في  دليال  نعتمده  بأن  جديرا 
البعد  فهذا  لغة.  رهين  األساس  في  هو  الوجود  مجاهل 
الرابع في حساب العدد يبدو غائبا مستعيرا خصال الحجر 
الذي  الياباني  الفلسفي  البستان  لعبة  السادس عشر في 
يحوي حجرا مستترا واحدا يتوارى عن األنظار حيثما ولى 
في  آخر  له  بدليل  غياب،  رهين  ولكن ظهوره  المشاهد. 
الموقع. فالواجب يقضي أن  البستان عند استبدال  أرض 
نستجلي مواهب اللغات إذا شئنا أن تهبنا اللغات نفسها.

وإذا كنت مدينا للعربية التي اختارتني فراهنتُ عليها 
العربية  إن  أقول بدون فخر  أن  في رحلتي فإني أستطيع 
في  عاليا  رايتها  رفعت  أن  بعد  أيضا  لشخصي  حديثة 
اآلن  حتى  استغرقت  بتجربة  الدولية  الثقافية  المحافل 
العالم في حين  اعترف لي بها  نصف قرن، وهي شهادة 
ينالوا  أن  النفوس  ضعاف  من  وحفنة  السفهاء  حاول 
أساءت في  التي  الزائفة  أيديولوجياتهم  منها بوحي من 
مجملها للثقافة العربية محاولة بكل ما أوتيت من زور أن 

تبقيها أسيرة مفاهيم ال يتخيل هؤالء كم هي عنصرية!
األقليات وتراجيديا األمازيغ

• ماذا عن وجه الشبه بين »تراجيديا األمازيغ»، كأقلية، 
وما جرت به وقائع األيام لنظيرتها من شعوب الشتات أو 

األقليات حول العالم؟
وباء  هيمنة  ظل  في  ألقليات  وال  ألمازيغ  مستقبل  ال 
كتنين  األيديولوجيا  أيديولوجيا:  المسمى:  الحداثة 
برؤوس ثالثة، وربما حتى بأربعة؛ إذا أضفنا األيديولوجيا 
والقومي  الديني  القديم:  الثالوث  إلى  أيضا  الليبرالية 
أمر  باستثناء  شيء،  كل  في  خالف  على  فالكل  واألممي، 
التي  الشقية  الهويات  هذه  األقليات،  هوية  هو:  واحد 
تبيح  منزلة  ليتحول  تمادى  ما  كثيرًا  عداء،  بروح  تُعامل 
يتم  ال  ما  وهو  وحسب،  ثقافيًا  ال  حرفيًا،  العرقية  اإلبادة 
شرائع.  في  تستقيم  أن  تلبث  ال  حجج  بدون  بالطبع 
فالنزعة السائدة في الدولة الدينية مثاال تحتكم إلى سدة 
الدين في اضطهاد األقلية الثقافية، وال تستحي أن تبرر 
سياستها في حق الهويات المغلوبة على أمرها بخطورة 
هو  األمة  بوحدة  مساس  أي  ألن  حقوق،  بأية  المطالبة 
الدولة  في  السائدة  العقلية  أما  األمة.  بدين  مساس 
القومية فتجاهر علنًا بخطورة المطالبة بحقوق، ألن ذاك 
سيادة  على  دوما  يتآمر  الذي  االستعمار  عمل  من  رجس 

الدولة القومية.
تسعى  التي  األممية  الدولة  ظل  في  األمر  يختلف  وال 
حقوق  هضم  وتبرر  األرض،  على  المفقود  النعيم  إلقامة 
لمثل  حاجة  وجود  بعدم  الثقافية  الهويات  أو  األقليات، 
القوميات،  ذوبان  هي  الغاية  مادامت  النزاعات،  هذه 
وغيرها من الهويات، في الدولة األممية المنشودة. وقد 
طوال  المعزوفة  بهذه  الشيوعية  األيديولوجيات  تغنت 
عشرات السنين من حكمها، وفي وقت كانت فيه القومية 
المهيمنة هي خليفة اهلل على األرض، وكل ما سواها في 
الواقع باطل. وهو ما حدث ويحدث مع شريكتيها الدولة 

القومية والدينية.
1967 قامت الدولة الدينية في ليبيا آنذاك  ففي عام 
قبل  ما  منذ  ليبيا  في  المقيمة  اليهودية  الجالية  بإجالء 
بسعار  المصابين  الغوغاء  لهوس  مستجيبة  التاريخ، 
القومية بتأثير من أجهزة مصر الناصرية اإلعالمية، كردة 
مقيمون  ليبيون  مواطنون  ليدفع   ،67 عام  لهزيمة  فعل 
فيها  لهم  ذنب  ال  فاتورة،  ثمن  األزل  منذ  بلدهم  في 
ليدانوا بدون توجيه تهمة، ودون أن  على نحو جماعي؛ 
يتمكنوا من الترافع عن أنفسهم في بلية كهذه؛ ألن أي 
بلية يمكن أن تقارن بطرد مواطنين من وطن أسالفهم 
ال لشيء إال ألنهم أقلية، ال حول لهم وال قوة أمام البالء، 
ليؤخذوا بجريرة أغراب في بلد يعتنق الدين الذي تُحذر 
إحدى وصاياه من االقتصاص من إنسان بذنب إنسان آخر 

في اآلية العظيمة: »وال تزر وازرة وزر أخرى«.
هذه الجريمة تكررت مرة أخرى في ظل الدولة القومية 
الناشئة في ليبيا؛ أي في عام 1970، عندما أصدر مجلس 
الثورة، الذي تولى الحكم بانقالب أسقط الحكم الملكي، 
وجودها  ارتباط  بدعوى  اإليطالية  األقلية  بطرد  قرارا 
بوجود االستعمار اإليطالي، في وقت نعلم فيه جميعا أن 
ليبيا قبل العهد  الجالية كانوا قد استوطنوا  أسالف هذه 

ليبيا  في  يقيمون  كانوا  أسالفهم  وأسالف  االستعماري، 
منذ العهد الروماني؛ أي آالف أعوام مضت، فإذا باألخالف 
المساكين يقعون ضحية إجالء بجرة قلم، لتوجّه الطعنة 
وجوب  من  تحذر  التي  الثاوية  الديانة  لوصية  المميتة 
ر الناس من  عمل كل ما بالوسع للحيلولة دون أن يُهجَّ

أوطانهم لما في ذلك من عواقب وخيمة.
أناس  حق  في  الجور  بهذا  القومية  الدولة  تكتف  ولم 
هم مواطنوها، لمجرد أنهم أقلية بال حول أو قوة، ولكنها 
اإلنسان  أنثروبولوجيا  في  أساسي  مكون  لنفي  خططت 
نحو جماعي  النيجر على  دولة  إلى  الطوارق،  الليبي وهم 
المؤامرة  هذه  في  لهم  لتشفع  تكن  ولم  أيضا،  قسري 
حماية  في  دورهم  وال  أصليين،  كمواطنين  هويتهم 
الكثيرة،  االستعمارية  الغزوات  من  التاريخ  عبر  ليبيا 
لوال  التنفيذ،  يوضع موضع  أن  الطائش  الكيد  هذا  وكاد 
الحرجة  المرحلة  تلك  في  الدولية  فعله  ردود  الخوف من 
تحديات  يعاني  النظام  فيها  كان  التي  الثمانينيات  من 
عالمية ما لبثت أن استقامت تاليا في حرف حصار سياسي 
موجعًا،  ثمنًا  له  الليبيون  المواطنون  دفع  واقتصادي، 
استغرق سبع سنوات عجاف. أما عن اضطهاد األمازيغ في 
هذه المرحلة من الدولة القومية فقد بلغ الذروة، ال على 
الثقافي وحسب، ولكن على مستوى تقلد  القمع  مستوى 
المناصب القيادية أيضا، بل وحتى المناصب األقل أهمية.
ولكن السؤال الجدير بأن يطرح هو: هل فعلت هاتان 
الدينية  الدولتين  قبل  من  المعتنقتان  األيديولوجيتان، 
الواقع  الحملتين؟  بهاتين  بشعبهما  خيرًا  القومية،  ثم 
أنهما أحدثتا بالقوم شر، ألن ما لم يخطر ببال القائمين 
من  الثقافيتين  الهويتين  هاتين  غياب  أن  أمرهما،  على 
بل  الواقع،  هذا  إلى  البؤس  جلب  الليبي  المجتمع  واقع 
بال،  على  للقوم  لتخطر  تكن  لم  سعادة  الليبيين  سلب 
نفسه،  على  المنغلق  المجتمع  أن  برهنت  التجربة  ألن 
مريض،  مجتمع  هو  رحابه،  في  اآلخر  لوجود  المعادي 
أصاب  ما  والدليل  قدر،  له  سيكون  الروحي  والبؤس 
أعراض  من  األليمتين  التجربتين  هاتين  بعد  الليبيين 
نفسية، لم يكن عسيرًا أن تُقرأ تاليا في مسلكهم، وفي 
عالقات بعضهم ببعض. عالقات مذمومة تنم عن توتر، 
لتنتقل  األفراد،  حياة  يسمم  بأن  كفيل  عصاب  وعن  بل 
الليبيون  ليفقد  األعم،  االجتماعي  المحيط  إلى  العدوى 
لهم  بها  شهد  ثانية،  طبيعة  دوما  لهم  كانت  سكينة 
األغراب طوال تاريخهم الحافل بحضور اآلخر في رحابهم، 
يكمن  إنما  الجديدة  عّلتهم  تشخيص  أن  يدروا  أن  دون 
كان  ألنه  بينهم،  حضوره  ونفي  اآلخر،  لهذ  التنكر  في 
بمثابة التميمة السحرية التي كانت البلسم في عالقاتهم 
فيما بينهم؛ ليدركوا بعد فوات األوان ما معنى أن يغيب 
استضافت  الذي  األبدي  الطيف  ذلك  اإلنسان  في حضرة 
مجرد  ليس  وغيابه  تعلم،  أن  دون  مالكا  أخرى  أمم  فيه 
غياب لذخيرة تسكن ما نسميه في أدبياتنا تنوعا، ولكنه 
تغريب بروح المالك الذي أقبل على ديارنا يوما حامال في 
بشارة  القلب  في  مخبّئا  المالك،  رب  من  تزكية  أعطافه 

للمستضيف، هبة من رب المالك!
هوية الشمال األفريقي

• هل ترى التوسع العربي القديم في الشمال األفريقي 

غزوا أم فتحا وما أثر هذا في منجزك؟
غياب  من  باألمس  يشكو  العربي  الضمير  كان  إذا 
النقدي.  الحس  يعاني غياب  اليوم  النقدي، فهو  الموقف 
وهو بالطبع ورم الزم، ويالزم الصفوة حتى كاد يغدو في 
جسيمة  وصية  بأن  المسبقة  فالقناعة  هوّية؛  أدبياتها 
أن  يمكن  ربوبي  امتياز  للناس»  أخرجت  أمة  »خير  مثل 
بأنه  اإلرث،  سبيل  على  ولكنها  السيرة،  بحسن  ال  يُنال 
هبة تسكن الجينات، وليس عمال مكتسبا بالعرق والدم 
عبر مسيرة أجيال، وهو ما لعب دور البطولة في تسميم 
العقلية العربية وأفقدها الحس النقدي، وحرمها بالتالي 
من نعمة الفوز بالموقف النقدي من التاريخ؛ ألن ال سبيل 
وقبول  الداء،  بوجود  االعتراف  بدون  الداء  من  للشفاء 
اآلخر رهين في النهاية بقبولنا المثول في حرم الضمير 
نبني  أن  شئنا  إذا  اآلخر،  حق  في  خطايانا  من  لالغتسال 
قنطرة لمستقبل يكفل لنا حضورًا في محراب اآلخر؛ ألن ال 
غفران بالمجان. ال غفران بدون تكفير عن آثام. وال تكفير 
تنصل  بدون  اعتراف  وال  باآلثام.  اعتراف  بدون  آثام  عن 
الِسلم  في  منزلة  يقينًا  هو  بتسليم  وقبول  استكبار،  من 
إلى الخالص. أي أن اليقظة الحقيقية يقظة الضمير هي 
عليها  أطلق  بأن  لنفسي  سمحتُ  روحية  شفافية  رهينة 
تعبيرا دنيويا ال أعرف عما إذا كان موّفقا حقا، وهو: الحس 

النقدي.
وهو إذا كان تشخيصا دنيويا بيد أنه ال يُعدم الروح 
الفلسفية التي عوّلتُ عليها دائما ال في أعمالي النظرية 
وحدها عبر تجربة نصف قرن، ولكنها كانت في تجربتي 
إليه  أدعو  فما  دوما.  السردية  أعمالي  به  نطقت  هاجسا 
الموقف من هوية أهل  بالشجاعة في  التحلي  العرب هو 
يُغتفر  لن  الفجيع  الماضي  نزيف  ألن  أفريقيا،  شمال 
الدينية  بالهوية  التغني  في  المتمثلة  الحسنة،  بالنوايا 
لتبرير غزوات كانت في الواقع حروب إبادة؛ ألن الحروب 
أيضا حروبًا  كانت  أدبياتنا  في  نستنكرها  التي  الصليبية 
رهين  األمس  نزيف  غسل  ولكن  دينية،  أي  مقدسة، 
تكون  لن  واللغة  للضحية،  الثقافية  بالهوية  باالعتراف 
على  نبخل  أن  ألن  السر،  كلمة  سوى  الصفقة  هذه  في 
يعني مجرد اضطهاد، ولكنه  باستخدام لسانه ال  إنسان 
نفي لهذا اإلنسان من خارطة المجتمع، وقطع لدابر هذا 
اإلنسان من بُعد الوجود. فالعراك في شأن اللغة لم يعد 
ولكنه  اإلنسان،  حقوق  بحرف  مفروض  حق  مجرد  اليوم 
حقوق  من  شأنا  أعظم  هو  ما  بحرف  مفروضا  واجبا  غدا 

اإلنسان، وهو: االعتراف لآلخر بحق الوجود.
وعّل السؤال المثير للفضول في مأساة األمة األمازيغية 
هو: لماذا تسامح العرب في شأن جليل األهمية كالهوية 
ولكنهم  دينهم،  العتناق  أخضعوها  التي  األمم  كافة  مع 
من  بالذات  األمة  هذه  على  بالهوية  يبخلوا  أن  إال  أبوا 
وحدها  األرض  هويات  بين  من  كأنها  األمم  كل  دون 

تتعارض مع اإلسالم كدين؟
فاالعتراف باللغة، كمفتتح بالهوية، ال يعود هنا مجرد 
يغدو  تعايش  للتعايش.  شرطا  يتحول  ولكنه  تسامح، 
أرومة  من  وجودية، مستعارة  غنيمة  الهويات  تعدد  فيه 
ما  الثقافات، وهو  تعدد  يفرزها  أن  بذخيرة البد  مدججة 
علينا أن نتباهى به، ال أن نخافه ونكون منه دوما في شك 

كما هو حالنا مع األقليات اليوم.
لسان الجن

لفتت  تعبيرك،  بحسب  مبكرة«،  سن  في  »ثرثراتك   •
سخيا  لسانا  أطعمك  »الجن  بأن  لتجاهر  العائلة  انتباه 
في رحلة اغترابك«، حسبما ورد في مذكراتك، فلماذا لم 
تنشغل بالترجمة عن ثقافاتها، بعبارة أخرى، لماذا توقف 

قلم الكونى عن الترجمة؟
ممارسة  ذاته  حد  في  االبداع  أن  تعلم  أن  عليك 

الترجمة األنبل على اإلطالق من  لترجمة. وهي 
كل ترجمة: الترجمة بالمدلول الحرفي الذي 

تريديني أن أنشغل به، )علما بأن الترجمة 
اهتماماتي  صميم  من  يوما  تكن  لم 
همي  ألن  للترجمة(،  الشائع  بالمفهوم 
هو محاولة ترجمة ما سكن البعد الضائع 

في  لنفسي  ألستجليه  الوجود،  في 
المقام األول قبل أن ينقلب بالسرد 

تعبيرًا مطروحًا على العلن.
ممارسة  السرد  أن  أي 

الروائي  غيبية،  لتجربة 
فيها رسول والميثولوجيا 
البطولة،  دور  تلعب 

في  بالشعر  مستعينًة 
التوق المحموم إلى الحقيقة. 

كونه  على  وزر جسيم، عالوة  وهو 
مسؤولية أخالقية، تنقشع في محرابه كل 

رغبة في نقل نصّ من هذا اللسان إلى ذاك 
وإال  والقال،  للقيل  احتراف  كأنه  اللسان، 
لما استصدر سدنة الحكمة في حقه حكما 

مهينًا هو الخيانة!

الروائي إبراهيم الكوني في حوار مطول مع »الوسط«:

الصحراء وطن الرؤى السماوية  وإال ملا كانت مبدع الديانات
)2 ــ 4(

محنة الواقع العربي تكمن فى غياب الحس النقدي في املوقف من الوجود
حوار - الوسط

بنغازي - مريم العجيلي

يحظى الروائي الليبي ذو األصول األمازيغية إبراهيم الكوني 
بسيرة ومكانة عالمية في عالم الرواية الرحب بعدما أدرك أزمة 

الهوية مبكرًا، واتخذ من الصحراء َكنزا رُوحيا استخرج منه »وصايا 
الزمان»، و»منازل الحقيقة»، وسجل كلمته عن »عالم ظّل مهمشًا 

ومنفيًا» عبر عشرات الروايات بـ»استنطاق كائنات هذا الوطن 

المنسي الذي لم ير العالم فيه سوى خياالت عابرة ألمة ابتليت 
بالضياع«، ليجسد ملحمة الصحراء الكبرى، ويعيد تصور العالم عن 
الصحراء التي تعود جذورها إلى فجر التاريخ، ويدخلها حرم الرواية 

العالمية بترجمة رواياته إلى 40 ثقافًة ولسانًا.

الدولي  »الكويت  لمهرجان  السادسة  الدوره  فعاليات  انطلقت 
أبريل وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، تحت  للمونودراما« 17 
رعاية وزير اإلعالم الكويتي محمد ناصر الجبري، رئيس المجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
الفنانة  اسم  المهرجان  من  الدوره  هذه  وتحمل 
لمسيرتها  تكريمًا  الصالح  مريم  الكبيرة  الكويتية 
أهمها  واإلبداعات  باإلنجازات  الغنية  المسرحية 
أنها أول امرأة تشارك بعمل فني في الكويت، 
وتقف على خشبة المسرح وتمثل في العام 

1962 من خالل مسرحية »صقر قريش«.
السعودي  الكاتب  تكريم  سيتم  كما 
كتاب  أهم  من  وهو  الحارثي  رده  فهد 

ومخرجين المسرح في الخليج العربي.
اللهو  جمال  الكويتي  الفنان  وتحدث 
رئيس المهرجان عن فعاليات االفتتاح، قائال: 
لشخصيات  صور  بمعرض  الفعاليات  »بدأت 
المهرجان الفنانة الرائدة مريم الصالح والكاتب 

السعودي فهد رده الحارثي«.
في  الصالح  مريم  ذلك  بعد  »وتحدثت  وأضاف 
من  االفتتاح  كلمات  وبعد  الحضور  أمام  لها  كلمة 
الضيوف ورئيس المهرجان عرض فيلم قصير عن حياه 

المكرمين«.
في  قدم  الذي  المسرحي  العرض  أن  اللهو  وتابع 
االفتتاح »لوحة تمثيلية« هو نتاج 6 أشهر من تدريب 
حسين  الكويتي  المخرج  يد  على  وشباب  شابات 
)إعداد  المسرحية  الورشة  مشروع  ضمن  المفيدي 
ممثل( التي يكرم القائمين عليها في حفل الختام مع 
مجموعه من الفنانين المبدعين الذين قدمو عطاءات 

للحركة المسرحية والفنية في الكويت.
مبدعين  من  الدوره  لهذه  المهرجان  ضيوف  ومن 
التمثيل والمسرح في العالم الفنانة العالمية بيروتي مار 
من ليتوانيا، الفنان العالمي التشكيلي الجزائري محمد 
غالمي، الفنان اللبناني عبيدو باشا، ومن البحرين المخرج 
خالد الرويعي ويوسف الحمدان، ومن مصر الدكتور جمال 
ياقوت وسيد علي، ومن السعودية المخرج أحمد األحمري، 
ومن األردن أسماء مصطفى، ومن اإلمارات الفنان عمر 

الغباش، ومن سلطنة عمان الفنان طالب البلوشي.
ومن جانبها تحدثت اإلعالمية رلى الهباهبة ضيفة 
شرف المهرجان، عن العروض المشاركة من الكويت 
والدول العربية واألجنبية والتي تعرض على امتداد أيام 
المهرجان، قائلة: »تعرض مسرحيات دولية وخليجية 
وعربية على مستوى عال من اإلبداع تم اختيارها من 
السنوي  الحدث  بهذا  لتشارك  المهرجان  إدارة  قبل 

الهام«.
»أحضان  هما  عرضان  الكويت  من  ويشارك 
الموج« من المسرح الشعبي، و»حطام إنسان« من 
المسرح الكويتي، من اإلمارات »ظل اإلمبراطور«، 
و»وجود«،  إنجليزي«،  »ملف  السعودية  من 
األردن  من  طباخ«،  »اسمي  عمان  من سلطنة 
شئت«،  ما  »سمها  تونس  من  »أدرينالين«، 
وأخيرًا من ليتوانيا العرض المسرحي »كلمات 

في الرمال«.

ثالوث الدولة الدينية واألممية والقومية 
يناصب األقليات العداء.. ويبيح اإلبادة 

العرقية والثقافية

اللغة العربية ذات هوية أسطورية 
مسكونة بلغة أخرى بدائية تحوي بُعداً 

روحياً

انطالق مهرجان »الكويت 
للمونودراما« دورة »مريم الصالح«

 إيهاب الفارسي ينشر »النسمات الزرقاء« 
في سماء الفن التشكيلي الليبي

ُافتُتح بالقصر التركي »القشلة« بحي البركة 
الزرقاء«  »النسمات  معرض  بنغازي،  بمدينة 
للفنان التشكيلي إيهاب الفارسي، الذي يستمر 

حتى السبت المقبل.
الفارسي  إيهاب  التشكيلي  الفنان  وقال 

شخصي  بمجهود  مقام  »المعرض  لـ»الوسط«: 
معقواًل،  عليه  اإلقبال  وأعتبر  الفنية،  لوحاتي  لعرض 

وأتمنى االهتمام بالمواهب بشكل عام والفن التشكيلي 
بشكل خاص«.

ولفت الفنان التشكيلي إيهاب الفارسي إلى أنه »بعد 
بعض  ببيع  سأقوم  الزرقاء  النسمات  معرض  انتهاء 

اللوحات التي نالت إعجاب رواد المعرض«.
عديد  له  الفارسي،  إيهاب  التشكيلي  الفنان  أن  يذكر 
المشاركات الداخلية، البداية كانت من المرسم الجامعي 
 ،2007 سنة  إلى   2004 سنة  من  الجامعة  ومعارض 
قاعة   2009 سنة  بنغازي  مدينة  في  مشاركة  ولديه 
السلفيوم، ومعرض جماعي في قصر المنارة ومعرض 
2014، وخارجيًّا  ثنائي لجمعية كبسيس للفنون سنة 
شارك في مهرجان إيالف المتوسط في تونس بمدينة 
للفنون  مصر  في  طابا  ومهرجان   2015 سنة  سوسة 

.2017

 تأجيل مهرجان »شيشنق«

 »الفلسفة واملجتمع« في صالون برنيق الثقافي

الدولي  »شيشنق«  لمهرجان  العليا  واللجنة  كاباو،  الثقافة  مكتب  أعلن 
لإلبداع الفني، الثالثاء، تأجيل الدورة الثالثة للمهرجان التي كان من المزمع 

انطالقها الخميس.
وجاء في إعالن المكتب بأن »المهرجان سيؤجل إلى أجل غير مسمى نظرًا 
للثقافة  العامة  للهيئة  اإلعالمي  للمكتب  وفًقا  ليبيا«،  في  الراهنة  للظروف 

بحكومة الوفاق الوطني.
وكان من المقرر مشاركة كل من الفنانة التونسية سحر الدالي، وأسمهان 
بهذه  والليبيين  العرب  الفنانين  من  كبيرة  ومجموعة  الجزائر،  من  سيمون 

الدورة.

نظم صالون برنيق الثقافي بسيدي حسين بمدينة بنغازي محاضرة بعنوان 
»حوار حول الفلسفة والمجتمع«، ألقاها الدكتور محمد حسين محجوب.

وقال المسؤول عن الصالون أحمد التهامي لـ»الوسط« الثالثاء إن »الصالون 
عبارة عن جلسات ثقافية تقام كل ثالثاء بمقر صحيفة )برنيق( ويستضيف في 

كل مرة قامة أدبية للتحدث في أحد الموضوعات«.
ولفت التهامي إلى أن المحاضر محجوب تطرق إلى »العديد من المواضيع 
منها أول وظائف الفلسفة وفوائدها المجتمعية التي ترسم وتحدد آفاق التربية 
وإعادة  للعصر،  نقدي  لفهم  تسعى  الفلسفة  أي  وأنها  المجتمع  في  والتعليم 
متابعة ومالحقة التطورات العلمية العالمية وصواًل لطرح سؤال الهوية وأزمتها 
الحادة«. وأشار محجوب إلى أن »ليبيا في أشد الحاجة للسؤال عن كيف تنهض 

وكيف تتطور وكيف تشارك العالم في إنتاج العام«.
أنهم سيستضيفون  إلى  التهامي  أحمد  المسؤول عن صالون برنيق  ونوه 
أستاذ فلسلفة القانون بجامعة بنغازي الدكتور خالد الزغيبي في المرة القادمة.

<   الكوني مع وسيني األعرج

<   مع معرض »النسمات الزرقاء«

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

العقدة إما أن تأخذنا لنتابع، 
أو نغلق الكتاب وقد ال 

يفتح بعد ذلك أبداً، واألمر 
ينسحب على العمل املرئي

مرورها،  يصعب  ثم  المياه،  عبره  تنساب  خرطوم  يشبه  األمر 
المياه  هذه  مجرى  سد  إن  أما  المياه،  انسياب  يتوقف  قد  بل 
فقد ينفجر هذا الخرطوم، من هذه الحالة استعار النقاد فكرة 
والمسرحي  المرئي  أو  المسموع،  السردي  العمل  في  العقدة 
انتباهنا، وأيضًا تفكيرنا في حالة  العقدة تستحوذ على  أيضًا. 
أو  القصة  أحداث  انسياب  وأيضًا  مياه،  »انسياب«  انسداد 

الرواية أو المسرحية، وبالتأكيد في الفيلم.
عقدة الفيلم هي التي تهزنا بغتة من ملل التسلسل العادي 
الكتاب وقد ال يفتح  أو نغلق  لنتابع،  لألحداث، وإما أن تأخذنا 

بعد ذلك أبدًا، واألمر ينسحب على العمل المرئي.
من  الرغم  على  تمامًا  الحلمية، شدنا  ليالي  أجزاء مسلسل 
طولها، وهو في واقع األمر مجرد سرد تاريخي لمراحل متعاقبة 
في تاريخ مصر، أغلبنا كان يعرف هذه األحداث ولكن ما شدنا 
ليس األحداث التاريخية في ذاتها ولكن »عقد« تكررت يتواصل 
في  حدثت  و)عقد(  ومواقف  أحداث  خالل  من  أمة  تاريخ  سرد 
حياة أسرتين. من دون هذه العقد التي شدّت انتباهنا ما كنا 

نتابع مسلسل ليالي الحلمية.
أو  حقيقية،  تكون  قد  الفيلم  أو  الرواية  في  الفنية  العقدة 
اهتمامه، فهي  يوليها  أن  المخرج  على  ما  أهم  مفتعلة، وهي 
عصا ميزان الفيلم، حبكتها هي التي تسيطر القارئ، وهي التي 
تشد المشاهد طوال الفيلم. كثيرون من كتاب ليبيين عاشوا 
ثورة فبراير في ليبيا وأنا منهم، وعدد منهم كتب عنها روايات 
غياب  ولكن  ذكريات،  أو 
العقدة وقف حائاًل دون نجاح 

ما كتبوا.
يتعين  ما  هي  والعقدة 
يوجدها  أن  المخرج  على 
نجاح  في  المهمة  أداته  فهي 
الشهير  )روكي(  فيلم  فيلمه. 
مرة  وكل  مرتين  قدم  الذي 
بعقدة جديدة هي التي دفعت 
ينتصر  أن  )ستالوني(  الممثل 
السبب  وكانت  خصمه  على 

الرئيسي في نجاح الفيلمين.
أدبية  رواية  عن  المأخوذ  الثمل(  القديس  )أسطورة  فيلم 
للكاتب النمساوي )جوزيف روث( الذي أكمل حياته في باريس 
قبل الحرب العالمية الثانية. قال مخرج الفيلم )إيرمانو أولمي، 
القرن  سبعينيات  نهاية  منذ  العالم  مخرجي  كبار  أحد  وهو 
الماضي عن أسطورة هذا القديس، التي تحصل الفيلم، الذي 
فينسيا  مهرجان  الذهبي(  )األسد  الكبرى  بالجائزة  عنها  أخذ 
سنة 1988: »لم يسبق لي أن صنعت فيلمًا يستند إلى كتاب، 
ألنني أشعر أنني مقيد على نحو ما بعمل تم وجوده بالفعل، 
 - الكاتب  يقصد   - روث  يعد  لم  الرواية  قرأت  عندما  ولكن 
أن يحدث  ما يمكن  أجمل  أن هذا هو  اعتقادي  موجودًا. وفي 
الشعرية  القيمة  محله  وتحل  المؤلف  يختفي  أعني  لمؤلف، 
روح  من  جزءًا  أصبح  الشعر  هذا  كل  أن  هذا  ومعنى  لعمله، 

القارئ«.
عندما  المخرج  يتملك  أن  ينبغي  الذي  اإلحساس  هو  هذا 
يصنع فيلمه، يعني أن عمله أصبح جزءًا من روح القارئ. ولكن 
المخرج يعبر ببالغة عن العالقة بين السينما واألدب قائاًل: »... 
وعلى هذا أجد نفسي اآلن في هذا الوضع الغريب، إنني أصنع 
فيلمًا من أفالمي ولكنه ولد في قلب مؤلف آخر، وهذا الشعور 
على أية حال ال يزعجني، وإنما هو: لعبة ممتعة، ففي كل مرة 
أصور فيها مشهدًا، أو لقطة من الفيلم أشعر أنني أعطي روث 
بعضًا مما أعطاني..«. هذا في الواقع ما يحدث ما بين المخرج 
من  أيهما  على  التركيز  دون  من  السيناريست،  أو  والمؤلف 
منه.  أخذه  الذي  بالقدر  اآلخر  يعطي  فأحدهما  العقدة،  ابتدع 
أو قصة من دون عقدة،  رواية  ذلك ببساطة قد يجعل مخرج 
فيبتدع لها عقدة من دون أن يضيع أساس الحكاية.. وهذا ما 
حدث في ليالي الحلمية، وأيضًا في فيلم )روكي( وفي القيمة 
التاريخية لما حدث في مصر طوال السنوات التي تحدثت عنها 

كتب كثيرة.

 العقدة في الرواية والفيلم  «٩»

إنما يكمن  التغيير  بأنفسنا، ألن سر األحجية في ملحمة 
في مدى قدرتنا على تغيير ما بأنفسنا، ولو كان هذا فعال 
عبارة  في  الوجود  حكمة  دلفى  معبد  إله  وضع  لما  هينا 
ال  ألن  نفسك!«  »اعرف  هما  اثنتين  كلمتين  من  ملفقة 

تغيير بالنفس دون معرفة ما بالنفس، وال معرفة لما 
بالنفس، دون استكشاف الحقيقة: حقيقة وجود نحن 

فيه مركز، نحن فيه غاية، وكل ما حولنا هو وسيلة، 
مسخرة بالطبيعة إلعالء شأن هذه الغاية، والتغني 

بفحوى هذه الغاية.
الذي  العالم  ليس  ننصره  أن  يجب  فما 

نسكنه، ولكن العالم الذي يسكننا، مادمنا قد 
آمنا، مع من آمن، أن الحقيقة تهيمن فينا، 

بأنفسنا  نفعله  أن  ينبغي  وما  خارجنا،  ال 
ليس أن نهرع في طلبها في عالم معاد 

نفتش  أن  ولكن  بالسليقة،  ولنا  لها 
كي  غزوة  أنبل  بنصل  ونحفر  فينا، 

التي  القدسية  الذخيرة  نستخرج 
وبعيدا،  عميقا،  مجاهلنا  تسكن 

الوريد،  حبل  لنا من  أقرب  أنها  برغم 
ألنه بعيد ما كان بعيدا، والعميق العميق من 

يجده، تيمنا بوصية حكيم الجامعة.
بهذه البطولة نستعيد اهلل، وباستعادة اهلل يبطل 

اسمه  سراب  لمالحقة  يدفعنا  الذي  السحر  مفعول 
العالم،  في  لها  وجود  ال  لحقيقة  طلبا  العالم، 

ألن  العالم،  يستنكره  تغيير  تحقيق  في  وطمعا 
من  هي  صالحيات  يستعير  أن  للظل  ليس 

صميم اختصاصنا نحن بوصفنا، في الصفقة، 
أصل، والهوية التي يتباهى بها العالم هي 

مجرد ظل.

