
عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
5.146.3812.464.136.538.08

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
3231333631

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 رحلة إلى
زاوية العرقوب

ص16

توقعات

فضاء

رفع بنك »باركليز« توقعاته لسعر النفط 
للعام 2020 بناء على ضغوط محدودة 

محتملة على تقديراته للطلب. وزاد 
البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 

لكل من برنت وخام غرب تكساس 
الوسيط األميركي بواقع دوالرين إلى 43 

دوالرا و39 دوالرا للبرميل على الترتيب، 
حسب وكالة »رويترز«، وبالنسبة للعام 
2021، توقع البنك أن يكون متوسط 

سعر برنت وغرب تكساس الوسيط 53 
دوالرا و50 دوالرا.

مليون 80
يورو

مساعدات عاجلة من ألمانيا وفرنسا 
للسلطة الفلسطينية.

)رويترز(

نفط

كل شيء

أرتيمس

قريبا في ليبيا
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رغبة السراج في التنحي تربك أنقرة.. وآكار: سنواصل التعاون في املجالني العسكري واألمني

احتجاجات بنغازي تطالب بانتخابات عاجلة ومحاسبة »الفاسدين«

 نافالني
أصبح المعارض الروسي أليكسي نافالني 

ورقة مهمة جرى توظيفها في إدارة 
العالقات المتوترة بين روسيا والغرب، 
بعد إصابته بالتسمم على متن رحلة 
جوية من تومسك إلى موسكو.

سجل المعارض الروسي 
بصمته ألول مرة في العام 

2008، عندما بدأ في التدوين 
ضد الفساد واالستبداد، 
ووصف حزب بوتين 

بأنه مكان »المحتالين 
واللصوص« و»يمتص 
الدم من روسيا«، ومع 

ذلك، فقد منع من 
الترشح ضد بوتين في 

االنتخابات األخيرة.
بعد حادث التسمم، 

أنكرت روسيا شبهة 
االغتيال، إلى أن 

جرى نقل نافالني إلى 
ألمانيا للعالج، وقال 

األطباء األلمان إنه تسمم 
بمادة نوفيتشوك، ما أثار 

ردود فعل أوروبية مناهضة 
لروسيا.

هل يغير تسمم نافالني 
المشهد الروسي وينجح في 
هز عرش القيصر بوتين في 

الفترة القادمة؟

أمينة خليل: تحمست
لـ »توأم روحي« 

من الوهلة األولى

13

14

أعلنت وكالة الفضاء األميركية )ناسا( 
عزمها إرسال أول سيدة إلى القمر وأول 
رجل إليه منذ 1972. ومن المتوقع أن 
تكلف الرحلة المسماة »أرتيمس« 28 

مليار دوالر، حسب وكالة األنباء الفرنسية. 
ويتطلب المشروع موافقة الكونغرس على 

ميزانيته. وفي تصريح نشر على موقع 
الوكالة أعلن مدير ناسا جيم بريدنشتاين 

أن أهداف الرحلة هي »الكشف العلمي 
والمنافع االقتصادية واإللهام للجيل 

الجديد من المستكشفين«.

اتفاق برعاية روسية لفتح النفط.. ومبادرة فرنسية جديدة يطلقها ماكرون

هجرة العقول الليبية إلى الخارج.. أزمة مستمرة وحلول بعيدة املنال

اختراقان ملسارات برلني قبل شهر من ملتقى جنيف

الحقول  أحد  نحو  متجهه  كانت  المروحية  أن 
النفطية.

الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
الساعة  حتى  يؤكد  لم  السراج،  فائز  الوطني، 
البعض  فسر  ما  االتفاق،  من  جزءًا  يكن  لم  أنه 
فيما  المجلس،  داخل  االنقسامات  يثبت  ذلك  أن 
المشري  للدولة خالد  األعلى  المجلس  رئيس  دعا 
التفاهم  هذا  خلفيات  عاجل حول  تحقيق  فتح  إلى 
السلطات  صالحيات  على  بـ»اعتداء  وصفه  الذي 

الشرعية«. التشريعية 
وبينما يواصل عقيلة صالح الصمت حيال اتفاق 
والمشير  بينه  الخالف  فرضيات  يعزز  ما  سوتشي، 
حيث  الطرفين،  القاهرة  استضافت  حفتر،  خليفة 
بدور  السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  أشاد 
كل  ودعــا  ــاب،  اإلره مكافحة  في  والثاني  األول 
مسارات  في  »اإليــجــابــي«  لالنخراط  األطـــراف 
برلين  قمة  من  المنبثقة  الليبية  ــة  األزم حل 
االقتصادي،  )السياسي،  المتحدة  األمم  برعاية 

العسكري واألمني( و»إعالن القاهرة« وصواًل إلى 
»ستتيح  التي  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
والتنمية«  واالزدهــار  االستقرار  الليبي  للشعب 

وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

معهما  اللقاء  استبق  السيسي  الرئيس  وكان 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  بتأكيده 
-الجفرة،  سرت  خط  وتجاوز  القتال  »مواصلة  أن 
وسالمة  أمنها  عن  دفاعًا  مصر،  له  ستتصدى 

شعبها«.
ما  كل  بــأن  ــروف  الف أقــر  ذاتــه  السياق  وفــي 
على  الليبيين  محاولة حمل  هو  موسكو  به  تقوم 
يتوصلوا  حتى  المفاوضات  طاولة  إلى  الجلوس 
الطبيعية،  الموارد  تقاسم  كيفية  حول  اتفاق  إلى 
إعادة  اتفاق  حول  وأممي  أميركي  صمت  مقابل 
عبر  فرنسا  عبرت  بينما  والموانئ،  الحقول  فتح 
المؤسسة  بيان  دعــم  عن  ليبيا  في  سفارتها 

واستقاللها. سالمتها  مع  للنفط  الوطنية 
المجتمع  فعل  رد  غــاب  التطورات  ــط  ووس
لمسارات  الموازي«  »االختراق  هذا  على  الدولي 
مؤتمر  من  المنبثقة  الثالثة  األممية  الحوار 
العام  األمين  باسم  الناطق  نائب  وأعلن  برلين، 
المتحدة  األمم  أن  حق،  فرحان  المتحدة  لألمم 

ليبية  قمة  لعقد  تحضران  األلمانية  والحكومة 
من  الخامس  في  برلين  مؤتمر  غرار  على  أخرى، 
لوكالة  تصريحات  في  موضحًا  المقبل،  أكتوبر 
ستضم  االفتراضية  القمة  أن  األلمانية،  األنباء 
ممثلين عن األمم المتحدة واالتحادين األوروبي 
دول  إلى  باإلضافة  العربية،  والجامعة  واألفريقي 
وفرنسا  وبريطانيا  وألمانيا  المتحدة  الواليات 
وإيطاليا  والكونغو  واإلمــارات  وتركيا  والصين 
بعد  جنيف  اجتماع  يفتح  فيما  والجزائر  ومصر 
تشكيل  إعـــادة  مسألتي   »2 »برلين  مؤتمر 
على  مستقلة،  حكومة  وتأليف  الرئاسي  المجلس 
أطياف  من  ليبية  شخصيات  عــدة  تحضره  أن 
األخير  االجتماع  توصل  بعدما  وذلك  متنوعة، 
تنظيم  مفادها  نتيجة  إلى  بسويسرا  مونترو  في 
 18 غضون  في  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 

شهرًا.
مواٍز«  »اختراق  باتجاه  مسعى  أنه  بدا  وفيما 
الفرنسي  الرئيس  أعلن  برلين،  لمسارات  آخر 
دول  تجمع  جديدة  مبادرة  إطالق  بالده  اعتزام 
أجل  من  المتحدة،  األمم  مع  بالتعاون  الجوار، 
إلى  ليبيا، الفتًا  النار بشكل دائم في  وقف إطالق 
سورية  من  مقاتلين  بإرسال  القوى  عديد  قيام 

من أجل تصدير »اإلرهاب إلى هذا اإلقليم«.
المبادرة  اقتصار  وراء  من  أراد  ماكرون  ولعل 
الملف  عن  تركيا  إبعاد  الليبي  الجوار  دول  على 
بشكل  نفوذها  تــزايــد  التي  الليبي،  الملف 
مع  اتصاالتها  تكثيف  إلى  بــادرت  حيث  واســع، 
لمرحلة  ترتيبًا  ملحوظ؛  بشكل  الوفاق  حكومة 
مصالحها  على  وحفاظًا  السراج  استقالة  بعد  ما 
توقيع  مع  ترسخت  التي  والعسكرية  االقتصادية 

عدة مذكرات تفاهم واتفاقات.
الجمهورية  رئاسة  باسم  الناطق  قال  وتعليقًا 
مع  له  مقابلة  بحسب  كالن،  إبراهيم  التركية، 
تؤثر  لن  االستقالة  إن  التركية،  »دوغان«  وكالة 
على قرار االتفاق مع تركيا. وأشار إلى أنه بحسب 
تصريحات الرئيس إردغان سيكون للرئيس زيارة 

المقبلة. ليبيا في األيام  إلى  قريبة محتملة 
تعدد  رهينة  األزمــة  الليبيون  يرى  أخرى  مرة 
المبادرات والمسارات، الناجمة عن تضارب مصالح 
الليبية،  الحالة  في  المتدخلة  الخارجية،  األطراف 
أن  يمكن  بما  التفاؤل  بعض  يسود  كــان  فيما 
تنتجه مفاوضات جنيف المرتقبة في أكتوبر المقبل 

تتويجًا لمخرجات برلين.

البنك الدولي ينتقد الطباعة العشوائية للدينار
استمرار  مــن  الــدولــي  البنك  حــذر 
المركزي،  المصرف  في  االنقسام 
السياسة  على  السيطرة  أضعف  الذي 
العامة  المالية  والسياسة  النقدية 
من خالل الطباعة العشوائية للدينار 
القطاع  عن  دراسة  وأظهرت  الليبي. 
 18 بتاريخ  نُشرت  ليبيا،  في  المالي 
معرفة  استهدفت  الجاري،  سبتمبر 
األزمــة  أحدثته  ــذي  ال الضرر  مــدى 
أنه  المالي،  بالقطاع  السياسية 
يكن  لم  األهلية،  الحرب  قبل  حتى 
بما  متطورًا  الليبي  المالي  القطاع 
السياسية  األزمة  ولكن  الكفاية،  فيه 
نشاط  إضعاف  من  زادت  الحالية 
الشمول  وجهود  المالية  الوساطة 

المالي في ليبيا.
واختزل التقرير القطاع المالي في 
عليه؛  تسيطر  سمات  أربع  في  ليبيا 
مركزيين  مصرفين  تواجد  أبرزها 
إذ يخضع مصرف  البالد،  يعمالن في 
لسيطرة  بطرابلس  المركزي  ليبيا 
حكومة الوفاق، أما المركزي المنافس 
في البيضاء فيخضع لسيطرة الحكومة 

فإن  الدولي،  البنك  وحسب  الموقتة. 
هذا االنقسام بين المصرفين تسبب 
السياسة  على  السيطرة  إضعاف  في 
العامة  المالية  والسياسة  النقدية 
وأداء اإلشراف المصرفي على البنوك 
من  مصرف  كل  ألن  كاملة،  بصورة 
يقوم بطباعة  المركزيين  المصرفين 
تنسيق  دون  العملة،  وإصدار  النقود 
للسياسة  شاملة  ضوابط  غياب  وفي 
انخفضت  وقت  في  العامة،  المالية 
كبير،  بشكل  الليبي  الدينار  قيمة 
مما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص في 
إمكانية الحصول على النقد األجنبي.

فتتعلق  الــثــانــيــة  الــســمــة  ــا  أمـ

في  المركزي  المصرف  باستمرار 
االستحواذ على المساهمة األكبر في 
تستحوذ  التي  الحكومية،  المصارف 
%90 من الودائع والقروض في  على 
هذا الجهاز، كما أنه الجهة المختصة 

بالرقابة على القطاع المصرفي.
الدراسة  الخصوص  بهذا  وعلقت 
أوجــه  على  ــك  ذل »ينطوي  قائلة: 
التساهل  منها  المصالح،  لتضارب 
المملوكة  المصارف  لصالح  المحتمل 
االئتمان  منح  ــك  وكــذل لــلــدولــة، 
الفتة  العالقات«،  ذوي  للمستفيدين 
إجراء  بدراسة  السلطات  قيام  إلى 

بعض اإلصالحات في هذا المجال

طرابلس - الوسط

إلى  ــي  ــدول ال المجتمع  ــظــار  أن تتجه  بينما 
جنيف  في  الحوار  مسارات  استئناف  استعدادات 
بدأت  وطنية،  وحدة  حكومة  لتشكيل  والترتيب 
إلنتاج  جزئيًا  استئنافًا  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
موازية«  »تفاهمات  خلفية  على  النفط  وتصدير 
والموانئ  بالحقول  العمل  ــادة  إلع روسيا  في 
النفطية، أثارت كثيرًا من ردود الفعل في الداخل 
ناحية  من  أثــارت  فيما  الخارج،  تجاهل  مقابل 
بالمساعي  الخطوة  عالقة  بشأن  تساؤالت  أخرى 
في  جنيف  لحوار  تعد  التي  واألممية  الدولية 

المقبل. أكتوبر 
نائب  وراءه  وقف  الــذي  االتفاق  أن  ويالحظ 
رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والقيادة 
العامة، ركز على اقتسام أموال النفط دون آليات 
تطيل  قد  الخطوة  منتقدو  رآها  وشفافة  واضحة 

من عمر االنقسام بين فرقاء األزمة الليبية.
وبموجب هذا التفاهم المكون من سبع نقاط، 
وتشكيل  النفط،  وتصدير  إنتاج  استئناف  أهمها 
عائدات  توزيع  على  تشرف  مشتركة  فنية  لجنة 
 60 نسبة  من  الوفاق  حكومة  وتستفيد  النفط، 
للطرف  بالمئة   40 مقابل  العائدات  من  بالمئة 
اآلخر، وهو توزيع يخالف ما طرحه رئيس مجلس 
بتوزيع  القاضي  سابقًا،  صالح  عقيلة  النواب 
بالمئة   50 التالي،  النحو  على  النفطية  العائدات 

لطرابلس و30 بالمئة لبرقة و20 بالمئة لفزان.
انسحاب  مسألة  حفتر–معيتيق  اتفاق  وتجاهل 
النفطية،  والمواني  الحقول  بعض  من  المرتزقة 
في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  دفــع  ما  وهــو 
القاهرة«  »القوة  رفع  بعدم  التمسك  إلى  البداية 
إخالؤها  يتم  لم  ما  النفطية،  المنشآت  هذه  عن 
من المظاهر العسكرية، إال أن المؤسسة، وربما 
مستبدلة  ذلك  عن  تراجعت  دولي  ضغط  تحت 
شرطها بإعالن رفع »القوة القاهرة« عن الموانئ 

والحقول »اآلمنة« وفق تصنيفها.
الوطنية  المؤسسة  هواجس  يعزز  ما  ولعل 
هو  األجنبي،  العسكري  التواجد  من  للنفط 
من   4 مقتل  حــول  ظهرت  التي  المعلومات 
مروحية  تحطم  في  الروسية  »فاغنر«  مرتزقة 
الناطق  حسب  بالجفرة،  ذخائر  متنها  على  تحمل 
عبد  الجفرة«  سرت  تحرير  عمليات  »غرفة  باسم 
إلى  أشارت  أولية  معلومات  وكانت  دراه.  الهادي 

<  مؤتمر برلين حول ليبيا - 19يناير 2020

 وصول 39 مهاجرًا 
ليبيًا إلى إيطاليا

أعلنت السلطات اإليطالية وصول 39 
مهاجرًا ليبيًا على متن قوارب صغيرة، في 

وقت مبكر من صباح الثالثاء، إلى جزيرة 
المبيدوزا. ووصل 12 قاربًا على متنها 263 
مهاجرًا، معظمهم تونسيون، باإلضافة إلى 

الليبيين للجزيرة اإليطالية، فيما تعقبت 
الشرطة 85 مهاجرًا آخرين وصلوا في وقت 
الحق. ولفتت سلطات الهجرة اإليطالية إلى 

أنه كان من النادر قبل سنوات أن »يخاطر 
الليبيون بأرواحهم عبر الهجرة غير الشرعية 
إلى أوروبا«، قبل أن تنتعش الظاهرة أخيرا، 
مقارنة مع تونس والجزائر، حيث صرح وزير 

الخارجية اإليطالي لويغي دي مايو بأن جميع 
المهاجرين الوافدين من تونس ستتم 

إعادتهم إليها، الفتا إلى سعي إيطاليا الحتواء 
تدفقات الهجرة من ليبيا حتى يتحقق السالم 
فيها. وتم نقل المهاجرين جميعا إلى مراكز 

االستقبال، حيث يوجد أكثر من 1200 مهاجر.
وما بين يناير و14 سبتمبر الجاري، بلغ 

عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى 
السواحل اإليطالية 8623 شخص.

طرابلس، أنقرة، موسكو، القاهرة: الوسط

ونــدوات  تراثية  وعــروض  فنية  فقرات 
»الخلد«  قصر  استضافها  ثقافية 
احتفالية  خــالل  طرابلس  بالعاصمة 
في  التباوية«  للثقافة  الوطني  »اليوم 
نسخته الرابعة، الذي تزامن مع احتفاالت 
بذات  الليبية  المدن  من  عدد  في  أخرى 
الثقاقي  التنوع  يعكس  وبما  المناسبة، 

والحضاري في البالد.
الخميس،  الرسمي،  االفتتاح  سبق 
بالزي  التبو  لــرجــال  مــوكــب  انــطــالق 
التقليدي رفقة الجمال، ابتداًء من بوابة 
في  البلدية  بشارع  مرورًا  الملكي  القصر 
رمزية  كصورة  العاصمة،  قلب  اتجاه 
البحر،  لعروس  التبو  قبائل  تحية  تجسد 
الوثيق  واالرتباط  العريق  التمازج  وتعزز 

بين الشمال والجنوب.
وتجسد النسخة الرابعة من المهرجان 
المكونات  بين  مهمة  اتصال  نقطة 
لم  لمجتمع  معرفية  وإضافة  الثقافية، 
يتح للبعض فهم المعنى الحقيقي لعمقه 

انتمائه  وأهمية  والتاريخي،  الجغرافي 
وفق  الليبية،  الهوية  في  أصيل  كمرتكز 
التحضيرية.  اللجنة  رئيس  والي  يوسف 
للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  اعتبر  فيما 
التباوية  للثقافة  الوطني  الــيــوم  أن 
العمل  في  االستثمار  لمعنى  تأسيس 

الثقافي.
للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  وكرم 
نموذج  وهي  ريبورت«  »شباب  مجموعة 
والفتيات  الفتيان  من  متفوقة  لطالئع 
اجتهدت في الشق التكنولوجي، وتحاول 
أن تكون لها بصمة فيما يخص التقانة 

»جمعية  مسمى  تحت  العصر  وعلوم 
لوبوتكس«.