دوستويفسكي.. المعلم األول
قرأت  أنك  مذكراتك  في  ورد   •

ورموز  أئمة  اعترافات  بالروسية 
تأثير  عن  الغربية  الرواية 

دوستويفسكي عليهم أمثال النرويجي 
مان  توماس  واأللماني  هامسون  كنوت 

واألميركي فوكنر والفرنسي مارسيل بروست.. فماذا 
عن أثره في الكونى؟ وماذا عن أطروحتك للدكتوراه التي 
معهد  في  دوستويفسكي  أدب  عن  استكمالها  رفضت 

جوركي؟
أقبلت  وقد  األول.  المعلم  هو  دوستويفسكي  بالطبع 
في  نشأتي  منذ  الحكيم  هذا  بروح  مسلحا  موسكو  على 
الصحراء الكبرى، تحديدا من أم الواحات »سبها« الهاجعة 
بعيدا في العمق، جنوب ليبيا. أقبلت على موسكو متأبطا 
البضاعة التي كان من الواجب أن أتلقاها هبة من روسيا، 

ال أن أقبل بها على روسيا، ألن هذا الكاهن الخالد هو رمز 
روسيا األول، أحب من أحب وكره من كره، ولم يكن من 
قبيل المصادفات أن يأمر هتلر جنوده، عند غزوه لروسيا، 
مرآة  هو  ألنه  شرقا  زحفهم  في  تميمة  لهم  يكون  بأن 
اللغز  هذا  نفسية  الستجالء  سبيل  وال  الروسي،  الوجدان 
اإلنسان  مع  الحال  هو  كما  األزل،  منذ  المستغلق 
دوستويفسكي،  إلى  باالحتكام  إال  الروسي، 
هو  القديس  هذا  أن  هتلر  وفات 
أن  والدليل  قاع،  بال  عمق 
أجناد  ضلل  دوستويفسكي 
األلمان  خسارة  لتبرهن  هتلر، 
رسالة  في  آخر  عمق  وجود  على 

دوستويسفكي لم يقرأوا له حسابا.
روسيا  على  أقبلت  بلى! 
البلهاء  يقبل  كما  الدوستويفسكية 
»الساماور«  حاملين  على مدينة »توال« 
الروسي،  المثل  يسخر  كما  بهم،  الخاص 
مصدر  هي  »توال«  أن  هؤالء  وينسى 
الروس  فيه  يخمر  الذي  )الوعاء  »الساماور« 
أني  مرة  كل  في  كما  فوجئت  ولكني  الشاي(. 
لم أخطئ في هذا التصرف برغم سخرية المثل 
أجد  لم  ببساطة  ألني  أمثالي،  شأن  في  الروسي 
روسيا  في  أجد  لم  روسيا.  روح  روسيا  في 
الزمان  لنبي  وجودا  السوفياتية 
والسبب؟  دوستويفسكي. 
سوى  هنا  يكون  لن  السبب 
األيديولوجيا. هذه األيديولوجيا 
التي كانت في حياتي منذ البداية 
لعنة، وإليها يرجع الفضل في دفعي 
إلى المنفى الذي لم يكتب لي أن أعود 
تحجبت  أنها  هنالك  ما  كل  يوما،  منه 
في البدايات بقناع قومي معاد بطبيعته 
حال  في  أما  إليها،  أنتمى  التي  لألقليات 
شيوعي،  أو  أممي،  بقناع  فتحصنت  روسيا 
برغم أن بذرة الشر في كال المذهبين واحدة، 
احتكار  هو  األعظم  المشترك  قاسمهما  ألن 
ما  أسوأ  وهو  مسبقا،  ولكن  جدال،  ال  الحقيقة 
في األيديولوجيات قاطبة؛ وكم كنت مدينا لهذا 
خطورة  إلى  نبهني  من  أول  ألنه  العظيم  الناسك 
البشري،  الجنس  مسيرة  في  المميتة  التقاليع  هذه  مثل 
تتلمذت  عندما  الروحي،  وجودنا  وعلى  الحقيقة،  على 
رواية  على  العشرين  القرن  أدب  عظماء  كل  تتلمذ  كما 
وهي:  األيديولوجيات،  إدنة  في  »مانيفستو«  هنا  تصلح 
الشيوعيين  باستيالء  فيها  تنبـأ  التي  »الممسوسون«، 
على السلطة، فلم يملك إال أن يحذرنا بذلك البيان البليغ 

المرأة نشاز في »معزوفة الزهد«
• ترى أنه »لم ينصف أديب عربى المرأة مثلما أنصفتها«، 
أنها  على  السردية  السياقات  في  وردت  أنها  صحيح 
أخرى  سياقات  لها  وردت  لكنها  و»العرافة«،  »الكاهنة« 
توحي بأنها نذير شؤم ينتهي بصاحبه على نحو مأساوي، 
»إذا  فيها:  جاء  التي  التأملية  كتاباتك  عنه  عبرت  ما  وهو 
قلبا  المرأة  وإذا دخلت  المرأة.  منه  قلبا خرجت  اهلل  دخل 
ليس  المرأة  عن  الرجل  استغناء  و»عدم  اهلل«،  منه  خرج 

للمرأة شهادة براء«.. كيف تفسر لنا هذه الجدلية؟
حين  ففي  مزدوجة.  هوية  ذو  المرأة  من  الموقف 
بوصفها  المرأة  من  إيجابيا  موقفا  السرد  ناموس  يملي 
إزاء  سلبية  نزعة  الزهدي  الموقف  يحمل  للعالم،  أمـا 
المرأة كنموذج فتنة، ألنها بهذا السلطان هي شر. فهي 
لهويتها  ترجمة  البطولة  دور  يلعب  نموذج  الرواية  في 
الزهدية،  النزعة  ذات  التأملية  المتون  في  أما  كطبيعة، 
فهي هوية مغتربة معادية للروح. من هنا يشتعل الجدل 
المفروض بمشيئة الطبيعة التي نصبتها في حياتنا أحجية 
ثرية الفحوى، وعصية الفهم في آن معا؛ ولهذا السبب هي 

ذخيرة يضيق بها المستودع، والعمق فيها بال قاع.
وأحسب أنها لم تتحول عصبا للعمل الروائي إال لهذا 
دون  كابرنا،  أم  شئنا  مركزا،  دوما  يجعلها  الذي  السبب 
أن نغفل أيضا حجة الناسك في هذا الشأن. واالزدواج في 
هذا الجدل إنما يسكن ازدواج الطبيعة اإلنسانية كصفقة 
مبرمة بين الروح والجسد. فهي في رسول الروح خطيئة 
واليقين  الدنيوي.  للنموذج  بالنسبة  معبود  هي  ما  بقدر 
أن هذا اللغز، المدعو امرأة، يتفتح في بعده األخير، ولهذا 
هي كنز اإللهام الروائي بامتياز، أما حضورها في المعزوفة 

الزهدية، أو فلنقل الشذرة الصوفية، فهي نشاز.

الحرية أيقونة الخالص
• »الحرية« شمس دارت أعمالك فى فلكها متدثرة برداء 
التي  الخالص  أيقونة  هى  أحيانا..  والصحراء  حينا  البحر 

تتوق لها شعوب عالمنا العربى.. ماذا تقول عنها؟
ماذا أستطيع أن أقول بشأنها يا ترى، أكثر مما قلت في 87 
كتابا حتى اآلن، فالواقع أن العبارة بشأنها قد تضيق على 
مستوى التجربة السياسية، ولكنها تبقى بحرا بال ضفاف 
إذا تعلق األمر بالحرية في بعدها الروحي. وقد نبهت على 
العربية  الثورات  أن  إلى  المثال منذ األشهر األولى  سبيل 
األخيرة سوف تنتهي إلى اإلخفاق ما لم تتشبث بتالبيب 
مصابون  أننا  ذلك  الخالص.  عن  البحث  حمى  في  الروح 
بوباء مميت اسمه الهوس بالنظام السياسي ظنا منا أن 
السكينة  على جلب  قادر  وحده  وهو  الحقيقة،  تكمن  فيه 
عبث  عن  التجارب  برهنت  حين  في  المريضة،  ألرواحنا 
السياسة  ألن  سياسي،  نظام  أي  في  الحقيقة  عن  البحث 
سلطة، وال وجود لحقيقة في السلطة، ألن السلطة كلها 

شر، ولم تكن في تاريخها خيرا وال مرة.
نريد  سياسي  نظام  بين  النتيجة  هذه  في  فرق  وال 
تغييره، وبين نظام سياسي نأمل توطيد أقدامه، إال في 
النسبة، إذا تعلق األمر بغاية كل تغيير وهي: العدالة. فكم 
في  محتملة  كانت  شمولية  بأنظمة  التاريخ  أتحفنا  مرة 
حياتنا أكثر من أنظمة أخرى تتشدق بالديمقراطية، لمجرد 
تخذلنا،  بها  فإذا  االنتخابات،  بنكتة  عيوننا  في  الرماد  ذر 

فتسلبنا حتى الهامش المحتمل في ظل النظام الزائل!
ما  األنظمة،  وليس  أنفسنا،  هو  نغيره  بأن  فالجدير 
دمنا نؤمن بأن األنظمة السياسية ما هي إال ظل العالم 
الذي يناصبنا العداء وجوديا، لتكون بمثابة االنعكاس لنا، 
ولسنا نحن بانعكاس لها، مما يحتم االحتكام إلى األصل 
المتنكر  العالم  هو  الذي  الظل  إلى  ال  التغيير،  عملية  في 
المتمثلة  األعجوبة،  هذه  حققنا  فإذا  األنظمة.  جرم  في 
إلى مجتمع،  ينتمون  كأفراد،  فإننا  بالنفس،  ما  تغيير  في 
ويكونون البنية التي يتركب منها جوهر العالم، كأصل في 
وجود، النظام السياسي فيه مجرد خادم استقدمناه ليقوم 
فإننا  الدنيوية،  شؤوننا  ينظم  الذي  الساعي  بدور  فيه 
الغرض،  لهذا  استقدمناه  الذي  المستخدم،  هذا  سنحجم 
أنه خليفة  يتوهم  أن  أجلنا نحن، بدل  ليحسن عمله من 
إلى  ليقودنا  علينا  يتسلط  أن  ومن حقه  األرض،  في  اهلل 
أقداس  بقدس  مستهينا  بالسالسل،  الموعود  الفردوس 
من  الواقع،  في  نحن،  أننا  يعني  ما  وهو  العدالة،  اسمه 
طغاة،  النفس  على  لينصبها  أصناما،  يلفق  أن  يروقه 
عندما يعجزنا أن نتولى أمرنا بأنفسنا، من خالل تغيير ما 

الشيوعي«  »البيان  نبوية،  بروح  ليفند،  ينتظرنا،  ما  إلى 
سبيل  في  الدم  سفك  إلى  الظامئين  تعويذة  صار  الذي 

التغيير، وهو ما حدث حرفيا تاليا.
روسيا  على  إقبالي  يتزامن  أن  حظي  سوء  من  وعل 
في المرحلة التي هيمن فيها هؤالء على الواقع الروسي، 
حقه  في  استصدروا  الذي  بالمعلم  هوسي  لينكروا 
نتائج  ألجني  الحكم،  إلى  وصولهم  منذ  اإلعدام  حكم 
عنونتها  التي  الدكتوراه  أطروحة  برفض  التحريم  هذا 
بـ»دوستويفسكي بين حجة إبليس وحقيقة المسيح«، ألن 
الفحوى فيها هي محور كل إبداع هذا الرأي الذي ال يتكرر. 
قلبي  في  يميتوا  أن  في  األيديولوجيا  زبانية  أفلح  فهل 
وهج هذا الشاعر الملحمي الذي ال يقارن إال بهوميروس 
أو شكسبير؟ كال، بالطبع. الواقع أن موقفهم إذا كان قد 
حررني من أطروحة لم أعول عليها يوما، بيد أن الفضل 
أن  بدل  دوستويفسكي،  درس  أستوعب  لكي  إليه  يرجع 
أستنطق عمل دوستويفسكي. إنه التحدي الذي يحيي في 

النزال مع القمع الذي يتوهم أنه يـميت.

صراع الشرق والغرب
أوروبا عالقة  • كيف ترى وأنت من قضى نصف قرن في 
رقبة  تطوق  التي  اإلرهاب  جرائم  في ظل  بالغرب  الشرق 

العالم؟
ليس مصادفة أن يكون سبب كتابة أول عمل مرجعي 
يعترف  والغرب، كما  الشرق  بين  الصراع  التاريخ هو  في 
المهم  من  وعل  الرائد.  متنه  في  هيردوت،  التاريخ،  أبو 
الصراع  هذا  من  الحكيم  هذا  موقف  أيضا  نالحظ  أن 
عندما يتهم الغرب بإشعال فتيل هذا النزال يوم تحالفت 
هي  عظيمة  حضارة  لتدمر  وزحفت  اليونان  أمم  كل 
تكررت  أن  لبثت  ما  سابقة  العمل  هذا  ليكون  طروادة، 
التي  روما  وهي  اليونان  لحضارة  وريث  أكبر  بسواعد 
من  وتمسحها  قرطاجة  حصون  تدك  أن  في  تتردد  لم 
أرضها  تحرث  أن  إال  أبت  ولكنها  تكتف،  ولم  الوجود، 
حرثا، ثم تبذر في أحشائها الملح كي ينقطع دابر نسلها 
إلى األبد، مما ينم عن غل عدمي لم يترجمه هذا الفعل 
الرومان  مؤرخي  ولكن  وحسب،  األرض  حق  في  الشنيع 
قرطاجة  بحق  اإلعدام  حكم  أن  يخبرونا  أن  يستحوا  لم 
ولكنه  أسطوري مثل »سكيبو«،  قائد  نزوة من  يكن  لم 
كان وليد نية مبيتة، طبقا لخطة مسبقة، كان »كاتون« 
األسطوري أول من دأب على التحريض عليها. ليس هذا 
اليوناني،  إلى العصر  الوراء،  إلى  وحسب، ولكن لو عدنا 
وليدة  تكن  لم  بالشرق  لإليقاع  الشهوة  أن  الكتشفنا 
في  »ميناليوس«  أخيه  رغبة  أو  »أغاممنون«،  مزاج 
االنتقام من »بريام« بسبب اختطاف امرأة، وإال الغتفرنا 
قيام  ولكن  كهذا،  فعال  كاليونانيين  غيورين  ألناس 
ملك ليديا »كريوز« في مرحلة تلت، بغزو الفرس تلبية 
لقراءة خاطئة لنبوءة عرافة معبد دلفى، أمر يبرهن على 
يبدو  كما  الغربية  العقلية  باطن  في  عميقا  ينام  عداء 
نستحي  ال  لعداوة  التاريخية  الجذور  عن  نتحدث  مادمنا 
لخوض  المنطقية  األسباب  ألن  بالمجانية؛  نصفها  أن 
غامضة،  النحو ظلت  هذا  على  اإلبادة  جنس  من  حروب 
حجر  تضع  لم  لو  فيما  معها  التسامح  يمكن  وكان 
المريرة  األساس لعداوة مازالت اإلنسانية تجني ثمارها 
أيديولوجيات  لها  تروج  كيف  شهودا  لنكون  اليوم،  إلى 
حمالت  في  تفلسفها  ولكنها  تكتفي،  فال  الحداثة، 

المحمومة. التحريض 
وهو ما يعني أن خطايا الشرق في اآلونة األخيرة في حق 
الغرب ما هي إال ردة فعل لتجربة تاريخية يرى فيها الشرق 
لن  فإننا  مليا  العقلية  تأملنا  لو  ولكننا  ضحية.  كان  كم 
للشرق  لعدائه  مبررا  الغرب  التي يسوقها  الحجة  نتجاهل 
الذي نصب في نظره االستبداد معبودا في زمن رأى فيه 
الغرب منارة حرية، وهو لهذا السبب النموذج الذي يجب 
أن يكابر  إال  يأبى  الشرق  للخليقة قدوة. ولكن  أن يكون 
بالطبع فيتهم الغرب في أدبياته باالستعالء، والنزوع إلى 
اإلمالء بحرف القوة ال بمشيئة الجدل أو الحوار. ولو حللنا 
رؤية الغرب لعالم الشرق في زمن الحداثة هذا الكتشفنا 
أن حجة الغرب في حق الشرق مازالت قائمة كما طرحت 
األخيرة  العقود  في  الغرب  وحمالت  عام،  آالف  ثالثة  منذ 
كلها يمكن أن تندرج تحت لواء هذا البند التليد وهو رغبة 
وسوقه  استبداده،  من  الشرق  إنسان  تحرير  في  الغرب 
إلى جنبات الحرية »الديمقراطية« مغلوال في السالسل!. 
أقنعة  الدموية فهي مجرد  اللعبة  الديانات في  أما صراع 
طبيعة  الفريق  لدى  تتحول  تكاد  التي  الموروثة  للعقلية 

ثانية!.

(٣ ــ ٤)الروائي إبراهيم الكوني في حوار مطول مع «الوسط»:

بحثت عن دوستويفسكي في روسيا فلم أجده.. وموسكو تنكرت إلى رمزها

األيديولوجيا لعنة طاردتني ودفعت بي إلى املنفى.. 
ووقفت وراء رفض أطروحتي للدكتوراه

حوار - الوسط

املرأة كنز روائي ولكنها في املعزوفة الزهدية نشاز
في الحلقة الثالثة من الحوار الشامل مع األديب الليبي 
ذي األصول األمازيغية إبراهيم الكوني، الذي فتح فيه 

قلبه لـ»الوسط« ليبوح باألسرار، طرحنا عليه عددًا 
من القضايا السردية التي يتمحور منجزه الروائي 

حولها، بينها منظوره ذو الطبيعة الجدلية عن المرأة، 
تطرقنا أيضًا إلى قضية الحرية في مؤلفاته. وروى 

لنا رحلته مع أدب دوستويفسكي في معهد جوركي 
بموسكو، وكيف انتهى به المآل إلى تخليه عن 

أطروحته الدكتوراه التي كان يُعدّها عنه، وأخيرًا 
يرصد الكوني عالقة الشرق بالغرب، وهو الذي انتقل 
بين عواصم وبلدان أوروبا في رحلة دامت ألكثر من 

نصف قرن.

أبناء شهرزاد يروون قصة احتفاالت 
«الشارقة عاصمة للكتاب ٢٠١٩»

دشنت الشارقة في دولة اإلمارات برنامج احتفاالتها 
باختيارها عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019 بالعرض 
الفني »ألف ليلة وليلة: الفصل األخير«، الذي يشارك فيه 

مئات الفنانين من أنحاء العالم.
القصص  أشهر  إحدى  يتناول  الذي  العرض  ويقدم 
هي  لغات  بثالث  المجاز  مسرح  على  العالمية  التراثية 
حتى  مستمر  وهو  والفرنسية،  واإلنجليزية  العربية 

السبت.
مدة العرض 90 دقيقة، ويشارك فيه فنانون وتقنيون 
23 دولة منها كندا وفرنسا وبريطانيا والمكسيك  من 
والبرازيل وروسيا البيضاء وسلوفينيا واليابان والواليات 

المتحدة.
العاصمة  الشارقة،  افتتاح  حفل  لجنة  رئيس  وقال 
العالمية للكتاب، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إن 
العرض »يقدم رسالة الشارقة إلى العالم في عمل فني 
التي  الحكاية  ويعرض  اإلنساني،  األدب  ذاكرة  يستعيد 
قامت عليها كل حكايات األميرة شهر زاد، التي لم تُرو 

بعد«.
يخوضها  مغامرات  ثالث  »يروي  العرض  أن  وأضاف 
الحضور  يأخذ  حيث  وأمين،  وقادر  فيروز  شهرزاد،  أبناء 
العرض  ويرسم  جديدًا«،  فصاًل  تسرد  خيالية  لعوالم 
الضوء  عروض  فيها  تشترك  احترافية  بصرية  لوحات 
زيًّا   75 الفنانون  سيرتدي  إذ  الممثلين،  وأزياء  والليزر 

مختلًفا تعكس حضارات عالمية مختلفة.
أوركسترا  األخير«  الفصل  وليلة:  ليلة  »ألف  يصاحب 
والعراق  وسورية  أرمينيا  من  أعضاؤه  جاء  سيمفونيًّا 

ولبنان؛ لتقديم مقطوعات كتبت خصيصًا للعرض.

للكتاب  عالمية  عاصمة  ُاختيرت  الشارقة  وكانت 
الذي  العالمية  الكتاب  عواصم  برنامج  ضمن   2019
والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  عليه  تشرف 
القراءة  على  التشجيع  بهدف  »اليونسكو«؛  والثقافة 
وتعزيز الحوار بين الثقافات وتنظم الحدث بشعار»افتح 
كتابًا تفتح أذهانًا«، وتلتزم المدينة المختارة بالترويج 
للكتب والقراءة، إضافة إلى تنفيذ برنامج أنشطة لمدة 

عام ابتداًء من اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.
عاصمة  تختار  عربية  مدينة  ثالث  هي  والشارقة 
 2002 العام  اإلسكندرية في مصر  بعد  للكتاب  عالمية 
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معارض متخصصة بمهرجان 
املختار للثقافة والعلوم

أيام  أول  السبت،  البيضاء،  بمدينة  المختار  عمر  جامعة  أطلقت 
فعاليات مهرجان المختار للثقافة والعلوم التي تستمر لمدة أسبوع.

وافتتح المهرجان رئيس الجامعة الدكتور عبد المطلوب بوفروة، 
وسط حضور وكيل عام وزارة التعليم، ورئيس الهيئة العامة للثقافة 
واإلعالم، ووكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع درنة، ورئيس نقابة 

أعضاء هيئة التدريس واتحاد طلبة الجامعة.
الكليات  بمختلف  المعارض  عديد  المهرجان  فعاليات  وتضمنت 
العيون،  قسم  معرض  بينها  ومن  العلمية،  أو  منها  األدبية  سواء 
والرؤية  األلوان  عمى  وفحص  البصر  حدة  فحص  به  أجرى  الذي 
ثالثية األبعاد وعرض توعوي بتقنية اآليباد لتجنب إصابات العيون.

باإلسعافات  خاصة  عروضًا  التمريض  كلية  معرض  كما تضمن 
األولية، وحملة للتبرع بالدم بتعاون مع مستشفى الثورة التعليمي 
المركزي، ومشاركة من مستشفى قورينا التعليمي المركزي بإجراء 

فحص نسبة الدم والفصائل للحاضرين.
كل  فيه  شارك  علميًّا  معرضًا  البيطري  الطب  كلية  وأقامت 
)التشريح،  لها  التابعة  معاملها  خالل  من  للكلية  العلمية  األقسام 
التشخيصات، الطفيليات، األدوية والسموم، األنسجة واألجنة، صحة 
الوسائل  األعضاء،  وظائف  الدقيقة،  األحياء  األلبان،  صحة  اللحوم، 
التربية  لكلية  أخرى  معارض  المهرجان  تضمن  كما  التعليمية(. 

والعلوم واللغات بالجامعة.
وفي إطار إثراء المهرجان بالمشاركات الثقافية الفاعلة تواصلت 
الفعاليات بحضور كوكبة من المبدعين منهم القاص أحمد يوسف 
عقيلة والشاعر مفتاح العلواني والشاعر علي شحات والشاعر الشويب 
والشاعرة  سويسي  محمد  والقاص  المطرطش  وعبداهلل  الصيفاط 

نورهان الطشاني والشاعرة سعاد يونس.

البيضاء - يزيد الحبل

علنت  أ
مصلحة 

اآلثار الليبية، األحد، 
تحمل  حجارة  على  العثور 

نقوشًا محفورة باللغة اإلغريقية 
الفنوسية  مزرعة  في  الشكل،  مستطيل 

بمنطقة البقارة بمدينة شحات.
األثرية  البعثة  زيارة  أثناء  في  الحجارة  على  وعثر 

اإليطالية من جامعة »اوربينو« معبد ديمترا، بحضور كل من 
اآلثار،  عبدالعاطي بوشيبة من مصلحة  الشريف، وفرج  عبدالرحيم 

والدكتور الشريف امراجع من جامعة عمر المختار، وفًقا للمكتب 
اإلعالمي للمصلحة.

ونقل الحجارة مختصون لمخازن القطع األثرية بقرار 
بالتنسيق  الليبية،  اآلثار  مصلحة  رئيس  من 

آثار  بمراقبة  الترميم  قسم  رئيس  مع 
رئيس  الحجارة  وتسلم  شحات، 

قسم المتاحف بالمنطقة 
الشرقية.

اكتشاف حجارة
 بنقوش

 إغريقية في
 شحات

 تأجيل حفل جائزة القصة 
القصيرة للشباب

تأجيل  الوطني  الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  أعلنت 
القصيرة  القصة  لمسابقة  األولى  بالدورة  الفائزين  إعالن  حفل 

للشباب.
 21 األحد  بالمسابقة  الفائزين  عن  اإلعالن  المقرر  من  وكان 
إبريل، الذي يصادف اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار، في مدينة 

طرابلس، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
الفعاليات إلى أجل غير مسمى  وجاء في بيان الهيئة »تأجلت 

لما تتعرض له عاصمتنا الحبيبة«.

ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الصراع هو جوهر الدراما، 
ويقسمه النقاد إلى أشكال 

متعددة، ألنه قد يكون 
داخليا أو خارجيا

يثير  الذي  والمكان  وثقافتهم  الناس  إلى   - المخرج  يها 
أو  القصة  الدرامية،  المادة  عن  تبحث  عليك  اهتمامك، 
انتقى  المكان.  مع  تتوافق  واجعلها  أوالحكاية  الرواية 
أثاروا  اللذين  بالناس  مرتبطة  أنها  ترى  التي  القصة 
اهتمامك واجعلها متاحة للجمهور بحيث يرتبط بها . إن 
األهمية  في  غاية  أمر  هو  الدراما  وأسس  السيناريو  فهم 
الممثلين  فهم  وأيضا  سواء،  حد  على  والكاتب  للمخرج 
إنهم   ، ومصممين  ومصورين  مونترين(   ( من  والفنيين 
الجوقة التي ستعزف انسياب الفيلم وخلق بصورة جيدة .
للغاية،  مهم  عنصر  مزدوجة  شخصية  اختيار  أهمية 
يشد  االزدواجية  هذه  توضيح  في  الفيلم  بطل  روعة 
يحى  به  قام  الذي  السيد(،  )سي  فدور  كثيرا،  المشاهد 
شاهين في فيلم بين القصرين المأخوذ من ثالثية نجيب 
كيف  نتذكر  ولعلنا  متميزا،  كان   ) حارتنا  أوالد   ( محفوظ 
عندما  الطيبة،  الورعة  المصلية  الشخصية  هذه  شدتنا 
جلسات  في  يكون  عندما  الماجنة  ثم  بيته،  في  يكون 
كانت  وجهه  قسمات  مالمح.  والمجون،  الطرب  ليالي 
تتباين جدا ما بين الصرامة، وبين المجون. روح الفكاهة 
الندماء، والصرامة تفرض خنوع األبناء. هذه  ألباب  تأخذ 

ازدواجية الشخصية. هي 
أشكال  إلى  النقاد  ويقسمه  الدراما،  جوهر  هو  الصراع 
يكون  قد  ألنه  متعددة، 
قد يكون  أو  داخليا  صراعا 
مسبباته،  بحسب  خارجيا، 
إلى  يحتاج  ذلك  ولعل 
يوجز  قد  وتوصيف  توضيح 

في اآلتي:
الخارجي  الصراع   -
قد  أو  شخصين،  بين  يكون 
وكيان  شخص  بين  يكون 

اجتماعي.
- الصراع الداخلي يكون 
ما بين قناعات شخصية ومهمة أو فرض خارجي، فيكون 

صراعا داخليا وخارجيا.
- الصراع بين القناعة الشخصية وبين المعتقد ، وهو 

صراع داخلي.
صراع  أنه  نستخلص  هذه  الصراع  أنواع  بحصر  ولعلنا 
الشر.  مقابل  الخير  بين  أو  الباطل،  مقابل  الحق  بين  ما 

النسبية والتعقيد. أبعادا إنسانية بين  وبهذا يتضمن 
هذه  وإبراز  كافة،  مشاكله  يحل  أن  المخرج  على 
فيلمه  شخصيات  أن  المشاهد  يقتنع  بحيث  المشاكل 
إقناع  من  تمكنه  حبكة  للممثل  يجعل  وأن  حقيقية، 
؛  هدفين  بين  يتحرك  ما  غالبا  فالممثل  بها.  المشاهد 
هدف الحبكة وهو خارجي، وهدف الحياة وهو داخلي وأن 

يتفنن في ربط هذين الهدفين.
تقديم  يريد  المخرج  أن  نفترض  ذلك،  ولتفسير 
أنه  لدرجة  جدا،  رئيسه  ويحترم  مخلص  موظف  شخصية 
عن  يعبر  أن  يستطيع  ال  وهو  كثيرا.  ويحبه  به  مأخوذ 
أمام  يظهر  أن  يخشى  ألنه   ، بالكالم  ومحبته  إخالصه 
الحقيقة  في  ولكنه  المداهن،  أو  المنافق  بمظهر  زمالئه 
المدير  الفيلم ويقتل هذا  بالفعل. وتتواصل أحداث  يحبه 
متهما  ويصبح  بل  الموظف  هذا  حول  الشبهات  وتحوم 
حزين  هو  بل   ، القاتل  ليس  الحقيقة  في  وهو  رئيسيا. 
المخرج  يقنعنا  كيف  المشكلة  للمدير.  حدث  لما  بالفعل 
مصادفة  مجرد  حدث  ما  وأن  القاتل  ليس  بالفعل  بأنه 
ولكنها تبينه بصورة ال تقبل الشك أنه هو القاتل. هكذا 
التي  الحبكة  هو  الداخلي  المتهم  شخصية  خط  يكون 
الممثل  وعلى  تناقضها،  يبرزا  أن  والمخرج  الممثل  على 
من  قصتهما  بطل  ببراءة  إلقناعنا  يتصرفا  أن  والمخرج 
دون أن نحس أن براءته جاءتنا بحبكة لم تقنعنا بالفعل.
بداخل  يعتمل  ما  إبراز  المخرج  تمكن  أن  يتأتى  وهذا 
وليس  حقيقي  حزنه  وأن  بصدقه  تقنعنا  بأفعال  الموظف 
التي  الشخصية هي  . مثل هذه  القتل  ليبعد شبهة  ادعاء 
ويصعب  منها،  مخفي  هو  ما  إبراز  في  المخرج  ترهق 
محاوالته  في  يستمر  أنه  غير  سلوكه؛  خالل  من  اإلقناع 
ولكننا  القاتل،  ليس  بأنه  المشاهد  إقناع  في  الفاشلة 
هناك  تكون  أن  إال  يقول  ما  صدق  قبول  نستطيع  ال 
التشابك  هذا  القاتل.  ليس  أنه  لتؤكد  بغتة  تأتي  حادثة 
داخل  المتباين  الصراع  مسألة  من  مهم  جزء  والتناقض 

الهدفين. الواحدة صاحبة  الشخصية 

 الشخصيات املزدوجة في الفيلم (١٠)

• كتبك التي منعت من النشر على يد القذافي، »ثورات 
»مالحظات  الثوري«،  الفكر  »نقد  الكبرى«،  الصحراء 
بعد  نشرها  إعادة  في  تفكر  هل  الغربة«،  جبين  على 
المنع  أمر  إليها، وكيف ترى  الوصول  نفادها وصعوبة 

من النشر بعد مرور عشرات السنين؟
عسير على إنسان يحمل بيته على منكبيه ويعبر به 
يتفرغ  أن  السرى،  عدوس  مع  الحال  كما  العالم،  هذا 
ليس  الحال  هذه  في  الضائع  ألن  كتب،  طباعة  ليعيد 
الكتب المنشورة، أو المصادرة، وحدها، ولكن المكتبة 
مخلوق  نفسه  الشأن  صاحب  ألن  ضائع،  حِمل  أيضًا 