المهرجان  أرضية ساحة  وقدمت على 
األولــى  التباوية  الرقصات  من  وصلة 
»الكدي«  عنوان  حملت  شبابية  لفرقة 
صحبة  »بلى«  بعنوان  لألطفال  وأخرى 
إعجاب  ــت  الق وموسيقى  األهـــازيـــج، 
مع  التواصل  روح  عن  وعبرت  الحضور، 

عادات وتقاليد األسالف.
شرح  لـ»الوسط«،  مع  حديث  وفي 
اللجنة  رئيس  سليمان،  الكريم  عبد 
المنوط  الـــدور  للمهرجان،  العلمية 
المختص  الــتــبــاوي،  الحكم  بمجلس 
في  ويستند  المظالم،  فــي  بالفصل 
كتاب  وهو  لديهم  مهم  مرجع  إلى  ذلك 
القوانين المستلهم من مدونة »األعراف 
والتقاليد«، الذي يفصل حيثيات القضايا 
عليه  ينص  لما  أحكامها طبقًا  في  ويبث 

ناموس عرفي تم اعتماده.
تفاصيل ص 12

اتفاق حفتر - معيتيق تجاهل 
انسحاب المرتزقة من بعض الحقول 

والموانئ النفطية

يرى الليبيون أزمة البالد رهينة تعدد 
المبادرات وتضارب مصالح األطراف 

الخارجية

29 مليون دينار 
تفجر أزمة الديون 

في االتحاد

»يوم التباوية« يغازل فسيفساء التنوع الليبي
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وفاة »هوغو دراكس« نجم أفالم وفاة »هوغو دراكس« نجم أفالم 
جيمس بوندجيمس بوند

في  )راوتر(  موجه  وجهاز  صغيرة  شاحنة 

الصناعية  باألقمار  اتصال  وهوائي  الداخل 

اتصال  لتوفير  يلزم  ما  كل  هذا  السقف..  على 

آنا  سانتا  فقراء  من  طفل  لمئتي  باإلنترنت 

وتمكينهم  بكاليفورنيا،  أنجليس  لوس  قرب 

جائحة  خالل  بعد  عن  دروسهم  متابعة  من 

المشرف  رينا،  رومان  ويقول  »كوفيد19-«، 

ويلز«  أون  فاي  »واي  التجريبي  المشروع  على 

»بعض  إن  عجالت(،  على  السلكي  )إنترنت 

مع  الفائت«  الشهر  صعوبات  واجهوا  األهل 

انطالق العام الدراسي الجديد. ويضيف: »كثير 

من تالمذتنا ليس لديهم أي اتصال باإلنترنت، 

خلف  الدروس  متابعة  عليهم  الصعب  شاشة الكمبيوتر«.ومن 

ولحل هذه المشكلة، راودت كيفن واتسون 

ترانسبورتيشن«  كاي  إف  »جي  شركة  رئيس 

في  الدراسي  النقل  خدمات  في  المتخصصة 

شاحنات  من  بعض  تجهيز  فكرة  آنا،  سانتا 

لإلنترنت  إرسال  بوصالت  الصغيرة  الشركة 

المدينة  في  استراتيجية  نقاط  في  ووضعها 

يتمتعون  ال  الذين  التالمذة  تصرف  في  تكون 

السلطات  سجالت  وفق  الشبكة  إلى  بنفاذ 

»نركن  واتسون:  ويوضح  المحلية،  التربوية 

ساعات  لثماني  الموقع  في  ونبقى  المركبة 

لضمان اتصال التالمذة بالشبكة طوال النهار. 

)واي  الالسلكي  اإلنترنت  شبكة  إرسال  يغطي 
فاي( محيط 350 مترًا«.

فقراء بإنترنت مجانيسيارات تمد تالمذة 

»إنستغرام« يتجسس على مستخدميه

  

CINEMA
CINEMA

الخاصة  المجموعات  حذف  »فيسبوك«  قررت 

تعطي  التي  تلك  أو  العنف  على  تحرِّض  التي 

التي  »التوصيات«  قائمة  من  صحية،  نصائح 

كذلك  مستخدميها،  على  الشبكة  تقترحها 

التي اتخذتها »فيسبوك«،  تتضمن اإلجراءات، 

البحث  أداة  بواسطة  العثور  إمكان  من  الحد 

على أي مجموعات ذات طبيعة عنفية، وسيظهر 

من  أقل  بدرجة  المجموعات  هذه  محتوى 
السابق في خدمة األخبار.

المجموعات  إلى حذف هذه  األمر  وسيصل 

فورًا في حال تضمنت تهديدًا بتنفيذ أعمال 

من  التهديدات  هذه  كانت  لو  حتى  عنفية، 

أما  مستترة،  عبارات  أو  رموز  استخدام  خالل 

بالنسبة إلى المجموعات التي تتناول مواضيع 

صحية، فقد شدد نائب رئيس قسم الهندسة 

منشور  في  أليسون  توم  »فيسبوك«،  في 

على  الناس  يحصل  »أن  على  مدونة،  على 

لها«،  مأذون  مصادر  من  الطبية  المعلومات 

على  المشرفين  منع  األخرى،  التدابير  ومن 

فتح  إعادة  من  المحذوفة  المجموعات 
غيرها »لبعض الوقت«.

مجموعات العنف»فيسبوك« تواجه 

توفي الثالثاء الماضي الممثل الفرنسي–البريطاني مايكل لونسدايل المعروف بأدواره في 
استمرت  مسيرة  بعد  عامًا   89 عن  اإلثنين،  السواء،  على  والشعبية  الطليعية  اإلنتاجات 
وكيل  وأوضح  والتلفزيونية،  السينمائية  األعمال  عشرات  في  خاللها  شارك  عقود  ستة 
بعد ظهر  توفي  دور،  مئتي  أكثر من  الذي شارك في  الممثل  أن  لوازو،  أوليفييه  أعماله، 
وأم  بريطاني  عسكري  ألب   1931 العام  فيها  وُلد  التي  باريس  في  منزله  في  اإلثنين 
صوته  رخامة  خالل  من  والفرنسية،  اإلنجليزية  يتقن  الذي  الممثل  ونجح  فرنسية، 

وأدائه الالفت، في أن يطبع ذاكرة الجمهور حتى في أدواره الثانوية.
الفرنسي  الرديف  سيزار،  جائزة  الثمانين،  سن  بلوغه  عشية   2011 العام  ونال 
في  مقتواًل  ينتهي  كراهب  دوره  عن  ثانوي  بدور  ممثل  ألفضل  لـ»أوسكار«، 

الجزائر في فيلم »أوف غادز آند من« )رجال وآلهة( لكزافييه بوفوا.
دور  الماضية،  العقود  خالل  المشاهدين  ذاكرة  في  المحفورة  أدواره  ومن 
1979 من  هوغو دراكس في فيلم مغامرات جيمس بوند »مونرايكر« سنة 
الحرب  خالل  المغرب  في  ثم  لندن  في  لونسدايل  ونشأ  مور،  روغر  بطولة 
العالمية الثانية. وقرر خوض غمار التمثيل بعدما انجذب إلى عالم السينما 
المسرح  اكتشف  حيث   ،1947 العام  باريس  إلى  وعاد  مبكرة.  سن  في 
في  الخجل  تخطي  في  لمساعدته  المسرحي  الفن  في  ــا  دروسً وتلقى 
االنتقال  قبل   ،1955 العام  المسرحي  المجال  في  وانطلق  شخصيته، 
التالي، وفتح له حضوره وصوته الالفتان  العام  إلى الشاشة الكبيرة في 

أبواب منتجين تعاونوا معه في عدد كبير من األعمال.
»الموجة  مخرج  مع  تعاونه  في  كان  الحقيقية  الشهرة  مفتاح  أن  غير 
»ذي  فيلمي  في  تروفو،  فرنسوا  الفرنسية  السينما  في  الجديدة« 
برايد وور بالك« و»ستولن كيسز« العام 1968، وظهر في عشرات 
األعمال بينها »ذي داي أوف ذي جاكال« )1973( و»إندياز سونغ« 
شارك  كذلك   ،)1993( داي«  ذي  أوف  ريماينز  و»ذي   )1975(

التمثيل مع روبرت دي نيرو في فيلم »رونن« 1998.

قضائية  دعوى  رفع  »إنستغرام«  لتطبيق  مستخدمة  قررت  خطيرة،  سابقة  في 
أمام محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية بالواليات المتحدة على شركة »فيسبوك« 
التهامها بـ»التجسس« على المستخدمين، والحظ عدد من مستخدمي »إنستغرام« 
 »FaceTime« بخدمة  الخاص  الرمز  أن  يوليو،  خالل  التطبيق،  استخدامهم  أثناء 
على هواتفهم كان يحمل اللون األخضر، وهو ما يعني أن الكاميرا كانت تعمل دون 

علمهم، وفقا لما ذكره موقع »إندبندنت«.
وهي  »فيسبوك«،  بأن  االعتقاد  إلى  التطبيق  مستخدمي  حدث  ما  ودفع 

الشركة المالكة اآلن لتطبيق »إنستغرام«، »تتجسس عليهم« ألغراض 
األمر  لم يالحظوا ذلك  المستخدمين  لكنّ  السوق«.  بـ»أبحاث  تتعلق 
وفق  آيفون،  لهواتف  آخر مخصص  تطبيق  تحميل نسخة من  بعد  إال 

»دويتشه فيله«.
وقالت صاحبة الدعوى القضائية، بريتني كونديتي، بنص الدعوى 
بيانات  يجمع  كان  »إنستغرام  »بلومبرغ«:  لموقع  وفقا  المرفوعة، 
من  سوى  إليها  ليصل  يكن  لم  والتي  مستخدميه،  عن  وقيمة  ثمينة 
من  كال  أن  كونديتي  وأضافت  قصد«،  عن  الكاميرات  تشغيل  خالل 
»إنستغرام« و»فيسبوك« يمكنهما القيام بأبحاث السوق عبر الوصول 

إلى بيانات »شديدة الخصوصية« عن مستخدميهما.
»خلال«  والمت  االدعاء  »فيسبوك«  شركة  نفت  جانبها،  من 

تطبيق  أن  من  خاطئ  بشكل  المستخدمين  تنبيه  في  التسبب  على 
من  عدد  وكان  آيفون،  بهواتف  الكاميرات  يستخدم  »إنستغرام« 

مستخدمي »فيسبوك« اتهموه في نوفمبر العام الماضي بالقدرة على 
استخدام كاميرات هواتف آيفون، إال أن متحدثا باسم شركة »فيسبوك« 

وفقا  بإصالحه،  ووعد  خلل  إلى  يعود  السبب  أن  ذكر 
إن«  إن  »سي  لشبكة  بها  أدلى  إعالمية  لتصريحات 

األميركية.
وتأتي هذه الدعوى الجديدة عقب دعوى أخرى سابقة 

اتهمت شركة »فيسبوك« بامتالك بيانات حيوية عن 100 
بسبب  لها  التابع  »إنستغرام«  لتطبيق  مستخدم  مليون 

التطبيق.  عليها  يحتوى  التي   »photo-tagging« خاصية 
لتسوية  أميركي  دوالر  مليون   650 دفع  الشركة  لتعرض 

»بيزنس  موقع  من  الدولية  النسخة  ذكرته  لما  وفقا  القضية، 
إنسايدر«.

»آبل«  الموسيقي، شركة  التدفقي  البث  في  عالميا  األولى  السويدية  اتهمت منصة »سبوتيفاي« 
اشتراكها  تفحص  إلى  المنافسة  سلطات  داعية  المهيمن،  موقعها  باستغالل  العمالقة  األميركية 
الجديد »آبل وان«، وتقف »سبوتيفاي« وراء تحقيقين باشرتهما سلطات المنافسة األوروبية حول 

»آبل ستور« و»آبل باي«.
وبسعر  المتكامل  الجديد  العرض  معارضتها  عن  وأعربت 

البث  مجال  في  منافسيها  كبار  أحد  يشمل  الذي  منخفض 
بيان  في  وجاء  ميوزيك«،  »آبل  الموسيقي  التدفقي 

موقعها  آبل  تستغل  جديدة  »مرة  لـ»سبوتيفاي«، 
خالل  من  عادلة  غير  ممارسات  إلى  وتلجأ  المهيمن 
التأثير سلبا على منافسيها. ندعو سلطات المنافسة إلى 
للمنافسة  المسيء  السلوك  للجم  عاجل  بشكل  التحرك 
الذي تتبعه آبل التي في حال تركت من دون أي مراقبة 

وتهدد  المطورين  بأوساط  تعوض  ال  أضرارا  ستلحق 
الحريات الجماعية باالستماع والتعلم واالبتكار واالتصال«، 

الموسيقي  التدفقي  للبث  شركة  أكبر  »سبوتيفاي«  وتعتبر 
أرقام يونيو، من  299 مليون مستخدم بحسب  العالم مع  في 

بينهم 138 مليونا يدفعون اشتراكا فيما تبلغ إيراداتها 1,89 مليار 
يورو. وهي تتقدم بكثير على »آبل ميوزيك« و»أمازون ميوزيك«.

»سبوتيفاي« تتهم »آبل« 
باستغالل موقعها املهيمن

أعلنت »مايكروسوفت« إبرام اتفاق بقيمة 7.5 مليار دوالر لالستحواذ 
على »زينيماكس ميديا«، الشركة األم لمنتج ألعاب الفيديو »بيثيسدا 

ر »فول آوت« و»ذي إلدر سكرولز« وألعاب »ستار  سوفتووركز« الذي يطوِّ
تريك«، وتأتي هذه الصفقة الكبيرة قبل فترة وجيزة من إطالق أجهزة 

»إكس بوكس« من تصميم »مايكروسوفت« لتعزز مكانة عمالق 
المعلوماتية في سوق ألعاب الفيديو.

وجاء في بيان صادر عن الشركة أنه من شأن هذه العملية »أن تثري 
إكس بوكس بمجموعة واسعة من األلعاب والتقنيات«، وتأمل الشركة، 

ا لها، أن تساعدها هذه الصفقة التي أبرمتها  التي تتخذ في ريدموند مقرًّ
قبل أسابيع من طرح أجهزة »إكس بوكس سيريز إكس« و»إكس بوكس 

إس« في األسواق في نوفمبر، على التقدم على منافستها »سوني« 
التي سجلت مبيعاتها ألجهزة »بالي ستيشن 4« ضعفي ما حققته 

»مايكروسوفت« مع »إكس بوكس« في السنوات األخيرة.
ومن المتوقع أن يدر قطاع ألعاب الفيديو أكثر من »200 مليار دوالر 
من العائدات السنوية في 2021«، بحسب »مايكروسوفت«، وقال بيت 

هاينز، أحد نواب رئيس »زينيماكس« التي ُأسست سنة 1999 في روكفيل 
في ضواحي واشنطن: »إن مايكروسوفت شريك رائع يتيح لنا موارد 

ستجعلنا األفضل في مجال إنتاج ألعاب الفيديو وتطويرها«.

شعر الحكمة
ماحال يبقي علي حــال***وكل شي عنـده نهايه

بو مـال يصبـح بال مـــــال***والفقـير يلبس عبايه
وعيــونك بالدمـــع تنهــال***وتذكر إذنوب أو خطايه

وكل شـي عنـده إجــــــال***وتضل سطر يف حكايه
وكل شـي ماشـي للـــزوال***وهــالك اال وجـه مواليا

»مايكروسوفت« تشتري 
مطور ألعاب الفيديو
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●    أطفال بني وليد يلعبون وسط  السيول          »إنترنت«

#كلنا_ضد_الفساد
واملفسدين

هشتاغ  والمثقفين  واإلعالميين  والمدونين  النشطاء  من  مجموعة  أطلق 
ضد  انطلقت  التي  للمظاهرات  دعمًا  وذلك  »#كلنا_ضد_الفساد_والمفسدين«، 
بنغازي،  مدينة  في  مظاهرة  وخرجت  الدولة.  مؤسسات  في  واإلداري  المالي  الفساد 
والجهات  العام  النائب  فيه، مطالبين  والمتورطين  الفساد  لمحاربة  الماضي،  االثنين 
الرقابية بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي تسببت في تردي األوضاع 

الليبيين. للمواطنين  المعيشية 
الفاسدين  ومحاسبة  منابعه  وتجفيف  الفساد  بـ»محاربة  المتظاهرون  وطالب 
الشعب«،  معاناة  حساب  على  والمكاسب  المنافع  لتحقيق  المناصب  استغلوا  الذين 
وديوان  اإلدارية  الرقابة  وهيئة  العام  والنائب  للقضاء  األعلى  المجلس  داعين 
ووجوب  لذلك،  القانونية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  في  فورا  »الشروع  إلى  المحاسبة 

التي تحول دونما تقدم«. العراقيل  العام بشأن  الرأي  مكاشفة 
لشهدائنا  الزكي  بالدم  عمدت  والحريات  »الحقوق  أن  المتظاهرون  وأكد 
عند  الدولة  أجهزة  تقف  أن  ويجب  فيها،  نفرط  ولن  والعسكريين  المدنيين  من 
حقوق  ضد  ترتكب  انتهاكات  أي  تجاه  بحزم  والوقوف  صونها  في  مسؤولياتها 

اإلنسان«.

كلمة

سميرة سعيد تعود بأغنية 
تحقق أكثر من مليوني مشاهدة

حققت أغنية سميرة سعيد 
الجديدة »قط وفار«، أكثر من 
مليوني مشاهدة بعد أقل من 

أسبوعين على إطالقها من خالل 
موقع يوتيوب، وهي األغنية التي 

تعاونت خاللها ألول مرة مع 
الموزع الموسيقي البريطاني ذي 

األصول المصرية محمد النابلسي، 
ومن كلمات عبدالحميد الحباك 

وألحان إيهاب عبدالواحد، وإخراج 
نضال هاني.

وقال محمد النابلسي إن فكرة 
األغنية جرى االستقرار عليها منذ 

قرابة سنة ونصف، بعد جلسة 
عمل جمعته مع الديفا سميرة 
سعيد الستعراض عدة أعمال 
غنائية مقترحة وقع من بينها 

اختيار سميرة على »قط وفار«، 
ومن ثم بدأ نابلسي العمل على 

تسجيلها وتوزيعها منذ سبعة 
أشهر.

يذكر أن آخر أعمال الديفا 
سميرة سعيد، تتر مسلسل »لما 

كنا صغيرين« للنجمة ريهام 
حجاج، الذي حقق نجاحًا كبيرًا 

خالل شهر رمضان الماضي، كتب 
كلماتها أمير طعيمة، ولحنها 

مدين، ومن توزيع نادر حمدي.
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رغم بارقة األمل 
التي الحت 

في المشهد 
الليبي على 

مسار االتصاالت 
الدولية لترتيب جولة 
مفاوضات قادمة بين أطراف 

األزمة في جنيف برعاية 
األمم المتحدة، جاء ما يعرف 

التركية–الروسية«  بـ»التفاهمات 
الستئناف إنتاج وتصدير النفط 

من المنشآت والموانئ النفطية، 
لتلقي بمزيد من التساؤالت في 

طريق الحل السياسي لألزمة 
التساؤالت  الليبية، وتراكمت 
في المشهد الليبي مع إعالن 

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ماكرون عن مبادرة فرنسية 

للنظر في حل األزمة.