ضائع.
من  ُأطلقت  منذ  ورائي  خلفتها  التي  فمكتباتي 
كانت  سلسلة،  اليوم،  إلى  ليبيا،  جنوب  واحات  أمّ 
مكتبتي  تلتها  األولى،  ضحيتها  تلك  التكوين  نواة 
ثم   ،1970 في  موسكو  إلى  غادرتها  التي  بطرابلس 
طرابلس  إلى  األولى  عودتي  عند  بموسكو  مكتبتي 

ثم   ،1977 العام  ألشهر 
عند  بطرابلس  مكتبتي 
إلى وارسو  مغادرتي لها 
العام 1978، ثم مكتبتي 
مغادرتي  عند  بوارسو 
في  موسكو  إلى  لها 
العام 1987، ثم مكتبتي 
عوّلتُ  التي  الكبرى 
والجامعة  كثيرًا،  عليها 
العقل  أنتجه  ما  لكل 
األزل  منذ  البشري 
ضحية  أضحت  التي 
عند   1993 العام  أخرى 
إلى  موسكو  مغادرتي 
شحنتها  ألني  سويسرا، 

ومازالت  سويسرا،  إلى  االنطالق  قبل  طرابلس  إلى 
معتقلة في صناديق أطلقت عليها اسم التوابيت، ألبدأ 
لمكتبة  نواة  لتأسيس  سويسرا  في  الصفر  نقطة  من 
جديدة، حرصت على حملها فوق منكبي مع بيتي عند 
االنتقال إلى إسبانيا في العام 2012، فكيف باإلمكان 
إذا  طبعها،  إلعادة  منفية  أولى  طبعات  على  الحصول 
طبعات  من  إنقاذه  يمكن  ما  أنقذ  أن  اأَلوْلى  كان 

األحدث عهدًا المصادرة في ليبيا أيضًا فعليًّا؟
فالمفارقة أن المكتبة إذا كانت مالًذا روحيًّا، بيد أن 
طبيعتها كثقل مادي يحولها عبًئا جسديًّا من الصعب 

أن يحتمله اإلنسان الذي اعتنق الهجرة دينا.
وهم الثورات وتغيير العالم

ليبيا  في  وجودك  أثناء  مصيرية  أحداًثا  عايشتَ   •
وترحالك في أوروبا، وعقدت فصواًل مطولة في سيرتك 
لنظام  جوهريا  وتشريحًا  نقدًا  فيها  قدمت  الذاتية 
القذافي والبلدان األوروبية التي عشت بها، لو قـُـــدِرَ 
بـ»الربيع  والمعروفة  األخيرة  السنوات  تصف  أن  لك 

العربي« فماذا تقول عنها؟
ثورات،  على  شاهدًا  أكون  أن  شرف  لي  كان  بلى! 
خالل  العالم  عبر  إمبراطوريات  وانهيار  وانقالبات، 

حوار - الوسط

القاهرة – الوسط

بنغازي - مريم العجيلي 

في الحلقة الرابعة واألخيرة من حوار الكوني 
الشامل لـ»الوسط« يروي لنا كواليس الكتب 

المصادَرة في عهد معمر القذافي، ولماذا لم يفكر 
في إعادة نشرها بعد نفاد طبعاتها. يخبرنا أيضًا 

عن واقع معايشته ألحداث مصيرية في تاريخ كثير 

من األمم، التي جعلته يجزم بـ»وهم التغيير عبر 
الثورات«، كما يُقيِـم المجريات المصيرية التي 
وقعت في العالم العربية والمعروفة بـ»الربيع 

العربي«، ويفسر لنا كيف انقلب الربيع صقيعًا؟، 
وأخيرًا مستقبل ليبيا.. إلى أين؟

هذا  بليل  أمر  فيه  كنت  الذي  األخير،  قرن  النصف 
العالم. ففي 1969 شهدتُ سقوط النظام الملكي في 
بالدي ومجيء الضباط األحرار إلى السلطة، ثم شهدت 
قيام  ثم   ،1975 مطلع  اللبنانية  األهلية  الحرب  قيام 
1979، ثم قيام حركة  إيران مطلع  الخميني في  ثورة 
التضامن ببولندا مقر حلف وارسو التي زعزعت أركان 
كمندوب  عملي  أثناء  برمتها،  الشيوعية  المنظومة 
لجمعية الصداقة الليبية البولندية بوارسو منذ 1978 
السوفياتي  االتحاد  انهيار  شهدت  ثم   .1987 حتى 
بالعام والشهر واليوم والساعة واللحظة عقب عودتي 
مطلع  حتى   1987 مطلع  موسكو  في  لإلقامة  الثانية 
1993؛ وأستطيع أن ُأجزم بعد تأمل عميق لكل هذه 
تغيير  غايتها  مغامرة  بأي  القيام  جدوى  بعدم  الزالزل 
أواًل، ذلك  بالنفس  التغيير  لم يمر هذا  ما  بالعالم،  ما 
أن سبب فشل كل الثورات عبر التاريخ، إنما يرجع إلى 
الجهل بحقيقة النفس البشرية: نفس هي في الصفقة 
مع العالم أصل، في حين يلعب العالم فيها دور الظل. 
ولكننا بدل أن نذهب إلى الحرم األعظم الذي يسكن 
إلحداث  العالم  إلى  نهرع  التغيير،  مسألة  في  النفس 
لنا،  االنعكاس  سوى  يكن  لم  الذي  الظل  في  التغيير 
نحتكم  أن  بدل 
الذي  األصل  إلى 
لنُحدث  يسكننا، 
التغيير  فيه 
األصل،  بوصفه 
اآلية  فهمنا  ولو 
»إن  الكريمة: 
ما  يغير  ال  اهلل 
يغيروا  حتى  بقوم 
بأنفسهم«  ما 
كم  ألدركنا 
حق  في  نخطئ 
ونجني  أنفسنا، 
أيضًا  العالم  على 
عندما نذهب لنخاصم العالم، لنخاصم الظل، بدل أن 
نغير  كي  بوسعنا  ما  كل  ونعمل  أنفسنا،  إلى  نسكن 
هو  الذي  العالم  تسكن  ال  الحقيقة  ألن  بأنفسنا،  من 
فعلنا  ولو  نحن.  تسكننا  ولكنها  لنا،  بائسٌ  انعكاسٌ 
الكتشفنا أن العالم قد تغير تلقائيًا من خالل تغير ما 
بنا، ليبرهن على حقيقته كظل، على حقيقته كانعكاس 

لنا، ولسنا نحن انعكاس له.
كى  السياسي  بعده  في  عليه  نعول  الذي  فالتغيير 
ولكنه  فقط،  دنيوية  تجربة  ليس  الخالص  لنا  يحقق 
أما  هامش،  مجرد  فيه  السياسة  وجودية،  تجربة 
المتن فيه فهو الوجود. ومأساتنا أننا نغلِّب الهامش 
ونحوله  بالمتن  نستهين  حين  في  متنًا،  ونحوله 
هامشًا. والدوامة التي شهدتها الثورات في تاريخها، 
ثورات  في  العربي  عالمنا  في  بحذافيرها  وعشناها 
»الربيع«،  هو  جلياًل  لقبًا  عليها  وخلعنا  بها،  تفاءلنا 
فإذا بها تخذلنا وتقلب هذا الربيع صقيعًا، إنما يرجع 
اقترفها  اقترفناها كما  التي  الخطيئة  السبب في هذه 
الوجود موقًفا مقلوبًا؛  التي تقف من  الذين سبقونا، 
عندما  والباطن ظاهرًا،  باطنًا،  الظاهر  ترى  أنها  إلى 
بالعالم؛  ما  إلى  االحتكام  مقابل  بالنفس،  ما  تتجاهل 

لسبب بسيط وهو أن النفس التي لم تنعتها األديان 
السبيل  في  االندفاع  إلى  تواقة  مصادفة  بالسوء 
ألن  األعسر،  السبيل  في  السير  وتتجنب  األسهل، 
تغيير ما بالنفس تجربة روحية تستدعي احتمال نزيف 
من جنس آخر هو نزيف الروح األكثر استعصاء بما ال 
لمغامرتنا  الذى نسفحه كثمن  الدم  نزيف  يقاس من 
أن  يجب  الذي  فالمبدأ  الحرفي.  بُعدها  في  الثورية 
نعتمده في حياتنا دينا ليس أن نغير، ولكن أن نتغير، 
ألننا إذا أفلحنا في أن نغير على مستوى الروح، بصفتنا 
الذي  المحيط  يتغير  يكونون مجموعًا فسوف  كأفراد 
بيننا  السالم  بالتالي  وسيهيمن  تلقائيًّا،  إليه  ننتمي 

وبين خصم خالد اسمه العالم.
• مستقبل ليبيا.. إلى أين؟

لكي  دلفى  معبد  عرّافات  لمواهب  حاجة  في  لسنا 
قراءة  نحسن  أن  يكفي  إذ  أمة،  أية  بمستقبل  نتنبأ 

المعنية لكي نستجلي مستقبلها. حاضر األمة 
ففي العام 1970 استطاع إنسان في سن العشرين 
»الفكر  ندوة  لمحاور  المكرس  بحثه  في  يتنبأ  أن 
الذين  المحزن  بالمآل  بطرابلس،  المنعقدة  الثوري« 
مجلس  أبى  حال  في  الليبيين  مستقبل  إليه  سيؤول 
الطائشة  المحاور  تلك  يضع  أن  إال  الثورة  قيادة 
موضع التنفيذ في واقع الليبيين، فصادرت السلطات 
الكتاب  مصادرة  ولكن  الشأن،  بهذا  الصادر  الكتاب 
اإلخفاق  ألن  الكتاب،  مفعول  للسلطات  تشفع  لم 
الذريع الذي انتهت إليه تلك النوايا كان له الشهادة 

النبوءة. التاريخية على صواب 
امتنانه  عن  يعبر  أن  إال  يملك  ال  مثلي  فإنسان 
تلك  واقع  في  يحيا  أن  مكنته  التي  اإللهية  للعناية 
المرحلة الذهبية من ستينات القرن السالف التي كان 
في  عونًا  لهم  كان  الذي  الحب  الليبيين  دين  فيها 
امتيازًا، بل وثراء، في واقعهم  أقليات كانت  احتضان 
تتدخل  أن  قبل  والسياسي،  واالجتماعي  الثقافي 
عليهم  لتفسد  البغيضة  األيديولوجيات  شأنهم  في 
شهدت  تعويذة  حياتهم  في  كان  الذي  التسامح  هذا 
يقرأ  ومن  الوسطى،  العصور  منذ  األمم  بها  لهم 
لمؤلفته  طرابلس«،  بالط  في  سنوات  »عشر  كتاب 
البريطانية، توللي، سوف يدهشه أن تتفوق ليبيا في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر على بلدانٍ كثيرة 
في شأن هذا الناموس المقدس في العالقة بالجاليات 
بل  مراكش،  وإمبراطورية  وتونس  كمصر  الدخيلة، 
واقع  في  شيء  كل  ألن  نفسها؛  أوروبا  على  وحتّى 
البراءة، كان معاديًا بطبعه البكر، لكل ما متَّ بصلة 

بوباء الحداثة الملقب في لغة اليوم باأليديولوجيا.
على  أفسد  الذي  البعبع  هي  األيديولوجيا  هذه 
فيهم  وغرّب  قيمهم،  واستباح  حياتهم،  الليبيين 
كما  أسالفهم،  عن  توارثوها  التي  األخالق  مكارم 
هذه  هي  وها  القومية،  الدولة  هيمنة  إبان  حدث 
اليوم  جديد  من  وجدانهم  تقتحم  األيديولوجيا 
أنبل  لتنتهك  الدين،  بقناع  المرة  هذه  متنكرة 
في  ما،  مرحلة  في  كان،  الذي  الحب  وهو  فيهم  ما 
فإذا  اليقين.  مستوى  إلى  يرتقي  ناموسًا  مسلكهم 
لم يعملوا ما بوسعهم كي ينكروا نبي الزور الملقب 
استعادة  في  يفلحوا  فلن  اليوم،  باأليديولوجيا 

أبدًا. المفقود  فردوسهم 

لو ذهبنا إلى تغيير ما 
بأنفسنا بدل تغيير ما 
بالعالم لهيمن السلم 

على العالم

الليبية  اآلثار  تستعد مصلحة 
إلعادة افتتاح متحف القيقب 
»قلعة أجابيس« ليكون أحد 
والثقافية. السياحية  الروافد 

وتتعاون المصلحة في هذا 
المشروع مع اإلدارة العامة 

للمتاحف ومراقبة آثار شحات 
القيقب الستكمال أعمال  وبلدية 
للمكتب  وفًقا  المتبقية،  الصيانة 

للمصلحة. اإلعالمي 
واستقبل المتحف أول زيارة 

مدرسية لطالب من مدرسة 
للتعليم األساسي  البريقة  شهداء 
من بلدية القيقب، تخلل الزيارة 

شرح مبسط واحتفالية تبادل من 
الترحيب  المشرفون كلمات  خاللها 

واإلشادة بالمحافظة على هذا 
التاريخي. الصرح 

األدبية،  قاماتها  أبرز  أحد  والعربية  الليبية  الثقافية  األوساط  فقدت 
وافته  الذي  الفقيه،  إبراهيم  د.أحمد  الليبي  الروائي  القاص  برحيل 
المنية، الثالثاء، في أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، 

رئوي،  تليف  من  يعاني  الفقيد  كان  إذ  المرض،  مع  بعد صراع 
وساءت حالته أخيرًا بشكل ملحوظ.

كاتبٌ  وهو   ،1942 العام  مواليد  من  والفقيه 
له  الحديث،  العربي  األدب  في  جامعي  وأستاٌذ 

ترجمات لعدد من األعمال األدبية إلى لغات 
رواية  أطول  أعماله  أهم  من  متعددة، 

ورواية  الروح«  »خرائط  بعنوان  عربية 
عائم  فندق  في  تسافر  غزالة  »خالتي 
إلى أمريكا«، وثالثية »سأهبك مدينة 
العام  االتحاد  صنفها  التي  أخرى«، 
قائمة  العرب ضمن  والكتاب  لألدباء 
أفضل 105 روايات عربية في القرن 
من  »قصص  ومجموعة  العشرين، 

عالم العرفان«.
القصة  رواد  من  الفقيه  ويعد 
القصيرة في ليبيا، والتي كتبها وعرف 

القرن  من  الستينات  فترة  خالل  بها 
الجوائز  من  العديد  وحصد  الماضي، 

بينها  ومن  قصصه،  خالل  من  األدبية 
مجموعته القصصية »البحر ال ماء فيه« التي 

العليا  اللجنة  جوائز  في  األول  بالمركز  فازت 
لآلداب والفنون بليبيا، في تلك الفترة.

وحصل الراحل على درجة الدكتوراه في األدب العربي، 
من جامعة إدنبره بإسكتلندا، ثم التحق بسلك التدريس في 

غير جامعة ليبية وعربية، وأيضًا عمل في عدد من المؤسسات الصحفية، 
كما شغل عديد المناصب خالل التحاقه بالعمل الدبلوماسي، وبدأ ينشر 

إنتاجه األدبي في الصحف الليبية منذ العام 1959.
هند  أوبريت  وهو  متكامل،  ليبي  أوبريت  أول  الراحل  األديب  وكتب 
ومنصور، الذي لحنه الفنان الليبي المعروف علي ماهر وأداه طلبة معهد 

جمال الدين الميالدي للموسيقى والتمثيل.
وفي مجال عطائه الصحفي، بدأ الفقيه الكتابة في الصحافة الليبية 
وهو لم يتجاوز سن الـ18 عامًا، وترأس عديد الصحف والمجالت، أهمها 
الصحف  أولى  من  وهي  السبعينات،  منتصف  الثقافي  األسبوع  جريدة 
الثقافية العربية المتخصصة في الشأن الثقافي األدبي، ومجلة الثقافة 

العربية التي احتضنت كثيرًا من األقالم العربية الالمعة.
بالخارجية  عمل  فقد  الدبلوماسي،  المجال  في  أما 
ملحًقا  بدأها  رفيعة،  مناصب  متقلدًا  الليبية، 
ثقافيًا في لندن أوائل السبعينات من القرن 
اليونان  من  بكل  سفيرًا  ثم  الماضي، 
بالمندوبية  يلتحق  أن  قبل  ورومانيا، 
العربية  الجامعة  لدى  الليبية 

بالقاهرة.
في  بالقاهرة  له  لقاء  وفي 
عن  الراحل  قال   ،2018 سبتمبر 
يتابعون  »الذين  مسيرته: 
أنجزت  أنني  يعرفون  إنتاجي 
كتابة  مضت  وجيزة  فترة  منذ 
أجزاء،  ستة  في  الذاتية  سيرتي 
الطفولة(  مرافئ  )ثالثية 
أن  كما  طرابلس(،  و)ثالثية 
التي  الكتب  من  عددًا  هناك 
هامش  على  تسميتها  يمكن 
كلها  موجودة  الذاتية  السيرة 
وهي  الكاملة،  األعمال  موقع  على 
متاحة للقراء على اإلنترنت«. موضحًا: 
األدبية  سيرته  هما  سيرتان  كاتب  »لكل 
اإلبداعية وسيرة حياته التي تبدأ من جذوره 
العائلي  ومحيطه  الثقافي  وتكوينه  التربوية 
عن  معكم  حديثي  يقتصر  أن  راجيًا  واالجتماعي، 
الشخصية، مكتفيًا  بالسيرة  تارًكا ما يتصل  اإلبداعية،  الجوانب 
الدراسة  مراحل  منذ  جدًا  مبكرًا  معي  بدأت  المسألة  أن  إلى  باإلشارة 
كاتبًا  كنت  وربما  كاتبًا  أكون  أن  إال  آخر،  شيًئا  أريد  أكن  فلم  األولية، 
حًقا في تلك المرحلة وأنا أحرر صحيفة طالبية حائطية في سن التاسعة 

تلميًذا في السنة الثالثة االبتدائية«.

 املسرح الوطني يعرض «شقة للبيع» في رمضان

تستعد فرقة المسرح الوطني لعرض مسرحية 
»شقة للبيع« خالل شهر رمضان المبارك في 
البرعصي  خالد  المخرج  وقال  بنغازي.  مدينة 

ذات  عمل  للبيع  لـ»الوسط«: »مسرحية شقة 
طابع كوميدي اجتماعي من تأليف عبدالسالم 
رمضان  شهر  طوال  عرضها  سيجري  عبود، 

على خشبة المسرح الوطني بنغازي«.
من  المسرحية  أن  إلى  البرعصي  ولفت 
»بطولة الفنان أحمد بوفردة، وتمثيل كل من 

الفنان إبراهيم الخمسي، وعلي األشلم ، وعلي 
العريبي، ومحمد مفتاح، وبهاء المجبري، وفرج 
الفني  »الطاقم  أن  إلى  وأشار  الجطالوي«. 
وإضاءة  سنغرافيا  من:  يتكون  للمسرحية 
الفيتوري وتنفيذ ديكور منصف  الفنان عوض 

ووسام المجبري بإدارة حمزة بليبلو«.

 مصلحة  اآلثار تستعد إلعادة  افتتاح 
متحف  القيقب  للتراث

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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رحيل األديب الدبلوماسي الليبي

 أحمد إبراهيم الفقيه

األيديولوجيات أفسدت التسامح
الذي كان تعويذة الليبيني في الزمن الضائع

(٤ ــ ٤) الكوني لـ «الوسط»: الثورات تفشل حين تختار الطريق األسهل

ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

يرى الروائي )هنري جيمس( 
أن الحياة في الواقع هي معركة؛ 

وعلى هذا األساس يتفق 
المتفائلون والمتشائمون

جماعي،  عمل  السينما  ولكن  فردي،  عمل  الرواية 
مبدع  يجعل  سينما  إلى  الفردي  العمل  هذا  تحويل 
قد  الفيلم.  تخلق  التي  األرقام  بين  رقم  وكاتبها  الرواية 
الرواية في توضيح أفكار روايته ولكن ال  يستعان بكاتب 
يشترط ابدا أخراجها وفق رؤيته، فالواقع أن قائد جماعة 
وليس  الرواية،  مبدع  وليس  المخرج  هو  الفيلم  إبداع 

العمل كله. فريق  وإنما  السينارست، 
الواقع  في  الحياة  أن  جيمس(  )هنري  الروائي  يرى 
المتفائلون  يتفق  األساس  هذا  وعلى  معركة؛  هي 
ساحر  جميل،  والخير  وقوي«  »وقح  فالشر  والمتشائمون، 
والنجاح   .. واأللم  الفرح  من  مزيج  كله  ذلك  وفي  ونادر.. 
ما  إلى  وتفهم  تسعى،  كيف  تتعلم  أن  أساسه  الحياة  في 

تريد.
رواية هنري جيمس - )ديزي ميللر( صدرت سنة 1879 
المخرج)بيتر  منه  وجعل  الناجحة  أعماله  أول  وكانت 

. 1974 بوجدافيتش( فيلما سنة 
لدرجة  بالكامل  الرواية  غير  السيناريو  إن  النقاد  يقول 
أن فكرة الرواية تغيرت بالفعل، على الرغم من محاوالت 
لـ  كالسيكية  موسيقية  مختارات  من  العديد  توظيف 
وفردي(  وشوبيرت،  وهايدن،  وشترواس،  ومزارت،  )باخ، 
إبراز  النتيجة  فكانت  الرواية،  عصر  روح  على  للتعبير 
قد  العصر.  ذلك  روح  إبراز  في  الفيلم  صناع  سطحية 
في  ومساعدته  الرواية  كاتب  غياب  بسبب  ذلك  يكون 
توضيح ما وظف له من رموز قد لم تفهم بسبب اختالف 

الزمني, وتباعدهما  العصرين 
ولكن نقادا أخرين يرون أن هذا الفيلم هو الذي يمثل 
والسينما  األدبي  العمل  بين  ما  العالقة  أن  القائل  الرأي 
تكون  الرواية  أن  هو 
المخرج  يلهم  مصدرا 
للرواية  مختلفة  رؤية  فيقدم 
حقق  قد  بذلك  فيكون 

إبداعا على إبداع.
بمقدور  أنه  والحقيقة 
رواية  يقدم  أن  المخرج 
 : سيناريوات  بثالثة  واحدة 
أما أن يجعل الرواية تشاهد 
المؤلف  كتبها  مثلما  مرئية 
أو  وتسلسال.  وأحداثا  نصا 
أن يستثمر شهرة العمل الروائي ويقدم فيلما تجاريا . أو 
االبداع. وهذه هي مهمة  ابداعا فوق  المخرج  يجعل منه 

الناجح. المبدع  المخرج 
ولكنها  المعاهد،  في  تدرس  ال  الخيارات  هذه  مثل 
أن يمتلك  يتعين  المخرجين.  الفروق بين  التي تضع  هي 
الذاتي  التحفيز  موهبة  يمتلك  المبادرة  موهبة  المخرج 
ان يطلب  أن تعمل من دون  وهى موهبة مكتسبة، هي 
إلى  يقودك  الذي  هو  التحفيز  هذا  تعمل..  أن  أحد  منك 
الحيلة واإلصرار التي تقودك إلى النجاح. من يمتلك هذه 
في  وهذا  النجاح.  نحو  سريعا  ينطلق  من  هو  المميزات 
بين  يربط  الذي  المغلوط  الرأي  من  بكثير  أهم  الواقع 
والتقنيات.  المعدات  الستخدام  وتعلمه  المخرج  نجاح 
اتقانها  ولكن  تعلمها،  في  كبيرة  فائدة  هناك  أن  صحيح 
الذاتية،  المحفزات  من  اهم  األحوال  من  حال  باي  ليس 
أدوات  مجرد  النهاية  في  هي  والتقنيات  المعدات  ألن 
والخبرة  اإلنساني  الشعور  من  يأتي  السينما  شريان  أما 
يربط  من  تصدق  ال  األدوات.  هذه  توظيف  في  والذكاء 
قوله،  تريد  بما  مرتبط  نجاحك  ألن  بنجاحك،  األدوات 

ولكي تنجح في ذلك عليك أن تعي انك تحتاج إلى :
اهم  ولعل  بحبها،  تتمتع  وأن  السينما  تاريخ  معرفة   -
الحب  ذلك  المصري محمد خان هو  المخرج  نجاح  أسباب 
هذا  خطابات  ولعل  وحبها،  بالسينما  مبكرا  ربطه  الذي 
نشرت  والتي  شيمي  سعيد  المصور  صديقه  إلى  المخرج 

في كتابين تؤكد هذا القول
مواضيع  وهي  استخدامها  وكيفية  الدراما  معرفة   -

طرحت مبكرا.. منذ زمن سقراط.
انتباه مستمعيك مثلما  - أما قدرتك على الحكي وشد 
الستخدام  معرفتك  من  أهم  فهي  جداتنا  تفعل  كانت 

التقنيات.

 الرواية واإلخراج »٨«

الروائي إبراهيم الكوني في حوار مطول مع »الوسط«:

كنت شاهدا على بؤس العالم الذي تنكر
 ألساطير األمم واعتنق األيديولوجيا دينا 

»أوليس«، ملك إيثاكا األسطوري. بطل ملحمة األوديسة 
اإلغريقية، وصاحب فكرة حصان طروادة، استدعاه الروائي الليبي 
ذو األصول األمازيغية إبراهيم الكوني من بطون الملحمة، وعقد 

معه صِلًة رُوحية. واستعان بحصان طروادة ليطوف به العالم. أنجز 
الكوني مشروعًا ضخمًا قـِـوامه عشرات الكتب والروايات عن سيرة 

األمازيغ والصحراء الكبرى. امتدت مدونة الكوني السردية أيضًا 
إلى البحر، فاتخذ منه مسرحًا ألحداث سداسية »األسالف واألخالف«، 
ومنذ سنوات يعكف على تدوين مشروع يروي سيرة المدن القديمة، 
وبالفعل صدرت منه روايتا »موسم تقاسم األرض«، و»سلفيوم« في 

عام 2017.

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

السنة الرابعة
العدد 177 5 شعبان 1440 هــ

11 أبريل 2019 م اخلميس

كصحراوي أصيل حمل الكوني خيمته وراء ظهره، انتقل 
موسكو،  بينها  العالم  وبلدان  عواصم  من  عدد  بين 
ووارسو، وسويسرا، وإسبانيا، التي يقيم بها اآلن. ترجمت 
عالمية  بجوائز  بعضها  وفاز  لغة،   40 إلى  أعماله  بعض 
والفرنسية  واليابانية  السويسرية  بين  تنوعت  عديدة، 
الثقافية  األوساط  به  أشادت  والعربية.  واألميركية 
وأميركا  أوروبا  في  والرسمية  واألكاديمية  والنقدية 
للثقافة  وكان  مرارا،  نوبل  جائزة  لنيل  ورشحته  واليابان، 
إذ  األربعين،  الترجمات  هذه  من  وافر  نصيب  اإلنجليزية 
نقلت عنه أحد عشر نصا من العربية إلى اإلنجليزية، بينها 
التي  )المجوس(  وآخرها  و)الدمية(،  و)الفزاعة(،  )التبر(، 

ترجمت منذ 4 أشهر.
الذاتية  سيرته  في  رمزا  »أوليس«  استحضر  الكوني 
السرى… روح أمم في نزيف ذاكرة«،  المعنونة بـ»عدوس 
والصادرة في 4 أجزاء؛ من 2012 إلى 2015، والتي تعني 
الصحراء  اختص  الليل«،  »عابر  الكالسيكية:  العربية  في 
أيضا برواية »مراثي أوليس«، فماذا عن أسرار هذه الصلة 
الروحية المنعقدة بين الكوني وأوليس بطل األوديسة؟ 
إلى  أوال  لنتعرف  المقام  هذا  نبرح  أن  حقنا  من  أن  أظن 
الذي  وهو  والنص(  ــ  )الشخص  الكوني؛  إبراهيم  سيرة 
يتوارى عن أنظار الصحافة واإلعالم العربي والدولي، حتى 
متباعدة،  فترات  وعلى  المنال  غنيمة صعبة  ظهوره  بات 
والغموض  الرمز  ليتسيد  رفيقا  العزلة  من  اتخذ  بعدما 
قلبه  الكوني  فتح  الليل«، ومع هذا  سيرة ومسيرة »عابر 
ويسقط  باألسرار  ليبوح  لـ»الوسط«؛  شامل  حوار  في 

الرمز.
الترحال.. وعودة أوليس

حصان  فكرة  وصاحب  األوديسة،  بطل  »أوليس«،   •
داخل  استحضاره  في  يستهويك  الذي  ما  طروادة، 
كثير  تماس مع  أنك كتبت نصا  كثيرا، حتى  مذكراتك 
من حياتك وعنونته بـ»مراثي أوليس«، هل ثمة شبه 

في السيرة والمسير بينكما؟
اسمح لي أن أجيب عن السؤال بسؤال، أليست الهجرة 
هي القاسم المشترك األعظم بين أوليس كنموذج عالمي 
يختزل هذا المفهوم، وبين »عدوس السرى«، كعابر ليل، 
كما يترجمه لنا فقهاء اللغة العربية للتدليل على الهجرة 
أيضا، وإن كانت في الحال األخير، رهينة مبدأ وقتي وهو؛ 
إنسان في هذا  أن كل  النهاية  يعني في  ما  الليل؟، وهو 
لفرق  وجود  وال  الوجود،  رحلة  في  »أوليس«  هو  الوجود 
بين هذا وذاك من حيث المبدأ ما دمنا كلنا في هم رحلة 
عن  كعدوس سرى  يميزني  وما  يقال،  كما  الوجود شرق 
النموذج، الحامل للرحلة الوجودية كمفهوم، هو هويتها 
الليلية الزاخرة هنا بحمولة لن تغيب حقيقتها عن متأمل؛ 
ألن عبور العالم أو فلنقل الوجود، ليال ليس كعبوره نهارا، 
وذلك لما في السعي ليال من خطر! فإذا كان الترحال في 
ذاته مغامرة خطرة حتى في المدلول الحرفي، فكيف به 
األشمل،  مفهومه  في  كان  وإذا  الوجودي؟  المدلول  في 
الرحيل  أفلن يعني  الوجودي، مغامرة مرتين،  أو  الرمزي، 
إن  مرات  ثالث  مغامرة  لنا  بطبيعته  معاد  عالم  عبر  ليال 
لم يكن أكثر تركيبا حتى من الثالوث؟ فنحن في المشي 
يعترضنا قطاع  أال  ليال في عالم؛ هو صحراء، لن نضمن 
طرق )ومن هو اآلخر وجوديا إن لم يكن بالسليقة قاطع 
طريق، سيما إذا آمنا، مع من آمن، بأن اإلنسان لإلنسان 
الغيبي  عدونا  ناب  من  نتلقى  أن  نضمن  ولن  ذئب(، 
القديم األفعى لدغة، كما لن نضمن أال نقع ضحية شرك، 

أو نسقط في هاوية!.
ذخيرة  تحمل  السالفة  العراقيل  كل  فإن  بالطبع،   •
أن ينطلق  إنسان جـــرب ما معنى  استعارية في حال 
الطبيعة  له  في رحلة تبدأ من صحراء حرفية سخرتها 
أمــا، أو فلنقل وطنا، هي الصحراء الكبرى، عابرا لعالم 
هذه  في  ليتعرض  المقاييس،  بكل  وجود  صحراء  هو 
المبارزة المميتة، لكل الباليا المخفية في عب العقبات 
المذكورة حرفيا ورمزيا معا. وهو ما يعنى أنني لست 
في الواقع مجرد »أوليس«؛ لست مجرد مهاجر، ولكني 
الظلمات.  يعبر  مهاجر  ليل.  مهاجر  أكون  أن  جربت 
الثقافات،  كل  في  للشرور  رمزا  كانت  التي  الظلمات 

فهل بلغت؟.
اإلنس والجن

»وادي  يدعى  واد  مواليد  التحديد  وجه  على  الكوني   •
أوال«، ويعني باألمازيغية »وادي الكلم«، وسمي بهذا 
وفقما  األمسيات،  في  الجن  أشباح  رطانات  سماع  بعد 
ورد في مذكراتك، فكيف تأثرت به، وإلى أي مدى، وكيف 
العالقة  هذه  أن  أم  والجن،  اإلنس  بين  العالقة  ترى 

كانت في سيرتك رمزا سربت لنا عبره الحكايات؟
أن  على  الحداثة  عقلية  إصرار  هو  حقا  يدهشني  ما 
تنفي من حياتنا البعد الذي لعب دور البطولة في مسيرة 

)األسطورية(.  الميثولوجية  الذخيرة  وهو  األمم،  كل 
وعالم الجن الذي يثير فضولك، ما هو هنا سوى الجانب 
مع  الحال  هو  كما  الروح،  حفريات  لمريد  بالنسبة  األهم 
محاوالت  كل  فشل  على  التجربة  برهنت  فقد  المبدع. 
تعبد  التي  كالواقعية،  المستحدثة  األدبية  المدارس 
المميتة،  األيديولوجيات  هيمنة  من  بوحي  دينا  الحرف 
في  واستماتتها  حرفية،  األكثر  االشتراكية  الواقعية  أو 
النيل من اإلبداع بتجريده من أهم عنصر فيه، وهو البعد 
لتنهزم  تكن  لم  أنها  وأحسب  )األسطوري(،  الميثولوجي 
إال لهذا السبب. وكم كنا في القرن الماضي شهودا على 
البؤس الذي عانى منه اإلبداع، سيما على مستوى الرواية 
أو الشعر، الناتج عن التقاليع الطائشة، المتنكرة لفردوس 
األسطورة، وعالم األرواح في هذا الفردوس يستولي على 

نصيب األسد، بما في ذلك الجن بالطبع.
األيديولوجيات،  طغيان  فإن  العربي  عالمنا  في  أما 
الورم  زالت  الحرفية على السرد األدبي ما  الروح  وهيمنة 
الغرب  لنتاج  بائسا  صدى  وأبقاه  اإلبداع،  افترس  الذي 
المثال  هذا  أن  ناسيا  نموذجا،  مسيرته  في  نصبه  الذي 
أربابه  من  استعاره  الذي  اإلبداع  لناموس  تنكر  قد  كان 
وصاياهما  في  نبها  اللذين  وأرسطو  كأفالطون  األوائل 
مالك  بوصية  عمال  األسطرة،  بتالبيب  التشبث  بوجوب 
لسادن  يوسوس  أن  من  يمل  لم  الذي  الحارس  سقراط 
باألسطورة  االلتزام  ضرورة  من  محذرا  األول،  الحكمة 

ألنها هي غاية أي إبداع.
كالجن  ميثولوجي  لعنصر  بالغة  أهمية  أولي  وعندما 
الضرورة.  بحكم  ولكن  الترف،  باب  من  أفعل  فال  مثاال، 
على  يحرض  الذي  هو  اإلبداع  عرف  ألن  الضرورة؛  أقول 
الصحراء  وواقع  الواقع.  تسكن  التي  بالحمولة  االلتزام 
أو  الجن،  في صحراء هي وطن  نفسه ضيفا  يرى  الكبرى 
الناس  وآلى  الخير،  أو  منها  الشرير  سواء  عموما  األرواح 
هناك على أنفسهم أن يتعايشوا معهم، وأال يقوموا بما 
من شأنه أن يسيء لطبيعة؛ هي بمثابة البيت المشترك 
للبيئة، وال  الفريقين. فال يعبثوا بكل ما مت بصلة  لكال 
يسمحوا ألبنائهم أن يقطعوا عودا أخضر من شجرة، هي 
أو كسر  ملك مشاع لكل، وأال يبيحوا تخريب عش طائر، 
بيضة الطير، وأن يضعوا تحريما صارما على صيد األنعام 
البرية، باستثناء طريدة واحدة ال غير في مواسم محددة، 

وفي حال الحاجة الشديدة وحسب.
بيئي  عالم  بيئي.  عالم  عن  أعبر  أنني  يعني  هذا 
كأم  حقيقية.  كأم  الطبيعة  يقدس  بيئي  عالم  بالفطرة. 