من القاهرة إلى جنيف وباريس

جنيف، باريس، القاهرة: الوسط

الحل السياسي لألزمة الليبية في نفق املسارات الدولية املتضاربة
مصادر دبلوماسية ذكرت أن اجتماع جنيف سيعقد في 
15 أكتوبر القادم برعاية األمم المتحدة، على أن تحضره 
80 شخصية ليبية من أطياف متنوعة، من بينهم أعضاء 
أن  إلى  مشيرة  للدولة،  واألعلى  النواب  مجلسي  في 
مسألتي إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتأليف حكومة 
اجتماع  لماقشات  الرئيسيان  المحوران  هما  مستقلة 
جنيف. لكن مصادر أخرى تحدثت عن خالفات على نسب 

التمثيل ومعايير االختيار للمشاركة في جنيف.
يتمخض  وما  برلين  بمسار  تتمسك  ألمانيا  تزال  وال 
السفير  أكد  إذ  األزمة،  لحل  ومسارات  خطوات  من  عنه 
بالده  دعم  الثالثاء،  أوفتشا،  أوليفر  ليبيا،  لدى  األلماني 
مؤتمر  لمخرجات  وفقا  والعمل  جنيف  »مخرجات  الكامل 
برلين، والمسار الذي ترعاه األمم المتحدة«، مشددا على 
المهني كجزء  واألمن  الحصار  »إنهاء  برلين كذلك  دعم 
بالده  رؤية  إلى  إشارة  في  وشفاف«  شامل  ترتيب  من 
حل األزمة في ليبيا. وذلك خالل لقاءين منفصلين جمعا 
السفير األلماني مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، 
المهندس مصطفى صنع اهلل، وعضو المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد.
إيمانويل ماكرون، دخل على  الفرنسي،  الرئيس  لكن 
تنظيم  على  عزمه  معلنا  للحل،  السياسي  المسار  خط 
في  المساعدة  أجل  من  ليبيا  جوار  لدول  جديد  اجتماع 
أسماء  يذكر  أن  دون  البالد،  تشهدها  التي  األزمة  حل 
الدول التي يريد إشراكها في المحادثات ولم يخض في 
التفاصيل. وقال ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة 
جيران  جميع  »حشد  يريد  إنه  الثالثاء،  المتحدة،  لألمم 
ليبيا للمساعدة في إيجاد حل للصراع في ذلك البلد الذي 
التي  المبادرة  هي  »هذه  وأضاف:  الحرب«.  به  تعصف 
ترغب فرنسا في قيادتها في األسابيع المقبلة باالشتراك 
مع األمين العام لألمم المتحدة: جمع دول الجوار جميعها 
للمساعدة في الوصول إلى حل في ليبيا. تواصل جيران 

ليبيا مجددا أمر حيوي على األمد الطويل«.
هذا  يكون  أن  الليبي  للشأن  متابعون  يستبعد  وال 
التوافق  غياب  انعكاسا الستمرار  المسارات  في  التضارب 
رئيسية  دولية  أطرافا  هناك  وأن  الحل،  بشأن  الدولي 
مع  تتضارب  ألنها  برلين،  لمخرجات  ارتياحا  تبدي  ال 
مصالحها، رغم مشاركتها فيها وعلى مستوى قمة. وبدا 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مكالمة  خالل  واضحا  ذلك 
دعا  إذ  ــان،  إردوغ طيب  رجب  التركي  ونظيره  ماكرون 
ماكرون نظيره التركي إلى »احترام الحظر المفروض من 
وأيضا  ليبيا«،  إلى  األسلحة  تصدير  على  المتحدة  األمم 
االلتزام بوقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط 

مع اليونان وقبرص، العضوين في االتحاد األوروبي.
فرنسا  بين  الحادة  المالسنات  من  أشهر  مدى  وعلى 
حل  وحول  المتوسط  شرق  في  الخالفات  بسبب  وتركيا 

بخرق  أنقرة  اتهام  باريس  تواصل  ليبيا،  في  األزمــة 
تفاقم  الذي  التوتر  وهو  األسلحة،  على  الدولي  الحظر 
منذ توقيع إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
واقتصادية  أمنية  تفاهم  مذكرتي  السراج،  فائز  الوفاق، 
يوم  الخالف  هذا  وتعمق   .2019 العام  من  ديسمبر  في 
األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  قرر  حين  الماضي،  اإلثنين 
اثنين  ليبيين  على  عقوبات  فرض  األوروبي  االتحاد  في 
وثالث شركات، إحداها مقرها في تركيا، التهامهم بخرق 
الذي  القرار  وهو  ليبيا،  على  المفروض  األسلحة  حظر 
بأنه  ووصفته  بشدة،  التركية  الخارجية  وزارة  انتقدته 

»مؤسف للغاية وال قيمة له«.
تركية إلعادة تشغيل  روسية  أنباء عن صفقة  ووسط 
ورقة  أنها  معلوما  بات  التي  الليبية،  النفطية  الموانئ 
وزير  تأكيد  واإلقليميين، كان  الدوليين  الالعبين  يد  في 
ليبيا  في  الوضع  أن  الفروف،  سيرغي  الروسي،  الخارجية 
ال يقلق روسيا وتركيا فقط، اللتين تعمالن على صياغة 
هذا  بل وصف  ليبيا،  في  النار  إطالق  لوقف  اتفاق شامل 
الوضع بأنه »صداع« كبير لكثير من الالعبين الدوليين، 

وذلك في مقابلة مع مكتب قناة العربية.
األسبوع  هــذا  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ــدأت  وب

وصول  وبدء  اآلمنة«،  »الموانئ  من  التصدير  ترتيبات 
من  المتاح  لشحن  األربعاء؛  من  اعتبارا  تباعا  النواقل 
وباقي  المقبلة،  الساعة  الـ72  خالل  الخزانات  في  الخام 
أن  متوقعة  المقبلة،  القليلة  األيام  في  اآلمنة  الموانئ 
 260 لنحو  المقبل  األسبوع  خالل  اإلنتاج  إجمالي  يصل 
أعلن  الماضي،  الجمعة  ويــوم  اليوم.  في  برميل  ألف 
استئناف  حفتر،  خليفة  المشير  للجيش،  العام  القائد 
إنتاج وتصدير النفط »شرط عدم استخدامه في تمويل 
العامة توصلها التفاق مع  القيادة  إعالن  اإلرهاب«، بعد 
الرئاسي، أحمد معيتيق. فيما قال  نائب رئيس المجلس 

جوزيف  األوروبــي،  باالتحاد  للسياسات  األعلى  المنسق 
وزراء  اجتماع  انتهاء  عقب  صحفي  مؤتمر  في  بوريل، 
الخارجية األوروبيين في بروكسل اإلثنين: »سنحشد كل 
النفط  إنتاج  الكامل للحصار على  الرفع  الجهود من أجل 
في ليبيا، الذي كلف البالد أكثر من عشرة مليارات دوالر 

منذ بداية العام«، وفق وكالة »آكي«.
ومع تضارب المسارات الدولية، ال تزال ظالل التجاذب 
السياق  هذا  وفي  الليبي،  المشهد  على  تخيم  اإلقليمي 
جاءت مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع 
القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، لمناقشة الجهود الليبية لدفع عملية 

السالم برعاية األمم المتحدة.
اجتماع القاهرة جاء بعد يوم واحد من كلمة السيسي 
التي  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية   75 الدورة  أمام 
جدد فيها تأكيده أن مصر »ستتصدى« ألي تجاوز لخط 
وتجاوز  القتال  حال »مواصلة  إنه  وقال  »سرت–الجفرة«، 
دفاعا  له  مصر  ستتصدى  ليبيا،  في  سرت–الجفرة  خط 
عن أمنها القومي وسالمة شعبها«، مجددا الدعوة لكل 
األطراف إلى العودة إلى المسار السلمي من أجل الشعب 
الليبي. في المقابل كانت مباحثات رئيس مجلس الدولة، 
في  آكار،  خلوصي  التركي،  الدفاع  ووزير  المشري،  خالد 
وفرص  ليبيا،  في  النار  إطالق  وقف  مبادرات  حول  أنقرة 
اإلعالمي  المكتب  حسب  السياسي،  الحوار  استئناف 

للمجلس األعلى للدولة.
ما  نتائج  يبدد  الدولية  المصالح  في  التضارب  هذا 
محللين،  وفق  الماضي،  األسبوع  القاهرة  في  حدث 
بالقاهرة،  الليبي  الوفد  اجتماعات  ناقشت  حين  وذلك 
وقيادات  والدولة  النواب  أعضاء من مجلسي  الذي ضم 
القاهرة،  المصريين في  المسؤولين  بالقاهرة مع  ليبية 
عدة  ناقشت  سبتمبر،   13 إلى   10 من  الفترة  خالل 
ليبيا،  األزمة في  آليات حل  قضايا مهمة تمحورت حول 
وجرى التأكيد خالل هذه اللقاءات على »التمسك بالقيم 
الليبي  التراب  وحدة  في  المتمثلة  الوطنية  والمبادئ 
الليبي«،  الدم  حرمة  وعلى  وسيادتها  ليبيا  واستقالل 
إطالق  لوقف  عاجل  اتفاق  إلــى  التوصل  و»ضـــرورة 
األمم  إشراف  تحت  السياسية  بالعملية  والدفع  النار 
بالخصوص،  األمن  مجلس  بقرارات  وااللتزام  المتحدة، 
إلى  الوصول  الثالثة في  الحوار  واالعتماد على مسارات 
واألمنية  السياسية  جوانبها  في  األزمة  ينهي  اتفاق 
واالقتصادية، مع وضع االعتبار لالتفاق السياسي كإطار 

ثابت للحل والعمل من خالله«.
الليبي  المشهد  سجله  الذي  التعقيد  هذا  ووسط 
صفقة  دخول  ومع  السياسي،  الحل  مؤشرات  بدء  عقب 
المسار  خط  على  النفطية  المنشآت  تشغيل  إعــادة 
السياسي، ال تزال التساؤالت قائمة حول فرص الخروج 
بأن  السائد  االنطباع  يزيل  موحد،  ــي  دول بموقف 
إرادة  دون  الليبية  األزمة  إدارة  يريد  الدولي  المجتمع 

لحلها. حقيقية 

< ماكرون خالل لقائه السراج وحفتر

< أردوغان والسراج

       ماكرون دخل على خط املسار السياسي للحل معلنا عزمه على تنظيم اجتماع 
جديد لدول جوار ليبيا من أجل املساعدة في حل األزمة التي تشهدها البالد

 رغبة السراج في التنحي تربك أنقرة

 آكار: سنواصل أنشطة التدريب واالستشارة في املجالني العسكري واألمني التي نقدمها لألشقاء الليبيني
القاهرة–الوسط

المجلس  رئيس  إعــالن  تأثير  من  تركيا  قللت 
الرئاسي فائز السراج، عزمه تسليم مهامه بنهاية 
أكتوبر على سير االتفاقات المبرمة خالل عهده، 
انزعاجه  عن  إردوغان  رجب  الرئيس  تعبير  ورغم 
محتملة  قريبة  زيارة  أعلن  أنه  إال  الخطوة،  من 
السراج  إعالن  المقبلة. ومنذ  األيام  ليبيا في  إلى 
حكومة  مع  اتصاالتها  التركية  السلطات  كثفت 
بعد  ما  لمرحلة  ترتيبًا  ملحوظ،  بشكل  الوفاق 
االقتصادية  مصالحها  على  وحفاظًا  االستقالة، 
والعسكرية التي ترسخت مع توقيع عدة مذكرات 

تفاهم واتفاقات.
خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  بحث  والثالثاء 
آكار، مع رئيس المجلس األعلى للدولة في ليبيا 
األخيرة  المستجدات  أنقرة،  في  المشري،  خالد 
واألخوة  الصداقة  روابط  آكار  أكد  إذ  ليبيا،  في 
تركيا  بين  عام   500 منذ  الممتدة  التاريخية 
»تركيا  أن  مضيفًا  الــوزارة.  بيان  بحسب  وليبيا، 
في  واالســتــشــارة  التدريب  أنشطة  ستواصل 
المجالين العسكري واألمني التي تقدمها لألشقاء 
إلى  تركيا  وقــوف  على  آكــار  وشــدد  الليبيين«. 
المعترف بها  ليبيا  جانب »الحكومة الشرعية في 
بذل  مواصلتها  وعلى  المتحدة«،  األمم  قبل  من 
المنطقة  في  االستقرار  أجل  من  جهدها  قصارى 

وفق نهج »ليبيا لليبيين«.
الفتة  تصريحات  وقع  على  تأتي  الزيارة  هذه 
من  انزعاجه  عن  خاللها  عبر  التركي،  للرئيس 
خطوة استقالة السراج في هذا التوقيت. وتعليقًا 
الجمهورية  رئاسة  باسم  الناطق  قــال  عليها 

وكالة  مع  مقابلة  حسب  كالن،  إبراهيم  التركية 
على  تؤثر  لن  االستقالة  إن  التركية،  »دوغــان« 
هذه  أن  إلــى  مشيرًا  تركيا،  مع  االتــفــاق  ــرار  ق
االتفاقات ال تتأثر بهذه العملية السياسية، ألنها 
قرارات حكومية وليست قرارات مبنية على أفراد، 
موضحًا أن قرارات المجلس الرئاسي تظل سارية 

المفعول.
لتسيير  جــاءت  السراج  استقالة  أن  ــح  وأوض
تقدم  وإلحــراز  والرئاسة؛  المجلس  في  األعمال 

أفضل، حسب تصريحات السراج نفسه.
الرئيس  تصريحات  حسب  أنــه،  إلــى  ــار  وأش
إردوغان، ستكون هناك زيارة قريبة محتملة إلى 
استمرار  أهمية  مؤكدًا  المقبلة،  األيام  في  ليبيا 
أمن  على  الحفاظ  سبيل  في  المفاوضات،  هذه 
أمن  من  جزء  ليبيا  استقرار  أن  إلى  الفتًا  ليبيا، 
األبيض  والبحر  أفريقيا  شمال  من  كل  واستقرار 

المتوسط.
بالنسبة  كبلد  ليبيا  أهمية  تأكيده  وجــدد 
األمني  التعاون  اتفاقية  إلى  مشيرًا  تركيا،  إلى 
والتدريب العسكري التي تم توقيعها في ديسمبر 
على  المشترك  التعاون  إلى  أشــار  كما   .2019
الصعيد االقتصادي، مظهرًا استعدادهم للتعاون 
التحتية  البنية  أخرى مثل استثمارات  في مجاالت 
والنقل  والطرق  الصحية  والرعاية  والمستشفيات 
استمرار  مؤكدًا  الطاقة،  مثل  أخرى  وقطاعات 

العالقات بين الطرفين بأية حال.
الرسمية  الجريدة  أعلنت  الماضي  واألسبوع 
االقتصادية  التفاهمات  مذكرة  دخول  التركية، 
الوفاق  وحكومة  أنقرة  بين  المبرمة  والتجارية 

وتنص  التنفيذ.  حيز  أغسطس،   13 في  الوطني 
على  والتجارية  االقتصادية  التفاهمات  مذكرة 
التركية  الشركات  بين  المفاوضات  استكمال 
استمرارية  إلــى  وتهدف  الليبية،  ونظيراتها 
المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكالت 

التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.
التفاهم  مذكرة  على  الرسمية  وبالموافقة 
الماضي،  أغسطس   13 في  الجانبان  وقعها  التي 
للعمل  التركية  الشركات  أمام  الطريق  سيمهد 
الجريدة  بحسب  ليبيا،  في  المشاريع  عديد  في 

التركية.
تحصل  أن  إلى  الرسمي  اإلقــرار  هذا  ويمهد 
البنية  مجالي  في  سيما  وال  التركية،  الشركات 
التحتية والطاقة، على نصيب األسد من صفقات 
المتفق عليها عند  المعايير  تجارية، دون تطبيق 

إجراء المناقصات.
المذكرة الجديدة تأتي استكمااًل التفاق بشأن 
األمني  للتعاون  تفاهم  ومذكرة  البحرية  الحدود 
نوفمبر  في  الوفاق  حكومة  وقعتهما  والعسكري 
مجلس  عليهما  واعترض  جداًل،  وأثارا  الماضي، 
النواب، اللتين بموجبهما دعت السلطات الليبية 
إلى  التركية  والنفط  الغاز  شركات  البالد  بغرب 
الطاقة،  موارد  عن  التنقيب  مجال  في  االستثمار 
وزير  الشهر  هذا  من  سابق  وقت  في  وقع  كما 
ورانك،  مصطفى  التركي،  والتكنولوجيا  الصناعة 
الصديق  الليبي  المركزي  المصرف  ومحافظ 
الكبير، ورئيس المؤسسة الليبية لالستثمار، علي 
االقتصاد  مجال  في  تعاون  بروتوكول  محمود، 

والتكنولوجيا.

ليبيا تضع »طباخ بوتني« على 
قائمة العقوبات األميركية

فرضت الواليات المتحدة، األربعاء، عقوبات على شبكة تابعة للعميل الروسي، يفغيني 
وغيرهما،  الوسطى،  إفريقيا  وجمهورية  ليبيا  في  »الخبيثة«  أنشطتها  بسبب  بريغوزين، 

بحسب بيان لوزارة الخارجية األميركية، والوزير، مايك بومبيو.
وبريغوزين، وهو أحد المقربين من الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، ويعرف باسم 
التي  »فاغنر«  المرتزقة  بمجموعة  صلة  على  بأنه  واشنطن  وتتهمه  بوتين«،  »طباخ 
تنشط في ليبيا. وقد فرضت واشنطن عقوبات عليه من قبل، لدوره في تدخل موسكو 

في االنتخابات الرئاسية األميركية لعام 2016، وفق الموقع اإللكتروني لقناة »الحرة« .
واستهدفت العقوبات الجديدة »ثمانية كيانات وسبعة أفراد يعملون نيابة عنه لتعزيز 
النفوذ الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى»، بحسب وزارة الخارجية، التي أشارت إلى 

ضلوعهم »مباشرة« في تعزيز أنشطة روسيا »الخبيثة«.
وكتب، بومبيو، في تغريدة، إن الشبكة »تعمل على تعزيز النفوذ الروسي الخبيث في 
الذين  ألولئك  المساءلة  تعزيز  سنواصل  وخارجهما.  وليبيا  الوسطى  إفريقيا  جمهورية 

يدعمون األنشطة الروسية الخبيثة«.
مراقبة  مكتب  فرض  التي  اإلنترنت«،  أبحاث  وكالة  ويمول  »يدير  الروسي  والعميل 
 2018 عامي  في  عقوبات،  عليها  األميركية،  الخزانة  لــوزارة  التابع  األجنبية،  األصول 
و2019. ولدى المنظمة نشاطات »تهدف إلى مفاقمة التوترات السياسية واالنقسامات 

حول العالم، بما في ذلك الواليات المتحدة«، بحسب بيان الخارجية الصادر، األربعاء.
ويعتقد أن بريغوزين أيضا هو »المدير والممول« لمجموعة »فاغنر« الروسية الخاصة، 
التي تعمل بالوكالة عن وزارة الدفاع الروسية، والتي وضعت أيضا في قائمة العقوبات. 
وقالت الوزارة إن هذه المنظمة العسكرية لديها نشاطات »في دول أجنبية مثل أوكرانيا 

وسوريا والسودان وليبيا وموزمبيق«.
وإلى جانب أنشطة بريغوزين، في جمهورية إفريقيا الوسطى، فإن الكيانات واألفراد 
الفيدرالي  األمن  جهاز  أنشطة  يدعمون  فاعلون  »العبون  أيضا  بينهم  من  المصنفين، 