األزل،  منذ  بيئي  عالم  االستعارة.  سبيل  على  ال  حرفية، 
إليه عالمنا،  لم يهتد  الذي  الحداثي،  البيئي  الوعي  سبق 
تحديدا في الغرب إال بعد ألوف األعوام من تجربة إنسان 

الصحراء الكبرى.
إليه  ينتمى  الذي  الخفاء،  عالم  تنصيب  أن  الخالصة 
الجن أيضا، حكما على النشاط البشري، في محيط شحيح 
بيئيا، واإليمان بحضوره إيمانا عميقا، كان له الفضل في 

تحقيق حلم أعجز اإلنسانية، وهو: وحدة الكائنات!
بالتوازن  أخل  ما  هو  عالمنا،  من  العقلية  هذه  غياب 
الطبيعي، الذي أضحى ورم عالم اليوم، وكان السبب في 
العالم، وأعظمها  واقع أشرس صحاري  اإلنسان في  بقاء 
معجزة  ليحقق  أيضا،  وجماال  تنوعا  وأكثرها  حجما 
إذا كانت فردوسا، فهي  العدم، فالصحراء  االنتصار على 
فردوس بجدران من عدم، كما أقول دوما، ولكنه العدم 
إنسان يعتنق  أن يتسامح مع سلطان  إال  الذي لم يملك 

دينا ال يقهر؛ هو: دين الميثولوجيا.
قداسة الموسيقى في تراث األمازيغ

في  الصحراء  لحون  إلى  الحنين  يأخذك  ما  كثيرا   •
المجالس، التي وصفتها بأنها »تسقط الرجال صرعى 
طبيعة  فما  مذكراتك،  في  ورد  ما  وفق  المس«،  من 

هذه اللحون؟
قد  وجدانية  ذخيرة  البرية  إنسان  حياة  في  اللحون 
ولكن  الجسد،  بقوت  اإلنسان  هذا  إلى  فيها  يضحي 
ترحاله  في  الروح  عزاء  هي  بأشعار  يضحي  أن  هيهات 
ويتماهى  الطبيعة،  دين  يعتنق  ففي مجتمع  الالمحدود. 
حميميـــا مع محيطه البيئي كمجتمع الطوارق، نستطيع 
بل  البدئي،  بعدها  في  الموسيقى  وظيفة  نستكشف  أن 
ومنشأ األنشودة كابتهال، أو كقربان الستجداء الشطحة 
الوجودية؛ أي أن الموسيقى لنا ليست طلبا لطرب، كما 

في حال المجتمع الحضري، ولكنها رسالة دينية، تبتغي 
جذوره  في  كان  احتفالي  طقس  في  األرباب  مرضاة 
بهدف  القطب،  ينابيع  من  لالرتواء  ظامئ  لمريد  زفافا 
إال  يتحقق  ال  الذي  الضائع  الفردوس  حميمية  استعادة 
بنفي الطريد الشقي في حمى هي صوت الكينونة، وهي 
نبض  األفالطونية،  السماوية  األفالك  حركة  في  تترجم 
له  ما  كل  تعامل  األمة  هذه  نجد  السبب  ولهذا  الكون. 
صلة بعالم اللحون كقدس أقداس، بداية بربـات الغناء 
المستخدمة  الموسيقية  باآلالت  ونهاية  كالشاعرات 
ذي  اللحني  الطقس  تأدية  عند  المغنيين  لمصاحبة 
يتوارث  أيضا  العلة  ولهذه  إجماال.  الجنائزية  الطبيعة 
الطوارق اللحون كما يتوارثون وصايا كتابهم المفقودة 
نصيبا  حقها  في  يستنزل  الذي  اإلرث  وهو  »آنهي«، 
بتحريم  الخلف  فيها  يلتزم  صفقة  في  قداسة  من  آخر 
في  التجديف  مستوى  إلى  يرتقي  صارما  تحريما  اللحون 
حق الربوبية، مثلهم في ذلك مثل أهل إسبرطة تماما، 
ليقينهم بأن االحتفاظ بأصالة اللحون هو بمثابة ضمان 
بدليل  الوجود،  لهذا  تهديد  بها  واإلخالل  لوجودهم، 
أنهم إنما يستمدون شجاعتهم األسطورية من روح هذه 
اللحون، وهو ما دعا زعماء القبائل ألن يحثوا النساء في 
البخل  ألن  دوما،  باللحون  الجود  وجوب  على  وصاياهم 

بها كفيل بإماتة روح البطولة في الفرسان.
في  توجد  لم  إجماال،  والموسيقى  بل  فاللحون، 
القول:  عن  اللسان  للجم  إال  كهذا  مجتمع  في  األصل 
الكون، ألن  أهل أعظم صحاري  يعاديه  الذي  القول  هذا 
الصحراء وهي كاهنة تعتنق الصمت دينا، وال تعترف في 
القوم في  يعاديه  لبوح.  بالموسيقى رسوال  إال  ناموسها 
كل مسلكهم اليومي إلى حد لم يترددوا فيه من اختراع 
الطوق  وإحكام  المشؤومة،  العضلة  هذه  للجم  اللثام 
بوصفها  منها،  المقدسة  الكتب  بموقف  تيمنا  حولها 
المارد الذي ال ينضبط بحال، وتيمنا أيضا باألم الكبرى 
)الصحراء( التي تحترف السكوت لغة هي يقينا أقوى حجة 
كخطاب من كل أجناس اللغو، ليتحول الصمت في حياة 
تلك األمة صالة على مدار الساعة، حتى إذا اضطروا أن 
يأبون  كهنة  كأنهم  عبارة،  ال  استعارة،  نطقوا  ينطقوا، 
إال أن يعيشوا وجودهم رمزا كي يدسوا فيه أكبر نصيب 

من الشعر.
الربة تانيت.. الهوية والتعاليم

تانيت«،  »الربة  عن  نصوصك  داخل  كثيرا  تتحدث   •
تلك الربة الصحراوية التي دان بها الشمال األفريقي، 

ماذا عن هويتها وتعاليمها؟
أنت بأسئلتك هذه تضطرني أن أكتب مجلدا آخر على 
بأجزائه  الالهوت»  لغة  في  »بيان  موسوعتي:  هامش 
ينبغي  ال  ما  هو  بالذات  الربة  هذه  أن  والواقع  السبعة. 
أن يجهله مصري آمن أسالفه القدماء بديانتها، إلى حد 
خلعوا اسمها على أهم حضاراتها المتعددة، وهي حضارة 
سلسلة  في  الفصول  أعظم  أحد  نسيتم  أنكم  أم  الدلتا، 
آخر  حينا  تكتب  التي  »تانــــس«،  وهي:  مصر  حضارات 
والسين(،  التاء  بين  اللغات  في  شائع  )بإبدال  تانيت 
في  التانيث  تاء  )بإسقاط  أيضا  »نيت«  أحيانا  وتكتب 
مع  تفعل  أن  القديمة  المصرية  اعتادت  كما  الكلمة 
لغة  سوى  األصل  في  تكونا  لم  اللتين  الليبية  شقيقتها 

واحدة، كما برهنا في موسوعتنا السالف ذكرها؟
القديمة  الليبية  المعبودة  ولكن  وحسب،  هذا  ليس 
من  الفينيقيون  استعارها  التي  المعبودة  أيضا  كانت 
أصل المكان عند تأسيسهم حضارة قرطاجنة، وما كلمة 
ورثها  التي  »تانيت«  في  تصرف  إال  اليوم  »تونس« 

الخلف عن السلف.
لم تتوقف رحلة هذه الربة عبر حضارات العالم القديم، 
على  اليونانية  األمم  معبودة  لتغدو  البحر  عبرت  ولكنها 
الكثيرون  يعلم  ال  التي  »أثينا«  في  األخرى،  الضفة 
هويتها األصلية، الليبية، بشهادة أبو التاريخ هيرودوت 
استعاروها  اليونانيين  إن  الثالث  كتابه  في  قال  الذي 
تجرها  التي  العربات  منهم  استعاروا  كما  الليبيين،  من 
عاداتهن  جل  اليونانيات  استعارت  وكما  جياد،  أربعة 
الثياب  أو  المثال،  سبيل  على  كالزغاريد  الليبيات،  من 
والحضارات،  األجيال  معبودة  رمز  بتجسيد  المشفوعة 
»أثينا« تعني  اللغة  الصليب. ففي  أو  المثلث  متمثال في 
ولما  »يتنـــنغ«؛  وتنطق  »يتـــــنا«  القديمة  بالليبية 
القديمة  اليونانية  في  النطق  عسير  الغين  حرف  كان 
نونا  ال  نونين،  عقب  مجيئه  بعد  سيما  اليونانيين،  على 
استبدل  ثم  نونا،  الدخيل،  اللسان  أسقط  فقد  واحدة، 

النون الثانية مع الغين، بالثاء المثلثة، لتغدو: »أثينا«.
الوصاية  تجمع  التي  الربة  ديانة  حقا هو  المثير  وعل 
والحرب«،  »الحب  هما:  متضادين  يبدوان  مبدأين  على 
الخصوبة من جهة، وعلى  الوصاية على  إلى جانب  هذا 
يلقنوا  أن  إال  يأبون  األوائل  آخر، كأن  الجمال من جانب 
أخالفهم درسا يقول إن الجمال ما هو إال خصب مضمر، 

كما الخصب ما هو إال الجمال إذا استظهر.

)1 ــ 4(

الطبيعة أمٌّ حقيقية.. وهي بالنسبة ألهل الصحراء حرٌم
حوار - الوسط

طرابلس – عبد السالم الفقهي
بني وليد - الصغير الحداد

بنغازي - مريم العجيلي

موسيقى الطوارق قدس أقداس ألنها مرثيات 
وليست أغانَيّ.. والطرب مفهوم ابتذال في 

اللحون

كل إنسان في هذا الوجود هو »أوليس«.. 
ورحلتي في الوجود هجرة ليلية عبرت 

خللها ليًل كله ظلمات

بيت اسكندر للفنون يفتح أبوابه للزوار بطرابلس

القديمة  بالمدينة  الفرنسيس«  »زنقة  شهدت 
بطرابلس، األربعاء، افتتاح بيت إسكندر للفنون، الذي 

يعد إضافة لرصيد األروقة الثقافية بالمدينة.
التحف  جانب  إلى  الرواق  واحتضن 

أربع  على  يزيد  ما  التراثية،  والمقتنيات 
من  لنخبة  تشكيلية  لوحة  وستين 

علي  كالفنان  الليبيين  الفنانين 
العباني، محمود الحاسي، عبدالرزاق 
الرياني، محمد بن المين، رضوان 
البارودي،  محمد  أبوشويشة، 
وغيرهم، ومن تونس لوحات للفنان 

حمادي بن سعد، مالك عبداهلل، ليلي 
من  القصاب  لسعد  ولوحة  سلماوني، 

الكويت،  من  خلف  عادل  إلى  إضافة  العراق 
ثم  الموسيقية  للفرقة  عزف  الجمهور  صاحب  كما 

وصلة غنائية للفنان مراد إسكندر.
الفلكلوري  اإليقاع  مجملها  في  األعمال  وجسدت 
المازج بين تاريخ المكان والروح الجمالية من خالل 
الطرابلسي على  اليومية بالبيت  الحياة  إبراز مالمح 

وجه الخصوص والليبي بشكل عام، وكذا خصوصية 
الطبيعة  مفردات  استيعاب  في  اللونية  التباينات 
للمدينة  الريف  من  البصرية  االنتقالية  ومنعطف 
بن  محمد  الفنان  مجسمات  عكست  كما  والعكس، 
المين رغبة الروح البشرية في تحويل مخلفات الحرب 

لقالب تشكيلي يستنطق الجمال من القبح.
الوسط«  »بوابة  إلى  تصريح  وفي 

مدير  إسكندر  مصطفى  أكد 
من  المغزى  أن  الرواق 

الفضاء  هذا  تدشين 
ذائقة  تعزيز  هو 
البصرية  الثقافة 
في  التوسع  عبر 
األروقة  هذه  إقامة 

تساعد  مهمة  كنافذة 
الفنية  الحياة  انتعاش  على 

االتجاه  لذا كان  بالمدينة،  والثقافية 
إلى صيانة هذا البيت والذي استغرق بالمجهود الذاتي 
لسابق  إلرجاعه  الترميم  من  سنوات  األربع  حوالي 
عهده، ليتم توظيفه كمنتدى للفن التشكيلي والبناء 
على فكرة مستقبلية بعقد ملتقيات وورش عمل وكذا 
إقامة معرض لطلبة الهندسة المعمارية لالطالع على 

مراحل الصيانة من خالل الخرائط األصلية للبيت.
وأوضح الفنان التشكيلي سالم التميمي أن »الرواق 
يمثل منجزًا ثقافيًا مهمًا لنا كفنانين لعرض أعمالنا، 

وعاماًل محفزًا لمواصلة مشروعنا الفني في الرسم«.
العجيلي  إسماعيل  الممثالن  ألمح  جهته  ومن 
الفن  بين  االرتباط  عمق  إلى  الشاوش  وعبداهلل 
التشكيلي الحديث وما قدمه اإلنسان الليبي 
اعتبار  على  األكاكوس  حضارة  زمن  في 
أن ما يتجسد في أروقة بيت إسكندر 
ينقلنا بالذاكرة المتخيلة إلى جوهر 

ما كان قائمًا في سالف األزمان.
من  كل  آراء  مجمل  وتركزت 
األستاذ عبدالمنعم اسبيطة والفنان 
محمد  والشاعر  الغريب  بشير 
العجيلي  الكاريكاتير  ورسام  الدنقلي 
للفنون  إسكندر  بيت  أن  على  العبيدي 
خيارات  تعدد  في  واضح  بشكل  يسهم 
إقامة المحافل الفنية والمهرجانات، وكذا األمسيات 
في فضاء  تكون محدودة  أن  بدل  وغيرها  الشعرية 
واحد أو اثنين، وهوما يمكن اعتباره مكسبًا مهمًا 
للثقافة، وينهض بمستوى الفاعلية الثقافية بشكل 

أو بآخر.

جائزة »مفتاح بوزيد« للصحافة تحدد 
آخر موعد الستقبال الترشيحات

 صالون سرت الثقافي
يناقش قضايا اإلعالم

أعلنت اللجنة المكلفة بجائزة »مفتاح بوزيد« أن نهاية شهر أبريل 
الجاري هي آخر موعد الستقبال الترشيحات للفوز بالجائزة في جانبها 

التقديري والتشجيعي.
وقال علي جابرلـ»الوسط« إن »اللجنة المكلفة لجائزة مفتاح بوزيد 
والثقافة  العامة لإلعالم  الهيئة  الخميس بمقر  اليوم  اجتمعت صباح 

في مدينة بنغازي وذلك لتكليف أعضاء اللجنة إلعداد مقترحاتهم«.
وأضاف: »عُـقد االجتماع، برئاسة رئيس اللجنة، محمد المسالتي، 
وبحضور مقرراللجنة خليل العريبي، وأعضاء اللجنة، عابدين الشريف 
وخالد غالم ومعتز المجبري وعبد اهلل زاغوب ورئيس اللجنة اإلعالمية 

للجائزة محمود العربي، وأسماء صهد«.
ولفت جابر إلى أن »اللجنة حددت موعد اجتماعها القادم يومي 3 
و 4 مايو المقبل وسيجري تحديد المستحقين للجائزة التقديرية لهذا 
العام وتقييم المشاركات الواردة للجنة بخصوص جائزة مفتاح بوزيد 

التشجيعية للصحافة«.
وأشار علي جابر إلى أن االجتماع حضره، المدير التنفيذي لمؤسسة 

برنيق للصحافة، خالد المجبري، والصحفي معتز المجبري.

نظم الصالون الثقافي بمكتب الثقافة سرت الخميس، ندوة حول 
والمهتمين  اإلعالميين  من  عدد  فيها  شارك  اإلعالمية،  المنافسة 

بموضوع الصالون.
في  اإلعالم  يواجهها  التي  التحديات  ماهية  إلى  النقاش  وتطرق 
ليبيا، وأكدت جل المداخالت أن اإلعالم »يهدف لنشر األخبار والتثقيف 
والوعي«، وتم التأكيد على ضرورة »أن يكون اإلعالم مهنيًّا يتناول 
المواطنة،  قيم  ويثبت  وموضوعية  ومصداقية،  بشفافية،  القضايا 
ويحرص على مصالح الوطن ووحدته«، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة 

العامة للثقافة.

عروض فنية وتراثية بمهرجان يفرن السياحي

إن  الثالثاء،  السياحي سليمان قشوط،  يفرن  تنظيم بمهرجان  لجنة  رئيس  قال 
المهرجان سيتضمن عددًا من الفعاليات السياحية والثقافية منها »كرنفال سالم يفرن 
االستعراضي«. ومن الفعاليات أيضًا و»قرية ديسير التاريخية« و»بازار يفرن السياحي« 
و»معرض  المعاصر«  التشكيلي  الفن  و»معرض  الفوتوغرافية«  الصور  و»معرض 
و»معرض  التاريخية«  المخطوطات 
جوية  و»عروض  الكالسيكية«  السيارات 
و»حفالت  والمظالت«  الشراعي  للطيران 
شعبية تحييها أهم فرق الفنون الشعبية 
الليبية« و»حفالت فنية غنائية يحييها أهم 

نجوم األغنية الشبابية«.
من  الهدف  أن  قشوط،  وأوضح 
التأكيد  هو  األولى،  دورته  في  المهرجان 
»على األهمية التاريخية والحضارية لجبل 
نفوسة عامة ومدينة يفرن خاصة، والتأكيد 
وتأصيل  األصيلة  الليبية  الهوية  على 
موروثنا الشعبي بشتى جوانبه، إضافة للتعريف بالمعالم السياحية للمدينة«. وأضاف 
قشوط، أن المهرجان »يشجيع اكتشاف التراث الشعبي وبلورته بالصياغة والتوظيف 
في أعمال أدبية وفنية والحث على االهتمام باآلثار ورعايتها والتعهد بحفظها وحمايتها 
من اإلهمال وتشجيع السياحة الداخلية من خالل استقطاب أكثر عدد ممكن من السياح 
الليبيين«. وأشار قشوط، أن المهرجان سيقام خالل الفترة المقبلة، لمدة يومين على 
التوالي بالتزامن مع انطالق فعاليات المؤتمر السياحي الدولي الثاني المقام في مدينة 
يفرن، الذي يشارك فيه أكثر من 100 شخصية أكاديمية في مجال اآلثار والسياحة من 

ليبيا ومختلف دول العالم.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

»وسط« يزداد ألقًا

ثقافة 12

إن عشقي لها أخذني إلى 
مطبخ »الوسط« املفتوح 
طوال الليل والنهار الذي 
تصادف أن تنقل مكاتبها

 في عمارة أمام بيتي مباشرة

روما،  هيلتون  في  )البيرقوال(  مطعم  لرواد  يبدو 
وكأنهم  المدينة،  على  تشرف  ربوة  على  المقام 
األنوار  من  حديقة  تعلو  شرفة  في  عشاءهم  يتناولون 
لم  عجيبة  أطباق  على  تحتوي  الطعام  قائمة  الملونة. 
في  المطعم  لهذا  زيارتي  قبل  حياتي  في  بها  أسمع 
منتصف سبعينيات القرن الماضي: )ريزوتو بالشمبانيا(، 
المقلية  البط  كبد  )شرائح  بالترفاس(،  )سباقيتي 

بصلصة الريحان( وعدد من أطباق أخرى شهية!
أغربها  لعل  غريبة،  أطباقًا  تقدم  مطاعم  الصين  في 
الزيوت ال  المقلية في عدد من  التمساح(  )شريحة ذيل 
يستثنى منها سوى )زيت العربات!(. في مطاعم المغرب 
العلوش، في مصر  بالبرقوق، في تونس  اللحوم  أطباق 
في  بـ)األنارب(.  والملوخية  البصارة،  وصحن  الكباب 
)الكاتشامورا( مطاعم أسماك ميناء )بيريوس(، وأطباق 
صيادي  ميناء  في  الفائحة  المشوية  األخطبوط  صغار 
تسحبك  كيف  تتفنن  كلها  العالم  مطابخ  )خالكيدا(! 
وغيرها،  المطابخ  هذه  من  موائدها،  نحو  أنفك  من 
منذ  عندي  تخلق  والعجب  عجيبة،  بأطباق  استمتعت 
بالكرشة  الفاصوليا  طبق  يميز  ما  معرفة  حاولت  أن 
إلى  بنغازي،  في  )بوعشرين(  مطعم  يقدمه  كان  الذي 
عندما  العسلي،  القرع  لقمتي قطعة من  مع  ارتفعت  أن 

أكتشف سر ذلك الطبق!
ال أخفي عليكم أنني أعشق مثل هذه المطاعم، لعله 
بسبب أطباق زمن العوز المتمثلة في )المقطع والحساء 
)القطامة(،  قفة  في  المتبقية  الخبز  بكسر  والدشيشة( 
بالرحاء  الحبوب  طحن  فضالت  يعرف  ال  لمن  وهي 
وجبة!  أية  من  المتبقية  الجافة  الخبز  وكسر  اليدوية، 
وأيضًا )الكسكسو بالخضرة(، وإن حدث يوم جمعة وكان 
بـ)كريعات حولي( أو في ليلة )كبيرة( أعني موسمًا، غالبًا 
)ديني(، قد يكون برأس خروف فتكون الوجبة مهرجانًا 
جيلي  أغلب  وأطباق  طفولتي  أطباق  كانت  تلك  حقيقيًا. 

في بنغازي مطلع الخمسينيات، بل حتى نهايتها!
قد يكون هذا هو سبب عشقي للمطابخ وبحثي عنها 
ألية  وصولي  بمجرد 
اإلضاءة،  ملتهبة  مدينة 
وصلتها  التي  كباريس 
مرة،  وألول  ليلة  ذات 
مطعم  نحو  انطلقت 
مكسيم! الذي رفيق رحلتي 
يحدثني عنه منذ أن طرنا 
وطلبت  بنينا.  مطار  من 
الرحلة  وصديقي في تلك 
)ستكوزا( ولم يعرف أي منا 
كيف نأكلها؟ إلى أن الحظ 
النادل حيرتنا فقشرها لنا!

عشقي للمطابخ، هو السبب هو الذي جعلني أؤسس 
مطعمين: )الرياس( للحوت، وأيضًا للحرايمي في رصيف 
الصيادين في بنغازي، والثاني أسميته الديوان ألكالت 
ال  الذي  )الزنقر(  منها  الديوان  طباخو  ابتكرها  أخرى 

أعرفه تحديدًا حتى اآلن!
ولكن ما كان يخطر على بالي أن يأخذني هذا العشق 
إلى مطبخ ال عالقة له باألكل، وإنما بالكلمات المضيئة، 
مطبخ  إلى  أخذني  لها  عشقي  إن  أيضًا؛  والنزقة 
»الوسط« المفتوح طوال الليل والنهار الذي تصادف أن 
كان  وما  مباشرة!  بيتي  أمام  عمارة  في  مكاتبها  تُنقل 
يخطر على بالي أنه حين يتعذر عليّ النوم، أذهب إليه، 

ألجد رفاقي يعملون ويعدون ثمار اليوم التالي.
األول  مقالي  تسليم  في  تأخرت  أنني  المصادفة 
يوم  األسبوع  في  فصدر  حويج(  )يا  مقال  وهو  للبوابة، 
عن  واحدة  مرة  أتخلف  لم  وقتها  ومن   2013/2/2
موعده يوم اإلثنين من كل أسبوع. أما العدد التجريبي 
اليوم  مثل  في  فكان  الورقية  »الوسط«  لجريدة  األول 
الجريدة  تتأخر  لم  ومنه   2015 سنة  نوفمبر  شهر  من 
العدد بمناسبة صدورها  عن الصدور في موعدها. هذا 

أول مرة منذ سبع سنوات.
لم يقفل مطبخ »الوسط«، ال يوم وال ليلة، قبيل أيام 
الوسط  طباخي  وأغلب   ،2013 فبراير  شهر  مطلع  من 
البوابة،  سياسة  عن  أحدُ  يَحدْ  لم  وبذلك  يتغيروا،  لم 

وأسلوبها ودقة أخبارها، وتنوع مواضيعها.
تشرفت بعالقات صداقة متينة مع أساتذة منهم من 
ال أذكر أنني رأيته إاّل متبسمًا، ومنهم الذي كثيرًا ما رأيته 
في غيبوبة تأمل، أو في استغراق تام! وأحيانًا نائمًا، من 
فجر الليلة السابقة! رحلت عنا وجوه طيبة ما زال الرفاق 
آخر  مطبخ  إلى  انتقل  من  ومنهم  عليهم،  يترحمون 

ولكنه لم يغب عنا بسؤاله ومشاركتنا مناسباتنا.
صدوره  في  والمنتظم  المنظم  العمل  هذا  وراء 
العمل  آمنوا بهذا  ومواضيعه وتصاميمه ودقتها، رجال 
إحسان  اإلحسان  جزاء  أن  تمامًا  مقتنعين  له،  وأخلصوا 

مثله، اهتمت اإلدارة بهم، فأخلصوا لقوانينها.
انتماء »الوسط« لم يكن إاّل لوسط الوطن النابض 
قلبه، بضرورة قيامه.. قيام دولة ليبيا، وهذا وحق اهلل، 
لست  وألنني  لها.  الكامل  وانتمائي  فخري  أسباب  أحد 
فحق  كتّابها،  من  كاتب  مجرد  فأنا  إدارتها،  رجال  من 
حق  في  شكر  كلمة  المناسبة  بهذه  أكتب  أن  عليّ 
تحريرها  رئيس  السنوات،  هذه  طوال  عاشرتهم  من 
الفني،  موقعها  ومهندس  تحريرها،  مدير  وكذلك 
طاقم  وأيضًا  المميز،  المتفاني  الديسك  رجل  وبالتأكيد 
الديسك كله، من محررين ومترجمين ولغويين، وإدارة 
المالية، وأيضًا اإلدارية. وطاقم أمنها، الساهر  شؤونها 
فلهم  كافة،  إدارتها  مجلس  أما  والنهار.  الليل  طوال 
بصفتي  أشكرهم  أن  إاّل  أملك  وال  كله،  االمتنان  مني 
أحتاجه  ما  لكل  ما قدموه من عون  الشخصية على كل 
ليبيا  صوت  »الوسط«،  وبوابة  حقبة  وكل  يوم.  ذات 

الدولي، يعلو ويبشر بالخير واألمان واالزدهار.

ميالد فولتير
في  آروويه  )فولتير(  ماري  فرانسوا  ولد 
وكان   ،1694 العام  نوفمبر   21 في  باريس 
كاتبًا غزير اإلنتاج في مختلف األشكال األدبية 

المسرحيات  فكتب  تقريبًا؛ 
والشعر والروايات والمقاالت 
واألعمال التاريخية والعلمية 
ألفًا  عشرين  من  وأكثر 
وكذلك  الخطابات،  من 
الكتب  من  ألفين  من  أكثر 
أشهر  من  والمنشورات، 
فلسفية«  »رسائل  آثاره: 
و»زاديج«   ،)1734(
 )1747( »صادق«  أو 
الساذج(  )أو  و»كانديد« 
و»المعجم   ،)1759(

الفلسفي« )1764(.
بالعديد  فولتير  تأثر 

للمدرسة  ينتمون  الذين  عصره  كتاب  من 

باألدب  اهتمامه  وزاد  الحديثة،  الكالسيكية 
اإلنجليزي األقدم عمرًا خاصًة أعمال شكسبير 
التي لم تكن قد نالت قدرًا كبيرًا من الشهرة 

في أوروبا في ذلك الوقت.
إنجلترا  إلى  فولتير  نفي 
بسبب  عامين  لمدة 
وتأثر  النبالء،  أحد  إهانته 
الملكي  البريطاني  بالنظام 
بالنظام  مقارنًة  الدستوري 
المطلق،  الملكي  الفرنسي 
لحرية  الدولة  بدعم  وكذلك 
وحرية  الرأي  عن  التعبير 

العقيدة.
الباقية  أكثر األعمال  ومن 
في ذاكرة التاريخ لفولتير هي 
»كانديد«  القصيرة  روايته 
 1759 العام  في  كتبها  التى 

النتقاد فلسفة التفاؤل.

كاتب
فنانو بولندا املجندون في مصر

يقام في متحف الفنون الجميلة 
بمدينة اإلسكندرية المصرية معرض 
»فنانو بولندا المجندون في مصر ما 
بين 1941 - 1946«.
وافتتح المعرض، اإلثنين، بحضور 
ياروسلوف سيلين، النائب األول لوزير 
الثقافة والتراث الوطني لبولندا، 
ومايكل البندا، سفير بولندا بالقاهرة، 
والدكتور علي سعيد، مدير المتحف 
ونائبًا عن الدكتور خالد سرور، رئيس 
قطاع الفنون التشكيلية.

ويلقي المعرض الضوء على تسعة 
أعمال فنية كانت مجهولة تمامًا ألربعة 
فنانين بولنديين مجندين في الحرب 
العالمية الثانية، يحمل بعضها طابعًا 
توثيقيًا لبعض أحياء اإلسكندرية في 
ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

معرض
مجلة »شاعر املليون«

أصدرت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبي العدد 190 من مجلة »شاعر 
المليون«، متضمنًا استطالعات وموضوعات 
متنوعة وبارزة على الساحة الشعرية 
والثقافية.
تصدرت غالف العدد صورة الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خالل 
االحتفال بـ »يوم العلم اإلماراتي« برفقة 
أبنائه وأحفاده، بينما عنونت افتتاحية 
العدد »يوم العلم اإلماراتي.... فخر وانتماء 
خالد للوطن«، وتناولت أهمية االحتفال 
بهذا اليوم، الذي تتجلى فيه مشاعر الفخر 
واالعتزاز في قلب كل إماراتي، بما حققته 
دولته من إنجازات كبيرة في مسيرة التطور 
وفي دفع عجلة التنمية المستدامة، التي 
تتجسد اليوم واقعًا ملموسًا نعيشه بكل 
تفاصيله.