الروسي FSB وتورطوا في أنشطة للتهرب من العقوبات«.
األمن  تقوض  أنشطة  »في  النخراطه  أميركية،  لعقوبات   ،2018 في  خضع،   FSBو
استهداف  ذلك  في  بما  الروسية،  الحكومة  عن  نيابة  والكيانات  لألفراد  السيبراني 
في  الروسية  الحكومة  »تدخل  خلفية  على   2016 وفي  األميركيين«،  المسؤولين 
االنتخابات« الرئاسية األميركية. وأكد بيان الوزارة أن اإلجراء الجديد هو تكملة لجهود 
»الوكالء  استخدامها  على  الروسية  الحكومة  محاسبة«  »تعزيز  في  المتحدة  الواليات 
المزعزعة  األنشطة  من  بمجموعة  للقيام   ،FSB ذلك  في  بما  االستخبارات،  وأجهزة 
خالل  من  وذلك  االنتخابات،  في  والتدخل  الخبيثة  اإللكترونية  األنشطة  مثل  لالستقرار، 

زيادة استهداف الشبكات التي تدعم أنشطتها«
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بيان من المتظاهرين يؤكد »حق المواطن 
في ممارسة الديمقراطية وحقه في التعبير 

عن الرأي والتظاهر السلمي دون خوف«

وتردي  الفساد،  ضد  االحتجاجات  صدى  يزال  ال 
المعيشية  األحوال  وسوء  العامة،  الخدمات 
حملة  يخرج  حيث  كافة،  البالد  أنحاء  في  يتردد 
بمحاسبة  تنادي  التي  مطالبهم  رافعين  الالفتات 
والمسؤولين  العام،  المال  نهب  في  المتورطين 

عن اإلهمال الذي عانى بسببه غالبية الليبيين.
شهدتها  األسبوع  هذا  االحتجاج  مظاهر  أبرز 
مظاهرة،  فيها  خرجت  حيث  بنغازي،  مدينة 
إجراء  إلى  فيها  المشاركون  دعا  اإلثنين، 
والمتورطين  الفساد  ومحاربة  عاجلة  انتخابات 
الرقابية  والجهات  العام  النائب  مطالبين  فيه، 
بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي 
للمواطنين  المعيشية  األوضاع  تردي  في  تسببت 

الليبيين.
توقيع  حامال  توزيعه  جرى  بيان  في  ذلك  جاء 
تظاهرة  نظموا  الذين  بنغازي«،  مدينة  »أهالي 
اإلثنين، تحت شعار  بساحة فندق تيبستي، مساء 
اللذين  والمفسدين  الفساد  ضد  »متظاهرون 
تغلغال في جميع أركان الدولة واألجهزة الرسمية، 
مما نتج عنه عديد األزمات التي تتفاقم كل يوم«، 
الثامنة  السنوية  الذكرى  يوافق  الذي  اليوم  وهو 

لتظاهرة »جمعة إنقاذ بنغازي«.
الذي  البيان  في  بنغازي  مدينة  أهالي  وأكد 
ممارسة  في  المواطن  حق  »الوسط«  تلقته 
الرأي  عن  التعبير  في  وحقه  الديمقراطية، 
للضريبة  »وإعالء  خوف  دون  السلمي  والتظاهر 
إعادة  أجل  من  األبي  شعبنا  دفعها  التي  الغالية 
الدولة كافة، بعدما كاد اإلرهاب  إحياء مؤسسات 
الفساد  بـ»محاربة  طالبوا  كما  عليها«.  يقضي 

احتجاجات في بنغازي تطالب بانتخابات عاجلة ومحاسبة »الفاسدين«

الذين  الفاسدين  ومحاسبة  منابعه  وتجفيف 
والمكاسب  المنافع  لتحقيق  المناصب  استغلوا 
المجلس  داعين  الشعب«،  معاناة  حساب  على 
الرقابة  وهيئة  العام  والنائب  للقضاء  األعلى 
فورا  »الشروع  إلى  المحاسبة  وديوان  اإلدارية 
القانونية لذلك، ووجوب  في اتخاذ كل اإلجراءات 
تحول  التي  العراقيل  بشأن  العام  الرأي  مكاشفة 

دونما تقدم«.
وأكد البيان أن »الحقوق والحريات عمدت بالدم 
الذكي لشهدائنا من المدنيين والعسكريين ولن 
عند  الدولة  أجهزة  تقف  أن  ويجب  فيها،  نفرط 
أي  تجاه  بحزم  والوقوف  صونها  في  مسؤولياتها 

انتهاكات ترتكب ضد حقوق اإلنسان«.

ضرورة  إلى  البيان  في  بنغازي  أهالي  ودعا 
إزالة  تضمن  عاجلة  انتخابات  إجراء  في  »اإلسراع 
بمؤسسات  عبثت  التي  السياسية  األجسام  كل 

الدولة وبحياة المواطن، وعرضت السيادة الليبية 
لالنتهاكات والتدخالت األجنبية«.

للناشط  أصدقاء  قال  قريب،  سياق  وفي 
به،  االتصال  فقدوا  إنهم  العربي،  ربيع  المدني، 
كان  حيث  اإلثنين،  بنغازي،  في  اختفائه  منذ 
من  ليبيا  إنقاذ  »جمعة  مظاهرة  في  يشارك 
من  شباب  إليها  دعا  التي  والمفسدين«  الفساد 

نشطاء مدينة بنغازي.
سيارة  من  نزلوا  أشخاصا  أن  أحدهم،  وروى 
واتجهوا  لوحات،  ودون  الزجاج  معتمة  سوداء 
قبل  معه  وتحدثوا  العربي،  ربيع  الناشط  نحو 
غير  جهة  إلى  ومنها  السيارة،  إلى  يقتادوه  أن 
الحكومة  في  الداخلية  وزارة  أن  وأضاف  معلومة. 

الموقتة منحت منظمي المظاهرة تصريحا يسمح 
وصولهم  عند  فوجئوا  أنهم  إال  بالتظاهر،  لهم 
دون  وأخرى  عسكرية  بسيارات  التظاهر  ساحة 
في  تنتشر  وأمنية  عسكرية  وعناصر  لوحات 
بتلك  المحتمين  األشخاص  بعض  وأن  المكان، 
هاتفة  المتظاهرين،  استفزاز  حاولوا  العناصر 
حفتر.  خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد  بحياة 
النشطاء  أحد  بأنه  الزاوي  العربي  ربيع  ويعرف 
وكان  بنغازي،  مدينة  في  المعروفين  المدنيين 
 .2011 العام  فبراير  الئتالف  المنتمين  أحد 
الخدمات  وملف  البلديات،  شؤون  عن  بعيد  وغير 
حول  توضيحا  سرت،  بلدية  أصدرت  العامة، 
عامر  لها، سالم  التسييري  المجلس  رئيس  وجود 

وصفته  ما  تداول  خلفية  على  بنغازي،  في  سالم، 
بـ»اإلشاعات« حول غرض الزيارة.

في  سالم  وجود  إن  األحد،  البلدية،  وقالت 
بنغازي »لغرض متابعة األعمال الخاصة المتعلقة 
حلول  وإيجاد  المدينة  واحتياجات  سرت،  ببلدية 
صحة  ال  وأنه  السكان،  تواجه  التي  للمختنقات 
االجتماعي  التواصل  منصات  بعض  في  يروج  لما 
من إشاعات هدفها إثارة الفتن بشأن تغيير عدد 
والشركات  التنفيذية  القطاعات  مسؤولي  من 
البلدية على  بيان نشرته صفحة  بالبلدية«، وفق 

موقع »فيسبوك«.

إشاعات مغرضة
»يود  أنه  سالم  عن  نقال  البيان  وأضاف 
القطاعات  ومسئوولي  البلدية  أن  التأكيد 
بشكل  يعملون  بسرت  والشركات  واألجهزة 
مع  بالتنسيق  الخدمات  أداء  لتحسين  توافقي 
أهالينا  من  ونأمل  سرت،  وأعيان  حكماء  مجلس 
المغرضة  اإلشاعات  هذه  خلف  االنجرار  عدم 
لشق  محاولة  في  النفوس  ضعاف  يسوقها  التي 
االجتماعية،  المكونات  بين  الفتنة  وإثارة  الصف 
وأشارت  البلدية«.  عمل  على  السلبي  والتأثير 
عامة  مذكرة  »إحالة  إلى  بيانها  في  البلدية 
باحتياجات بلدية سرت على كل األصعدة وتنفيذ 
وطرق«.  وخدمات  تحتية  وبنية  صيانة  مشاريع 
»تم  إنه  قالت  العمل،  عن  الباحثين  ملف  وعن 
التنسيق مبدئيا مع وزارة العمل بشأن التعيينات 
الجديدة«. كما أوضحت أنه »جار العمل للتنسيق 
موازنة  وصندوق  بالحكومة،  االقتصاد  وزير  مع 
السلع  بقية  وصول  سرعة  لضمان  األسعار، 
للجمعيات  المخصصة  األساسية  التموينية 

ببلدية سرت«. االستهالكية  التعاونية 

بنغازي، سرت، الوسط

● جانب من المحتجين في بنغازي● الناشط المدني ربيع العربي خالل مشاركته في المظاهرات

تساؤالت حول مصير الناشط ربيع العربي

التعايش مع »كورونا«

طالب يؤدون االمتحانات بالكمامة.. و»شهادة« املتعافني تعيدهم إلى حياتهم الطبيعية
أدوات تعقيم وأجهزة قياس حرارة داخل قاعات االمتحانات.. وحملة لتطعيم الطالب في العام الدراسي الجديد

متحدية انتشار فيروس »كورونا المستجد« تحاول بعض المؤسسات التعايش مع انتشار الوباء الذي دخل ليبيا في 
مارس الماضي وأصاب أكثر من 30 ألف حالة في عموم البالد، خصوصا في المدارس والجامعات، حيث أدى طالب 
االمتحانات النهائية للعام الدراسي »2019-2020« في ظروف استثنائية للغاية، إذ تحتم عليهم ارتداء الكمامات 

الطبية للوقاية من الفيروس، مع اتخاذ إجراءات احترازية أخرى؛ بينما ال يزال عدد من المركز الطبية والمستشفيات 
المنتشرة في ربوع البالد يعاني من نقص اإلمكانات المادية والبشرية، في ظل ندرة في وصول المساعدات 

الدولية.
وزارة التعليم بالحكومة الموقتة أعلنت انطالق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بداية من األحد 

الماضي في المناطق الخاضعة لها. ووزعت إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بالهيئة الوطنية للتعليم التقني 
والفني بالحكومة مستلزمات السالمة من »كورونا« على المكاتب التابعة لها، وذلك في إطار تجهيزها المتحانات 

الدبلوم الفني المتوسط.

إن  سويسي،  أحمد  المعاهد،  إدارة  مدير  قــال 
مطهر  و»جل«  كمامات  على  احتوت  المستلزمات 
وأجهزة قياس حرارة، مشيرا إلى أن »جميع المكاتب 
وحدات  أن  موضحا  بالكامل،  مخصصاتها  تسلمت 
السالمة  مستلزمات  توزيع  تولت  والقياس  التقويم 
من فيروس »كورونا« على لجان امتحانات الدبلوم 
وشددت  الماضي.  األحــد  بــدأت  التي  المتوسط، 
اإلجراءات  بتطبيق هذه  االلتزام  أهمية  على  اإلدارة 
قبل دخول الطالب قاعة االمتحان، من قياس درجة 
لبس  ثم  والرجلين،  اليدين  تعقيم  إلى  الحرارة 
الكمامة، وأن اإلجراء االحترازي يجب أن يطبق يوميا 
لم  كما  المتوسط،  الدبلوم  امتحانات  نهاية  حتى 
يوقف انتشار الفيروس االمتحانات الجامعية في كل 

من طبرق وبني وليد.

تعقيم الحرم الجامعي
وليد  وبني  طبرق  بجامعتي  النهائية  االمتحانات 
احترازية  إجـــراءات  وســط  األحــد  من  بداية  جــرت 
التدريس  هيئة  وأعضاء  للطالب  مشددة  ووقائية 
فيروس  بسبب  بالجامعة  والعاملين  والموظفين 
»كورونا المستجد«. وقال الناطق باسم جامعة طبرق 
أبوبكر امجاور، إن االمتحانات النهائية بدأت للطالب 
اآلثار  وكلية  الطبية  الكليات  لمجمع  »المحملين 
رقابة  تحت  اآلداب  وكلية  العلوم  وكلية  والسياحة 
إلى  الفتا  المكلفة«،  اللجنة  قبل  من  كبيرة  صحية 
تعقيم الطالب واألساتذة والموظفين منذ دخولهم 

إلى الحرم الجامعي وحتى خروجهم من الجامعة.
نهاية  حتى  والتطهير  التعقيم  عمليات  وتستمر 
إلى  الطالب  داعيا  امــجــاور،  حسب  االمتحانات، 
ضرورة اتباع كل التعليمات المقررة من قبل رئيس 
منظمة  ومندوب  علي،  حسن  الدكتور  الجامعة 
الدكتور  باسمها  والناطق  بليبيا  العالمية  الصحة 
قبل  بالجامعة  الصيدلة  كلية  ونجحت  سعد.  أحمد 
الذي  الكحول  من  كبيرة  كمية  تصنيع  في  أسابيع 
بتوزيعه  وقامت  الفيروسات،  ضد  مطهرا  يستخدم 

على كل المؤسسات العامة ببلدية طبرق.
وفي جامعة بني وليد، قال مدير المكتب اإلعالمي 
بصورة  تسير  االمتحانات  إن  الشقار،  فرج  للجامعة، 
مكافحة  لجنة  وضعتها  التي  للشروط  وفقا  جيدة 
فيروس »كورونا«، والتي تشمل تعقيما كامال لجميع 
القاعات، وتسليم الطالب الكمامات وتطبيق التباعد 
الدراسية،  بالقاعات  الجلوس  عملية  في  االجتماعي 
مضيفا أن القائمين على لجان االمتحانات يشددون 
التعقيم  مــواد  واستخدام  الكمامات  وضــع  على 
وتنظيم  الواحدة  القاعة  في  الطالب  عدد  وتخفيف 

دخول وخروج الطلبة.
مدير  طالب  الجديد،  الدراسي  للعام  واستعدادا 
مدير  النجار،  الدين  بدر  األمــراض،  مكافحة  مركز 
النشاط المدرسي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، 
طالب  تطعيم  لبدء  المركز  مع  التنسيق  بضرورة 
2020-« الجديد  الدراسي  العام  خالل  المدارس 

.»2021
النشاط  مدير  إلى  موجه  خطاب  في  النجار  وقال 
المدرسي إنه من الواجب »مخاطبة مكاتب الخدمات 
التعليمية بمناطق ومدن ليبيا للتنسيق مع مشرفي 

التطعيمات بمكاتب الرعاية الصحية األولية لتطعيم 
التنفيذ  آلية وموعد  المدارس. على أن تكون  طلبة 
على  منطقة  كل  لظروف  المحلية  الترتيبات  حسب 

حدة، بما يضمن نجاح برنامج التطعيمات«.

شهادات للمتعافين
وفيما واصل الفيروس زحفه، حتى أمس األربعاء، 
مخلًفا 30 ألًفا و97 حالة إصابة، منها 13 ألًفا و198 
نشطة، وتعافي 16 ألًفا و430 شخصًا، ووفاة 469 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وفق  آخرين، 
تماثلوا  لمن  تعاف  شهادة  بإصدار  المركز  أوصى 
للشفاء من الفيروس، حتى يتمكنوا من العودة إلى 

حياتهم الطبيعية وأعمالهم.
الرصد  فرق  مشرفي  إلى  كتابا  المركز  ووجــه 
بالبلديات، بتسهيل  السريعة  والتقصي واالستجابة 
وفقا  المتعافين،  على  الشهادة  تعبئة  إجــراءات 
المواطنين  على  مشددا  المعتمد،  للبروتوكول 
للوباء  واسع  انتشار  بها  التي  بالمناطق  القاطنين 
تتمكن فرق  الضرورة، حتى  إال عند  المغادرة  بعدم 
الرصد والتقصي الوبائي من تتبع وحصر المخالطين.

اإلرشــادات  اتباع  ضــرورة  إلى  المواطنين  ودعا 
الفيروس،  انتشار  من  للحد  واالحترازية  الوقائية 
وااللتزام  أنواعها،  بكل  التجمعات  منع  وتشمل 
بالحجر الصحي المنزلي والتباعد االجتماعي، وارتداء 
الكمامات، واالستمرار في عمليات التعقيم والتطهير 
الشخصية.  بالنظافة  واالهتمام  المرافق،  لجميع 
وفي األثناء، كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني، رئيس اللجنة العلمية االستشارية لمكافحة 
مفوضا  وزيرا  البكوش،  الطاهر  خليفة  »كورونا«،  

للصحة، بشكل موقت.

ضرورة حماية عمال المستشفيات
في طريقه  انتشاره، حصد  الوباء  يواصل  وبينما 
مجال  فــي  يعمل  بنغالديش  ــة  دول مــن  مواطنا 
أكدت  إذ  المركزي،  سرت  عيادات  بمجمع  النظافة 
في  »كورونا«  جائحة  لمكافحة  الرئيسية  اللجنة 
فريق  تولى  بينما  العزل،  قسم  في  وفاته  المدينة 

الهالل األحمر في المدينة دفن الحالة مساء األحد؛ 
جميع  حماية  ضرورة  على  الضوء  سلط  الذي  األمر 
العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية والعمل 
أن  بالفيروس، خصوصا  اإلصابة  وقايتهم من  على 
وقائية  إجــراءات  دون  المصابين،  يخالط  بعضهم 

كافية.
الطاهر  خليفة  الدكتور  طالب  ــادو،  ج وفــي 
عميد  وزيرا«،  تعيينه  عن  اإلعالن  »قبل  البكوش 
الوطنية  »المصالحة  حفل  إقامة  بمنع  جادو  بلدية 
البلدية،  في  سيقام  الــذي  واألعــيــان،  للمشايخ 
300 شخص«. وشدد البكوش في خطاب  بحضور 
المحافل  هذه  »مثل  أن  على  البلدية  عميد  إلى 
قرارات  ومع  الحالي،  الوبائي  الوضع  مع  تتنافى 
االحترازية  اإلجراءات  بخصوص  الرئاسي  المجلس 
جميع  فيها  يمنع  التي  كورونا،  بفيروس  الخاصة 
التجمعات مهما كانت األسباب أو نوعها«، مشددا 
الوقت  في  التجمعات  هذه  مثل  منع  أهمية  على 

الحالي.
كانت اللجنة العليا لمكافحة فيروس »كورونا« في 
جادو أعلنت األسبوع الماضي حالة الطوارئ القصوى 
في البلدية، نظرا الزدياد حاالت اإلصابة بالفيروس. 
الكمامات،  بارتداء  المواطنين  اللجنة  وطالبت 
وإلغاء  العامة،  واألماكن  المقاهي  في  التجمع  ومنع 
وغيرها  وأفــراح  مآتم  من  االجتماعية  المناسبات 
كما  الوباء«.  انتشار  أسباب  من  كانت  ألنها  »نظرا 
التردد  بعدم  عاما  الستين  فوق  هم  من  نصحت 
والمناسبات  المزدحمة  واألماكن  المساجد  على 

يكونوا  ال  وحتى  أرواحهم،  على  حفاظا  االجتماعية؛ 
عرضة لإلصابة بالمرض.

معاناة الجنوب
المعاناة  سبها  سكان  واصل  الوباء،  تفشي  ومع 
والمنطقة  مدينتهم  يالحق  الذي  التهميش  من 
الوطني  المركز  فرع  أكد  إذ  عام،  بشكل  الجنوبية 
التحاليل  إجراء  توقف  سبها  في  األمراض  لمكافحة 
الخاصة بالكشف عن الفيروس في المختبر المرجعي 
التابع له بسبب انقطاع التيار الكهربائي، موضحا أن 
أيام، ما أدى  المختبر لم يعمل لمدة تجاوزت ثالثة 

إلى تكدس العينات بالفرع.
وأشار إلى عدم توافر وقود »ديزل« كاف من أجل 
موضحا  بالفرع،  الخاص  الكهربائي  المولد  تشغيل 
أن هذا السبب وراء تأخر ظهور النتائج؛ بينما تعاني 
اإلصابات  عدد  تزايد  ظل  في  حقيقية  أزمة  سبها 
ونقص اإلمكانات والكوادر الطبية. وسبق أن اشتكى 
مدير فرع مركز مكافحة األمراض في البلدية الدكتور 

متوقف؛  شبه  المختبر  أن  من  الفاخري،  عبدالحميد 
لتشغيل  الوقود  توافر  وعدم  التيار  انقطاع  بسبب 

المولد االحتياطي.
وكشف أن المركز به جهاز »PCR« واحد تجرى 
عليه تحاليل العينات من نحو 16 بلدية في المنطقة 
 400 نحلل  أن  المفترض  »من  متابعا:  الجنوبية، 
عينة يوميا، لكننا نجري االختبارات لـ90 فقط بسبب 
مشكلة الكهرباء«، وعقب: »الوضع الوبائي في سبها 
والجنوب عامة خطير، وال يصح أن جهازا واحدا فقط 
مواطن هم سكان  مليون  نصف  لنحو  عينات  يحلل 

الجنوب«.
إنها  للنفط  الوطنية  المؤسسة  قالت  بدورها، 
الشورى  بمنطقة  الصحي  للعزل  مركزا  افتتحت 
جهودها  إطــار  في  ليبيا،  شرق  جنوب  الكفرة  في 
المستمرة لدعم السلطات المحلية للتصدي النتشار 

جائحة »كورونا« في كل مناطق ليبيا.
التابعة  المستدامة  التنمية  إدارة  وتــولــت 
للمؤسسة جهود دعم المسؤولين بمنطقة الشورى 

تحوير  مشروع  تنفيذ  خالل  من  الكفرة،  بلدية  في 
وتحويله  اإلدارية  الشورى  بمنطقة  العيادات  مجمع 
إلى مركز عزل صحي، حسب المؤسسة. واعتبر مدير 
الدكتور  الكفرة،  في  الشورى  بمنطقة  العزل  وحدة 
المركز،  »هذا  أن  المشروع  افتتاح  أثناء  حقار،  فريد 
مجابهة  في  كبير  تأثير  لهما  سيكون  الدعم  وهذا 

جائحة كورونا بالنسبة ألهالي المنطقة«.

انتشار تقنية الكشف عن الوباء
الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  قالت  بدورها، 
 PCR آر«  سي  »بي  تقنية  توطين  في  نجحت  إنها 
المستجد«  »كورونا  فيروس  عن  بالكشف  الخاصة 
عنصرا   120 أهلت  وأنها  ليبيا،  في  منطقة   25 في 
بشريا من األطقم الطبية والمساعدة على استخدام 
هذه التقنية، وذلك بموجب االتفاق الموقع مع مركز 

بحوث التقنيات الحيوية.
هذه  من  األولى  المرحلة  أن  الــوزارة  وأوضحت 
المناطق  في  التقنية  توطين  بعد  نجحت  االتفاقية 
الخمس والعشرين في جنوب وشرق وغرب ووسط 
ليبيا، مشيرة إلى أن توقيع االتفاقية جاء »التزاما من 
لمكافحة  الوطنية  االستجابة  خطة  بتطبيق  الوزارة 
جائحة كورونا، التي تستوجب رفع إجراءات التقصي 
االختبارات  عــدد  وزيــادة  االشتباه  حــاالت  ورصــد 

اليومية«.
لوزارة  سمحت  االتفاقية  هذه  أن  كذلك  وأكدت 
الصحة بتأهيل وتدريب أكثر من 120 عنصرا بشريا 
مختبرات  افتتاح  عن  فضال  األولــى،  المرحلة  خالل 
مرجعية لفحص حاالت االشتباه بفيروس »كورونا« 
داخل عدد من المدن، بعد تلقيهم برنامجا تدريبيا 
نفذه خبراء من مركز بحوث التقنيات الحيوية، تتراوح 
ساعة  وستين  أربعين  بين  التدريب  ساعات  فيه 

للمنطقة الواحدة.
وجرى ترشيح المتدربين عن طريق المستشفيات، 
األمـــراض  لمكافحة  الــوطــنــي  الــمــركــز  ــروع  وفـ
الحيوية،  التقنيات  بحوث  مركز  وفروع  بالمناطق، 
وفق  الطبية،  بالجامعات  التدريس  هيئات  وأعضاء 
سنوات،  خمس  لمدة  االتفاقية  وتستمر  الــوزارة. 
وتتولى خاللها وزارة الصحة بحكومة الوفاق تقديم 
وتغطية  الحيوية،  التقنيات  لبحوث  التقني  الدعم 
ومواد  متطورة،  ومعدات  أجهزة  من  احتياجاته 
والجينية  السارية،  األمراض  عن  للكشف  تشغيل، 
تحليل  صرف  على  التكاليف  تقليل  في  والمساهمة 

العينات خارجيا.
إحدى   )PCR(الـ »تقنية  أن  إلى  الوزارة  ونبهت 
التقنيات المهمة التي تفتقر إليها المختبرات الليبية 
تمتلك  وكانت  الوباء،  تفشي  قبل  والعامة  الخاصة 
 ،PCR أجهزة  من  عددا  االتفاقية  توقيع  قبل  ليبيا 

بعضها ال يعمل، موزعة على سبعة مختبرات«.
وفي طرابلس، شرع فريق الدعم الصحي لمكافحة 
فيروس »كورونا« ببلدية طرابلس المركز، السبت، 
»تراياج«  المبدئية  للفلترة  مركزا   30 تركيب  في 
»كورونا  فيروس  أعراض  ظهور  عدم  عن  للكشف 
المستجد« على المواطنين، في إطار جهود مكافحة 
الوباء في البلدية وسعيا للحد والوقاية من انتشاره، 
المواطنين  التأكد من سالمة  إلى  الخطوة  وتهدف 
العامة  المستشفيات  ارتياد  من  يتمكنوا  حتى 
المركز  طرابلس  نطاق  داخــل  الصحية  والمراكز 

وغيرها من البلديات.

● تعقيم مستشفى طرابلس المركزي● طالب يؤدون امتحانات الثانوية في بن جواد

توقف إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس 
بمستشفيات الجنوب نتيجة انقطاع الكهرباء.. و»صحة 

الوفاق«: توطين تقنية »بي سي آر« في 25 منطقة

● األطقم الطبية تابعت سير االمتحانات

طرابلس، بني وليد، طبرق، سبها - الوسط
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رغم المشكالت المتفاقمة في الداخل

ظاهرة هجرة العقول الليبية إلى الخارج.. أزمة مستمرة وحلول بعيدة املنال
االهتمام بالتعليم أوال واألخذ بتجارب الدول 
من  تحولت  التي  المجال،  هذا  في  الناجحة 
جميع  في  غنية  دول  إلى  عقليا  فقيرة  دول 
أراها  التي  الدولة  فنزويال  مثل  المجاالت، 
والثقافة  العلم  بحلة  العالم  إلى  خرجت 
والتطور في جميع المجاالت بعد رسم خطط 

تطويرية للتعليم، وفق تعبيره.
بعد  »أوروبا  عبدالرحمن:  ويضيف 
حدث  والثانية  األولى  العالميتين  الحربين 
علمية.  ثورات  استقرار تسبب في خلق  فيها 
وهذه الثورات كانت نتيجة التعلم من أخطاء 
شبه  دمارا  سببت  التي  )الحروب(  الماضي 
ذلك  وصاحب  التحتية،  البنية  في  شامل 
الواقع من  لتغيير  لهم  حافزا  فقر مدقع كان 
السيئ إلى األحسن، ومن هنا توافرت البيئة 

المناسبة لتطوير الكفاءات«.
وليد،  بني  بجامعة  االقتصاد  أستاذ 
العديد  »هناك  يقول:  رمضان،  عبدالمنعم 
في  يأتي  للهجرة  والمشجعات  الدوافع  من 
والقيود  األجور،  وتدني  البطالة  مقدمتها: 
المفروضة على حرية ممارسة البحث العلمي 
الدعم  وغياب  اإلمكانات  وقلة  والفكري، 
الهاجس  أن  كما  العقول،  لتحفيز  الالزم 
أخرى،  لبالد  الهجرة  وتيرة  من  زاد  األمني 
المناصب  تقلد  في  المحاباة  ذلك  إلى  أضف 
األطباء  واستهداف  والوسطى،  للدولة  العليا 

والعلماء وتهديدهم وابتزازهم«.
خلق  الضروري  من  أنه  رمضان  وأكد 
أن  شأنها  من  وتكنولوجية  علمية  بيئة 
وضرورة  الكفاءات،  لتلك  جاذبة  تكون 
الليبية  الكفاءات  إلعداد  شامل  مسح  إجراء 
حجمها  على  التعرف  بهدف  المهاجرة 
األكاديمية  الحريات  واحترام  وموقعها، 
وصيانتها وعدم تسييس التعليم وعسكرته، 
االقتصادية  البيئة  إلى خلق  السعي  وضرورة 
المواتية،  والصحية  والتعليمية  واالجتماعية 
التي من شأنها تشجيع الكفاءات إلى العودة 

إلى وطنهم بقناعة تامة.
الليبية  العقول  »معظم  رمضان:  ويضيف 
ليبيا،  من  لقربها  أوال  أوروبا  إلى  تهاجر 
ووفرة فرص العمل بها، واللتزام حكوماتها 
اإلنسان،  حقوق  تحمي  التي  باالتفاقات 
تعرض  عدم  وضمان  الرأي  حرية  وتكفل 

الكفاءات لمالحقة األنظمة الديكتاتورية«.

مناسبة  مواقع  في  الخبرات  هذه  وتوظيف 
الوجه  على  مهمتهم  ليؤدوا  لتخصصاتهم 

األمثل«.
ويقول طبيب األسنان، أحمد السيوي، إن 
أسباب هجرة معظم العقول هؤالء ورغبتهم 
إلى  تعود  الدراسة  أو  للعمل  للخارج  للذهاب 
والتطوير  والتكوين  التعلم  فرص  توافر 
والتي  األوروبية،  الدول  في  الذات،  وتنمية 
التي  بالدنا  بأوضاع  مقارنة  األفضل  تعتبر 
مرت وال تزال تمر بعدة منعطفات أثرت على 

كل شيء، حسب تعبيره.
دوافع  عدة  هناك  أن  السيوي  يضيف 
رؤية  منها  العقول،  هذه  ألصحاب  شخصية 
وفتح آفاق جديدة والتطلع إلى ثقافة جديدة 

مختلفة تماما عن بيئتنا.
وواصل: »أيضا الدولة ساعدت على هجرة 
جهدا  الدولة  بذل  عدم  بسبب  العقول  تلك 

المشهد  سادت  شتى  ظواهر  بين  من 
األساسية،  وباتت جزءا من مكوناته  الليبي، 
على مدى السنوات الماضية، واستفحلت في 
الكفاءات  هجرة  ظاهرة  تبرز  الراهنة،  الفترة 
له  كان  مما  الخارج،  إلى  الليبية  والعقول 
ومستقبله،  البلد  حاضر  على  السلبي  األثر 
والصحة  التعليم  مجالي  في  خصوصا 

والقطاعات التنموية كافة.
بني  المحلي  للمجلس  السابق  العضو 
هناك  أن  يرى  الهميل،  عبدالرحمن  وليد، 
للكفاءات  بالنسبة  عدة دوافع تؤدي للهجرة 
الليببة منها: »انعدام فرص كسب  والعقول 
الحقوق  وحجب  األمن  وانعدام  العيش 
مناخ  وغياب  المواطنين،  عن  السياسية 

مشجع لعملية اإلبداع واالبتكار«.
فيقول  الهجرة،  من  الحد  سبل  عن  أما 
االستقرار  تحقيق  من  بد  »ال  إنه  الهميل 
تعزيز  من  يوفره  بما  البالد  في  السياسي 
تتاح  أنواعها،  بكل  تنمية  وإحداث  لألمن 
فيها الفرص للجميع، لكسب العيش بالطرق 
مالئم  مناخ  وإتاحة  والمنافسة  المشروعة، 
لإلبداع من خالل تهيئة بيئة أعمال تنافسية 
خالل  من  الشباب  على  فيها  التركيز  يكون 
الميسرة«.  والقروض  األعمال  حواضن 
لتكون  أوروبا  تختار  العقول  »معظم  ويتابع: 
فرصا  واألكثر  األقرب  ألنها  المقصد  هي 

وسهولة في التواصل مع ليبيا«.
ظاهرة  حاتم،  المواطن  يعزو  جهته،  من 
التي  الخارج إلى »الحروب  إلى  العقول  هجرة 
وضنك   ،2011 العام  منذ  البالد  بها  مرت 
العيش، وعدم إعطاء تلك العقول والكفاءات 
حقوقهم وعدم تقديرهم على النحو الالئق، 
وبطرق  أخرى،  دول  في  يجدونه  ما  وهو 
ما  فيها  يحققون  كريمة،  حياة  لهم  تضمن 

يبتغون من طموح لهم وألسرهم«.
يمكن  التي  الحلول  عن  متحدثا  وأضاف 
هذه  »أول  الظاهرة:  من  الحد  خاللها  من 
تحتضن  دولة  قيام  في  يتمثل  الحلول 
يعانيها  التي  المشاكل  كل  وتعالج  الجميع 
فأوروبا  والكفاءات،  العقول  هذه  أصحاب 
النخب  تستقطب  العجوز  القارة  باعتبارها 
بمجتمعاتها،  للنهوض  وغيرها،  الليبية 
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استيعابها  وعدم  نخبتها،  على  للمحافظة 
الحياة،  ومجاالت  قطاعات  شتى  في  لهم 

وعدم توفير حياة وبيئة سليمة لهم«.
أحمد  المهندس  يقول  جانبه،  من 
سببها  المعاصرة  الهجرة  إن  عبدالرحمن، 
للمهاجرين  المصدرة  الدول  استقرار  عدم 
عن  العاطل  الشباب  من  أكانوا  سواء 
من  الهروب  تريد  التي  األسر  أو  العمل، 
وذوي  المثقفين  فئة  حتى  أو  الحروب،  واقع 
بيئة  إلى  تحتاج  التي  المختلفة  الكفاءات 
ملكاتها،  تطوير  على  تساعدها  خاصة، 
وصقل مواهبها، فالوضع في ليبيا حتى قبل 
غياب األمن وانهيار الدولة، كان يفتقد لمثل 
الليبي  العقل  تمكن  التي  اإلمكانات  هذه 

الذي يمتاز بكفاءة ما من التطور والنبوغ.
ذلك  على  »مثال  عبدالرحمن:  ويواصل 
األطباء الليبيون على وجه الخصوص، الذين 
نجدهم بكثرة في الدول األوروبية، فالطبيب 
بشكل  كفاءته،  من  التطوير  إلى  يحتاج 
المؤتمرات  حضور  طريق  عن  وذلك  دوري، 
فهذا  الخبرة،  وتبادل  فيها،  والمشاركة 
لتطوير  حال  هجرتهم  من  يجعل  مهم  دافع 

أنفسهم«.
من  للحد  السبيل  أن  عبدالرحمن  ويرى 
التي  اإلمكانات  توافر  هو:  العقول  هجرة 
تساعد في تطوير الكفاءات، وذلك من خالل 

ليس المقصود بالعقول المهاجرة 
حملة شهادة الدكتوراه أو من يحملون 
الشهادات الجامعية العليا كالماجستير 

أو الدبلوم فقط، وإنما نقصد بذلك 
كل كفاءة وخبرة في المجاالت 
اإلنسانية والعلمية والتجارية

في  ذويهم  لرغبة  المواطنين  تأويالت  عن  بعيدًا 
السفر خارج ليبيا، هذه األيام، لما يرونه من مشكالت 
يومية، هناك من وضع يده على أسباب أزمة التغريبة 
األسباب  ويحلل  ليرصد  طويلة،  سنوات  منذ  الليبية 
يضعون  الوطن  أبناء  من  اآلالف  مئات  جعلت  التي 
جهدهم في خدمة أوطان اآلخرين بعدما ضاقت بهم 

سبل العيش في بلدهم األم.
الليبي  األكاديمي  أعدها  التي  الدراسة  وبحسب 
جاب اهلل موسى حسن، في الفترة التي سبقت ثورة 
العقول  من  اآلالف  غادر  فقد   ،2011 العام  الليبيين 
لظروف  الماضيين  العقدين  خالل  الوطن  الليبية 
على  ومنها  الحياة،  ضمانات  النعدام  أو  سياسية، 
واالعتقاالت  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  التحديد  وجه 

العشوائية، والتصفيات الجسدية.
ووفق الدراسة المنشورة بموقع »ليبيا المستقبل« 
ليبيا  غادروا  أكثر  أو  ليبي  ألف  مئة  نحو  هناك  فإن 
السابع من  بعد مشانق  1976، خصوصًا  العام  منذ 
أبريل )جرى إعدام طلبة جامعة في كل من طرابلس 
المنظم  والقتل  الثورية(،  اللجان  أيدي  وبنغازي على 
كانت  ثم  ومن  السبعينات،  في  الجامعات  لطلبة 
لقواعد  خالفًا  تهجيرًا  أو  طوعًا  أو  قهرًا  المغادرة 
القانون الدولي، وانتشر تبعًا لذلك الليبيون في بقاع 
األرض بأوصاف متعددة. كما أن البعض منهم غادر 
ضمن وفود رسمية، وفضل البقاء في المنفى وعدم 

العودة للوطن المكلوم.
هناك  كانت  »إذا  الدراسة:  صاحب  ويضيف 
من  الوطنية  العقول  هجرة  تخص  معروفة  ظاهرة 
تباين  أهمها  لعل  كثيرة،  ألسباب  العربية  البلدان 
احترام حقوق اإلنسان في هذه البلدان، عدا الظروف 
الذي  فإن  األخرى،  والعوامل  والسياسية  االقتصادية 
محاولة  هو  الليبية  العقول  هجرة  في  االنتباه  يلفت 
مسك الحقيقة من ذيلها كما يقال، من دون الوقوف 
حقيقة  وتدارك  للمشكلة  الجوهرية  األسباب  على 
هذه  هدر  في  وأجيالها  ليبيا  مستقبل  على  الخطر 
عانى  فقد  تعويضها،  السهل  من  ليس  التي  الثروة 
لبنان هذه المشكلة بعد الحرب األهلية التي تركت 
آثارها على اإلنسان والدولة والمجتمع، وعلى رؤوس 
وتعاني  آنذاك.  االستقرار  توافر  لعدم  أيضًا  األموال 
المشكلة بفعل عوامل عدة منها  الجزائر أيضًا هذه 