صدور

رباعية الكوني.. حوار مطول مع »الوسط« قدم فيه األديب 
العاملي جانبا من سيرته »الشخص ــ والنص«

الكبير،  الليبي  األديب  حمل  أصيل،  كصحراوي 
ال  أخرى  صحراء  معه،  صحراءه  الكوني،  إبراهيم 
الوجدان  صحراء  لكنها  بالجغرافيا،  لها  عالقة 
صحراء  وربما  واألسطورة،  والحكمة  والفلسفة 
وبلدان  عواصم  من  عدد  بين  متنقاًل  الالمكان، 
وسويسرا،  ووارسو،  موسكو،  بينها  العالم 
وإسبانيا، التي يقيم بها اآلن. وقد ترجمت بعض 
عالمية  بجوائز  بعضها  وفاز  لغة،   40 إلى  أعماله 
واليابانية  السويسرية  بين  تنوعت  عديدة، 

والفرنسية واألميركية والعربية.
والنقدية  الثقافية  األوساط  به  أشادت  بينما 
وأميركا  أوروبا  في  والرسمية  واألكاديمية 
وكان  مرارًا،  نوبل  جائزة  لنيل  ورشحته  واليابان، 
للثقافة اإلنجليزية نصيب وافر من هذه الترجمات 
األربعين، إذ نقلت عنه أحد عشر نصًّا من العربية 
و»الفزاعة«،  »التبر«،  بينها  اإلنجليزية،  إلى 
و»الدمية«، وآخرها »المجوس« التي ترجمت منذ 

4 أشهر.
ضخمًا  مشروعًا  الكوني  أنجز  عام،  وبشكل 
قوامه عشرات الكتب والروايات عن سيرة األمازيغ 
السردية  مدونته  وامتدت  الكبرى.  والصحراء 
سداسية  ألحداث  مسرحًا  منه  فاتخذ  البحر،  إلى 
على  يعكف  سنوات  ومنذ  واألخالف«،  »األسالف 
القديمة،  المدن  سيرة  يروي  مشروع  تدوين 
تقاسم  »موسم  روايتا  منه  صدرت  وبالفعل 

األرض«، و»سلفيوم« في العام 2017.
 ،2019 أبريل  في  حلقات،  أربع  امتداد  وعلى 
نشرت »الوسط« حوارًا مطواًل وشاماًل تحدث فيه 
األدبية واالجتماعية  القضايا  الكوني في عدد من 
سيرته؛  من  كبيرًا  جانبًا  كاشًفا  والسياسية، 
»الشخص ــ والنص« وهو الذي يتوارى عن أنظار 
بات  حتى  والدولي،  العربي  واإلعالم  الصحافة 
ظهوره غنيمة صعبة المنال وعلى فترات متباعدة.

رد  كان  الحوار،  هذا  في  جاء  ما  بين  ومن 
دون  العربية  اللغة  تخيرت  السؤال:  على  الكوني 
األمازيغ«،  وهوية  »تراث  لتأريخ  لسانا  غيرها 
فلماذا العربية دون غيرها من اللغات التسع التي 
الكالسيكية  اللغة  من  اتخذت  ولماذا  تتقنها؟ 
تعد  لم  أنها  يؤسف  مما  أنه  رغم  لك،  أسلوبًا 
بعض  وأحيانًا  القراء  من  كثير  لدى  مفهومة 
وبين  بينها  تعارض  ثمة  وهل  المتخصصين؟ 
اختار  من  أنا  هل  فقال:  لديك،  الهوية  مفهوم 

استخدام العربية يا تُـرى؟، أم أن األصح أن نقول 
العربية هي  بلى!  اختارتني؟  التي  العربية هي  إن 
اختارتني، ألنني عندما خرجت من فردوسي  التي 
اللغة  كانت  الدنيا،  ساحة  ونزلت  المفقود، 
اللغة  تلك  هي  الواحة،  مدارس  في  المستخدمة 
العربية،  هي  الفتح،  والة  هناك  لي  خبأها  التي 
األصلية،  للغتي  كبديل  استعمالها  على  وحثوني 
اليومية،  المعامالت  دابرها حتى من  التي قطعوا 
بوصفها  األلسن،  من  قبلها  دابرها  قطعوا  كما 

وثنية! لغة 
هي  اللغات  ألن  عليه؛  أندم  لم  عمل  وهو 
أن  لرسالة  نفسه  سخّر  فتى  على  التي  الذخيرة 
يتزوّد منها كل ما استطاع إلى ذلك سبياًل، وهو 
ولم  جدًا،  مبكرة  مرحلة  في  هاجسًا  لي  كان  ما 
أخرج من ليبيا منذ نصف قرن إال الصطياد غنيمة 
اللغات،  اقتناء  مع  الحال  هو  كما  بثمن،  تقدّر  ال 
تالية، مع بداية  أدركتُ في مرحلة  أن  سيما بعد 
اللغة  أن  الكتاب،  جناب  مع  أبرمته  الذي  العهد 
مجاني  حُكم  هي  اللغتين،  حتى  أو  الواحدة، 
التجربة  مستوى  على  ال  بالمنفى،  النفس  على 
الدنيوية وحسب، ولكن على مستوى أعظم شأنا؛ 
الوجداني  الهوس  ولوال  الوجودية.  التجربة  وهو 
أبعادها  عن  العربية  لي  كشفت  لما  باللغة 
ألن  لها؟،  إخالصي  على  لي  مكافأًة  ربما  الغيبية؛ 
ال  سحرية  تميمة  من  ينطلق  لغة  أي  مع  رهاني 

تجارى وهي: الحب!
في  أجنبية  لغة  نتقن  أن  يسيرًا  رهانا  فليس 
ثرية،  لغة  كانت  إذا  سيما  عامًا،  عشر  األحد  سنّ 

بقدر ما هي مركبة مثل العربية، لنختط بها متونًا 
تعلمها،  من  فقط  سنوات  ثماني  خالل  أدبية 
سيما إذا علمنا أنها لغة مسكونة بلغة أخرى ميتة 
ألن  الكالسيكية،  أنت  تسميه  ما  هي  الواقع،  في 
األحدث  بسليلتها  الكالسيكية  العربية  اللغة  صلة 
عهدًا، هي صلة أبعد منااًل من صلة الالتينية مثال 
المدارس  في  نقرأ  وعندما  اإليطالية،  بسليلتها 
الهوامش  في  مشفوعًا  الكالسيكي  العربي  الشعر 
بتراجم جّل مفرداته، فهذا يعني في عُرف اللغات 

أننا نتعامل مع لغتين في الواقع ال لغة واحدة.
ولكن المفاجأة أن العربية ال تحوي ذخيرة لغة 
أخرى هي سلف للغتها المستخدمة، ولكنها تُخفي 
لغة أخرى ذات قواسم مشتركة مع لغتي األم، كما 
لغة  في  »بيان  السباعية:  موسوعتي  في  برهنت 
الالهوت« التي لم تقرأ بكل أسف وهى ما سميته 
البيان »اللغة البدئية« أو المنسية، التي  في ذلك 
كانت نواة لكل لغات العالم القديمة، بما في ذلك 
تتستر  العربية  ولكن  وحسب  هذا  ليس  العربية. 
على  شأنًا  األعظم  عّلها  رابعة  لغة  ذخيرة  على 
الروح«  »لغة  نسميه  أن  يمكن  ما  وهي  اإلطالق 
نخطئ  لن  التي  االستسرارية  لهويتها  وذلك 
بـ»الهوية  نصفها  أن  ألنفسنا  سمحنا  إذا  فيما 

الميثولوجية«.
وهي الهوية االستثنائية التي تهب اللغة عمقًا 
بحثنا  رحلة  في  دلياًل  نعتمده  بأن  جديرًا  روحيًا 
األساس  في  هو  الوجود  مجاهل  في  األوليسيّ 
العدد  حساب  في  الرابع  البعد  فهذا  لغة.  رهين 
عشر  السادس  الحجر  خصال  مستعيرًا  غائبًا  يبدو 
يحوي  الذي  الياباني  الفلسفي  البستان  لعبة  في 
حيثما  األنظار  عن  يتوارى  واحدًا  مستترًا  حجرًا 
بدليل  غياب،  رهين  ولكن ظهوره  المشاهد.  ولى 
الموقع.  استبدال  عند  البستان  أرض  في  آخر  له 
إذا  اللغات  مواهب  نستجلي  أن  يقضي  فالواجب 

شئنا أن تهبنا اللغات نفسها.
وإذا كنت مدينًا للعربية التي اختارتني فراهنتُ 
عليها في رحلتي فإني أستطيع أن أقول بدون فخر 
رفعت  أن  بعد  أيضا  لشخصي  حديثة  العربية  إن 
بتجربة  الدولية  الثقافية  المحافل  في  عاليًا  رايتها 
شهادة  وهي  قرن،  نصف  اآلن  حتى  استغرقت 
السفهاء  حاول  حين  في  العالم،  بها  لي  اعترف 
بوحي  منها  ينالوا  أن  النفوس  ضعاف  من  وحفنة 
في  أساءت  التي  الزائفة  أيديولوجياتهم  من 
مجملها للثقافة العربية محاولة بكل ما أوتيت من 
زور أن تبقيها أسيرة مفاهيم، ال يتخيل هؤالء كم 

هي عنصرية!

الجائزة الكبرى في حصاد السنوات السبع

            املفاجأة أن »العربية« 
تخفي لغة أخرى ذات قواسم 

مشتركة مع لغتي األم

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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القاهرة ــ الوسط

»الوسط« تضيء شمعتها الثامنة

رحلة صاحبة الجاللة في بحر رمال متحركة
مستويات  الليبي  الداخل  في  الصحفي  العمل  يواجه 
بظروف  المتعلقة  منها  والمطبات،  العراقيل  من  عدة 
إلى  الكادر  وتكوين  مقر  عن  البحث  ومعضلة  التأسيس 
الصحفي  أداء  كيفية  وهي  ومرارة  اشتعاال  أكثر  جبهة 
فطموح  ألغام،  حقل  في  السير  يشبه  مشهد  في  لعمله 
المحافظة  هاجس  أمام  ضئيال  سيبدو  قدراته  من  الرفع 
متواضع  وصف  هي  متحركة  رمال  وسط  حياته،  على 
الدائم في  لوجوده  إضافة  والتعذيب،  واالبتزاز،  للخطف 

مرمى نيران اإلخوة األعداء.
مزمن،  كمرض  الليبية  الحالة  يزال  وال  الزم  مشهد 
من  الكثير  على  شاهدة  »الوسط«  جريدة  وكانت 
النحيل،  جسدها  ببواقي  ويفتك  يتمدد  وهو  مراحله 
اثنتين  يتراجع  حتى  خطوة  يتقدم  أن  يلبث  ال  الذي 
ملتهبة  أرضية  وقع  على  الجريدة  وحاولت  الوراء،  إلى 
كسر  ومحاولة  المهنة  بخيوط  اإلمكان  قدر  اإلمساك 
»صحف  الليبية  المطبوعات  الزمت  التي  التوقف  عقد 
المالي  بالعجز  تبدأ  ألسباب  طويلة،  لعقود  ومجالت« 

المجهول. إلى مدارك  وتنتهي 
مواكبتها  تواصل  أن  التجربة  هذه  في  الالفت  ولعل 
القاهرة  القوة  بسبب  جغرافيته،  خارج  الليبي  للشأن 
والسياسي  الخدمي  المستوى  على  إليها،  المشار 
من  مستفيدة  والفني،  والثقافي  والرياضي  واالقتصادي 
الفجوة  تقليص  التحريري  فريقها  التقنية ومحاولة  فورة 
بين مركز الحدث وموقع الرصد، فهل استطاعت صياغة 
رئيس  كترمومتر  المتلقى  يرى  وكيف  المعادلة  هذه 
نتناول  وهنا  الليبي؟  المشهد  في  حضورها  لفعاليتها 

الثقافي كجزء من تلك األبعاد. الشأن 

مختلف لون 
كجريدة  »الوسط«  إن  قناو  مفتاح  القاص  يقول 
وبوابة كانت منبرا جديدا له لون مختلف عما هو سائد 
كوادرها  خالل  ومن  »الوسط«  الليبي،  اإلعالم  في 

الوطن،  بأيديولوجيا  إال  المؤدلج  غير  الوطني  وتوجهها 
استطاعت أن تسد فراغا كبيرا في دنيا اإلعالم الليبي.

إلى  الورقية  الجريدة  تصل  أن  نتمنى  »كنا  وأضاف: 
لكن  الليبية،  المدن  كل  في  توزع  وأن  الليبية،  السوق 
والتوجهات  واالنقسامات  الضغوط  من  واضحا  يبدو 
والتحالفات اإلقليمية والدولية أنه ال أحد يريد الوسط، 
وأن التطرف من الجهتين ال يحب الوسط والوسطية«.

مزيدا  انطالقها  ذكرى  في  لـ»الوسط«  »نقول  وتابع 
من التقدم والمهنية والشفافية لخدمة الوطن، وننتظر 
وجمعهم  الليبيين  بين  الهوة  ردم  على  العمل  منها 
لحضن  بمقرها  الوسط  جريدة  وعودة  الوطن  لعودة 

الوطن«.
أن  معيتيق  عدنان  التشكيلي  والفنان  الناقد  ويرى 
فعاليات  متابعة  في  المهمة  المنابر  من  »الوسط« 
مراعاتها  مع  ودقيق،  حرفي  بشكل  الثقافي  المشهد 
شخصيا  »أنا  معلقا  وأضاف  المادة،  في  الجودة  دائما 
وأعتبرها  الثقافي  الشأن  في  وخصوصا  ينشر  ما  أتابع 
المجال،  أو مهتم في هذا  باحث  الصحيحة لكل  الوجهة 
على  عالوة  المهمة،  األسماء  من  والكثير  متنوعة  مادة 

اليومي«. للخبر  كونها مصدرا 

الغبار نفض 
دار  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  يقول  آخر  جانب  ومن 
وجود  من  الرغم  على  إنه  بطيخ،  سراج  للنشر،  الرواد 
انتشارا  حققت  »الوسط«  أن  إال  مصر،  في  إدارتها 
تحريرها  هيئة  بفضل جهود  وذلك  ليبيا،  داخل  ملحوظا 
تابعتها  زعبية،  بشير  والكاتب  الصحفي  رأسها  وعلى 
شبه  لتغطيتها  باهتمام  األخيرة  الثالثة  السنوات  خالل 
طرابلس  ولمدينة  والفني  الثقافي  للمشهد  الشاملة 

تحديدا.
رأيه  عن  عبر  أبوراس  رمضان  التشكيلي  الفنان 
على  الضوء  تسليط  من  تمكنت  »الوسط«  إن  بالقول 
للفنون  معارض  من  والثقافية،  الفنية  األحداث  مجمل 
وندوات  مسرحية  فنية  وعروض  ومهرجانات  التشكيلية 
عبر  ويذاع  ينشر  ما  مع  لتسهم  مختلفة،  وورش  ثقافية 
من  كثير  على  الغبار  بنفض  المختلفة  اإلعالم  وسائل 
يتسنى  حتى  واإلبداعية،  الفنية  والفعاليات  البرامج 
حراك  من  الوطن  هذا  في  يدور  ما  معرفة  للكثيرين 

متنوع. وإبداعي  ثقافي 
الرصد  من  الكثير  بمتابعة  سعيدا  »أجدني  وتابع: 
وغيرها  بطرابلس  التشكيلية  الفنون  لمعارض  الثقافي 
محلية  فنية  ورش  به من  قمنا  ما  وبمواكبة  المدن  من 
توثيقها  وكذلك  أجنبية،  وحتى  عربية  ومشاركات 
فنانين  بين  تشكيلي  فني  تالقح  من  يقام  لما  المستمر 
كان  وألمانيا  وإيطاليا  إسبانيا  من  وضيوف  ليبيا  من 

الفنية«. المعارض  الكثير من  لهم حضور في 

طرابلس ــ الوسط 

أدباء ومثقفون: الجريدة 
استطاعت أن تسد فراغا كبيرا 

في دنيا اإلعالم الليبي

● عدنان معيتيق

● مفتاح قناو

● سراج بطيخ 

● رمضان أبوراس

العام الثامن
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تتويج املغربية فرح

انطالق »حكايات متقاطعة«

أصالة في الرياض

فن x فن
فرح  المغربية  الفنانة  تُوجت 
في  ممثلة  أحسن  بجائزة  الفاسي 
عن  السينمائي«،  »غرناطة  مهرجان 
األخير  السينمائي  فيلمها  في  دورها 
محمد  الراحل  إخراج  من  »المورا«، 
إسماعيل. وقالت فرح إن التتويج خارج 
هويتها  معها  تحمل  وهي  دولتها 
جمياًل  إحساسًا  »كان  ومغربيتها 
سعادتي  وصف  يمكنني  ال  ورائعًا، 
تكن  لم  أنها  وأضافت  به«.  البالغة 
تتوقع ولو للحظة أن تكون من بين 

الفائزات في التظاهرة.

»حكايات  مسلسل  تصوير  انطلق 
الحكايات  على  يعتمد  والذي  متقاطعة« 
حكايات   6 خالل  المتصلة  المنفصلة 
كل حكاية مكونة من 5 حلقات وتتناول 
هذه الحكايات قصصًا وحواديت تناقش 
قصص الحب والصعوبات التي يواجهها 
يمكن  والتفاهم  بالحب  ولكن  اإلنسان 
اجتماعي  إطار  في  وذلك  عليها  التغلب 
تصوير  المسلسل  صناع  أسري.وبدأ 
»في  اسم  تحمل  والتي  األولى  الحكاية 
التاكسي« تأليف مصطفى جمال هاشم 
وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وبطولة 

دياب، آيتن عامر، محمد علي رزق.

تحيي،  أصالة  السورية  المطربة 
الرياض،  في  غنائيًا  حفاًل  الجمعة، 
أصالة  تقدم  أن  المقرر  ومن 
أغانيها  من  متنوعة  باقة  لجمهورها 
القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها 
ختام  حفل  أخيرًا  أصالة  وأحيت  الجمهور. 
دورته  في  العربية  الموسيقى  مهرجان 
النافورة داخل دار  الـ31 على مسرح 
األوبرا المصرية ورفع شعار كامل 

العدد.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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»علم« الفلسطيني يحصد الهرم الذهبي
لمهرجان  الـ44  الدورة  فعاليات  الثالثاء،  مساء  اختتمت، 
»القاهرة السينمائي الدولي«، في المسرح الكبير بدار األوبرا 
الكيالني،  نيفين  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  بحضور  المصرية، 
وعدد كبير من نجوم الفن، وصناع السينما في مصر والعالم 

العربي، والصحفيين واإلعالميين، والشخصيات البارزة.
بدأ الحفل بصعود الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، 
المهرجان  »إن  قائال:  االفتتاحية،  كلمته  إللقاء  المسرح  على 
عروضا  يقدم  أن  استطاع  متتالية،  أيام  تسعة  مدار  على 
وأفالما مختلفة للجمهور، باإلضافة إلى ارتفاع نسب الحضور 
الثقافة،  وزيرة  مع  تناقش  أنه  إلى  األفالم، مشيرا  لمشاهدة 
 3 أكبر  المهرجان من  الكيالني، حول جعل  نيفين  الدكتورة 

مهرجانات في العالم«.
القاهرة  مهرجان  رعاة  لجميع  بالشكر  فهمي،  وتوجه 
في  نائب  »يوميات  فيلم  عن  متحدثا  الدولي،  السينمائي 
األرياف« للمخرج توفيق صالح، الذي عرض ألول مرة بنسخته 
المرممة ضمن فعاليات الدورة الـ44، وأيضا النسخة المرممة 
لفيلم »أغنية على الممر« للمخرج علي عبدالخالق، مع عرض 

مشاهد منهما على الشاشة للجمهور.
الثقافة،  وزيرة  الكيالني  نيفين  الدكتورة  وتوجهت 
القاهرة  لمهرجان  الـ44  الدورة  ختام  إلعالن  المسرح  إلى 
فهمي  حسين  الفنان  بجهود  مشيدة  الدولي،  السينمائي 
رئيس المهرجان وجميع القائمين عليه.وجاءت القائمة الكاملة 
لجوائز الدورة الـ 44 لمهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«: 
في المسابقة الدولية، تم منح جائزة »الهرم الذهبي« أحسن 
فيلم »علم« )فلسطين(، ومنحت لجنة التحكيم إيمانويل نيكو، 

جائزة  فرنسا(  )بلجيكا،  دالفا«  بحسب  »الحب  فيلم  مخرجة 
الهرم الفضي )جائزة لجنة التحكيم الخاصة ألفضل مخرجة(، 
الهرم  بجائزة  )بولندا(  وملح«  البولندي »خبز  الفيلم  فاز  كما 
الكاتب كوسوكي موكاي  أول، وحصد  البرونزي ألفضل عمل 
جائزة »نجيب محفوظ«، ألفضل سيناريو عن فيلم »رجل ما« 
لجنة  أعلنت  إيشيكاوا.فيما  كي  إخراج  من  والفيلم  )اليابان(، 

الكاشف،  مصطفى  المصري  التصوير  مدير  حصول  التحكيم 
على جائزة »هنري بركات« أحسن إسهام فني، وهو من إخراج 

أحمد عبداهلل.
وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الممثل السوداني 
عن  بكري  محمود  والممثل  »السد«،  فيلم  عن  الخير  ماهر 
فيلم »عَلم«. كما فازت الممثلة زيلدا سمسون، بجائزة أحسن 

ممثلة عن فيلم »الحب بحسب دالفا« )بلجيكا، فرنسا( إخراج 
إيمانويل نيكو.

أما مسابقة آفاق السينما العربية، فقد فاز كارلوس شاهين 
الدين  »سعد  بجائزة  )لبنان(،  الوهم«  »أرض  فيلم  مخرج 
فيلم  التحكيم  لجنة  منحت  كما  عربي،  فيلم  أحسن  وهبة« 
»ِبركة العروس« )لبنان( جائزة صالح أبو سيف )لجنة التحكيم 

حصلت  حين  في  بريش،  باسم  إخراج  من  والفيلم  الخاصة(، 
فيلم  وحصد  تمثيلي،  أداء  أحسن  جائزة  عبود  كارول  بطلته 
»بعيدا عن النيل« )مصر، الواليات المتحدة( جائزة أحسن فيلم 

غير روائي، وهو من إخراج شريف القطشة.
وحصلت الممثلة الجزائرية لينا خضري، على تنويه خاص 
مونيا  إخراج  من  وهو  بلجيكا(  )فرنسا،  »حورية«  فيلم  عن 

ميدور.
)تونس(،  »نرجعلك«  فيلم  حصول  التحكيم  لجنة  وأعلنت 
وفي  الرديسي،  ياسين  إخراج  من  وهو  خاص،  تنويه  على 
حصول  التحكيم  لجنة  أعلنت  الدولية،  النقاد  أسبوع  مسابقة 
جائزة »شادي  المخرج دميترو سوكوليتكي سوبتشوك، على 
)أوكرانيا(،  »بامفير«  فيلمه  عن  فيلم،  أحسن  عبدالسالم« 
فيلم  الخاصة(  التحكيم  لجنة  )جائزة  فرج  فتحي  بجائزة  وفاز 
حصل  كما  صادق.  صايم  إخراج  ومن  )باكستان(  »جويالند« 
فيلم »ضحية« )سلوفاكيا( إخراج ميشال بالسكو على تنويه 

خاص من لجنة التحكيم.
التحكيم  لجنة  أعلنت  فقد  القصيرة،  األفالم  مسابقة  أما 
حصول فيلم »روزماري ب. أ- بعد أبي« على جائزة »يوسف 
ويؤهل  جنيه  ألف   100 وقيمتها  فيلم،  ألفضل  شاهين« 
جوائز  تصفيات  في  للمشاركة  الفائز  الفيلم  المهرجان 
فاز فيلم »صاحبتي«  األوسكار ألفضل فيلم قصير، في حين 
)مصر( إخراج كوثر يونس، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما 
حصد فيلم »أمنية واحدة لعينة« )التشيك( من إخراج بيوتر 

جاسينيكي، على تنويه خاص من لجنة التحكيم.
السيد،  أحمد عبداهلل  إخراج  فيلم »19 ب« )مصر(  وحصد 
جائزة أفضل فيلم عربي، وقيمتها 10 آالف دوالر، باإلضافة إلى 
جائزة »الفيبريسي«، في حين حاز فيلم »عَلم« جائزة يوسف 

شريف رزق اهلل )جائزة الجمهور(، وقيمتها 15 ألف دوالر.

عن  أبوذكري  كاملة  المصرية  المخرجة  أعربت 
سعادتها الكبيرة وفخرها بتكريمها من قبل مهرجان 
حمامة  »فاتن  بجائزة  الدولي«  السينمائي  »القاهرة 
الجائزة  زادت ألن  أن سعادتها  إلى  للتميز«، مشيرة 
أنها  إلى  ولفتت  العربية.  الشاشة  اسم سيدة  تحمل 
منها  سمعته  كما  أذنها  في  يتردد  صوتها  سمعت 
قبل تسع سنوات، عندما اتصلت بها لتهنئها بنجاح 
الرقيقة،  كلماتها  تذكر  زالت  وال  »ذات«،  مسلسل 
لديها  أن يكون  الكبير وتمنت  بالشرف  واصفة ذلك 

تاريخ مثل تاريخ الفنانة الكبيرة الراحلة.
وكشفت كاملة في تصريحات صحفية على هامش 
المهرجان سر تعاونها الطويل مع المخرج نادر جالل، 
قائلة: »نادر جالل كان من المخرجين دائمي العمل 
لديه  كان  السنوي  أعماله  جدول  وعلى  العام،  طوال 
إمام  عادل  بطولة  من  أحدهما  ثابت  بشكل  فيلمان 
كان  بينهما  وما  الجندي،  نادية  بطولة  من  واآلخر 
يقدم أفالم لنور الشريف، وأحمد زكي، وغيرهما من 
وعلى  آخر،  لنبدأ  فيلما  ننهي  كنا  وبالتالي  النجوم، 
المستوى اإلنساني كنت أحبه مثل أبي، وهذا الشعور 
كان يمنحني األمان، فقد كان يحميني من مضايقات 
حدثت لي في سن صغيرة وكانت كفيلة أن تجعلني 
أنهي مشواري مبكرا«، مضيفة: »تعلمت منه تكنيك 
مرحلة  في  معه  أحضر  أن  على  يصر  وكان  السينما، 
لها  أنه ال يوجد مشكلة ليس  المونتاج، كما علمني 
حل، ال سيما عندما تطرأ ظروف خارجة عن إرادتي«.

لها  تحمل  والتي  صفر«  »واحد  فيلمها  تجربة  وعن 
خصوصية معينة، أكدت المخرجة المصرية أنها كان 
السينما  بنوعية  المتعلقة  األحالم  من  الكثير  لديها 
لتقديم فيلم تدور  التي ترغب في تقديمها، وسعت 
الراحل  المخرج  أن  كاشفة  واحد،  يوم  في  أحداثه 
مريم  السيناريست  لها  رشح  من  هو  فوزي  أسامة 

نعوم لتتفق معها على تقديم فيلم »واحد صفر«.
الفيلم،  مشاهد  بعض  تصوير  كواليس  وكشفت 
يوم  األعالم  بيع  لتصوير  للشارع  »خرجنا  قائلة: 
منتخب  يحصد  أن  اهلل  ندعو  وكنا  النهائية،  المباراة 
مصر بقيادة حسن شحاتة لقب كأس األمم األفريقية، 
وأن تكون النتيجة »واحد – صفر« لصالح مصر، كي ال 
نضطر لتغيير اسم الفيلم، والحمد هلل صورنا مشاهد 

حية من الشارع«.
كفيلم  الغروب«  »واحة  تقديم  في  أمنيتها  وحول 
ذلك  تمنت  أنها  إلى  كاملة  أشارت  السينما،  في 
وقتها بسبب اضطرارهم للمط والتطويل كي يصل 
نفسه  الوقت  في  ولكنها  حلقة،   30 إلى  المسلسل 

فخورة بوجود هذا المسلسل في تاريخها الفني.
المناسب  السيناريو  تجد  أن  أبوذكري  وتمنت 
لتقديم فيلما كوميديا في السينما، وذلك بعد نجاح 
تقديم  رافضة  وش«،  »بـ100  الكوميدي  مسلسلها 
يسخر  أن  أو  مبتذلة  إيفيهات  على  تعتمد  كوميديا 
ال  النوع  فهذا  أمامه،  التي  البطلة  شكل  من  البطل 

يناسبها.

كاملة أبوذكري: فخورة بحصولي على جائزة تحمل اسم فاتن حمامة
بعد تكريمها

كنت أتمنى 
تقديم

 »واحة 
الغروب« 

كفيلم.. ولكن

»19 ب« أفضل فيلم عربي.. و»بعيدا عن النيل« أحسن فيلم غير روائي
 زيلدا سمسون أفضل ممثلة.. وماهر وبكري يتقاسمان جائزة أحسن ممثل

طرحت مشاكلهم وناقشت قضاياهم

ـ»الوسط« في مساندة الفنانني الليبيني سبع سنوات ل
صالح األبيض أحد النجوم الذين أضاءوا صفحاتنا.. وبورواق دافع عن أزمة النصوص

من   1985 العام  في  كانت  »بداياتي  قائاًل: 
بالممثل  فزت  حيث  الثانوية،  المدرسة  خالل 
على  المدرسي  المسرح  مهرجان  في  األول 
من  ذلك  بعد  االنطالقة  لتبدأ  ليبيا،  مستوى 
مسرحية  عروض  أربعة  في  االشتراك  خالل 
وبأدوار رئيسية رغم صغر سني وقتها، وتوقفت 
بعدها  ألعود  سنوات،   9 لمدة  ذلك  بعد 
فميه«  »سكر  بعنوان  تأليفي  من  بمسرحية 
البخيل«  »خليل  مثل  األعمال  بعدها  لتتوالى 
عدة  في  شاركت  كما  كوشة«،  يا  و»كوشي 
»أهاًل«  برنامج  تجربة  بعد  تلفزيونية  أعمال 
الدكتور  تأليف  رمضان«  في  »رمضان  مثل 
و»الطايح  درويش«  و»الطيب  الشيخي،  أسامة 
مرفوع« و»ع الماشي« و»دايخ في عالم بايخ« 
إلى  باإلضافة  تأليفي،  من  األعمال  هذه  وكل 
الجارد،  عبدالباسط  تأليف  من  »المحطة« 
وفي العام 2011 قدمنا مسلسل »أبيض شو« 
والذي صورناه في مدينة اإلنتاج هنا في مصر، 
»سنترا  اإلذاعي  المسلسل  كان  أعمالي  وآخر 
فيش« والمقرر إذاعته على محطة »المتوسط« 

وعدد آخر من المحطات.
بأنه  الليبي  الشعب  الكبير  الراحل  ووصف 
»شعب عطوف ومتضامن بطبعه«، وذلك بعد 
ما لمسه من تكاتف عدد كبير من أبناء الجالية 
الليبية في القاهرة بعد علمهم بمرضه، وتمنى 
اهلل  يلم  أن  المرض  فراش  على  وهو  األبيض 
التي  المشكالت  عنهم  وتبتعد  الليبيين  شمل 

تفرق بينهم.
وعن وضع الفنان الليبي، عبر صالح األبيض 
وقتها عن حزنه بسبب وقوع عدد كبير منهم 
أي  يجدوا  »لم  قائاًل:  وأضاف  للمرض،  فريسة 
شخص يلتفت لهم، ولكنني وهلل الحمد وجدت 
معي،  المتضامنين  الناس  من  كبيرًا  عددًا 
تسليط  عدم  هو  ذلك  في  السبب  أن  وأعتقد 
األضواء عليهم من قبل اإلعالم، أوعدم سعيهم 

في  »الفنان  مؤكدًا  بآالمهم«،  الناس  لتعريف 
ألن  االستقرار،  وجود  عدم  بسبب  متأثر  ليبيا 
الفن في ليبيا عمومًا يحتاج إلى استقرار الدولة، 
ووقتها سينهض من جديد، ويكفي ركود الركح 
في المسرح بسبب عدم وجود األمن واالستقرار 

المطلوبين من أجل استمراره«.
حاورتهم  الذين  الفنية  الوجوه  ومن 
»الوسط«، الفنان والسيناريست أمين بورواق، 
الرغم  على  السيناريو،  كتَّاب  أهم  أحد  وهو 
كانت  الفنية  لألعمال  نشره  بداية  أن  من 
األعمال  عديد  كتب  حيث   ،2005 العام  مع 
قصة  كاتب  فهو  الليبي،  والتلفزيون  للمسرح 
الصحف  نتاجه في عديد  قصيرة متفرد، ونشر 
كتب  وكذلك  اإللكترونية،  والمواقع  والمجالت 
للتلفزيون السوري مسلسل »مرايا« من بطولة 

ياسر العظمة.
بورواق علق في حوار مطول العام 2019 عن 
أزمة النصوص التي يتهم البعض بها الحركة 
الفنية في ليبيا، قائاًل: »كتابة السيناريو والحوار 
فن وله قواعده، وأغلب األعمال التي تقدم في 
الفترة األخيرة تكتب على عجل بسبب الظروف 
الكتاب،  وكذلك  الليبي  الفنان  بها  يمر  التي 
وأزمة الكتابة نستطيع أن ننهيها متى وُجدت 
سنوات  منذ  طالبنا  فنحن  ذلك،  في  الرغبة 
بإقامة الدورات المتخصصة في كتابة السيناريو 
ليبيا هي  البالد، حيث إن  والحوار داخل وخارج 
القصة،  كتَّاب  من  مئات  لدينا  القصة،  بلد 
ومجتمعنا يعج باألحداث والقصص التي تحتاج 
أعمال  في  لصياغتها  سيناريو  كتاب  إلى  فقط 
يحتاج  الفني  العمل  يظل  لكن  مهمة،  درامية 
ما  كثيرًا  اإلمكانات  قلة  وبسبب  إمكانات  إلى 
لتكون  النصوص  في  للتعديل  المخرج  يلجأ 

مناسبة لإلمكانات المادية والفنية«.
 