العامل السياسي وعوامل أخرى«.
ويقرر األكاديمي الليبي: »ليس المقصود بالعقول 
يحملون  من  أو  الدكتوراه  شهادة  حملة  المهاجرة 
الدبلوم  أو  كالماجستير  العليا  الجامعية  الشهادات 
في  وخبرة  كفاءة  كل  بذلك  نقصد  وإنما  فقط، 
المجاالت اإلنسانية والعلمية والتجارية. فهناك خبراء 
يحملون شهادة البكالوريوس مثاًل لكنهم من ذوي 
الخبرات أو التخصصات ويمكن اعتبارهم من العقول 
الذين  األشخاص  إن  القول  ونستطيع  المهاجرة. 
يعملون بعقولهaavم، وأثبتوا كفاءتهم حتى صارت 
تجارية  أو  فنية  أو  أكاديمية  أو  علمية  خبرات  لهم 

يمكن اعتبارهم من العقول المهاجرة من ليبيا«.
ويضيف جاب اهلل موسى حسن: »نعتقد بأن كل 
يمكن  ال  وقوة  وطاقة  عقل  هو  الوطن  غادر  ليبي 
مبدئيًا أن يستغني عنها الوطن الذبيح. وما قرارات 
اللجان الثورية بمطاردة الليبيين وتصفيتهم جسديًا 
لحقوق  مخالفة خطيرة  إال  المواطنة  من  وحرمانهم 

»قرارات  أن  موضحًا  الدولية«،  والمواثيق  اإلنسان 
الجسدية  التصفية  لجان  وشقيقتها  الثورية  اللجان 
قرارات ال إنسانية، تعاقب البشر بسبب اختالف الرأي 
مخالفة  يعد  بما  الجغرافية  المنطقة  أو  السياسي 
اإلنسان«.  حقوق  قواعد  وأبسط  السماوية  للشرائع 
ويواصل: »نعتقد بأنه أيًا كان شكل المغادرة من ليبيا 
الستة  يتجاوز عدد سكانه  ال  كارثة على وطن  فهي 
ماليين نسمة! وقد عقدت مؤتمرات ضمن نشاطات 
جامعة الدول العربية أو غيرها عن هذه المشكلة، غير 
أن هناك حقائق ربما لن يتم التطرق إليها لحاجة في 

نفس يعقوب!«.
وتاريخيًا، بدأت ظاهرة هجرة العقول الليبية منذ 
العام 1976، أي بعد سيطرة القذافي على الجامعات 
الليبية والقضاء على المؤسسة العسكرية من العام 
المذكور، وما تبع ذلك من انتهاكات لحقوق اإلنسان، 
الجامعي،  الوسط  في  جسدية  وتصفيات  واعتقاالت 

تصفيات جسدية طالت جميع الشرائح المثقفة!
»اللجان  بـ  سمى  ما  جرائم  الكثيرون  ويذكر 
الثورية« فلم يسلم كثير من األموال أو األعراض أو 
الحقوق، أو الحريات من التعدي أو االنتهاك. وبقيت 
حاالت اإلرهاب وانعدام الحقوق والتصفيات الجسدية 
األساس  هي  والقيود  والظلم  المساواة  وانعدام 
في  كما  العلمية  والمؤسسات  الليبية  الجامعات  في 

المجتمع الليبي!
الصبح«  »بأصبح  المسمى  القذافي  خطاب  وبعد 
من  يرغب  لمن  سمح  الليل!  أقبل  الواقع  في  وهو 
الليبيين العاملين أو الدارسين في خارج بالعودة إلى 
ليبيا، حيث عاد البعض إلى ليبيا ولم يرغب البعض 
شد  آنذاك  عاد  ممن  الكثير  إن  بل  بالعودة،  اآلخر 

والمفكرين ومن أصحاب العقول ومن الطالب ُأعدم 
ألسباب تافهة أو لوشاية أو لرأيه السياسي المناهض 
أو لرفضه لإلرهاب، وكم من اختفى وال يعرف مصيره 
حتى اآلن، وهناك من فصل من عمله أو عوقب من 
دون ذنب أو أحيل إلى التقاعد في وقت مبكر عقابًا. 
ترعرعت  الثورية  اللجان  هيستيريا  اشتعلت  وحين 
والقرارات  االستثناءات  وسادت  الثورية  الشرعية 
وعسكرة  المناهج  تثوير  طاعون  وانتشر  الخاصة 
المجتمع! مما ترك أثره البليغ على هجرة العقول التي 
الثورية،  ال يمكن أن تعيش في ظل أجواء الشرعية 

فرض  قبيل  أو  فترة  بعد  ثانية  ليبيا  وغادر  الرحال 
لعدم  وعقاراته  وحقوقه  أمواله  وراءه  تاركًا  الحصار، 
ضمانات  وفق  بحرية  للعمل  الفعلي  المناخ  توافر 
أن  الجهل  نظام  يتصور  أن  الخطأ  ومن  قانونية. 
الخطب الرنانة كافية وحدها لعودة العقول إلى ليبيا 

أو استمرار بقائها!
وبعد مشانق السابع من أبريل 1976 )اإلعدامات 
الطالبية( صارت ليبيا أشبه بسجن كبير تنعدم فيه 
الحرية وتسود فيه شريعة الغاب وينعدم فيه احترام 
العلماء  من  فكم  والوضعية.  السماوية  الشرائع 

أن  »إال  الدراسة:  صاحب  ويتابع  القوانين!  وانعدام 
المشكلة التي دفعت ليبيا إلى نفق مظلم هي مزاولة 
تفضيل  من  ذلك  تبع  وما  الدولي،  اإلرهاب  النظام 
العيش في الشتات على العيش في الوطن طوعًا أو 
قهرًا. فالحريات بوجه عام والحريات األكاديمية بوجه 
خاص ال توجد مطلقًا في جماهيرية الجهل، وفي ذلك 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  19 من  للمادة  واضح  خرق 

اإلنسان الذي وافقت عليه ليبيا«!
مئات  مغادرة  إلى  اهلل موسى حسن  جاب  ويشير 
بعد  التخصصات،  مختلف  من  الليبيين  من  اآلالف 
رفع قيود السفر، واحتالل الكثير منهم مواقع وظيفية 
أميركا  في  العلمية  قدراتهم  بفعل  ممتازة،  وعلمية 
العالم.  بقاع  من  وغيرها  العربية  والدول  وأوروبا 
أنه  إال  دقيقة،  إحصائية  أن هناك  أظن  موضحًا: »ال 
من المؤكد أن ليبيا حققت أعلى رقم في عدد العقول 
المهاجرة بعد أن كان العراق ولبنان يحتالن المواقع 
األولى، ونعتقد بأن إعالن النظام – وقتها - بأن العدد 
المهاجر من هذه العقول هو مجرد أرقام بسيطة غير 
صحيح وأن الرقم الحقيقي أكبر. من ناحية ثانية، كان 
من أخطر المظاهر في الجامعات الليبية مثاًل شيوع 
وفي  البعثات،  في  والتمييز  القبلي،  التمييز  سياسة 
ولحقوق  الدولية  لالتفاقات  المؤتمرات خالفًا  حضور 
المواطنة، بل إن انعدام المساواة في الدخل الشهري 
بين أصحاب الكفاءة ذاتها مخالفة خطيرة للقوانين 
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتسبب في الشعور 
االنتماء  إلى  االختالف  هذا  ويعود  والتمرد.  بالظلم 
القبلي أو للدور األمني الذي يؤديه األستاذ الجامعي 
أو عميد الكلية أو رئيس القسم الذي يغرد مع السرب 
أعلى  براتب  يتميز  )الثوري(  فاألستاذ  الشمولي، 

وامتيازات كبيرة، خاصة تختلف عن غير )الثوري(«!!
والعمل  األكاديمي  العمل  تداخل  عن  ناهيك 
السياسي في ليبيا. حيث جرى تسيس وتثوير المناهج 
األكاديمية، بل عسكرتها. ويحضرني قول أحد أعضاء 
ال  »نحن  الجامعات:  أساتذة  مخاطبًا  الثورية،  اللجان 
نرغب بمن يفكر في عقله، وإنما نريد من يفكر في 
قلبه معنا«. لذلك فإن القيم األكاديمية التي عرفت 
بها الجامعات الليبية انهارت تمامًا بعد العام 1976، 
ما دفع بعديد األكاديميين بالطبع، إلى ترك الوطن 

أو عدم العودة، وظل الباقي يصارع من أجل البقاء!
ويواصل موسى: »تحولت الجامعات والمؤسسات 
اللجان  أفراد  فيها  ينتشر  أمنية  مراكز  إلى  العلمية 
الثورية في كل زاوية بحجة حماية األمن الوطني من 
األعداء، ففي جامعة بنغازي مثاًل يوجد سجن خاص 

المشكوك  واألساتذة  الطالب  مع  للتحقيق  وغرف 
في والئهم الثوري! أو ممن وردت في حقهم تقارير 
العلمية،  والمؤسسات  الجامعي  الحرم  داخل  األمن 
عدا عن حجب جميع وسائل االتصال واالشتراك في 
المجالت والصحف العربية واألجنبية، وفرض الرقابة 
على المراسالت والكتب الواردة أو الصادرة وتحريم 

االتصال مع األساتذة األجانب أو العرب«.
يعيد  التاريخ  أن  يبدو  الدراسة،  صاحب  ووفق 
عقول  إفساد  بتهمة  سقراط  ُأعدم  فقد  نفسه، 
تحديد  في  مألوفة  غير  طرقًا  ناقش  حينما  الشباب 
مفهوم الديمقراطية، ولهذا ضاقت الدنيا في نفس 
كثير  إلى  أثينا  فهجر  سقراط،  إعدام  بعد  أفالطون 
من البلدان هربًا من الطغيان، فقد عرف جيدًا كيف 
ووشاة  وحرس  وعدوان  ظلم  في  الطغاة  يعيش 
ومنافقين، واكتشف أن الطغاة ال يحترمون القوانين 
ألنها تقيد سلطاتهم المطلقة! ولم يسلم اإلمام أبو 
الجاهلين  جهل  من  وال  الظالمين  ظلم  من  حنيفة 
السم  التعذيب واالضطهاد ودس  إلى  حين تعرض 
له في النهاية ألنه رفض والية القضاء، كما تعرض 
الظلم والضرب لمواقفه. وتعرض  إلى  اإلمام مالك 
والتعذيب  للضرب  أيضًا  حنبل  بن  أحمد  اإلمام 
ندري هل  آراءه. وال  يغير  عليه كي  للتأثير  والسجن 

يعيد التاريخ نفسه في جماهيرية سرت ثانية!
سقوط  قبل  نشرت  التي  الدراسة،  معد  ويتابع 
المهاجرة  العقول  بأن هذه  »نعتقد  القذافي،  نظام 
التي تركت الوطن المكلوم ال يمكن لها أن تعود، 
مهما كان نوع الوعود، ما دامت طبيعة نظام الشر 
مثل  اإلعالمية  الترهات  بأن  نعتقد  وال  تتغير.  لم 
تشجيع  في  ستفلح  ليبيا  إلى  المغتربين  دعوات 
الجريح،  الوطن  إلى  للعودة  الطاقات  أو  العقول 
أوروبا  في  االستقرار  الليبي  المهاجر  فضل  ولهذا 
واألمان  بالحرية  المواطن  ينعم  حيث  وأميركا، 
والمؤسسات  التقاضي  وضمانات  القانون  واحترام 
العلمية المتطورة، أكثر من التفكير للعودة إلى ليبيا 
في الظروف الحالية، كما ال يمكن إغفال حقيقة أن 
نظام  اعتراف  بعد   - رفعه  رغم  االقتصادي  الحصار 
مخابراته  رجال  وتسليم  لوكيربى  بجريمة  القذافى 
ضد  قاسية  عقوبة  يعد   - الضحايا  أسر  وتعويض 
الليبي  الشعب  عموم  على  آثارها  تركت  األبرياء، 
استغل  حيث  والخبرات،  والعقول  الشباب  ومنهم 
الدعائية.  لألغراض  الليبي  الشعب  معاناة  النظام 
وقد اعتبر أن هذه المعاناة لإلنسان في ليبيا سببها 
الحقيقي  السبب  أن  متجاهاًل  الدولية،  العقوبات 
ودوليًا.  وعربيًا  داخليًا  الخاطئة  النظام  سياسة  هو 
فيها  تحصل  التي  البلدان  أعلى  من  باتت  فليبيا 
معدل الوفيات في العالم، وأن نسبة السكان الذين 
يستطيعون بصورة منتظمة الحصول على مياه نقية 
ال تزيد على 41 %، وان اعتماد السكان على السلع 
مقدراتهم.  على  النظام  سيطرة  من  زاد  التموينية 
الهجرة  إلى  وتدفع  دفعت  التي  العوامل  من  وهذا 

من ليبيا.!
ويختتم بقوله: »هذا االنهيار للوضع اإلنساني من 
العوامل التي دفعت إلى مغادرة العقول الليبية ليبيا 
أن سياسة  المنفى، خصوصًا  في  البقاء  تفضيلها  أو 
النظام في تثوير الوطن والمجتمع ال تزال مستمرة، 
بين  أعمارهم  تتراوح  األطفال ممن  لتطول  وامتدت 
14 و18 عامًا على إجبارهم على الدخول في معسكرات 
)سواعد وأشبال الفاتح(! وهو ما يخالف اتفاقية حقوق 

الطفل«، بحسب الدراسة نفسها.

دراسة سابقة ألكاديمي ليبي ترصد أسباب لجوء الخبرات الوطنية إلى املهجر
القاهرة - الوسط

● األكاديمي الليبي جاب اهلل موسى حسن

● رسم تعبيري عن هجرة العقول إلى الخارج

أعدها د.جاب الله موس8 حسن

معد الدراسة: ال إحصائية دقيقة لهجرة الليبيين إال أنه من المؤكد أن ليبيا حققت أعل8 رقم في عدد العقول المهاجرة بعد أن كان العراق ولبنان يحتالن المواقع األول8

● بني وليد نظمت مؤخرا ندوة حول ظاهرة هجرة الكفاءات

● عبدالمنعم رمضان

● عبدالرحمن الهميل● حاتم علي
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بيروت - وكاالت

نيويورك - وكاالت

●  الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب●   موقع انفجار مرفأ بيروت

متضررون من »انفجار المرفأ« يقاضون »الدولة«

أزمة تشكيل حكومة في لبنان مستمرة وتحذير من »بلد ذاهب إلى جهنم«
اللبناني  الرئيس  حذر  مكانها،  األزمة  مراوحة  وسط 
»جهنم«  نحو  تتجه  البالد  أن  من  اإلثنين،  عون،  ميشال 
في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة، 
كان يؤمل إعالن تأليفها قبل أسبوع، وال تلوح في األفق 

حلول لتبديد العراقيل أمام والدتها.
الرئيس  أعلن  ما  وفق  السياسية،  القوى  وتعهدت 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع 
مؤلفة  محددة«  بمهمة  »حكومة  تشكيل  الحالي،  الشهر 
األطراف  كل  بدعم  وتحظى  مستقلة«  مجموعة  »من 
»فرانس  وفق  أسبوعان،  أقصاها  مهلة  في  السياسيين 

برس«.
لكن مساعي التشكيل ال تزال متعثرة مع إصرار الثنائي 
والعسكرية  السياسية  القوة  اهلل،  بحزب  ممثال  الشيعي 
رئيس  بزعامة  أمل  حركة  وحليفته  البالد،  في  األبرز 
والتمسك  وزرائهما  تسمية  على  بري،  نبيه  البرلمان 
بحقيبة »المال«، األمر الذي يعارضه أطراف آخرون، أبرزهم 

زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
وخالل مؤتمر صحفي بعد الظهر، قال عون، الذي يعد 
أمام  اليوم  »نحن  السياسيين:  اهلل  حزب  حلفاء  أبرز  أحد 
ألن  تحصل  أن  مفترضا  يكن  لم  حكومة،  تشكيل  أزمة 
االستحقاقات التي تنتظر لبنان ال تسمح بهدر أي دقيقة«. 

»كورونا المستجد« ثم االنفجار الكارثي الوضع سوءا.
تشكيل  أمام  العراقيل  المؤتمر  خالل  عون  وعرض 
الكتل  برأي«  األخذ  يريد  »ال  بأنه  أديب  متهما  الحكومة، 
و»يطرح  الوزراء  وتسمية  الحقائب  توزيع  في  النيابية 
المداورة الشاملة«، أي عدم احتفاظ أي جهة بحقيبة معينة، 
ويدعمه رؤساء الحكومة السابقون وبينهم الحريري. ومن 
جهة ثانية، تحدث عن إصرار الثنائي الشيعي على التمسك 
الشيعة، في حين »ال ينص  الوزراء  المال وتسمية  بوزارة 
الدستور على تخصيص أي وزارة ألي طائفة من الطوائف«.

على  األخيرة  األميركية  العقوبات  إن  مراقبون  ويقول 
وزير  لبري  السياسي  المعاون  أحدهما  سابقين،  وزيرين 
قالت  شركتين  على  ثم  خليل،  حسن  على  السابق  المال 
تعنت  من  زادت  اهلل،  لحزب  مملوكتان  إنهما  واشنطن 
الموقفين لن  أن »التصلب في  الثنائي. وشدد عون على 
يوصلنا إلى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم«. وعرض 
حال يتمثل بـ»إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات.. السيادية«.

شرطا  األساسية  المكونات  بين  التوافق  شكل  وطالما 
لتشكيل الحكومات في لبنان، الذي يقوم على المحاصصة 
أو حتى  أسابيع  الطائفية، في مهمة صعبة تستغرق عدة 

أشهر، وال تلوح في األفق أي حلول.
وكتبت جريدة »األخبار« المقربة من حزب اهلل، اإلثنين، 
االتصاالت  توقف  بعد  مراوحة  »مرحلة  دخلت  األزمة  أن 
وانتقد  السياسية«.  األطراف  بين  الماضيين  اليومين  في 
الثنائي  مطلب  األحد،  الراعي،  بشارة  الماروني  البطريرك 
الشيعي، متسائال: »بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة 
الحصول  حتى  الحكومة،  تأليف  وتعطل  لها،  ملك  كأنها 

على مبتغاها«.
من جهته، استنكر المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى، 
عن  صدر  »ما  لبنان،  في  األعلى  الشيعية  المرجعية 
الشيعية«،  اإلسالمية  الطائفة  بحق  كبيرة  دينية  مرجعية 
الخطاب من تحريض طائفي يثير  إليه  انحدر  وأسف »لما 

النعرات«، في إشارة ضمنية إلى موقف البطريرك.
في سياق آخر، يعتزم شاب يدعى إيلي الحصروتي، الذي 

فقد والده في انفجار المرفأ المروع، تقديم شكوى قضائية 
ضد الدولة اللبنانية على غرار مئات المتضررين وعائالت 

ضحايا الفاجعة التي غيرت وجه بيروت.
ومع علمه أن الشكوى لن تعيد الحياة إلى والده غسان، 
الموظف في غرفة التحكم في إهراءات القمح منذ نحو أربعة 
عقود، إال أنه يعتبر أن تحقيق العدالة ضروري لمنع تكرار 
الكارثة. ويقول الشاب: »يجب أن تحدد المسؤوليات وكل 
واتخاذ  معالجته  تتم  حتى  الوضع  هذا  إلى  أوصل  سلوك 

التدابير الكفيلة بردع أي تصرف مماثل في المستقبل«.
قتلوا  شخصا   190 من  أكثر  عداد  في  إيلي  والد  وكان 
الذي  بيروت،  مرفأ  في  أغسطس  من  الرابع  انفجار  جراء 
تسبب أيضا بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وشرد 
منازلهم  تضررت  ممن  بيروت  سكان  من  ألف   300 نحو 
إلى  جرى  ما  السلطات  وعزت  تدمرت.  أو  ومؤسساتهم 
العنبر  في  األمونيوم  نيترات  من  هائلة  كميات  تخزين 
رقم 12 منذ أكثر من ست سنوات من دون اتخاذ إجراءات 

وقاية.
وتصدرت مأساة عائلة الحصروتي وسائل اإلعالم، بعدما 
وعاشت  ألسبوعين.  المفقودين  عداد  في  غسان  بقي 
تحت  من  جثته  انتشال  حين  إلى  عصيبة  فترة  أسرته 
خصوصا  لبنان،  في  واسعا  غضبا  االنفجار  وأثار  األنقاض. 
حكومية  عدة،  مستويات  على  مسؤولين  أن  تبين  بعدما 
مادة  تخزين  بمخاطر  دراية  على  كانوا  وأمنية،  وقضائية 

مماثلة في المرفأ.