منذ عددها 
األول في السادس 
والعشرين من نوفمبر 
العام 2015، واكبت 
جريدة »الوسط« الحركة 
الفنية في ليبيا والمنطقة العربية، 
وحتى العالمية. ورغم الظروف 
الصعبة التي ألمت بالحياة في 
ليبيا بعد ثورة فبراير، لم تتوان 
»الوسط« عن مساندة الفنانين 
الليبيين وطرح مشاكلهم 
وقضاياهم، بل وصاحبتهم في 
رحالتهم العالجية، ومنهم الراحل 
الكبير صالح األبيض، الذي تحدث 
معنا في حوار مطول أثناء رحلته 
العالجية بالقاهرة في العام 2018، 
كاشفًا بعض ذكرياته مع الفن، 

في ختام »القاهرة السينمائي الدولي«

القاهرة ــ محمد علوش
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حوار: عبدالرحمن سالمة

أمني بورواق: مهرجان »درنة املسرحي« أكد استمرار اإلبداع في مواجهة اإلرهاب
الفنان والسيناريست أمين بورواق، هو أحد أهم كتاب 
السيناريو، على الرغم من أن بداية نشره لألعمال الفنية 
كانت مع العام 2005، حيث كتب عديد األعمال للمسرح 
والتلفزيون الليبي، فهو كاتب قصة قصيرة متفرد، ونشر 
نتاجه في عديد الصحف والمجالت والمواقع اإللكترونية، 
من  »مرايا«  مسلسل  السوري  للتلفزيون  كتب  وكذلك 
بطولة ياسر العظمة. بورواق كاتب وفنان من مدينة الفن 
والجمال، درنة الزاهرة، وبعد أن تنفست نسائم الحرية كان 

لنا معه هذا الحوار.
لحضن  درنة  عودة  لك  تمثله  ماذا  البداية..  في   ●

الوطن؟
والعاشقة  الوطنية  في  الموغلة  المدينة  هذه  درنة، 
دائمًا  وستبقى  لإلرهاب،  يومًا  تركن  لن  والجمال،  للفن 
مروجي  من  وللنخب  للفنانين  وقبلة  للثقافة  عاصمة 
»درنة  مهرجان  احتضنا  وأخيرًا  واإلبداع،  والسعادة  الحب 
مهمة  رسالة  توجيه  به  أردنا  الذي  المسرحي،  الزاهرة« 
اإلرهاب  حاول  مهما  اإلبداع  عن  نتوقف  لن  أننا  هي  جدًا 
أن ينشر سمومه وتهديده للناس، وكنا نقف على الخشبة 
مع ضيوفنا ونستمتع باألعمال المسرحية لنقول للعالم إننا 
واالنطالقة  والفن  والجمال  الحب  لنشر  العطاء  سنواصل 
أشكر  أن  لي  واسمح  الزاهرة،  الدرنة  هذه  من  هنا،  من 
الليبية؛  المدن  من  زارونا  الذين  الليبيين  الفنانين  كل 
مهرجان  خالل  من  فرحتنا  ومشاركتنا  معنا  للمساهمة 
»درنة الزاهرة«، الذي وددنا آنذاك أن يشاركنا زمالؤنا من 
والدورات  الثانية  الدورة  العربية، ونأمل في  الدول  بعض 
المغرب  من  بمشاركة  عربيًا  مهرجانًا  يكون  أن  التالية 
الطموح  دائمًا  لدينا  فنحن  الخليج،  ودول  ومصر  العربي 
ألن تكون مدينة درنة في الطليعة الفنية، واسمح لي أن 
توفيق  والفنان  درباش  هيثم  الشاب  للفنان  شكري  أقدم 
الشباب  نخبة من  الفيتوري من خالل مشاركتهما صحبة 

زاروا درنة في وقت عصيب جدًا باسم فرقة »ذات  الذين 
مسرحيًا  عماًل  وقدموا  للخطر  أنفسهم  وعرضوا  الرمال« 
سنة 2015 وكانت هذه الزيارة برئاسة الفنان الكبير إبريك 
درباش، ولم يرهبهم بعض المتطرفين، بل قدموا عماًل 
مسرحيًا شاهده الكبار والصغار في تحدٍ لإلرهاب، تأكيدًا 
على أننا بالفن والجمال نستطيع أن ننتصر على القبح بكل 

صوره وأشكاله.
أزمة  نعاني  أننا  البعض  رأي  على  تعليقك  ما   ●

نصوص؟

كتابة السيناريو والحوار فن وله قواعده، وأغلب األعمال 
بسبب  عجل  على  تكتب  األخيرة  الفترة  في  تقدم  التي 
الظروف التي يمر بها الفنان الليبي وكذلك الكتاب، وأزمة 
الكتابة نستطيع أن ننهيها متى وُجدت الرغبة في ذلك، 
فنحن طالبنا منذ سنوات بإقامة الدورات المتخصصة في 
كتابة السيناريو والحوار داخل وخارج البالد، حيث إن ليبيا 
القصة، ومجتمعنا  القصة، لدينا مئات من كتاب  هي بلد 
كتاب  إلى  فقط  تحتاج  التي  والقصص  باألحداث  يعج 
يظل  لكن  مهمة،  درامية  أعمال  في  لصياغتها  سيناريو 

اإلمكانات  قلة  وبسبب  إمكانات  إلى  يحتاج  الفني  العمل 
كثيرًا ما يلجأ المخرج للتعديل في النصوص لتكون مناسبة 

لإلمكانات المادية والفنية.
● احكِ لنا عن تجربة مسابقة السيناريو التي شاركت 

بها في مصر؟
هلل  والحمد  الكثير،  لي  وأضافت  موفقة  كانت  التجربة 
وهي  شريفة،  منافسة  بعد  األول  الترتيب  على  تحصلت 

ُأقيمت تحت إشراف ورعاية قناة »ليبيا تي في«.
● ماذا عن مشاركتك مع الفنان السوري الكبير ياسر 

العظمة؟
أحد  وجدي  فنية  لعائلة  أنتمي  أنني  من  الرغم  على 
محمد  الفنان  مع  درنة  في  الوطني  المسرح  مؤسسي 
مديرًا  كان  ووالدي  الطرابلسي  أنور  والفنان  عبدالهادي 
وأحتفظ  أكتب  كنت  أنني  إال  بدرنة،  الوطني  للمسرح 
تواصلت  األلفية  هذه  بداية  في  ولكن  لنفسي،  بأعمال 
النور،  ترى  أن  ألعمالي  وسمحت  الفنانين  بعض  مع 
الكتابات  هذه  أن  رأى  زابيه  بن  أكرم  الفنان  وصديقي 
ياسر  السوري  الفنان  يقدمها  التي  األعمال  من  قريبة 
العظمة وبالفعل تواصلت معه، وأرسلت له تلك الحلقات 
تفاصيل  في  وتحدثنا  مرات  ثالث  سورية  في  وزرته 
جاهزًا  فنيًا  عماًل  يقدم  عندما  والكاتب  الحلقات،  هذه 
غير  فهو  الصحيحة  الكتابة  شروط  كل  من  ومستوفى 
ليبيا عندما تقدم عماًل مكتوبًا ال  أخرى، في  بأمور  ملزم 
عن  لهم  تبحث  أن  منك  ينتظرون  وإنما  بذلك  يكتفون 
رعاة وعن ممثلين، أما في الدول األخرى يتسلمون منك 
الدرامية  المعالجة  بعدها  وتبدأ  دورك،  وينتهي  العمل 
من قبل متخصصين، لكنني مع ذلك متفائل بأن القادم 
لدي  موجودة  أراها  التي  اإلرادة  وُجدت  متى  أفضل 
نأمل  فقط  المستحيل،  يتحدون  الذين  الشباب  فنانينا 

الوقوف  والثقافة  الفن  عن  المسؤولين  من 
الفرص  ومنحهم  وتشجيعهم  معهم 

ودعم  المهرجانات  على  واإلنفاق  الكافية 
الفنية  الدورات  وإقامة  الفنية  األعمال 

المتخصصة.

أعرب عن سعادته بالعمل مع السوري ياسر العظمة

ممثل صيني يفوز بجائزة 
»أحمد زكي«.. وطفلة كورية 
تحصد جائزة »سعاد حسني«

ten
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 فيلم عن نساء خارقات يتصدر 
شباك التذاكر األميركية

تصدّر »كابتن مارفل«، الفيلم األول المتمحور حول نساء من أجواء 
أبطال »مارفل«، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية 
مجموعة  أفادت  ما  بحسب  الصاالت،  في  عرضه  من  األول  األسبوع 

»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
الحائزة  بري الرسون  فيه  البطولة  دور  تؤدي  الذي  الفيلم  وحصد 
العائدات.  من  دوالر  مليون   153 حوالي   2016 أوسكار سنة  جائزة 
وهي  مارفل،  بالقبطانة  الملّقبة  دانفرز  كارول  دور  الرسون  وتلعب 
وتكتسب  فضائية  مخلوقات  مركب  مع  حادث  في  تنخرط  طيّارة 

قدرات خارقة، وفق »فرانس برس«.
ويشارك في هذا العمل الذي أخرجه راين فليك وآنا بودن كّل من 

سامويل إل. جاكسون وأنيت بينينغ وجود لوو.
الرسوم  أفالم  من  واألخير  الثالث  الجزء  الثانية  المرتبة  واحتّل 
إيه  دراغون:  يور  ترين  تو  »هاو  عنوان  تحت  »دراغون«  المتحركة 
هيدن وورلد« من إنتاج استوديوهات »دريمووركس«، حاصدًا 14,7 

مليون دوالر من العائدات.
فاميلي  ماديا  »إيه  واحدة  بتراجع مرتبة  الثالثة  المرتبة  وتاله في 
فيونيرل«، وهو الجزء التاسع واألخير من سلسلة األفالم المتمحورة 
حول شخصية الستينية المشاغبة ماديا الذائعة الصيت في الواليات 

المتحدة. وحّقق الفيلم 12,1 مليون دوالر من العائدات.
وتاله في المرتبة الرابعة »ذي ليغو موفي 2: ذي سيكند بارت« مع 
3,8 مليون دوالر من العائدات، متقدمًا على »أليتا: باتل إنجل« في 

المرتبة الخامسة مع إيرادات بلغت 3,2 مليون دوالر.
وفي ما يأتي بقية المراكز في تصنيف األفالم العشرة األولى على 

شباك التذاكر في أميركا الشمالية:
-6 »غرين بوك« مع 2,5 مليون دوالر.

-7 »إزنت إت رومانتيك« مع 2,4 مليون دوالر.
-8 »فايتنغ ويذ ماي فاميلي« مع 2,2 مليون دوالر.

-9 »غريتا« مع 2,2 مليون دوالر.
-10 »أبولو 11« مع 1,3 مليون دوالر.

شرم الشيخ ــ الوسط

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان »شرم 
بإعالن  الجمعة،  مساء  اآلسيوية«  للسينما  الشيخ 
األفغاني  الفيلم  حصد  حيث  الفائزين،  على  الجوائز 
للمخرج جامشيد محمودي، جائزة  أم عظيم«  »رونا.. 

أفضل روائي طويل.
للمخرج  حرب«  »مسافرو  السوري  الفيلم  وفاز 
باقي  وفي  عربي،  فيلم  أفضل  بجائزة  سعيد  جود 
فيلم  حصل  الطويل،  الروائي  الفيلم  مسابقة  جوائز 
تنويه خاص،  إلدار فجفاروف، على  للمخرج  »بايجال« 
وحصد الفيلم الياباني »المسدس« على جائزة أحسن 
وهايديكي  تاكي  ماساهارو  الفيلم  لكاتبي  سيناريو 
شيشيدو، ونالت جائزة )سعاد حسني( أحسن ممثلة، 
المهن  نقابة  من  مقدمة  دوالر  آالف  ثالثة  وقيمتها 
»اآلنسة  فيلم  بطلة  آه،  سي  كين  الطفلة  التمثيلية، 
ممثل،  أحسن  زكي(  )أحمد  جائزة  وحصد  بايك«. 
المهن  نقابة  من  مقدمة  دوالر  آالف  ثالثة  وقيمتها 

الصيني  الفيلم  بطل  جي،  جين  هوانج  التمثيلية، 
إلى  ذهبت  فقد  مخرج  أحسن  جائزة  أما  »الضلع«، 

ليون لي، مخرج فيلم »سونج النج« من فيتنام.
رايحة  »وأنا  فيلم  حصل  الطلبة  مسابقة  وفي 

سندس  للمخرجة  السينما«، 
فيلم،  أفضل  جائزة  على  طارق 
واحدة  بجائزة  اللجنة  واكتفت 
تقارب  بسبب  المسابقة  لهذه 
في  أما  األفالم،  باقي  مستوى 
حصل  القصير،  الفيلم  مسابقة 
لوالدي«  »رسالة  المصري  الفيلم 
تنويه  على  جالل  لؤي  للمخرج 
الفلسطيني  الفيلم  خاص، وحصد 
نايفة،  أمين  للمخرج  »العبور« 
على المركز الثالث في المسابقة، 

»نخب  السوري  الفيلم  الثاني  المركز  جائزة  ونال 
الفائز  الفيلم  أما  عبيد،  أسامة  للمخرج  ثاني« 
للمخرج  »نسيان«  اإليراني  فكان  األول  بالمركز 

محمدي. فاطمة 

مسابقة  أقيمت  بالمهرجان،  جديد  تقليد  وفي 
تحريك  فيلم  أفضل  جائزة  وذهبت  التحريك،  ألفالم 
للمخرج  األخير«  »الخيال  اإليراني  للفيلم  طويل 
الفيلم  مسابقة  تحكيم  لجنة  أما  راهوجزار.  أشكان 
منحت  الطويل  التسجيلي 
اإليراني  للفيلم  خاصًا  تنويهًا 
مع  ثانية  و15  دقيقة   76«
للمخرج  كياروستامي«،  عباس 
وذهبت  صمديان،  اهلل  سيف 
وثائقي  فيلم  أفضل  جائزة 
»روك  األفغاني  للفيلم  طويل 
بيرد،  ترافيز  للمخرج  كابول«، 
ونال جائزة لجنة تحكيم النقاد، 
الفيلم الفيتنامي »سونج النج« 

للمخرج ليون لي.
عائلي«  »لقاء  فيلم  حصل  الورش  مسابقة  وفي 
المسرح«  »حارس  فيلم  وحصد  الثالث،  المركز  على 
فيلم  نصيب  من  األول  المركز  وكان  الثاني،  المركز 

»ذاكرة الغروب«.

الصينية،  للفرقة  غنائية  فقرة  الختام  حفل  وشهد 
للفنون  تترستان  لفرقة  استعراضية  فقرة  وكذلك 
رسالن  هبة  المصرية  المطربة  قدمت  كما  الشعبية، 
أحمد  كلمات  من  الحياة«  على  »اتفرج  بعنوان  أغنية 
عالء وألحان نادر نور وتوزيع خالد عز وهندسة صوتية 
ستوديو  »دي  من  مهداة  واألغنية  عز،  لمصطفى 

برودكشن«.
الكبير  الناقد  تكريم  أيضًا  الختام  حفل  شهد  كما 
يوسف شريف رزق اهلل، والذي اعتذر عن عدم الحضور 
بسبب ظروف صحية، كما تضمن الحفل تكريم المخرج 
الصيني شيه في، رئيس لجنة تحكيم األفالم الروائية 

الطويلة، وهو الملقب بـ»حكيم السينما الصينية«.
»شرم  لمهرجان  الثالثة  الدورة  ختام  حفل  حضر 
مجدي  المخرج  برئاسة  اآلسيوية«  للسينما  الشيخ 
وزير  مستشار  عبدالجليل  خالد  الدكتور  علي،  أحمد 
الثقافة، الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مؤسسة 
»نون للثقافة والفنون«، باإلضافة إلى الفنانين عبير 
وعمرو  منصور  ومحسن  عمر  وألفت  وانتصار  صبري 

عابد، والمخرج أحمد صقر.

في ختام »شرم الشيخ للسينما اآلسيوية«

 »رونا« األفغاني يحصد جائزة األفضل.. و»مسافرو حرب« أحسن فيلم عربي

»العامة للخيالة واملسرح« تستعد لرمضان 
بمجموعة من األعمال الدرامية

زار رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح 
العاصمة  البيوضي،  محمد  والفنون، 
التونسية، في مارس الجاري، لتفقد العمل 
على عدد من األعمال الليبية، التي تنتجها 
الهيئة مؤخرًا؛ استعدادًا لعرضها ضمن 

شهر رمضان المقبل.
البيوضي،  تفقد  الزيارة  هامش  وعلى 
عمل  فريق  له،  المرافق  الوفد  رفقة 
الذي يتم تصويره  ملحمة »لم الشمل« 
بوالية صفاقس جنوب جمهورية تونس، 
وكان في استقباله الفنان الليبي عبد اهلل 
العمل،  هذا  على  العام  المشرف  األسود 
بالفريق  اجتماعًا  الهيئة  رئيس  وعقد 
وفًقا  العمل،  سير  على  لالطالع  الفني 

للمكتب اإلعالمي للهيئة.
سراج  الليبي  المخرج  وّقع  أن  وسبق 
مسلسل  إنتاج  عقد  فبراير،  في  هويدي، 
بمقر  »بارانويا«  بعنوان  جديد  درامي 

الهيئة في طرابلس.
هويدي  سراج  تأليف  من  والمسلسل 
التريكي،  محمد  الليبي  المخرج  وإخراج 
الدراما  نجوم  من  مجموعة  وبطولة 
األوركيد  شركة  المنفذ  والمنتج  الليبية، 

لإلنتاج الفني التابعة للهيئة.
الخاصة  صفحته  على  هويدي  وكتب 
االجتماعي »فيسبوك«،  التواصل  بموقع 
»تم بحمد اهلل توقيع عقد إنتاج المسلسل 

بذلك  ليكون  بارانويا،  الكبير  الدرامي 
العمل الدرامي الثامن في مسيرتي«.

إنتاج  من  سيكون  »العمل  وأضاف 
الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، 
ومن إخراج محمد التريكي، وهو المخرج 
مخرجي  وأحد  ليبيات،  لمسلسل  المنفذ 
إيمان،  وفيلم  حكاية  يوم  كل  مسلسل 
الليبية،  الدراما  نجوم  ألمع  بطولة  ومن 
الهيئة  رئيس  قبل  من  تكليفي  وتم 
على  العام  باإلشراف  البيوضي  محمد 

تنفيذ العمل«.
سراج هويدي مواليد 10 مارس 1984، 
قدم  ليبي،  وسيناريست  ومؤلف  كاتب 
العديد من األعمال الليبية منها مسلسل 
مسلسل  دراجنوف،  ومسلسل  روبيك، 

العشوائي،  وفيلم  فوبيا،  مسلسل  عياد، 
كما شارك في تأليف مسلسل هي هكي 

العام 2008.
منها  الجوائز  من  بالعديد  فازهويدي 
عن   2009 لعام  كاتب  أفضل  جائزة 
وجائزة  الثالث،  الجزء  ليبيات  مسلسل 
لعام  دراما  كاتب  أفضل  سيبتيموس 
2013 عن مسلسل فوبيا، وجائزة أفضل 
لإلذاعة  القاهرة  مونديال  من  مسلسل 
وجائزة  فوبيا،  لمسلسل  والتلفزيون 
السينمائي  قابس  مهرجان  من  الواحة 
العشوائي،  فيلم  عن   2016 الدولي 
لفيلم  أفريقيا  في  فيلم  أفضل  وجائزة 
سيتي  آرت  مهرجان  من  العشوائي 

السينمائي الدولي بالكاميرون 2016.

حرمت من تسجيل أدعية دينية
ألن اسم جدي »جورج«

الذي  بالتكريم  المصرية هالة صدقي عن سعادتها  الفنانة  أعربت 
اآلسيوية«  للسينما  الشيخ  »شرم  مهرجان  من  أخيرًا  عليه  حصلت 

رغم أنه جاء متأخرًا، بحسب وصفها.
فعاليات »شرم  على هامش  لـ»الوسط«،  في تصريحاتها  وأضافت 
من  هناك  أن  كبيرة  بسعادة  »أشعر  اآلسيوية«،  للسينما  الشيخ 
التكريم  وهذا  مهضومًا،  كان  حقي  أن  ويشعر  بي،  ويفكر  يقدرني 
وفي  بالطبطبة،  أشبه  فاألمر  زمن،  منذ  يحدث  أن  يجب  وكان  تأخر 
لكنها  الجوائز،  لتجميع  وليس  جمهوري  أجل  من  أعمل  أنا  النهاية 

لفتة جميلة وأسعدتي بشدة«.
وأكدت أن سبب غيابها عن السينما حاليًا يعود إلى ضعف األفالم، 
قائلة: »أرفض االشتراك في األفالم لمجرد التواجد، إما أن أقدم دورًا 
يضيف لي وأضيف إليه أو ال، لكن لألسف أغلب األعمال التي تعرض 
السينما  أن  كما  تمثيلي،  وليس  اسمي  استغالل  بهدف  تكون  علي 
شباب  فهناك  االقتصادية،  الحالة  بسبب  بشدة  تأثرت  عام  بشكل 

مخرجون موهوبون، لكن الوضع االقتصادي ال يساعدهم«.
رامي  األميركي  المصري  النجم  من حصول  موقفها  عن  وبسؤالها 
مالك على األوسكار واحتفاء العالم به في مقابل منع نجوم مصريين 
أيضًا  أنها  صدقي  كشفت  الدينية،  هويتهم  بسبب  بطوالت  من 
تعرضت لبعض التهميش والفرص الضائعة بسبب هويتها الدينية، 
لحظة  وفي  أشهر،  تدريب  بعد  دينية  أدعية  على  تعاقدها  إلغاء  مثل 
توقيع العقد؛ ألن اسم جدها »جورج«، وإنها كانت في بعض األوقات 
»بالطبع  وأوضحت:  خلفها،  من  بالكالم  يسيء  أو  يسب  من  تسمع 

عليهم،  بل  منهم،  أتضايق  ال  ولكني  المشكلة،  لتلك  تعرضت 
تفكيرهم«. بسبب قصر 

بمهرجان  تكريمها  في  المميز  أن  إلى  المصرية  الفنانة  وأشارت 
رغم  لها،  رسمي  تكريم  أول  أنه  هو  السينمائي«  الشيخ  »شرم 

أدوارها في  أماكن مختلفة عن  على جوائز عديدة من  أنها حصلت 
أعمالها، لكنها المرة األولى التي يتم تكريمها من مهرجان رسمي 

في الدولة، ويبقى التكريم الحقيقي هو حب الجمهور.
تقدمه  ما  بقيمة  ليشعرا  معها  طفليها  اصطحابها  وعن 
طفليها  أن  أكدت  بالتكريم،  سعادتها  ويشاركاها  والدتهما 
يتمتعان بمواهب فنية متعددة لكنها تشفق عليهما من دخول 
لن  ولكنها  تواجههما،  قد  التي  للصعوبات  نظرًا  الفن  عالم 

تمنعهما من االحتراف إذا قررا أن يفعال ذلك.
أعمالها هو أن يكون  اختيار  وأضافت هالة أن أهم معيار في 
المخرج متميزًا، ألنها تكون ممثلة جيدة مع المخرج القادر على 
توظيف قدراتها وتقديم عمل متكامل، وقالت إن المخرج عاطف 
الطيب هو األب الروحي لها، وإنه لو عاش أطول لكان وضعها 
التابوهات  من  أخرجها  من  أول  ألنه  كبير،  بشكل  تغير  الفني 

التقليدية وقدمها في أدوار مميزة وعالمات فنية.
في  قدمتها  التي  األعمال  »بعض  فقالت:  أعمالها  أسوأ  أما 
فاهم  شخص  وجود  وعدم  الخبرة،  وعدم  االنتشار  مرحلة 
امتنعت  أنني  حتى  ال،  أو  جيد  هو  لما  يوجهني  بجانبي 
بعض  حصر  بسبب  فنية  أعمال  تقديم  عن  طويلة  لفترة 
المخرجين لي في أدوار إغراء، فبعض األفالم سقطت مني 

بسبب عدم خبرتي أو عدم خبرة صناعها ومخرجيها«.

هالة صدقي: 

شرم الشيخ ــ محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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البطوالت  مشوار  »الوسط«  جريدة  واكبت 
األجسام  كمال  في  ليبيا  لبطلي  والتتويج 
كمال  الليبي  النجم  تحصل  وأخيرًا  والمالكمة، 
»تامبا  بطولة  في  الثاني  المركز  على  القرقني 
برو« الدولية لبناء األجسام في الواليات المتحدة 
في  جدارته  القرقني  أثبت  بعدما  األميركية، 
مسابقة بناء األجسام في الوزن المفتوح، وأنه ال 
في  وظهر  الـ50،  عامه  تجاوزه  رغم  متألقًا  يزال 
وسيمترية  »تنشيف  سواء  عضلية  صورة  أبهى 
مالك  الليبي،  المالكم  واصل  كما  وتناسق«، 
مشوار  عبر  بقوة،  العالمية  نحو  االنطالق  الزناد، 
فوزه  آخرها  وكان  المتوالية،  باالنتصارات  حافل 
المونتنيغري  خصمه  أمام  القاضية  بالضربة 
قناة  ونقلت  بلجيكا،  في  سكريليغ  ألمير 
وتابعها جمهور  نقاًل حصريًا،  المباراة  »الوسط« 
خصيصًا  نصبت  كبيرة  شاشة  عبر  طرابلس  في 
في   18 رقم  الفوز  ليكون  الشهداء،  بميدان 

مسيرته، منها 17 بالضربة الفنية القاضية.
مشوار كمال القرقني مع كمال األجسام

الفضية  بالميدالية  القرقني  كمال  تتويج  جاء 
بعد منافسة قوية جدًا مع أبطال عالميين، ليحقق 
باأللقاب  الحافلة  مسيرته  إلى  يضاف  جديدًا  لقبًا 
البطل  ويأمل  المتنوعة،  العالمية  والبطوالت 
من  قوة  بكل  واالستعداد  التحضير  في  الليبي 
في   »2022 أوليمبيا  »مستر  لقب  استعادة  أجل 
األميركية،  المتحدة  بالواليات  كلغ  الـ212  وزن 
أكيم  األول  األولى:  األربعة  المراكز  ترتيب  وجاء 
كوينتون  والثالث  القرقني  كمال  والثاني  ويليامز 
البطل  وتوج  سبق  ماكي،  جوزيف  والرابع  إريا 
العالمي الليبي كمال القرقني بالقالدة البرونزية 
وقوية  شرسة  منافسة  في  ثالثًا  حل  أن  بعد 
الرياضة  جمهور  يرضي  مشرف  وظهور  وصمود 
البطل  وتوج  األجسام،  بناء  لعبة  في  العالم  حول 
في  القالدات  بعديد  القرقني  كمال  العالمي 
والميدالية  باللقب  توج  حيث  أولمبيا«،  »مستر 
 2020 العام  والفضية   2019 العام  الذهبية 
والبرونزية العام 2018 والبرونزية العام 2021.

وحرص النجم العالمي المصري رامي السبيعي 
أوليمبيا  »مستر  بطل  رامي«  بـ»بيغ  الشهير 
الليبي  اللعبة،  بأسطورة  اإلشادة  على   ،»2021
القرقني  دور  عن  رامي  وتحدث  القرقني،  كمال 
في حياة لعبة كمال األجسام عمومًا، مطالبًا إياه 
الليبي  النجم  واصفًا  واالستمرار،  التوقف  بعدم 
الكبير بأنه إعجاز وتاريخ لن يطوله أي العب في 

الوطن العربي.
القرقني  كمال  العالمي  الليبي  البطل  وأحرز 
للمحترفين  كالسيك«  »أرنولد  بطولة  ذهبية 
الواليات  في  ُأقيمت  التي  األجسام  لبناء   2018
المتحدة األميركية بعد احتالله المركز األول من 
هي  هذه  وتعد  العالم،  رياضيي  من  العديد  بين 
هذه  في  ليبي  رياضي  باسم  تسجل  ذهبية  أول 
بناء  في  العالم  بطل  اسم  تحمل  التي  البطولة 

األجسام أرنولد شوارزنيغر، وتقام المنافسات في 
أواخر فبراير أو أوائل مارس بكولومبس، أوهايو، 
»أرنولد  وتعتبر  األميركية،  المتحدة  الواليات 
كالسيك« من أكبر بطوالت كمال األجسام ماديًا 
بعد »مستر أولمبيا«، حيث إن الجائزة األولى في 
نقدًا، وسيارة  دوالر  ألف   130 إلى  2017 وصلت 

من نوع »هامر«، وساعة »روليكس«.
أهم  من  القرقني  كمال  الليبي  البطل  ويعد 
بطولة  صاحب  كونه  الساحة،  على  الالعبين 
يعد  كما  بها،  فاز  مرات  خمس  من  ألكثر  العالم 
الفترة  في  العربية  األجسام  وأفضل  أقوى  من 
منازلته  عربي  بطل  أي  يستطع  فلم  األخيرة، 
محمد  المغربي  البطل  باستثناء  عليه،  والتغلب 
 2013 العام  واحدة  مرة  عليه  تغلب  الذي  زكريا 
في المغرب، وحقق المركز األول في فئة وزن أكثر 

من الـ100كغم.

مالك الزناد وعالمية المالكمة
المصنف  الزناد،  حرص  الماضي،  مارس  في 
في  بلده  أبناء  وسط  االحتفال  على  عالميًا،   90
بالقاضية  نصره  عقب  المالبس،  تغيير  غرفة 

الشهير  نيهاروف  الروسي  المالكم  حساب  على 
مباراة  في  عالميًا،   77 والمصنف  بـ»المدمر«، 
عادية  غير  تجهيزات  وسط  بلجيكا،  في  ُأقيمت 

الموعد،  في  الزناد  فكان  الكبير،  للحدث 
ومارس هوايته في تحقيق الفوز بالقاضية 
مسيرته،  في  الـ17  الفوز  محرزًا  الـ16 

أمام  القاضية  وجاءت  بالنقاط،  وواحدة 
التاسعة،  الجولة  في  الروسي  الخصم 
نجوم  من  كواحد  وموهبته  جدارته  ليؤكد 

رحم  من  منطلقًا  العالم،  مستوى  على  اللعبة 
المعاناة، بعد أن رسم لنفسه طريق البطوالت 

واالنتصارات.
الليبي  جمهوره  مشاركة  على  حرص  الزناد 

والعالمي، بعد أن بات الزناد مطروحًا بقوة على 
بشكل  الصاعدة  الوجوه  كأحد  العالمية،  الساحة 
جيد في عالم المالكمة، ورغم حالة اإلرهاق التي 
في  االحتفال  على  فإنه يحرص  الزناد،  عليها  بدا 
وطنه،  أبناء  وسط  ليبيا  لبلده  والهتاف  مرة  كل 
العام  في  بمالطا  االحترافية  الزناد مسيرته  وبدأ 
بعدها  وواصل  مالطا،  بطل  على  بالفوز   2015
تألقه في مجال االحتراف بعروض رائعة وسلسلة 
أغلبها  انتصارًا   17 إلى  وصلت  االنتصارات  من 
على  فوزه  أبرزها  القاضية،  الفنية  بالضربة 
البريطانيين ويلمز وجريمن أساري، والسلوفاكي 

ميتشيل، والكاميروني تشامبا.
كان للزناد ظهور مميز في نزاله أمام منافسه 
قبل  الماضي،  قبل  يوليو  في  مالطا،  في  أندريه 
ظهور  تأخير  في  »كورونا«  جائحة  تتسبب  أن 
البطل الليبي الذي يحتل المركز الـ90 بالتصنيف 
الصادر عن االتحاد العالمي للمالكمة الذي يضم 
الثالث  بالمركز  أيضًا  جاء  فيما  مالكمًا،   1133
على المستوى األفريقي، ويزامل الزناد من نجوم 
دوكو  وعاصم  خير  عبدالباسط  ليبيا  في  اللعبة 
المقصبي،  ومحمد  عكاشة  ومؤيد  الفالح  وسعد 
وبريطانيا،  بمالطا  المحترف  الثالثي  جانب  إلى 

ومنهم شقيقه معز الزناد وفتحي بريبش.

القاهرة - الوسط

مالك من رحم المعاناة إلى 
ساحة االنتصارات الدولية 

والجوالت الحاسمة بالقاضية

كمال يتحدى الزمن بحصد فضية بطولة 
»تامبا برو« لبناء األجسام.. واستعداد خاص 

في وزن الـ212 كلغ بالواليات المتحدة

مالعب
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في المرمىفي المرمى

53 املغرب تستعد لبلجيكا.. والركراكي يكشف سيناريو التأهل

الحدث

زين العابدين بركان

 

عني على دورينا 
وعني على املونديال

بافتتاح  العالم  قطر  وأبهرت  احتفلت  فيما 
العالم  العربية األولى من بطولة كأس  النسخة 
أحداثه  وقع  على  سنعيش  والذي  القدم،  لكرة 
شهر  هو  سيكون  الشهر،  لقرابة  المثيرة 
الليبي  الدوري  يتواصل  بامتياز،  المونديال 
وكأن  توقف،  دون  االستثنائي  القدم  لكرة 
شغف  فرغم  بالدوحة،  يجري  بما  يبالي  ال  به 
أنظارها  اتجهت  الذين  الرياضية،  الجماهير 
يتابع  نفسه  الوقت  في  أنه  إال  المونديال،  نحو 
به  يمر  ما  كل  رغم  ومبارياته،  دورينا  باهتمام 
من تخبطات وأزمات، بعد ما وصل إلى محطته 
والذي  الذهاب،  مرحلة  من  الرابعة  األسبوعية 
سيستأنف نشاطه مع عودة منتخبنا من معسكر 

أنطالية.
وبعد مرور الجوالت األربع األولى من البطولة 
مع  بالمدربين  اإلطاحة  مسلسل  بدأ  المحلية، 
الفرق، حيث  نتائج بعض  األسابيع وسوء  توالى 
كان المدربون هم ضحية النتائج السلبية، حيث 
المنافسة، حتى اآلن،  غادر خمس مدربي سباق 
ما يعكس حالة التخبط من قبل إدارات األندية، 
بهؤالء  المجىء  مسؤولية  تتحمل  من  هي  التي 
المدربين، لينتهي شهر العسل بينها سريعًا 
ثالثة  تواجد  الموسم  هذا  دورينا  ويشهد 
مقابل  مالعبنا،  خارج  من  مدربا  عشر 
سبعة مدربين محليين منحتهم األندية 

الثقة في قيادة فرقهم هذا الموسم.
الموسم  هذا  دورينا  يشهد  كما 
هذا  ورغم  محترفًا،  العبًا   93 تواجد 
الالعبين  من  الكبير  والزخم  العدد 
قدم  من  منهم  القليل  أن  إال  المحترفين 
الفارق لفرقهم، ما يعكس  اإلضافة وصنع 
أيضًا حالة العمل االرتجالي والعشوائي في 
يتقاضونه  وما  للمحترفين  الفرق  اختيارات 
الالعب  حساب  على  ومزايا  كبيرة  أرقام  من 
اللعب  فرصة  بمنحه  األولى  هو  الذي  المحلي، 
نحو  طريقه  وشق  لموهبته  العنان  وإطالق 
التي  األبرز  األزمة  ولعل  الوطنية،  المنتخبات 
سوء  هى  الكروي،  الموسم  نجاح  تهدد  باتت 
الفرق  من  العديد  منه  اشتكت  الذي  التحكيم 
التحكيم  للجنة  شكاوى  وقدمت  المحلية، 
العامة بشأن إنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل فوات 
بمعاقبة  االكتفاء  وعدم  األزمة  وتفاقم  األوان 
اختيارات  في  التدقيق  ينبغي  بل  الحكام 
عدد  على  التحكيم  اقتصر  وإن  حتى  الحكام، 
سير  على  حفاظا  النخبة،  حكام  من  قليل 
تهدد  قد  ومصاعب  متاعب  دون  دورينا 

أوراقه. وتبعثر  استمراره 
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كشف القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أنه ◆
يفكر في بيع أسهم في النادي، وتلقى عروضًا مختلفة، وقال في حديث مع موقع »توك 

سبورت«، على هامش كأس العالم في بالده: »تلقينا عرضًا بأكثر من 4 مليارات يورو، لكننا 
لن نبيع، بالطبع، نفكر بنسبة فقط في النادي، ولدينا عروض مختلفة«، ودافع الخليفي 
الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجموعة »بي إن« اإلعالمية، عن عمله على رأس سان 

جيرمان ألكثر من 11 عامًا، بقوله: »إنه عمل جيد، اشترينا النادي مقابل 70 مليون 
يورو، ووصلنا به إلى أكثر من 4 مليارات يورو«، وهي القيمة للنادي في السوق، 

وأضاف »يعتقد الناس أننا نملك المال فقط، لكن هذا ليس صحيحًا«. 

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتصريحات مثيرة مجددًا، بعد أن طالته موجة من ◆
االنتقادات، عقب المقابلة التي أجراها مع اإلعالمي موريس مورغان مؤخرًا، وقال كريستيانو 

»أنا مضاد للرصاص.. أنا أرتدي بدلة حديدية«، وأوضح رونالدو أنه ال يشعر بأي قلق من 
إمكانية تأثير أفعاله على منتخب بالده، ويعتقد قائد منتخب البرتغال أن المقابلة الشهيرة 

التي هاجم فيها ناديه مانشستر يونايتد اإلنجليزي، لم يكن لها أي تأثير سلبي على المنتخب 
البرتغالي المشارك في نهائيات كأس العالم 2022، وقال رونالدو في مؤتمر صحفي: »في 

حياتي التوقيت األمثل دائمًا يكون توقيتي، لست مضطرًا للتفكير فيما يراه اآلخرون. 
أتحدث عندما أريد. الالعبون يعرفونني جيدًا منذ سنوات ويعرفون طبيعتي«.

بعد انتعاش لعبتي المالكمة وكمال األجسام في ليبيا

»الوسط« في قلب املشوار العاملي لـ »القرقني والزناد«

● مودريتش مع كرواتيا أمام المغرب

الذهبي  بالحذاء  الفائز  كين  هاري  غاب 
روسيا  في   2018 العالم  لكأس  كهداف 
بالده  لمنتخب  التهديف  حفل  عن 
منتخب  اكتسح  حينما  إيران،  أمام 
كبيرة  بنتيجة  الثالثة«  »األسود 
على  أقيم  الذي  اللقاء  في   )2-6(
الدولي، ضمن مباريات  ملعب خليفة 
المجموعات  لدور  الثانية  للمجموعة  األولى  الجولة 
كين  وكان   ،2022 قطر  في  العالم  كأس  لبطولة 
المفضلة،  هوايته  وممارسة  الشباك  هز  على  عينه 
بتسجيله  العالم  كأس  تاريخ  في  اسمه  خلد  بعدما 
على  بذلك  ليسير   ،2018 نسخة  خالل  أهداف  ستة 
وميروسالف  نازاريو  رونالدو  أمثال  من  العبين  خطى 
كلوز وجيرد مولر ويوزيبيو، ويفصل كين هدفين فقط 
إنجلترا  لمنتخب  التاريخي  الهداف  رقم  معادلة  أجل  من 
واين روني الذي سجل 53 هدفًا دوليًا، وقال كين، الذي 
قبل  للصحفيين  دولية،  مباراة   75 في  هدفًا   51 سجل 
أن  »آمل  إيران  ضد  تاريخها  في  إلنجلترا  مواجهة  أول 
وتعتمد  ممكن«،  وقت  أقرب  في  القياسي  الرقم  أكسر 
كبير  بشكل  ساوثجيت  جاريث  المدرب  بقيادة  إنجلترا 
األهداف،  تسجيل  فى  هوتسبير  توتنهام  مهاجم  على 
كما تعقد عليه الجماهير آمااًل كبيرة في قيادة زمالئه فى 
الوصول ألدوار متقدمة في المونديال، ويسجل منتخب 
إنجلترا ظهوره في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة 
عشرة في تاريخه، حيث شارك في 15 نسخة سابقة من 
المونديال بإجمالى 69 مباراة، ونجح فى تحقيق 29 
انتصارا خالل مشاركاته السابقة في كأس العالم، 

باإلضافة إلى 21 تعادال، فيما خسر 19 مباراة.

فرض منتخب المغرب التعادل دون أهداف على 
وصيف بطل العالم كرواتيا قبل مواجهة بلجيكا 
األحد المقبل، ثم كندا في ختام المجموعة في 
أول ديسمبر المقبل، وقال مدرب المغرب وليد 
الركراكي، »إن هدفه كان تجنب الخسارة أمام 
السادسة  بالمجموعة  مواجهتهما  في  كرواتيا 

في كأس العالم لكرة القدم«.
الصحفي:  المؤتمر  خالل  الركراكي  وأبلغ 
»هدفنا كان أن نحيا في آخر مباراتين فالهزيمة 
في أول مباراة تنهي آمالك في المنافسة، واجهنا 
وصيفة بطلة العالم وكرواتيا تملك منتخبًا قويًا 
والعديد من الالعبين البارزين على رأسهم لوكا 
المغرب  تدريب  الركراكي  وتولى  مودريتش«، 
في سبتمبر بعد رحيل المدرب وحيد خليلوجيتش 

في أغسطس. وأضاف الركراكي »قدمنا أفضل 
ما لدينا، الهدف كان عدم الخسارة، فأنا هنا منذ 
تحقيق  أردنا  بالالعبين،  وفخور  فقط  شهرين 
نتيجة  التعادل  النهاية  في  لكن  أخرى  نتيجة 
مرضية، سننتظر مباراة بلجيكا ثم نبحث عن 

التأهل إلى دور الستة عشر أمام كندا«.
أنه  عامًا   47 عمره  البالغ  المدرب  وأوضح 
اتفق مع االتحاد الوطني على خطة متوسطة 
الفوز  أجل  من  المدى  طويلة  وأخرى  المدى 
بتوازن  »لعبنا  وقال:  األفريقية،  األمم  بكأس 
تشكيل  أردنا  األوروبية،  المنتخبات  مثل 
جيدة  نتيجة  وتحقيق  كرواتيا  على  خطورة 
الخسارة،  عدم  كان  األساسي  الهدف  لكن 

علينا أن نتحسن ونطور عقلية الفوز«.

●  رونالدو

●  هاري كين

على  نسخة  أول   2022 قطر  مونديال  سيكون 
اإلطالق يضم حكمات، حيث ستدخل ثالث سيدات 
التاريخ وهن يأملن أن يجري الحكم على قدراتهن 
وليس جنسهن، في سابقة تاريخية في نهائيات 
تاريخ  في  مرة  وألول  القدم،  لكرة  العالم  كأس 
في  مقابالت  حكمات  ثالث  ستدير  المونديال، 
بكل  األمر  ويتعلق  بقطر،  العالم  كأس  نهائيات 
والرواندية سليمة  فرابار  الفرنسية ستيفاني  من 

موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا.
يأتي هذا باإلضافة إلى ثالث حكمات مساعدات 
والواليات  والمسكيك  البرازيل  من  أخريات 
المتحدة، والحكمات الثالث يجمعن على أنهن ال 
وأكدن  للنقاش،  مجاال  جنسهن  يكون  أن  يردن 
أنهن ال يسعين إلى األضواء بقدر ما يتطلعن إلى 
إثبات ذواتهن ومعهن التحكيم النسوي في هذه 
العالمية، لذا أدرجت الفرنسية  التظاهرة الكروية 
موكانسانغا،  سليمة  والرواندية  فرابار  ستيفاني 

واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن 
قائمة 36 حكما اختارهم االتحاد 
الدولي »فيفا«، في حين ستشارك 
كحكمات  أخريات  سيدات  ثالث 
»فرانس  بحسب  مساعدات، 

برس«، الحكمات المساعدات، 
باك  نويزا  البرازيلية  هن 
دياس  كارين  والمكسيكية 
كاثرين  واألميركية  ميدينا 
أثبتن  أن  بعد  نيسبيت، 
أنفسهن في لعبة الرجال، 
الحكام  لجنة  رئيس  وأكد 
اإليطالي  الفيفا  في 
بيارلويجي كولينا »نؤكد 
هي  الجودة  أن  بوضوح 
وليس  تهمنا  التي 

الجنس«.
إلى  بالنسبة 
عاما«   38« فرابار 
بدا اختيارها لكأس 
بمثابة  العالم 

الخطوة المنطقية التالية، بعد الصعود السريع لها 
في مجال التحكيم على أعلى مستوى في أوروبا. فقد 
كانت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة األولى 
الفرنسي العام 2019، وفي العام نفسه تولت إدارة 
نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها األم، وأدارت 
فرابار أيضا نهائي الكأس السوبر األوروبي 2019 
بين ليفربول وتشيلسي اإلنجليزيين، قبل أن تقود 
ثم   2020 العام  أوروبا  أبطال  دوري  في  مباريات 
نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي، وعلقت فرابار 
على مشاركتها في كأس العالم قائلة »أنا متأثرة 
فعال ألنني لم أتوقع ذلك، فال شيء يعلو على كأس 
العالم، فيفا والهيئات اإلدارية تبعث برسالة قوية 
من خالل وجود حكمات في هذه الدول، أنا لست 
متحدثة باسم النساء، ولكن ربما يمكن أن يساعد 

هذا في دفع األمور إلى األمام«.
فقد  بعامين،  فرابار  تصغر  التي  ياماشيتا  أما 
برزت بشكل الفت في اليابان وأصبحت أول امرأة 
العام  للرجال  آسيا  أبطال  دوري  في  مباراة  تدير 
2019، وانتقلت إلى عالم االحتراف في وقت سابق 
من هذا العام، بعد أن تخلت عن عملها كمدربة 
كبيرة  »مسؤولية  ياماشيتا:  وقالت  بدنية،  لياقة 
لكني سعيدة بالحصول عليها«، مشيرة إلى أنها 
»لم تتخيل أبدا« أن تُمنح مثل هذه الفرصة. كما 
جرى استدعاء 
موكانسانغا 
عاما«   34«
للمشاركة  عاما 
في كأس العالم بعد أن أصبحت أول امرأة 
تتولى اإلشراف على مباراة في كأس األمم 
الماضي،  يناير  في  للرجال  األفريقية 
وكانت الرواندية تحلم ذات 
العبة  تصبح  بأن  يوم 
كرة سلة محترفة، ولكنها 
مباريات  تدير  كانت 
بلدها في سن  للسيدات في  المحلي  الدوري  في 
على  يجمعن  الثالث  الحكمات  أن  بيد  العشرين. 
للنقاش،  أنهن ال يردن أن يكون جنسهن مجاال 

وأكدن بأنهن ال يسعين إلى األضواء.

ثالث حكمات يقدن مباريات ألول مرة

بعد نجاح المنتخب السعودي في تجاوز 
عبر  تاريخية  بـ»ريمونتادا«  األرجنتين 
الياباني  المنتخب  جدد   ،)1-2( الفوز 
المنتخبات  أحد  على  بالفوز  المشهد 
بقطر  العالم  كأس  لنيل  المرشحة 
النتيجة  وبنفس  ألمانيا  منتخب   ،2022
ألمانيا  استهلت  حيث  والطريقة، 
الساعية إلى محو خروجها المحبط من 
قبل  روسيا  مونديال  في  األول  الدور 
مونديال  في  مشوارها  سنوات،  أربع 
منتخب  أمام  مدو  بسقوط   2022 قطر 
اليابان  المرة  هذه  كان  آخر  آسيوي 
الدولي ضمن  )1-2( على استاد خليفة 

منافسات المجموعة الخامسة.
تخلفها  قلب  في  اليابان  ونجحت 
من  غوندوغان  ايلكاي  سجله  بهدف 
بهدفين  فوز  إلى   ،33 جزاء  ركلة 
 75 دوان  ريتسو  البديالن  سجلهما 
ألمانيا في  83، وتواجه  اسانو  وتاكوما 
نوفمبر   27 إسبانيا في  المقبلة  الجولة 
صاحبي  فإن  وللمفارقة،  الجاري، 
في  ناديين  عن  يدافعان  الهدفين 
األول  )بوندسليغا(،  األلماني  الدوري 
علمًا  شالكه،  مع  والثاني  فرايبورغ  مع 
النهائيات  في  اليابان  تشكيلة  بأن 
أندية  من  العبين  ثمانية  تتضمّن 
مدوية  مفاجأة  ثاني  وهي  ألمانية، 
الكبير  االنتصار  بعد  البطولة،  في 

وكانت  األرجنتين.  على  للسعودية 
في  األخيرة  مباراتها  خسرت  ألمانيا 
)صفر2-(،  الجنوبية  كوريا  أمام  روسيا 
متناولها  في  كانت  مجموعة  لتتذيل 
أما  والسويد،  المكسيك  أيضا  وضمّت 
اليابان، فحققت في مشاركتها السابعة 
النهائيات،  في  لها  نتيجة  أهم  تواليًا 
توماس  ميونيخ  بايرن  مهاجم  وشارك 
سوى  خوضه  عدم  رغم  أساسيا  مولر 
60 دقيقة في صفوف ناديه منذ أواخر 
سبتمبر الماضي، علما بأنه أحد افضل 
مع  العالمية  النهائيات  في  الهدّافين 
زميله  غاب  المقابل،  في  أهداف،   10
في الفريق البافاري لوروا سانيه بداعي 

االصابة في ركبته.
بين  األولى  كانت  والمواجهة 
سبقها  كبرى،  بطولة  في  المنتخبين 
بفوز  واحدة  انتهت  وديتان  مباراتان 
-2( بالتعادل  والثانية  )-3صفر(  ألمانيا 
2(، وقال مسجّل الهدف األلماني العب 
كأس  في  »نحن  غوندوغان  الوسط 
العالم والهدف الثاني لم يكن يجب أن 
لكن  كثيرة،  فرص  على  حصلنا  يدخل. 
كثيرًا  المجال  لهم  افسحنا  أننا  أعتقد 
الحلول  ايجاد  في  أخفقنا  النهاية.  في 
الكرات  على  اعتمدنا  بالكرة.  والخروج 
نكن  ولم  المباراة  نهاية  في  الطويلة 

متحكمين باللعب«.
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●  القرقني

●  الزناد

●  موكانسانغا
●  قمة السعودية 

واألرجنتين في المونديال
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فوز للتاريخ
منتخب  على  السعودية  منتخب  فوز 
مستهل  في  لهدف  بهدفين  األرجنتين 
فوز  هو   2022 قطر  بمونديال  مبارياته 
كل  خالف  ألنه  المقاييس  بكل  تاريخي 
ومرشح  كبير  منتخب  على  وجاء  التوقعات 
للفوز بالمونديال وله تاريخ كبير عالميًا وبه 
وقيمتهم  ميسي  رأسهم  على  كبار  نجوم 

السوقية تتجاوز 600 مليون يورو.
لبقية  ودفعة  ثقة  أعطى  السعودية  فوز 
تؤمن  أن  المشاركة  العربية  المنتخبات 
مقولة  مجددًا صحة  وأكد  بحظوظها  بقوة 
وأن  دقيقة،  علومًا  ليست  القدم  كرة  أن 
وأن  لصاحبه  يشفع  ال  قد  وحده  التاريخ 
هو  سواه  شيء  وال  فقط  بالملعب  العطاء 

الفيصل.
الفيفا  اعتبرته  الذي  التاريخي  الفوز  هذا 
جانب  من  ووصف  المفاجآت  أقوى  من 
تاريخي  بفوز  يذكر  تاريخي  فوز  بأنه  النقاد 
عربي منذ أربعين عامًا في مونديال إسبانيا 
ألمانيا  على  الجزائر  فازت  عندما   1982
يزال  ال  مذهاًل  فوزًا  وكان  لهدف  بهدفين 
األلماني  المنتخب  وكان  العالم  يتذكره 
نجوم  أمام  وأخفق  الكبار  بالنجوم  مدججًا 
المباراة وسطع  تلك  في  برز  عندما  الجزائر 
واألخضر  عصاد  وصالح  ماجر  رابح  نجم 
في  الجزائري  المنتخب  رموز  وبقية  بلومي 
أخرى  عربية  منتخبات  وعدة  البطولة  تلك 

وضعت بصمتها عبر كؤوس العالم.
والسؤال المهم اآلن ما هي االنعكاسات 
اإليجابية بعد فوز السعودية على األرجنتين، 
عمومًا  العربية  الكرة  منه  تستفيد  وهل 
والذي من خاللها اكتشفنا أن الثقة بالنفس 
والتخطيط  مهمة  مسألة  العربي  لالعب 
السليم والدوري القوي والضخ المالي، كلها 
أن  حيث  النتائج  هذه  لمثل  تقود  عوامل 
السعودية ومنذ سنوات أصبح لديها دوري 
قوي جدًا ويصنف من الدوريات القوية عربيًا 

وفي قارة آسيا.
التاريخي  السعودية  فوز  إيجابيات  ومن 
وابتهجت  رياضيًا جمعيهم  العرب  أنه وحد 
سيذكره  فوز  ألنه  العربية  الدول  كل  به 

التاريخ لزمن طويل.
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امتنع   ،)2-6( بنتيجة  المذلة  الهزيمة  قبل 
النشيد  أداء  عن  الـ11  اإليراني  المنتخب  العبو 
إنجلترا  أمام  مواجهة  قبيل  عزفه،  خالل  الوطني 
قطر  مونديال  ضمن  مبارياتهم،  باكورة  في 
االحتجاجات  مع  تضامنًا  القدم،  كرة  في   2022
وتشهد  اإلسالمية،  الجمهورية  تشهدها  التي 
أعقبت  احتجاجات  شهرين،  قرابة  منذ  ــران  إي
ثالثة  بعد  عامًا(   22( أميني  مهسا  الشابة  وفاة 
ــالق  األخ شرطة  قبل  مــن  توقيفها  مــن  أيــام 
في  للباس  الصارمة  بالقواعد  التزامها  لعدم 
الالعبين،  خطوة  ومع  اإلسالمية،  الجمهورية 
في  ــران  إلي المشجعة  الجماهير  ــوات  أص علت 
وجوه  على  ظاهرة  الدموع  بدت  فيما  الملعب، 

البعض.
قائد  كــان  المباراة،  من  ــام  أي أربعة  وقبل 
إلى  أشــار  قد  جهانبخش،  رضا  علي  المنتخب 
الوطني  النشيد  أداء  مسألة  مناقشة  تتم  أنه 
وسبق  جماعيًا،  سيُتّخذ  القرار  وأن  عدمه  من 
أن  كيروش  كارلوس  إليران  البرتغالي  للمدرب 
آرائهم  عن  التعبير  في  »الحق  لالعبيه  إن  قال 
وفقًا  فيفا،  وقوانين  اللعبة  روح  احترام  مع  لكن 
في  الحق  شخص  لكل  والقيم،  المبادئ  لهذه 
ضمن  المباراة  ــاءت  وج نفسه«،  عن  التعبير 
المنتخب  أهــداف  سجل  الثانية،  المجموعة 

»هدفين«  وساكا  وسترلينغ  بلينغهام  اإلنجليزي 
ــران  إلي سجل  بينما  وجــريــلــش،  وراشـــفـــورد 

الهدفين مهدي طرامي.

»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وأصــدر 
إنجلترا  مباراة  تذاكر  مشكلة  بشأن  رسميًا  بيانًا 
إلى  مشيرًا  العالم،  كأس  بطولة  في  إيران،  أمام 

عدد  هناك  وكــان  حلها«،  أجل  من  »يعمل  أنه 
المباراة  بدء  عند  الشاغرة  المقاعد  من  كبير 
ضمن  الدولي«،  خليفة  »ملعب  على  أقيمت  التي 
المجموعة  لمباريات  األولــى  الجولة  منافسات 
قبل  للمونديال،  المجموعات  مرحلة  من  الثانية 
خالل  تدريجيًا  االمتالء  في  المدرجات  تبدأ  أن 
في  مشكلة  هناك  أن  بدا  حيث  األول،  الشوط 

تطبيق »فيفا تيكيتينغ« لحجز التذاكر.
ذكر  المباراة،  انطالق  قبل  صدر  بيان  وفي 
مشكلة  حاليًا  المشجعين  بعض  »يواجه  »فيفا«: 
فيفا  تطبيق  عبر  تذاكرهم  إلــى  الــوصــول  في 
المشكلة«.  هذه  حل  على  فيفا  ويعمل  تيكيتينغ، 

على  يتعين  ذلك،  غضون  »في  »فيفا«:  أضاف 
إلى  الــوصــول  يمكنهم  ال  الذين  المشجعين 
البريد اإللكتروني  التحقق من حسابات  تذاكرهم 
التي استخدموها للتسجيل في التطبيق للحصول 
»في  »فيفا«:  أوضح  اإلرشادات«.  من  مزيد  على 
إلى  الوصول  من  المشجعين  تمكن  عدم  حالة 
فإن  بهم،  الخاصة  اإللكتروني  البريد  حسابات 
نقطة حل التذاكر في الملعب ستكون قادرة على 
ألننا  تفهمهم  على  المشجعين  نشكر  الدعم. 
نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن«.

مرمى  حارس  استبدال  إلى  كيروش  واضطر 
إصابته  بعد  بيرانوند،  رضا  علي  إيران،  منتخب 
وحل  إنجلترا،  مباراة  عمر  من   19 الدقيقة  في 
بعد  مكانه  حسيني  سيد  االحتياطي  الحارس 
واقــعــة اصــطــدام شــديــدة مــع الــمــدافــع ماجد 
مرعب  بشكل  بيرانوند  واصــطــدم  حسيني، 
أثناء  حسيني  مجيد  سيد  الفريق  في  زميله  مع 
عدة  وقضى  عرضية،  كرة  مع  للتعامل  محاولته 
وسُمح  العالج،  لتلقي  الملعب  أرض  على  دقائق 
عاما   30 عمره  البالغ  للحارس  مفاجئ  بشكل 
لكن  أنفه،  نزيف  رغــم  الملعب  في  االستمرار 
له  يسمح  وضــع  في  يكن  لم  أنــه  الواضح  من 
أشار  أن  وبعد  إضافي،  وقت  أي  في  بالمشاركة 
أرض  على  مجددًا  الحارس  سقط  زمالئه،  إلى 

محله  ليحل  محفة  على  محمواًل  وخرج  الملعب 
الحارس البديل سيد حسيني.

البداية  من  البطولة  السياسي  الطابع  غلف 
نخبة  دعوة  شهد  الذي  االفتتاح  عند  وتحديدًا 
رسالة  في  والمنطقة،  العربية  الدول  رؤساء  من 
مشاركة  ورغــبــة  الــوحــدة  روح  عكست  قومية 
الدوحة في الحدث العالمي، كما شهدت البطولة 
الكحول  حظر  أبرزها  الجريئة  الــقــرارات  بعض 
اليوم  وفي  قطر،  مالعب  محيط  في  للمشجعين 
منتخبات  سبع  عدّلت  االنــطــالق،  من  الثاني 
قادتها  بارتداء  قرارها  المونديال  في  مشاركة 
لتجنب  المباريات  خــالل  المثليين  دعــم  شــارة 
خيبة  عن  مشترك،  بيان  في  معربة  العقوبات، 

أمل من االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.
ويلز،  إنجلترا،  منتخبات  من  الصادر  البيان  جاء 
وسويسرا،  ألمانيا  هولندا،  الدنمارك،  بلجيكا، 
أنه  في  جدًا  ا  واضحًَ كان  »فيفا  إن  فيه  وقالوا 
قادتنا  ــدى  ارت إذا  رياضية  عقوبات  سيفرض 
بحسب  الملعب«،  في  للمثليين  داعمة  شــارات 
يمكننا  »ال  البيان:  ــاف  وأض ــرس«.  ب »فرانس 
خالله  من  يمكنهم  موقف  في  العبينا  وضــع 
مواجهة عقوبات رياضية، لذلك طلبنا من القادة 
كأس  مباريات  في  الشارات  ارتداء  محاولة  عدم 

العالم«.

إيران تقود أول موجة سياسية في مونديال قطر أمام إنجلترا

●  العبو منتخب إيران أثناء النشيد الوطني

وسط احتفاالت الحصول على لقب »شان 2014«

العدد األول من جريدة »الوسط« يواكب اإلنجاز الوحيد في الكرة الليبية
المدرب اإلسباني خافيير كليمنتي يقود كتيبة »الفرسان« للبطولة غير المسبوقة

العدد األول من جريدة »الوسط«  تزامن صدور 
باإلنجاز  الليبية  الجماهير  جموع  احتفاالت  مع 
عندما  الليبية،  القدم  كرة  تاريخ  في  الوحيد 
األمم  بطولة  المتوسط«  »فرسان  اقتنص 
 ،»2014 »شان  المحليين  لالعبين  األفريقية 
2014 أحداثًا  حيث عاشت كرة القدم الليبية في 
خاصة جدًا، ربما بشكل غير مسبوق في تاريخها، 
حالة  دون  واألحزان،  األفراح  بين  ما  تراوحت 
حاجز  الليبية  الكرة  تخطت  فقد  بينهما،  وسط 
السلبية،  بظاللها  ألقت  التي  السياسية،  األزمات 
عمومًا؛  الرياضي  النشاط  على  التعقيد  شديدة 
رحاه في  الدائر  السياسي،  االرتباك  حالة  فوسط 
لكرة  األول  الوطني  المنتخب  نجوم  نجح  ليبيا، 
القدم في بداية العام في إحراز لقب كأس األمم 
بركالت  الفوز  بعد  المحليين  لالعبين  األفريقية 
النهائية،  المباراة  في  غانا  على   )3-4( الترجيح 
وانتهى الوقت األصلي ثم اإلضافي بالتعادل من 
دون أهداف قبل أن تتفوق ليبيا بركالت الترجيح 

وتحرز اللقب ألول مرة في تاريخها.
تنجح  التي  التوالي  الثالثة على  المباراة  كانت 
بعدما  الترجيح  بركالت  التفوق  في  ليبيا  فيها 
دور  في  الغابون  على  ذاتها  بالطريقة  فازت 
النهائي،  قبل  الدور  في  وزيمبابوي  الثمانية 
نشنوش  محمد  الحارس  إلى  بالفوز  ليبيا  وتدين 
التي  البطولة  خالل  ترجيح  ركلتي  أنقذ  الذي 
بذلك  ليبيا  وتوجت  أفريقيا،  جنوب  استضافتها 
بعدما  الجديدة  للبطولة  الثالثة  النسخة  بلقب 
ذهب اللقب األول للكونغو الديمقراطية وأحرزت 
تونس اللقب الثاني، وحققت ليبيا فوزًا واحدًا في 
قبل  إثيوبيا  على  صفر(   2-( بالتفوق  المسابقة 
منافسات  ضمن  والكونغو  غانا  مع  تتعادل  أن 

الثالثة. المجموعة 
نسخته  في  »الشان«  نهائيات  مشوار  وخالل 
منتخبنا  استهل  العاج  ساحل  بمالعب  األولى 
إلى  ضمت  التي  الثانية  بالمجموعة  مشواره 
وغانا  الكونغو  جمهورية  منتخبات  جانبه 
بهدفين  الكونغو  أمام  بخسارة  وزيمبابوي 
أحرزه  غانا  أمام  بهدف  وتعادل  مقابل  دون 
أمام  سلبيًا  تعادل  ثم  سعد،  أحمد  الفريق  نجم 
زيمبابوي ليغادر السباق من الدور األول بخسارة 
وتعادلين وتوج منتخب الكونغو بطاًل لـ»الشان« 
المباراة  في  فوزه  عقب  األولى  نسخته  في 
النهائية على منتخب غانا بهدفين دون مقابل.