وتلعثم  عليه  التعب  بدا  الذي  الجمهورية،  رئيس  وأضاف 
مرات عدة: »مع تصلب المواقف ال يبدو في األفق أي حل 

قريب ألن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا«.
عدم  حال  في  األمور  إليه  ستؤول  عما  سؤال  على  وردا 

التوافق، أجاب عون: »طبعا إلى جهنم«.
الماضي،  الشهر  نهاية  الحكومة  تشكيل  تكليفه  ومنذ 
رئيس  أديب  مصطفى  زار  للبنان،  ماكرون  زيارة  عشية 
تشكيلة  أي  عرض  دون  من  مرات،  أربع  الجمهورية 
إلى تشكيل حكومة اختصاصيين  أديب  حكومية. ويطمح 
يشهده  الذي  المتسارع  االقتصادي  االنهيار  وقف  هدفها 

لبنان منذ عام.
وقال في بيان صباح اإلثنين إن »أوجاع اللبنانيين )...( 
تستوجب تعاون جميع األطراف من أجل تسهيل تشكيل 
حكومة مهمة محددة البرنامج سبق أن تعهدت األطراف 
المبادرة  إنجاح  على  »العمل  إلى  األطراف  ودعا  دعمها«. 
سيواصل  أنه  مؤكدا  إبطاء«،  دون  ومن  فورا  الفرنسية 
إعالمية  تقارير  بعد  الحكومة،  تشكيل  أجل  من  العمل 

تحدثت عن احتمال تخليه عن هذه المهمة الصعبة.
مرحلة مراوحة

في  المروع  المرفأ  انفجار  منذ  ضغوطا  فرنسا  وتمارس 
4 أغسطس على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكب 
على إجراء إصالحات عاجلة، مقابل حصولها على دعم مالي 
دولي النتشال البالد من أزمتها االقتصادية، وتعيد إطالق 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفاقم انشار فيروس 

مساعي التشكيل ال تزال متعثرة مع 
إصرار »حزب الله« وحليفته حركة 

»أمل« على تسمية وزرائهما والتمسك 
بحقيبة »المال«

احتجاجا على التطبيع مع »إسرائيل«

فلسطني تتخلى عن رئاسة مجلس الجامعة العربية

انطلقت من األمم المتحدة

دعوات إلى »وقف إطالق نار عاملي«.. و»تطورات إيجابية« بالسودان وسورية
لألسبوع  التقليدية  للمشاهد  غياب  وسط 
العالم،  قادة  فيه  يشارك  الذي  الدبلوماسي 
لألمم  العامة  الجمعية  أعمال  الثالثاء،  انطلقت، 
االفتراضي،  الفضاء  في  تعقد  التي  المتحدة 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وافتتحها 
غوتيريس بالدعوة إلى »وقف إطالق نار عالمي« 

و»تجنب حرب باردة جديدة«.
وفيما واصل الرئيس األميركي دونالد ترامب 
البيئي  الصعيدين  على  الصين  على  هجومه 
بين  كبير«  »شق  من  غوتيريس  حذر  والتجاري، 
وقال:  العالم،  في  اقتصاديتين«  قوتين  »أكبر 
أكبر  فيه  يقسم  مستقبال  عالمنا  يتحمل  »لن 
اقتصادين الكوكب إلى نصفين، لكل منه قواعده 
في  وقدراته  اإلنترنت  وشبكة  والمالية  التجارية 

مجال الذكاء الصناعي«، وفق »فرانس برس«.
العامة  الجمعية  قاعة  أمام  غوتيريس،  وقال 
الخالية في نيويورك، إنه في مواجهة وباء  شبه 
»كوفيد 19«، يحتاج العالم إلى »وقف إطالق نار 
القيام  عالمي لوضع حد للصراعات الساخنة عبر 

بكل ما يمكن لتجنب حرب باردة جديدة«.
األعمال  وقف  إلى  الدعوة  غوتيريس  وكرر 
وقال:  الوباء.  مكافحة  تسهيل  بهدف  الحربية 

للسالم  جديد  دفع  إلعطاء  الوقت  »حان 
والمصالحة. أدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة 
أجل  من  األمن،  مجلس  قيادة  تحت  جهوده، 
نهاية  بحلول  النار  إلطالق  عالمي  وقف  تحقيق 
على  كبيرا  تجاوبا  غوتيريس  يجد  ولم  العام«. 

أرض الواقع في دعواته السابقة.
األمين  أشار  اإليجابية،  التطورات  بين  ومن 
وسلطته  السودان  إلى  المتحدة  لألمم  العام 
الجديدة، وأفغانستان مع بدء مفاوضات السالم 
يسري  حيث  وسورية  طالبان،  وحركة  كابل  بين 
وقف إلطالق النار منذ أشهر عدة في منطقة إدلب 
لقاءات  عقد  فرصة  انعدام  وفي  غرب«.  »شمال 
ومحادثات مباشرة، يتساءل بعض الدبلوماسيين 

في األمم المتحدة عما يمكن إنجازه.
في  قدما  المتحدة  األمم  تمضي  ذلك  ومع 
معينة،  مواضيع  تتناول  اجتماعات  تنظيم 
لمناقشة  القمة  هامش  على  أيضا،  افتراضية 
والتغير   »19 »كوفيد  وباء  مثل  رئيسية  قضايا 
المناخي والتنوع البيئي واالضطرابات السياسية 
أيضا  والفرص ضئيلة  ولبنان.  ليبيا  من  كل  في 
خطاباتهم.  في  للقادة  دراماتيكية  لمواقف 
فنية،  أخطاء  أي  وحرصا منها على تجنب حدوث 
إرسال  الدول  قادة  من  المتحدة  األمم  طلبت 
أيام،  أربعة  قبل  بالفيديو  مسجلة  خطاباتهم 

تطورات  مع  تفاعل  أو  عفوية  أي  غياب  يعني  ما 
ممكنة في اللحظة األخيرة.

تجاهل أميركي
أسبوعها  المتحدة  األمم  وافتتحت 
75 عاما  اإلثنين، باالحتفال بمرور  الدبلوماسي، 
خاللها  دعا  افتراضية  قمة  في  تأسيسها،  على 
غوتيريس  أنطونيو  للمنظمة  العام  األمين 
وفي  الدولية.  التعددية  من  مزيد  إلى  شخصيا 
ترامب  يوجه  لم  ذلك،  من  مواقفه  إلى  مؤشر 
كلمة، وجاءت الكلمة األميركية على لسان نائب 
المندوبة األميركية لدى األمم المتحدة الذي قال 
أسئلة بخصوص مكامن  لطرح  »الوقت حان  إن 

قوة وضعف الهيئة«.
األمم  لدى  األميركية  السفيرة  وحتى 
بدال  توجهت  إذ  موجودة،  تكن  لم  المتحدة 
عن  اإلعالن  تم  حيث  واشنطن  إلى  ذلك  من 
ترامب  طالب  إيران،  ضد  أممية«  »عقوبات 

بتطبيقها. الدول  جميع 
حظرا  تطبق  إنها  المتحدة  الواليات  وتقول 
االنتهاء،  على  مدته  شارفت  األسلحة  على  دوليا 
لدى  أن  يعتقد  ال  الواقع  في  الدول  من  أيا  لكن 
في  دولية،  عقوبات  لفرض  السلطة  واشنطن 
وقت تركز القوى األوروبية على إنقاذ اتفاق نووي 
الرئيس  عهد  خالل  إليه  التوصل  تم  إيران  مع 

األميركي  الموقف  ويأتي  أوباما.  باراك  السابق 
سنة  وبعد  الرئاسية  االنتخابات  قبيل  المتشدد 
الفرنسي  للرئيس  بالفشل  باءت  جهود  على 
إيمانويل ماكرون في نيويورك للترتيب للقاء أو 
حتى اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره اإليراني 

حسن روحاني لتخفيف التوتر.
بتقنية  مسجلة  كلمة  ألقى  الذي  وماكرون 
األمم  لتأسيس  الـ75  الذكرى  في  الفيديو 
في  الدولية  للهيئة  أكبر  دور  إلى  دعا  المتحدة، 
إيجاد حلول لمشكالت عالمية. وقال: »في وقت 
يغذي الوباء الخوف من االنحدار، والرواية بشأن 
تام:  أمرا بوضوح  أقول  أن  أريد  الجماعي،  العجز 
والتحدي  الصحية  الطوارئ  حال  مواجهة  في 
اآلن  علينا،  يتوجب  الحقوق،  وتراجع  المناخي 

وهنا، التحرك«.
األلمانية  المستشارة  حذرت  ناحيتها،  من 
»أجبرت  المتحدة  األمم  أن  من  ميركل  أنغيال 
مثلها  عن  التخلف  على  األحيان  من  كثير  في 
مرة،  بعد  مرة  األفراد،  مصالح  حالت  وقت  في 
مقصودا  كان  كما  النظام  هذا  يعمل  أن  دون 
أن  يعتقدون  الذين  وتابعت: »لكن يخطئ  له«. 
بإمكانهم تدبير أمرهم بشكل أفضل بمفردهم. 
أيضا.  ومعاناتنا  تشاركه،  يمكننا  شيء  رفاهنا 

نحن عالم واحد«.

رام اهلل - وكاالت

تطبيع  من  العربية  الدول  جامعة  أمانة  موقف  على  احتجاجا 
العالقات مع »إسرائيل«، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض 
لمجلس  رئاستها  عن  فلسطين  دولة  تخلي  الثالثاء،  المالكي، 

الجامعة في دورتها الحالية.
االفتراضي  اجتماعهم  في  العرب،  الخارجية  وزراء  يتوصل  ولم 
في الدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد 
في التاسع من الشهر الجاري، إلى مشروع قرار بشأن اتفاق التطبيع 
بين اإلمارات وإسرائيل، الذي دعا الفلسطينيون إلى رفضه، بحسب 

»فرانس برس«.
وكان المالكي قد طالب نظراءه العرب بـ»موقف رافض لهذه 
الخطوة، وإال سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤا معها، 
أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين«. وقد ترأست السلطة 
الفلسطينية التي تحظى بصفة دولة كاملة العضوية في الجامعة 
العربية، الدورة الحالية لمجلس الجامعة في السابع من سبتمبر، 

وتتخلى عن دورها قبل انتهاء الدورة في مارس المقبل.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية في 
رام اهلل: »نود إبالغكم أن دولة فلسطين تتخلى عن رئاستها لهذه 
الدورة المشؤومة، وترفض أن يسجل في تاريخها ارتباط رئاستها 
اجتماع مجلس  الذي تجلى في  والمبدئي،  القيمي  االنحدار  بهذا 

وزراء الخارجية األخير«. وأضاف المالكي: »لألسف لقد كان واضحا 
أن األمانة العامة للجامعة قد اتخذت توجها للتغطية على ما قامت 
به اإلمارات، أو ما لحقت به سريعا مملكة البحرين، مما عمق أزمة 

الجامعة العربية بشكل خطير«.
اتفاقات  الماضي  األسبوع  والبحرين  اإلمارات  من  كل  ووقعت 
االتفاقان  ووصف  أميركية.  برعاية  إسرائيل  مع  العالقات  لتطبيع 
بأنهما »تاريخيان«، في حين اعتبرتهما القيادة الفلسطينية »طعنة 
التحرير  رفيع في منظمة  الظهر«. وتوقع مسؤول فلسطيني  في 
الفلسطينية توقيع »أربع أو خمس دول عربية أخرى اتفاقات تطبيع 
»قرارات  إن  الثالثاء  المالكي  وقال  المستقبل.  في  إسرائيل«  مع 
بعض الدول العربية بالتطبيع مع دولة االحتالل لم تناقش على 
أي مستوى«. وحمل وزير الخارجية الفلسطيني المسؤولية »للدول 
القومية  العربية  وللجامعة  بذلك،  وستقوم  قامت  التي  العربية 
وأمانتها العامة«. وطالب المالكي الجامعة العربية واألمانة العامة 
التابعة لها بـ»تنفيذ قراراتها وإلزام أو عزل الدول التي تخرج عنها 

)...( وينبغي عدم التغاضي عنها«.
تطبيع  تعلنان  خليجيتين  دولتين  أول  والبحرين  واإلمارات 
العالقات مع إسرائيل، وسبقتهما في ذلك كل من مصر »1979« 
واألردن »1994«. ويرى الفلسطينيون أن االتفاقين يتعارضان مع 
اإلجماع العربي، الذي جعل حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني شرطا 

●   تظاهرة في رام اهلل احتجاجا على التطبيع مع إسرائيلأساسيا إلحالل السالم مع الدولة العبرية.

●   علم األمم المتحدة أمام مقرها في نيويورك

موسكو - وكاالت

بعد انتهاء حظر األسلحة إلى إيران

موسكو تعتزم تطوير 
التعاون العسكري مع طهران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، الثالثاء، أن روسيا تنوي تطوير تعاونها 
العسكري مع إيران بعد انتهاء الحظر الدولي على األسلحة في 18 أكتوبر المقبل 

رغم التهديدات األميركية.
وقال نائب الوزير سيرغي ريابكوف لوكالة »إنترفاكس«: »بعد انتهاء النظام 
الخاص المعمول به بموجب القرار الدولي رقم 2231 في 18 أكتوبر، ستفتح 
»فرانس  وفق  العسكري«،  المجال  في  إيران  مع  للتعاون  آفاق جديدة  أمامنا 

برس«.
وأضاف: »لكن لم يتخذ بعد أي قرار عن حجم هذا التعاون أو اتجاهه. لكن 
ذلك لن يكون بتاتا رهنا باألعمال غير الشرعية لإلدارة األميركية التي تسعى 
إلى ترهيب العالم أجمع«. ومنتصف سبتمبر، أعلن وزير الخارجية األميركي، 
مايك بومبيو، أن بالده ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، في حين 
ينتهي العمل بحظر دولي على األسلحة إلى طهران في 18 أكتوبر. وبعد أيام 
أعلنت واشنطن عودة العمل بكل العقوبات الدولية ضد إيران، وأن الحظر على 
األسلحة جرى تمديده. ورفعت هذه العقوبات بموجب اتفاق دولي أبرم في فيينا 

في 2015 يرمي إلى الحد من برنامج إيران النووي.
فرض  يمكنها  إنه  المتحدة  الواليات  تقول  قانونية،  ذريعة  ومستخدمة 
عقوبات بوصفها دولة »مشاركة« في االتفاق، الذي خرجت منه في 2018، 
وهو ما ترفضه معظم الدول األخرى األعضاء في مجلس األمن الدولي والحلفاء 
األوروبيون.  وهددت حكومة دونالد ترامب أيضا بوضوح بفرض نظام عقوبات 
ثانوية لمعاقبة أي بلد أو كيان ينتهك العقوبات الدولية التي ترى واشنطن أنها 

سارية المفعول.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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عواصم العالم - وكاالت

مونرو )الواليات المتحدة( - وكاالت

قيود جديدة في إنجلترا ومخاوف من موجة ثانية

ارتفاع قياسي في عدد إصابات »كورونا« حول العالم رغم انخفاض الوفيات
وباء  عن  الناجمة  الوفيات  تسجيل  رغم 
العالم، حطمت  »كوفيد19-« انخفاضا في 
ما  جدا،  قياسيا  رقما  األسبوعية  اإلصابات 
ال  التراجع،  عن  بعيد  الوباء  أن  إلى  يؤشر 
بريطانيا،  أعلنت  حيث  أوروبا  في  سيما 
بمواجهة  جديدة  قيود  عن  الثالثاء، 

ثانية. وبائية  هاجس موجة 
قرابة  سجلت  برس«،  »فرانس  وحسب 
»كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  مليوني 
األسبوع   )%  6 بزيادة  )أي  المستجد« 
من  األكبر  »العدد  وهو  عالميا،  الماضي 
خالل  اإلطالق  على  يسجل  الذي  اإلصابات 
في  الوباء«،  تفشي  بدء  منذ  واحد  أسبوع 
10 % إلى  حين تراجع عدد الوفيات بنسبة 
منظمة  الثالثاء  أعلنت  كما  حالة،   37700

العالمية. الصحة 
القارات  كل  سجلت  أفريقيا،  وباستثناء 
و20   14 بين  اإلصابات  بعدد  ارتفاعا 
أوروبا  عرفت  المدة،  هذه  وخالل  سبتمبر. 
االرتفاع األكبر بعدد الوفيات »27 % خالل 

أسبوع«.
الذي  البلد  المتحدة،  المملكة  ورفعت 
يسجل أكبر عدد وفيات بالوباء في أوروبا، 
انتشار  مسار  يقيس  الذي  اإلنذار  مستوى 
تهديد  بمواجهة  وذلك  اإلثنين،  الوباء 
تسفر  أن  شأنها  من  ثانية  إصابات  موجة 
ما  اليوم،  في  شخص   200 وفاة  عن 
المتصل  المسار«  على  »تغيير  يطرأ  لم 

بالمرض.
بوريس  البريطاني،  الوزراء  رئيس  وقال 
إنه  البرلمان،  أمام  كلمة  في  جونسون، 
لفرض  تفاديا  حاليا  تدابير  اتخاذ  ينبغي 
وأكد  الحقا.  مكلفة  ستكون  أخرى  تدابير 
تبقى  قد  التي  الجديدة  التدابير  أن 
مفروضة لستة أشهر سيجري تعزيزها عبر 
فرض غرامات أكثر تشددا على المخالفين 

وحضور قوي للشرطة ودعم من الجيش.
في  إجراءاتنا  كل  أخفقت  »إذا  وأضاف: 
ما  إلى  الفيروس(  )انتقال  معدل  خفض 
دون واحد، حينها نحتفظ بحق فرض قيود 
الجديدة  التدابير  وتشمل  تشددا«.  أكثر 
والمطاعم  الحانات  إغالق  ستفرض  التي 
الخميس،  من  اعتبارا   22.00 الساعة  عند 
العمل  على  السكان  جونسون  شجع  فيما 

من المنزل متى كان ذلك ممكنا.
ولن تطبق التدابير إال في إنجلترا، لكن، 
تحدث  فقد  البريطانية،  الحكومة  وحسب 
جونسون هاتفيا مع رؤساء وزراء إسكتلندا 
على  اتفقوا  و»قد  الشمالية  وأيرلندا  وويلز 

اعتماد مقاربة موحدة بقدر اإلمكان«.