 2011 العام  أقيمت  الثانية  النسخة  وفي 
عدد  زيادة  وشهدت  السودان  بمالعب 

فيها  وغاب  فريقًا  عشر  ستة  إلى  المشاركين 
بمنتخب  اصطدم  أن  بعد  الوطني  منتخبنا 
األولى  الذهاب  مباراة  في  األخير  فاز  إذ  الجزائر؛ 

بملعبه بهدف أحرزه نجمه يوسف غزالي وتفوق 
بهدفين  بطرابلس  اإلياب  مباراة  فى  منتخبنا 
من  الشيباني  يونس  المدافع  أحرزهما  لهدف 

الجزائريون  ليتأهل  الزوي  وأحمد  جزاء  ركلة 
في  التونسي  المنتخب  ونجح  األهداف،  بفارق 
لقب  يعانق  عربي  منتخب  كأول  اسمه  تسجيل 
المباراة  في  فوزه  عقب   2011 العام  الشان 
دون  أهداف  بثالثة  أنغوال  منتخب  على  النهائية 

مقابل.
جنوب  في  الثالثة  النسخة  بطولة  شهدت 
2014 عودة قوية للمنتخب الليبي  أفريقيا العام 
المشاركة  من  وانسحابه  الجزائر  اعتذار  عقب 
وينجحوا  مباشرة  الفرسان  ليتأهل  منتخبنا  أمام 
في  مرة  ألول  »الشان«  ببطولة  التتويج  في 
الفني  المدير  بقيادة  ناجح  مشوار  بعد  التاريخ 
استهل مشواره  اإلسباني خافيير كليمنتي؛ حيث 
إثيوبيا  على  االفتتاح  لقاء  في  بفوز  بالبطولة 
المعتصم  أحرزهما كل من  بهدفين دون مقابل 
تعادل  ثم  الفيتوري،  وعبدالسالم  أبوشناف 
فيصل  أحرزه  غانا  أمام  بهدف  الثاني  اللقاء  في 
المباراة  في  تعادل  ثم  جزاء  ركلة  من  البدري 
عن  منهما  لكل  بهدفين  الكونغو  أمام  الثالثة 
طريق كل من عبدالسالم الفيتوري وعبدالرحمن 

في  النهائي  ربع  الدور  في  نجح  ثم  العمامي، 
عقب  الترجيح  بركالت  الغابون  منتخب  إقصاء 
ثم  بهدف  بالتعادل  األصلي  الوقت  زمن  نهاية 
بعد  أيضًا  الترجيح  بركالت  زيمبابوي  على  الفوز 
انتهاء وقت المبارة بالتعادل السلبي، وهو نفس 
في  منتخبنا  نجح  حيث  النهائية  المباراة  سيناريو 
الشان عبر  اإلطاحة بمنتخب غانا والتتويج بلقب 
ركالت الترجيح بعد نهاية زمن المبارة بالتعادل 

السلبي.
شهدت بطولة النسخة الرابعة بمالعب رواندا 
العام 2016 غياب ليبيا عن النهائيات وأخفق في 
الكونغو  منتخب  به  توج  الذي  لقبه  عن  الدفاع 
»الفرسان«  أخفق  تاريخه حيث  الثانية فى  للمرة 
في التأهل من خالل التصفيات التي استضافتها 
رفقة  جمعته  ثالثية  بمشاركة  المغرب  مالعب 
مشواره  استهل  حيث  والمغرب  تونس  منتخبي 
خسارة  ثم  بهدف  تونس  منتخب  على  بالفوز 
بثالثية أمام المغرب وخسارة بهدف أمام تونس 

وخسارة برباعية أمام المغرب.
من جانبه، أبدى وقتها المدير الفني للمنتخب 
الليبي لكرة القدم السابق والحائز على البطولة، 
اإلسباني خافيير كليمنتي، في اتصال هاتفي مع 
جريدة »الوسط« سعادته بمواجهة منتخب غانا 
وقال  للمحليين.  أفريقيا  أمم  بطولة  نهائي  في 
هذه  في  لغانا  األولى  مواجهتنا  »بعد  كليمنتي: 
جيدًا.  الغاني  المنتخب  نعرف  أصبحنا  البطولة 
المنتخبين  أمام  مفتوحًا  كتابًا  ستكون  المباراة 
ونقاط  اآلخر  الفريق  قدرات  يعرف  فريق  وكل 
القوة والضعف، وبالتالي أتوقع أن تكون المباراة 
تكاد  فالحظوظ  قوية  فيها  والمنافسة  صعبة 
تكون متساوية وكل فريق لديه حظوظ، وثقتي 
الظروف  كل  تحدي  في  فريقي  شباب  في  كبيرة 
نحن  ستارز.  البالك  عقبة  وتخطي  والصعاب 
حظوظنا  عن  وسندافع  االحتماالت  لكل  جاهزون 
حتى آخر لحظة من أجل تتويج المسيرة الناجحة 
ليبيا والعودة باللقب األفريقي«. لشباب منتخب 

أنور  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  وأكد 
الطشاني تمسكه بالمدير الفني اإلسباني خافيير 
وأنه  األول  الليبي  للمنتخب  مدربًا  كليمنتي 
االتحاد  مع  بعقد  يرتبط  كونه  مهامه  سيواصل 
 .2015 أكتوبر  حتى  يستمر  سنتين  لمدة  الليبي 
وأضاف الطشاني في تصريحات خاصة إلى جريدة 
خبرات  من  سيستفيد  الكرة  اتحاد  أن  »الوسط« 
أنه  خاصة  التعاقد،  مدة  طوال  اإلسباني  المدرب 
وبنود  الشروط  كان من ضمن  العقد  توقيع  عند 
للمستقبل  جديد  منتخب  وبناء  إعداد  هو  التعاقد 
أو  المنافسة لسنوات مقبلة ولم نطلب  قادر على 

نشترط عليه التأهل أو إحراز بطوالت.

القاهرة - الوسط

العبو المنتخب األسيوي رفضوا 
ترديد النشيد الوطني تضامناً 

مع االحتجاجات في البالد
قبل الهزيمة المذلة )6-2(

العام الثامن

أعلن مانشستر سيتي بطل إنجلترا تجديد 
عقد مدربه اإلسباني بيب غوارديوال 

لعامين إضافيين، ليبقى في أروقة ملعب 
االتحاد حتى 2025. وقال غوارديوال في 
بيان للنادي »أنا سعيد للغاية للبقاء في 

مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين«، وفاز 
مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق 
بتسعة ألقاب مع سيتي منذ وصوله في 
2016، بينها أربعة في الدوري الممتاز 

ولكنه ال يزال يبحث عن لقب أول للنادي 
في دوري أبطال أوروبا بعد قيادته العام 

2021 إلى النهائي األول في تاريخه الذي 
خسره ضد تشلسي.

وتابع غوارديوال »ال أستطيع أن أتوجه 
بشكر كافٍ للجميع في النادي على ثقتهم 
بي. أنا سعيد ومرتاح، ولدي كل ما أحتاجه 

للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن، أعلم 
أن الفصل المقبل من هذا النادي سيكون 

مذهال للعقد المقبل. لقد حدث ذلك في 
السنوات العشر الماضية، وسيحدث مجددا 
في السنوات العشر المقبلة ألن هذا النادي 

ينعم باستقرار كبير«، بحسب »فرانس 
برس«.

وأضاف »منذ اليوم األول شعرت بشيء 
خاص هنا. ال يمكنني أن أكون في مكان 

أفضل. ال يزال لدي شعور بأنه يمكننا 
تحقيق المزيد معا ولهذا السبب أريد البقاء 

ومواصلة القتال من أجل األلقاب«.
بدوره، قال مالك النادي، اإلماراتي، 

خلدون المبارك، »يسعدني أن رحلة بيب 
مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم 

ستستمر«. وكان عقد غوارديوال الحالي مع 
سيتي ينتهي في نهاية الموسم، ويحتل 

سيتي حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري 
اإلنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق خمس 

نقاط عن آرسنال متصدر الترتيب.

مانشستر سيتي 
يجدد عقد غوارديوال 

حتى 2025
الشهراني يودع »الخضر« قائال:

أطمأنكم أموري جيدة دعواتكم
الشهراني،  ياسر  السعودي،  األيسر  الظهير  أجرى 
وحالته  الطبية  حمد  مدينة  في  طبية  فحوصات 
مستقرة، بعد تعرضه إلصابة قوية برأسه، خالل 
األرجنتين  على  بالده  لمنتخب  التاريخي  الفوز 
)2-1(، في باكورة مبارياته ضمن مونديال قطر 
الرسمي  الحساب  وكتب  القدم،  كرة  في   2022
أن  »تويتر«  موقع  على  السعودي  للمنتخب 
»نتيجة  الطبية  حمد  مدينة  إلى  نُقل  الشهراني 
والصدر  الرأس  منطقة  في  قوي  لصدام  تعرضه 
كافة  وأجرى  مستقرة،  حالته  كانت  حيث  والبطن، 
الفحوصات الطبية الالزمة وسيكون تحت المالحظة 

في الساعات المقبلة«، بحسب »فرانس برس«.
زميله  مع  قوي  الصطدام  الشهراني  وتعرض 
حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة 
الشوط  من  الضائع  بدل  الوقت  في 
الذي  »لوسيل«  استاد  على  الثاني 
متفرج،  ألف   88 من  بأكثر  غص 
مشجعي  الشهراني  وطمأن 
فيديو  بمقطع  المنتخب 
»أحببت  المستشفى  من 
أموري  بأن  أطمأنكم  أن 
لي..  دعواتكم  جيدة.. 
المنتخب  وجمهور 
يستحق  السعودي 
العب  وقدم  الفوز«. 
الهالل البالغ 30 عامًا 
رفاقه  مع  بطوليًا  أداًء 
إذ قلبوا تأخرهم بهدف 
ميسي  ليونيل  النجم 
مبكرًا في الشوط الثاني، 
هو  تاريخي  انتصار  إلى 
على  آسيوي  لمنتخب  األول 
العالم،  كأس  في  األرجنتين 
الشهري  صالح  هدفي  بفضل 

وسالم الدوسري.
ولن يكون بمقدور الشهراني المشاركة 

حيث  المونديال،  في  مبارياته  بقية  في  األخضر  مع 
المنتخب  صفوف  في  الثانية  الخسارة  هو  سيكون 
السعودي، بعد إصابة سلمان الفرج الذي لن يستطيع 
أيضًا المشاركة في بقية المباريات، وخاض الشهراني 
الذي يدافع عن قميص ناديه »الهالل« السعودي 70 
مباراة دولية، كانت األولى في العام 2012، وشارك 
في »كأس العالم 2018« ويُعدّ أفضل مدافع أيسر 
إدارة  وكشفت  الحالي،  العقد  خالل  السعودية  في 
المنتخب السعودي أن حالة الالعب ياسر الشهراني 
مستقرة بعد اإلصابة القوية التي تعرَّض لها خالل 
مباراة األخضر أمام األرجنتين التاريخية، وأشارت إدارة 
المنتخب السعودي إلى أن الالعب جرى نقله إلى مدينة 
حمد الطبية نتيجة تعرضه لصدام قوي في منطقة 
الرأس والصدر والبطن، حيث كانت حالته مستقرة، 
وأجرى كل الفحوصات الطبية الالزمة، وسيكون تحت 

المالحظة خالل الساعات المقبلة.
وحضر رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم ياسر 
عام  أمين  القاسم  إبراهيم  إلى  باإلضافة  المسحل 
فحوصات  خالل  وذلك  الطبية،  المدينة  إلى  االتحاد 
للمستشفى،  الطبي  بالكادر  التقى  حيث  الالعب، 
واستمع لتفاصيل حالته الطبية، بحضور الجهاز الطبي 
لألخضر، وبدا الشهراني متأثراً باإلصابة التي لحقته 
وأجبرته على مغادرة الملعب، حيث نشر العبو األخضر 
عبر حساباتهم في »سناب شات« صورة لالعب تُظهر 
كدمات في وجهه. واعترف النجم األرجنتيني ليونيل 
أمام  بالده  منتخب  تلقاها  التي  الخسارة  أن  ميسي 
السعودي في مونديال قطر، تشكل »ضربة  نظيره 
في  تصريحاته  وفق  مؤلمة«  و»هزيمة  قاسية« 
المنطقة المختلطة الستاد لوسيل. ومنيت األرجنتين 
بهزيمة مفاجئة في مستهل مشوارها في منافسات 
المجموعة الثالثة للنهائيات التي من المفترض أن 
تكون األخيرة لميسي الذي أقر »أنها ضربة قاسية 
جدًا«. وأضاف ميسي »هزيمة مؤلمة، لكن يجب أال 
نفقد الثقة بأنفسنا. هذه المجموعة من الالعبين لن 
تستسلم. سنحاول الفوز على المكسيك السبت في 

المباراة الثانية لألرجنتين«.

●  تتويج منتخب ليبيا ببطولة الشان 2014

عن  هرنانديز  لوكا  األيسر  الظهير  سيغيب 
مونديال  في  فرنسا  لمنتخب  المتبقي  المشوار 
تعرضه،  بعد  القدم،  كرة  في   2022 قطر 
خالل  اليمنى  ركبته  في  قوية  إلصابة  الثالثاء، 
الفوز الكبير لبالده على أستراليا )4-1(، بحسب 
ما ذكر مصدر قريب من المنتخب األزرق لوكالة 
»فرانس برس«، ويستمر كابوس اإلصابات في 
أفضل  بعد  ديشان،  ديدييه  المدرب  تشكيلة 
بنزيمة، العبي  المهاجم كريم  العالم  العب في 
والمدافع  كانتي  ونغولو  بوغبا  بول  الوسط 
أمثال  آخرين  والعبين  كيمبيمبي  بريسنيل 
كريستوفر  والمهاجم  مينيان  مايك  الحارس 

نكونكو.
وخرج العب بايرن ميونيخ األلماني البالغ 26 
عاما مبكرا، بعد هجمة افتتاح التسجيل لمنتخب 
أستراليا )9(، وقال قائد المنتخب الحارس هوغو 
لوريس »بصراحة، بدأت األمور تصبح مقلقة«. 
المخضرم  اإلنجليزي  توتنهام  حارس  وتابع 
»شعرنا بسرعة أن األمر جدي.. يجب أن نتطلع 
قدما، هذا األمر يمنحنا المزيد من القوة«. وفي 
األصغر  الشقيق  تيو،  سيلعب  ديشان،  تشكيلة 
األيسر.  الظهير  مركز  في  البديل  دور  لوكا، 
إلصابة  تعرض  قد   2018 العالم  بطل  وكان 
في العضالت المقربة في 13 سبتمبر وعاد إلى 
أن  إلى  فرنسا  وتسعى  نوفمبر.   5 في  المالعب 
مرتين  البطولة  لقب  يحرز  منتخب  أول  تصبح 

تواليا منذ البرازيل في 1958 و1962.

ودافع المدير 
لمنتخب  الفني 

ديدييه  فرنسا، 
قرار  عن  ديشان، 

أوليفييه  استبدال 
جيرو خالل المباراة أمام 

مشوار  افتتاح  في  أستراليا 
الديوك بمونديال قطر، ليؤجل 

أن  في  الدولي  مهاجمه  مساعي 
يصبح الهداف التاريخي لفرنسا. وعادل جيرو 

 51 تسجيل  في  هنري  لتييري  القياسي  الرقم 
الفوز  خالل  هدفين  إحرازه  عقب  لفرنسا،  هدفًا 
ماركوس  استبدال  جرى  ولكن  أستراليا.  على 
وبالتالي  األخيرة،  الدقائق  في  بجيرو  تورام 
سيضطر لالنتظار حتى المواجهة أمام الدنمارك 
يصبح  ألن  مساعيه  الستئناف  المقبل  السبت 

الهداف التاريخي للديوك.
خالل  الصحفيين  أحد  من  سؤاله  ولدى 
استبدال  سبب  عن  للمباراة  الصحفي  المؤتمر 
مكاني  تأخذ  أن  تود  »هل  ديشان:  قال  جيرو، 
جيرو  »أوليفييه  وأضاف:  المدرب؟«.  وتصبح 
يحرز  إنه  األمثل،  النحو  على  بواجباته  يقوم 
األمور  من  الكثير  تدير  أن  عليك  األهداف، 
كمدرب«. وأشار: »لدينا مباراة أخرى بعد أربعة 
أيام وقد سجلنا بالفعل أربعة أهداف، في بعض 
آخر  شخصًا  تمنح  أن  الجيد  من  يكون  األحيان 

الفرصة، وتُريح اآلخر«.

بعد سقوط المدافع لوكا هرنانديز

كابوس اإلصابات
يواصل مطاردة
الديوك الفرنسية

●  هرنانديز

●  الشهراني
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لماذا جرت إقالته في هذا التوقيت، وما كواليسها؟

ماذا سيفعل مصرف ليبيا المركزي بعد إقالته؟

أين المخرج القانوني الذي استندت إليه اإلقالة؟

من يحق له إقالته؛ »النواب« أم »المركزي«؟

متى ينتهي مسلسل اإلقاالت »السياسية«؟

كيف يضمن الليبيون الشفافية في قرارات إقالة كبار المسؤولين؟

إقالة علي الحبري

++HH55

 كل شيء كل شيء

الشاعر حسن السوسي
قيل عنه: »شاعر ال تتسرب الرتابة إلى عالمه ألنه يجدد دائما ما يستثير 
والمرأة  شعره،..  في  اإلنساني  الحب  ورقة  عذوبة  ونتذوق  الدهشة.. 
في  السوسي  وقال  توجهٌ صوفي«.  وهذا  ال يمس  وثني  إلهٍ  مثل  عنده 
يخاطب  ألنه  الغزل،  هو  قلبي  إلى  الشعر  أحب  »إن  صحفية:  تصريحات 
الوجدان ويتعلق بالعاطفة، واإلنسان وجدان قبل كل شيء في اعتقادي«.
وُلد حسن أحمد محمد السوسي العام 1924 بالكفرة في ليبيا، هاجر 
صبيًا إلى مصر، وفي مرسى مطروح حفظ القرآن، وتأثر بالفكر السنوسي. 
ثم التحق باألزهر الشريف وتخرج فيه العام 1944، فصقلت دراسة اللغة 
1945 أصبح مدرسا باألبيار، وأيضا من  والقرآن موهبته الشعرية. سنة 
الليبية، ٌأعجب بالشاعر أحمد رفيق المهدوي،  رواد الشعرية الكالسيكية 
بهما  وارتبط  السنوسي،  الزبير  وراشد  الماجري  رجب  الشاعرين  وعاصر 
بصداقة حميمية. شارك في عديد المهرجانات األدبية داخل وخارج ليبيا، 
وأصدر أكثر من عشرة دواوين. رحل عنا من تونس يوم 2007/11/21، 

ووسد ثرى بنغازي في مثل هذا اليوم.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

ومثيرة  لألنظار  الفتة  يافعة،  صبية  وصارت  كبرت،  »الوسط«  الصغيرة  الطفلة 
بأذرع  إعالمية  مؤسسة  اليوم  هي  وها  مولدها،  على  مرت  أعوام  ثمانية  لالهتمام، 
أحدًا منا كان يتوقع  أن  أعتقد  النشر، ال  التلفزيون وفي  الصحافة وفي  متعددة، في 
في  الوطني،  خطها  على  وتثابر  تستمر  أن  المنفى،  في  تواجدت  ليبية،  جريدة  من 
ظروف نحن جميعًا نعايشها، وخبرناها.. لكن »الوسط« صمدت، وثابرت، واستحقت 

ما نالت من مكانة في دنيا اإلعالم الليبي.
شكوكنا  أن  تؤكد  أعوام،  ثمانية  منذ  القاهرة،  في  بدأت  التي  »الوسط«،  رحلة 
لدى مولدها، بعدم القدرة على الصمود واالستمرار، كانت في غير محلها.. شكوكنا 
وموتها  والدتها  عاصرنا  عديدة  صحفية  تجارب  وليدة  كانت  بل  فراغ؛  من  تأتِ  لم 
في  بكتاباتي  أزال،  وال  شاركت،  ألني  الفخر  من  بشيء  أشعر  وشخصيًا،  السريع، 
القبعة  ألرفع  الفرصة  وأنتهز  المهم..  الليبي  الوطني  اإلعالمي  الصرح  هذا  استمرار 

العاملين في أسرة تحريرها. إلى جميع  تحية واحترامًا 
الخلف، رأيت جريدة »الوسط«، ينتابني  إلى  إلى آخر، كلما نظرت  لذلك، من حين 
فخر، على ما تقدمه من تغطية إخبارية، ومتابعة متواصلة لتطورات الساحة الليبية 
ظروف  وفي  ومهنية،  بكفاءة  الوطني  خطها  على  ثباتها  وفي  والعالمية،  والعربية 

وتعقدها. صعوبتها  في  استثنائية 
ومن خالل التجربة الشخصية يمكنني القول إن الكتابة األسبوعية في »الوسط«، 
على  وحريصًا  منضبطًا  المرء  يجعل  الوقت،  بمرور  مهني.  التزام  يجربها،  لم  لمن 

وعدم  المحدد،  الوقت  في  مقاالته  وتسليم  كتابة 
واألهم  المبرم..  االتفاق  حسب  بالمواعيد  اإلخالل 
من ذلك، منحتني الجريدة فسحة مهمة للكتابة في 
وبحرية  القراء،  على  أطل من خاللها  الرأي،  صفحات 
أو  واحدة،  مقالة  نشر  لي  ترفض  ولم  نتعودها،  لم 

السياسي. لخطها  لمخالفتها  تغييرها،  مني  تطلب 
ذلك االلتزام واالنضباط، حولني من كاتب مزاجي 
التحول  مهنيًا،  ومنضبط  محترف  آخر  إلى  الطبع 
داخلي؛  في  معين  زر  على  بالضغط  آليًا،  يكن  لم 
حتى  وقتًا،  استغرقت  تراكمية  تدريجية  عملية  بل 
ذلك  االعتيادي..  الروتين  يشبه  ما  إلى  تحولت 
الروتين ال يتغير حتى في السفر.. إذ ال بد أن أختلي 
مقالتي،  ألكتب  الوقت،  لبعض  كنت،  أينما  بنفسي، 

وأرسلها في الموعد، صباح كل يوم أحد.
للمقاالت،  األولــى  المسودات  كتابة  في  البدء 

أراجعها،  منها،  انتهائي  لدى  السبت،  أيام  السابق:  اليوم  مساء  في  عادة  يكون 
أخيرة..  لمراجعة  التالي  اليوم  صباح  في  إال  إليها  أعود  وال  الجهاز،  في  أحفظها  ثم 
مختلفة  أخرى  مقالة  كتابة  إلى  األحيان  بعض  في  تضطرني  قد  األخيرة  المراجعة 
وتفتح  ونشاطًا،  وتيقظًا  تحفزًا  أكثر  الذهن  تجعل  الكتابة صباحًا،  أن  يبدو  بالكامل، 

للمغامرة. الشهية 
مساء السبت الماضي، قبل أن أستلم رسالة من مدير التحرير بالجريدة، صديقي 
قد  كنت  اشتهيت،  وكما  االعتيادي،  الروتين  حسب  األمور  سارت  الحسيني،  حمدي 

انتهيت من كتابة مسودة مقالتي، على أن أراجعها في صباح اليوم التالي.
بأدبه  رأسًا على عقب..  األمور  تلك، قلب  القصيرة  اإللكترونية  حمدي، في رسالته 
االحتفاء  في  بها  أشارك  مقالة  إعداد  إمكانية  مني  طلب  كعادته،  خلقه  ودماثة 

»الوسط«. لتأسيس جريدة  الثامنة  بالذكرى 
فوجئت  عمرها،  من  الثامنة  السنة  »الوسط«  ببلوغ  التحرير  مدير  أبلغني  حين 
ال  قد  أعوام  ثمانية  ثالثًا..  غبطة  من  بشيء  للخلف  ونظرت  ثانيًا،  واندهشت  أواًل، 
راقية،  مهنية  بكفاءة  ليبية،  جريدة  عمر  في  لكنها  الشعوب،  عمر  في  شيئًا  تساوي 
ذاته،  الوقت  وفي  واالحترام..  واإلعجاب  التقدير  تستحق  رائعة،  إيجابية  قيمة  تمثل 
إعالميًا،  واإليجابي  الوطني  حضورها  فرض  من  تمكنت  كونها  مختلفة  قصة  تحكي 
بالمحافظة على خطها السياسي والتزامها بثوابت الوطن الليبي الموحد، في ساحة 
عليها  وسيطر  القيم،  فيها  وغابت  المفاهيم،  فيها  اختلطت  وإعالمية  سياسية 
فيها  وسادت  واللصوصية،  النرجسية  فيها  وتفاقمت  واالنقسام،  الكراهية  خطاب 
بتميز  »الوسط«  جريدة  تنفرد  الفوضوي،  الخضم  ذلك  وسط  وفي  الفساد..  ثقافة 

باقتدار ومهنية مشرفة. الوطني  اإلعالمي  الصف  رسالتها، وتتصدر 
في  المشاركة  بدعوة  تشريفي  بأن  االعتراف  من  بد  ال  الشخصي،  المستوى  على 
أحترمهم،  كتَّاب  بين كوكبة من  بتواجدي  فخورًا  قد جعلني  بالجريدة  نشر مقاالتي 
حقيقة  من  يلغي  ال  أطروحاتهم  مع  اختالفي  أو  اتفاقي  لليبيا..  مفخرة  ويعدون 
تقاتل  األمل،  جبهة  أسميها  ديمقراطية،  ليبية  وطنية  واحدة،  جبهة  على  تواجدنا 
بالكلمة الشريفة والنوايا المخلصة، من أجل تحقيق حلمنا، بالعيش في وطن ليبي 

مستقل في قراره السياسي، وديمقراطي حريص على أبنائه، وبهم رؤوف رحيم.

»الوسط« في عيد 
ميالدها الثامن

فندق  احتضن  األجيال«،  بناء  طريق  المبكرة  بالطفولة  »االهتمام  شعار  تحت 
كورنثيا فعاليات مؤتمر الطفولة المبكرة، وأقيم على هامش فعالياته معرض فني، 
ضم رسومات وأشغاال يدوية لمجموعة من المواهب، تعكس قدرات األطفال في 
التعبير عن مشاعرهم وآرائهم إزاء ما يحيط بهم من قضايا، وتعددت مضامين 

األعمال في جانبها االجتماعي والحقوقي والصحي والتعليمي.
العليا للطفولة  الموظفة باللجنة  الدين،  التشكيلية حنان سيف  الفنانة  وقالت 
»إن  التوعوي،  اإلرشادي  الطابع  ذات  الفنية،  المجسمات  من  بعدد  والمشاركة 
تركيزي اتجه إلى تحويل بعض بنود االتفاقية الدولية لحقوق الطفل إلى نموذج 
واالنتماء  التمييز  عدم  في  حقوقه  مثل  فقرة،  كل  وأهمية  معنى  يشرح  فني، 
والهوية«. تتوقف حنان عند مجسم ينتقد التفريق بين الولد والبنت، وهنا ليس 
اإلنساني  جانبها  في  المعاملة  استهجان  وإنما  القرآني،  النص  تجاوز  المقصود 
بالدرجة األولى، وأدى هذا السلوك إلى جعل البنت دائما محملة بثقافة موروثة، 

رسخت لديها اإلحساس بالدونية مقارنة بالولد عند كثير من عائالتنا.
المجتمع  تهميش  مدى  عن  تعبر  لوحات  توجد  حيث  أخرى  زاوية  إلى  وتشير 
األطفال  على  تتفوق  قد  التي  ومهاراتهم  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  لشريحة 

األصحاء، والسؤال هنا لماذا التهميش؟

ثمانية أعوام قد ال 
تساوي شيئًا في عمر 

الشعوب لكنها في 
عمر جريدة ليبية 

بكفاءة مهنية راقية 
إيجابية  تمثل قيمة 

التقدير  رائعة تستحق 
واإلعجاب واالحترام

رسومات وأشغال يدوية رسومات وأشغال يدوية 
للتوعية بحقوق الطفل الليبيللتوعية بحقوق الطفل الليبي

أقوالهمأقوالهم

 »ندعو إلى تكثيف الدعم الدولي 
للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، 

من أجل إنجاز االنتخابات في ليبيا«

الممثل المقيم لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي
 مارك فرانشي

 »متحمسون إلعادة إطالق العملية 
السياسية في ليبيا بشكل عاجل«

المبعوث اإليطالي الخاص إلى ليبيا 
نيكوال أورالندو

»سنواصل العمل معًا لضمان 
االستقرار في ليبيا«

وزير الخارجية التركي
 مولود تشاووش أوغلو

 »جاهزون لتزويد ليبيا بالخبرات في 
مجال القضاء والتدريب والتأهيل 

والطب الشرعي«

وزير العدل الجزائري
 عبدالرشيد طبي

النجمة اللبنانية ميريام فارس قدمت 
اعتذارها عن الخطأ الذي وقعت فيه 
لكأس  أغنيتها  عن  حديثها  أثناء 
إذ  تاكا«،  »توكو   2022 العالم 
استغرق التحضير لألغنية 5 أشهر 
دون  سهوًا  قالت  ولكنها  فقط، 
قامت  التي  المقابالت  أثناء  قصد 
بها أن التحضير استغرق 5 سنوات.

»انستغرام«:  عبر  قالت  ميريام 
حلوة  كلمة  كتب  من  كل  »بأشكر 
عن هيدا الحدث يلي أخد تحضيره ٥ 
أشهر، وبعتذر إنو بإحدى المقابالت 
قلت ٥ سنين سهوًا، كان نهار طويل، 

بحبكن كتير«.
حفاًل  أحيت  اللبنانية  المطربة 
غنائيًا، بمناسبة افتتاح منطقة خاصة 
منتخبات  تساند  التي  للمشجعين 
العالم  كأس  بطولة  في  بالدها 

المقامة في قطر، وقدمت أغنية 
مع  بالمشاركة  تاكا«  »توكو 

الذي  مالوما  العالمي  النجم 
اشترك في أدائها مع ميريام 

نيكي  والنجمة  ــارس  فـ
ميناج.

ميريام فارس..
 اعتذار »توكو تاكا«

ورق املراحيض 
ملكافحة االنتحار

تبنّت جامعات مقاطعة 
ياماناشي اليابانية في غرب 

طوكيو، أخيرا، مبادرة لمكافحة 
االنتحار، تتمثل في الطبع على 
ورق المراحيض رسائل تساهم 

في إبعاد هذه الفكرة عن 
رؤوس ضحايا محتملين.

ويمكن القراءة بأحرف زرقاء 
على هذه األوراق البيضاء 

»عزيزي، أنت الذي تمضي 
أياما صعبة في التظاهر بأن 

كل شيء على ما يرام... ليس 
عليك إخبارنا بكل شيء لكن 
لم ال تخبرنا بالقليل فقط؟«.
إضافة إلى هذه الرسائل 

التي كتبها متخصص في 
العقلية والمرفقة  الصحة 

بأرقام هواتف للوقاية من 
االنتحار، هناك أيضا صور 

مهدئة على ورق المراحيض، 
مثل قطة متكوّرة على 

نفسها. ووزّعت سلطات 
ياماناشي ستة آالف من هذه 

األوراق على 12 جامعة محلية 
الماضي. الشهر 

كريستيز توقف 
بيع »شني«

تأجيره  مالكه  قرر  بعدما 
كريستيز  ألغت  لمتحف، 

المثيرة  البيع  عملية  للمزادات 
يعود  لهيكل عظمي  للجدل 
إلى تيرانوصور ريكس، في 

هونغ كونغ، حسب ما أعلنت 
الدار. وكان من المقرر 

الذي  العظمي  الهيكل  بيع 
1400 كيلوغرام  يبلغ وزنه 

في  بـ»شين«،  والملقب 
الجمعة، بحسب  علني،  مزاد 

تقدم  لم  التي  كريستيز 
أو هوية  للسعر  تقديرًا 

الشركة في  البائع، وقالت 
بيان إن »المودع قرر اآلن 

على  ليعرض  لمتحف  تأجيره 
علماء  وانتقد  الجمهور«. 

البيع هذه كما  أحافير عملية 
ظهرت شكوك أيضًا حول 

الحفرية. أصالة  مدى 
يبلغ  الذي  و»شين« 

 12 4,6 متر وطوله  ارتفاعه 
مترًا، هو ذكر بالغ عاش قبل 
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