بشدة  الوباء  ضربها  التي  إسبانيا  وفي 
من  اعتبارا  جديد  من  فرضت  الربيع،  في 
مدريد،  منطقة  في  جديدة  قيود  اإلثنين 
ودعا  البالد.  في  الوباء  بؤرة  باتت  التي 
سكان  الثالثاء،  إييا،  سلفادور  الصحة  وزير 
مدريد إلى الحد من تحركاتهم وتواصلهم 

إلى ما هو »ضروري« فقط.
1000 وفاة يوميا في الواليات المتحدة

وفاة  عن  الثالثاء  حتى  الوباء  وأسفر 
نهاية  منذ  العالم  في  شخصا   965760
»فرانس  أعدتها  حصيلة  وفق  ديسمبر، 
رسمية  مصادر  إلى  استنادا  برس« 
غرينتش.  بتوقيت   11.00 الساعة  الثالثاء 
إصابة  مليون   31.3 من  أكثر  وأحصيت 

21 مليونا على األقل. شفي منها 
ما  تمثل  التي  األميركية  القارة  وتبقى 
التي  اإلصابات  من   %  38 نسبة  يفوق 

األسبوع  العالمية  الصحة  منظمة  سجلتها 
رغم  الوباء  من  تضررا  األكثر  الماضي، 
انخفاض الوفيات فيها بنسبة 2 %. وتسجل 
الواليات المتحدة العدد األكبر من الوفيات 
الناجمة عن الفيروس في العالم »199890 
وفاة«. تليها البرازيل »137272 وفاة«، ثم 
 »73697« والمكسيك   »88935« الهند 

والمملكة المتحدة »41788«.
االنتخابات  من  أسابيع  ستة  نحو  وقبل 
الواليات  تسجل  األميركية،  الرئاسية 
رقم  وهو  وفاة،  ألف  نحو  يوميا  المتحدة 
أربعة  يعادل  السكان  بعدد  قيس  ما  إذا 
أوروبا. ويشكل  الوفيات في  أضعاف معدل 
خصوصا  يشمل  الذي  الكبير  العدد  هذا 
»يمثل  التينية  أصول  ومن  سودا  أشخاصا 
لمن  الوفيات  نصف  من  أكثر  هؤالء 
للمرشح  بالنسبة  عاما«،   65 دون  هم 

الديمقراطي جو بايدن، مؤشر عدم كفاءة 
في  ترامب  دونالد  الجمهوري  الرئيس 

التحدي األكبر في عهده. معالجة 
أعلنت  أيضا،  الشمالية  أميركا  وفي 
»موجة  مشارف  على  تقف  أنها  كيبيك 
للصحة  الوطني  المدير  وفق  ثانية«، 
ثمانية  تعد  التي  كيبيك  ومقاطعة  العامة. 
من  تضررا  األكثر  وهي  نسمة  ماليين 
الوباء في كندا، سجلت 586 إصابة جديدة 
مسبوق  غير  عدد  وهو  واحد،  يوم  خالل 
األرجنتين  تواجه  كما  مايو.  أواخر  منذ 
اإلثنين  سجلت  فقد  الوباء،  تداعيات  أيضا 
اليومية  الوفيات  من  جديدا  قياسيا  عددا 
الوفيات  إجمالي  يرفع  ما   ،429 بلغ 
13482، وفق  الناجمة عن الوباء فيها إلى 
يومي  وفيات  عدد  أكبر  وهو  السلطات. 
الجنوب  البلد  في  الوباء  انتشار  بدء  منذ 
العزل سارية  تزال تدابير  أميركي، حيث ال 
لها  تدريجي  تخفيف  مارس وسط   20 منذ 

المناطق. حسب 
الثالثاء  إيران  سجلت  األثناء،  في 
»كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة   3712
والعشرين  األربع  الساعات  في  المستجد« 
لإلصابات  قياسي  رقم  في  الماضية، 
انتشار »كوفيد19-« في  بدء  اليومية منذ 

البالد في فبراير.

البورصات تراجع في 
اليقين،  عدم  من  السياق  هذا  وسط 
الثالثاء،  الصينية  البورصات  تعززت خسائر 
نسبة  كونغ  هونغ  بورصة  خسرت  فقد 
وشنيجين   %  1.29 وشنغهاي   ،%  0.98
يوم  غداة  الخسائر  هذه  وتأتي   .%  1.09
فقد  أيضا،  األوروبية  للبورصات  سيئ 
 %  3.74 بنسبة  باريس  بورصة  انخفضت 
 3.38 ولندن   %  4.37 بنسبة  وفرانكفورت 
وقال  الثالثاء.  منتصف  قليال  وارتفعت   .%
شركة  في  األسواق  محلل  مادن  ديفيد 
»إن  البريطانية  ماركت«  سي  إم  »سي 
في  العام«.  المزاج  تعكر  الصحية  المحن 
60 بلدا غنيا،  هذه األثناء، انضم أكثر من 
المتحدة،  والواليات  الصين  لكن من دون 
إلى آلية وضعتها منظمة الصحية العالمية 
لقاح  على  الفقيرة  الدول  وصول  تسهل 
الئحة  بحسب  »كوفيد19-«،  ضد  محتمل 

اإلثنين. نشرت 
بجائزة  الخاصة  اآلليات  الوباء  وطال 
نوبل للسالم التي يعلن عن الفائز بها في 
9 أكتوبر، حيث سيعقد حفل التسليم دون 
مبنى  وفي  قليل  وبحضور  عشاء  مأدبة 
الذي  نوبل  معهد  أعلن  كما  حجما،  أصغر 
ينظر في تنظيم حفل افتراضي إذا اقتضت 

الصحية ذلك. الظروف 

كابل - وكاالت

●   مسدسات على شكل أقالم صودرت في كابل

●   رئيس الوزراء البريطاني جونسون ●   رجل يضع قناعًا مماثاًل لشخصية الجوكر

رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون أمام البرلمان: ينبغي اتخاذ 
إجراءات حاليا تفاديا لفرض تدابير 

أخرى ستكون مكلفة الحقا

 تسجل الواليات المتحدة يوميا نحو 
ألف وفاة.. وهو رقم إذا ما قيس بعدد 

السكان يعادل أربعة أضعاف معدل 
الوفيات في أوروبا

معركة حامية بين ترامب وبايدن على خلفية خلو منصب القاضية 
بالمحكمة العليا روث بادر غينسبورغ التي توفيت السبت

في أفغانستان

بعد إدانته بالفساد

عمليات قتل بـ »مسدسات 
على شكل أقالم«

السجن 18 عاما مللياردير 
صيني معارض للرئيس

من  عددا  كابل  في  الشرطة  صادرت 
إن  تقول  أقالم«  شكل  على  »المسدسات 
في  يستخدمونها  والمتمردين  المجرمين 
األفغانية  العاصمة  اجتاحت  التي  القتل  عمليات 

في األشهر األخيرة.
األسلحة  هذه  تبدو  برس«،  »فرانس  ووفق 
رصاصة  على  تحتوي  التي  الشكل  األسطوانية 
حملها  ويسهل  العادية  الحبر  أقالم  مثل  واحدة، 

دون أن يتم اكتشافها.
الجنائية  التحقيقات  إدارة  في  مسؤول  وقال 
»إنه  اسمه-  عن  الكشف  عدم  -شرط  كابل  في 
في  الرصاصة  النار  مطلق  يضع  الحبر،  قلم  مثل 
زر  على  ويضغط  ويصوب  لها  المخصص  المكان 
الماضي  األسبوع  الشرطة  وكشفت  إلطالقها«. 
على  »المسدسات  هذه  من   48 يضم  مخبأ  عن 
شكل أقالم« عثر عليها ضمن مجموعة كبيرة من 
يمكن وضعها  »قنابل الصقة«  فيها  بما  األسلحة 

تحت المركبات وتفجيرها عن بعد أو بجهاز توقيت.
طارق  الداخلية  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
هذه  استخدام  أرادوا  »اإلرهابيون  عريان: 
العاصمة«.  في  معقدة  قتل  عمليات  في  األسلحة 
إلى  والفقر  البطالة  معدالت  ارتفاع  أدى  وقد 
كابل،  في  أصال  المتردي  األمني  الوضع  تفاقم 
وإطالق  والسرقة  الخطف  عمليات  أصبحت  حيث 

النار من داخل سيارات مسرعة، شائعة.
من  سلسلة  حدوث  مع  العنف  أعمال  وازدادت 
وأكاديميين  سالم  نشطاء  استهدفت  االغتياالت 

حكوميين. وموظفين 
التحقيقات  إدارة  في  المسؤول  وأوضح 
في  قتلوا  شخصا   40 من  »أكثر  أن  الجنائية 
الستة  األشهر  في  األهداف  محددة  عمليات 
بعض  أن  وأضاف  وحدها«.  كابول  في  الماضية 
الهجمات تمت باستخدام أسلحة مجهولة تعتقد 
السلطات أنها مسدسات على شكل أقالم. ووجه 
مسؤولون أصابع االتهام في عمليات القتل هذه 
نفت  التي  طالبان  بحركة  مرتبطة  جماعات  إلى 

أي تورط لها.

بكين - وكاالت

األموال  واختالس  والرشوة  الفساد  بتهم 
الثالثاء  بكين  في  محكمة  حكمت  العامة، 
رين  العقارات  قطب  على  عاما   18 بالسجن 
شي  للرئيس  الصريح  المعارض  شيتشيانغ، 
أزمة  مع  تعاطيه  طريقة  انتقد  الذي  جينبينغ، 

المستجد«. »كورونا  فيروس  تفشي 
النخبة  من  يعد  كان  الذي  شيتشيانغ،  ورين 
الساحة  عن  غاب  الحاكم،  الشيوعي  الحزب  في 
كتابته  على  قصير  وقت  بعد  مارس  في  العامة 
مقالة انتقدت بشدة تعاطي شي مع أزمة تفشي 

الوباء في البالد، وفق »فرانس برس«.
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  رين،  وجرأة 
للدولة،  المملوكة  العقاري  للتطوير  هوايوان 

الكبير«. »المدفع  لقب  أكسبته 
حول  بيان،  في  بكين  في  المحكمة  وقالت 
مليون   50 من  يقرب  ما  اختلس  رين  إن  حكمها، 
العامة،  األموال  من  دوالر«  مليون   7.4« يوان 
وقالت  يوان.  مليون   1.25 بقيمة  رشى  وتلقى 
وبصدق  طوعا  »اعترف  عاما   69 البالغ  الرجل  إن 
قرار  يستأنف  لن  وبأنه  جرائمه«  جميع  بارتكاب 
المحكمة. وتم تغريمه 4.2 مليون يوان »620 ألف 

دوالر«.
والحزب  شي  الرئيس  حقوقيون  نشطاء  ويتهم 
إلسكات  الفساد  اتهامات  باستخدام  الشيوعي 
بحق  األمنية  حملتها  بكين  وصعدت  المعارضة. 
في  السلطة  شي  تولي  منذ  المدني  المجتمع 
2012، وشددت القيود على حرية التعبير واعتقلت 

مئات النشطاء والمحامين.
رين  أن  الثالثاء،  الصادر،  الحكم  في  وجاء 
مجموعة  في  منصبه  في  نفوذه«  »استغل 
هوايوان، ما كبد الشركة القابضة المملوكة من 
116 مليون يوان، وما  الدولة، خسائر بأكثر من 

53 مليون يوان من العقارات. قيمته أكثر من 
الحقيقة يجرؤ على قول 

الشيوعي  الحزب  في  االنضباط  هيئة  وفتحت 
وبدأت  أبريل،  في  رين  بحق  تحقيقا  الصيني 
في  بكين  في  محكمة  في  المحاكمة  جلسات 

مؤيديه  من  حفنة  آنذاك  وتجمعت  سبتمبر.   11
للشرطة.  مكثف  بحضور  المحكمة  مبنى  أمام 
إنهم  لـ»فرانس برس«  وقال أحد هؤالء األنصار 

يدعمون رين ألنه »يجرؤ على قول الحقيقة«.
سابق  وقت  في  نشرها  التي  رين  ومقالة 
شبكة  من  أزيلت  شي،  فيها  وانتقد  العام  هذا 
المحتوى  تراقب  عادة  التي  الصينية  اإلنترنت 
على  تشاركها  تم  لكن  السلطات،  يتحدى  الذي 
دون  من  رين  وكتب  الصين.  خارج  اإلنترنت 
أن  حقيقة  كشف  الوباء  »هذا  شي:  يسمي  أن 
في  فقط  يهتمون  الحكومة  ومسؤولي  الحزب 
يهتم  الملك  وأن  الخاصة،  مصالحهم  حماية 
األساسية«.  ومواقعهم  مصالحهم  بحماية  فقط 
إمبراطورا  يكن  لم  هناك  وقف  »من  وأضاف: 
من  جرد  مهرج  بل  الجديدة،  بمالبسه  يتفاخر 

أنه إمبراطور«. مالبسه ويصر على 
الشبيهة  »ويبو«  منصة  على  مدونته  وجذبت 
تغلق  أن  قبل  المتابعين  ماليين  بـ»تويتر«، 
تكرارا  دعا  بعدما   2016 في  حسابه  السلطات 
أزيلت  كما  للصحافة.  الحريات  من  مزيد  إلى 
على  انتشرت  التي  الفعل  ردود  الثالثاء،  سريعا، 

اإلنترنت على الحكم الصادر بحق رين.
»ويبو«:  منصة  على  التعليقات  أحد  في  وجاء 
الذي  الصين  في  الوحيد  العقارات  قطب  »خضع 
آخر:  وقال  للرقابة«.  الحقيقة  قول  على  يجرؤ 
عاما...   69 العمر  من  ويبلغ   1951 العام  »ولد 

قد ال يعيش ليشهد يوم خروجه من السجن«.
سابق،  تجارة  وزير  نائب  ابن  رين  أن  ويذكر 
وانتسب للحزب الشيوعي لعقود قبل طرده في يوليو. 
وكان يرتبط بعالقات قوية مع نخبة الحزب. وكتب 
الرئيس  نائب  أصدقاء  من  كان  بأنه  مذكراته  في 
السابق ومسؤول مكافحة الفساد وانغ كيشان منذ 
سنوات المراهقة، عندما كلفت مدرستهما وانغ أن 

يكون مرشدا للشاب آنذاك رين.
خصوصا  للجدل،  مثيرة  شخصية  أنه  كما 
المنازل  أسعار  ارتفاع  عن  بدفاعه  يتعلق  فيما 
لوسائل  المرات  إحدى  في  صرح  إذ  الصين،  في 
يرغبوا  لم  الذين  الناس  بأن  الصينية  اإلعالم 
الطفرة  قبل  العقارات  قطاع  في  االستثمار  في 

»يستحقون اآلن أن يكونوا فقراء«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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حلقة جديدة في سلسلة الملفات المثيرة للجدل

السباق الرئاسي في أميركا أمام اختبار املقعد الشاغر بـ »املحكمة العليا«
بديلة  شخصية  تعيين  معركة  تخيم 
توفيت  التي  العليا،  المحكمة  لقاضية 
على  غينسبورغ،  بادر  روث  السبت، 
السباق الرئاسي في الواليات، التي تعد 
محسومة،  غير  فيها  التصويت  نتائج 
االنتخابات  على  فقط  أسابيع  ستة  قبل 

األميركية. الرئاسية 
أن  الجمهوريين  من  العديد  ويرى 
للرئيس  ذهبية  فرصة  غينسبورغ  وفاة 
دونالد ترامب، ولو كانت مثيرة للجدل، 
قاض  ثالث  »وهو  آخر،  محافظ  الختيار 
انتخابات  في  فوزه  منذ  يختاره«  محافظ 
غالبية  لترسيخ  الفرصة  ما منحه   ،2016
المحكمة  في  المحافظين  إلى  تميل 
األرجح،  على  مقبلة  عديدة  لسنوات 

حسب »فرانس برس«.
وقالت ميشيل بورنز، وهي ربة منزل 
وأم لستة أوالد تعيش في مدينة مونرو 
إنها  ميشيغن،  جنوب  في  الصغيرة 
المنصب  ترامب  يمأل  أن  اهلل«  »مشيئة 
بورنز  وأضافت  التصويت.  قبل  الشاغر 
اإلثنين،  عاما،   46 العمر  من  البالغة 
قابال  بالونا  تضع  حيث  منزلها  أمام  من 
أن  »أعتقد  ترامب:  شكل  على  للنفخ 
إلهيا«. وتابعت: »ليس  هذا كان تدخال 
أسابيع  ستة  قبل  ذلك  حدوث  مصادفة 

االنتخابات«. من 

حامية معركة 
المرشح  مع  ترامب  معركة 
ومسألة  حامية،  بايدن  جو  الديمقراطي 
حلقة  هي  الراحلة  القاضية  استبدال 
انتخابية  مسائل  سلسلة  في  جديدة 
تعامل  مثل  للجدل،  مثيرة  انقسامية 
واألزمة   »19 »كوفيد  جائحة  مع  ترامب 
حول  والجدل  عنها  الناجمة  االقتصادية 
إذا  ما  بعد  يعرف  ولم  العرقي.  التمييز 
المتفجرة ستغير  كانت قضية غينسبورغ 

السباق بشكل جذري أم ال.
مستوى  على  الديمقراطيين  لكن 
ترشيح  يقابل  أن  في  يأملون  القاعدة 
عنيف،  فعل  برد  للقاضية  بديال  ترامب 
المنافسة  مسار  يغير  أن  شأنه  من 
مثل  الصناعية  المنطقة  واليات  في 

وأوهايو. ميشيغن 
طالبة  وهي  كولي،  أليكسا  وقالت 
فيما  عاما   21 العمر  من  تبلغ  جامعية 
مكتب  تغادران  وشقيقتها  هي  كانت 
مع  مونرو  في  الديمقراطي  الحزب 
مسألة  »إنها  االنتخابية:  للحملة  الفتات 

حياة أو موت في هذه المرحلة«.
على  المعركة  بأن  تقر  حين  وفي 

للناخبين  حشد  نقطة  هي  المقعد  هذا 
بورنز،  مثل  لإلجهاض  المعارضين 
شأنها  من  ضغط  ورقة  أنها  كولي  ترى 
التصويت  على  الديمقراطيين«  »تحفيز 

3 نوفمبر. لصالح بايدن في 
من  واحدة  هي  مونرو  ومقاطعة 
صوتت  ميشيغن  في  عدة  مقاطعات 
لكنها  أوباما،  باراك  لصالح  مرتين 
الفوز  انقلبت إلى ترامب ما ساعده على 
المفاجئ  الفوز  وبالتالي  الوالية،  في 
 .2016 العام  الرئاسية  االنتخابات  في 
أحد  وهو  بوكوك،  جيمس  ويعتقد 
بايدن  على  سيتعين  أنه  مونرو،  سكان 

قائال  المقاطعة،  الستعادة  بقوة  القتال 
من  ستزيد  العليا  المحكمة  معركة  إن 

حدة األحداث.
 21 العمر  من  البالغ  بوكوك  وقال 
المسألة(  )هذه  بأن  »أشعر  عاما: 
وبوكوك  الصراع«.  من  الكثير  ستسبب 
معارضة  عائلة  من  وينحدر  جمهوري 
الحياة،  في  للحق  ومؤيدة  لإلجهاض 
الصف  التزام  في  ضغوطا  يواجه  لذلك 
ترامب  أن  يعتقد  لكنه  الرئيس،  ودعم 
منصبه«  في  فيها  مشكوك  »بأمور  قام 
»كورونا«،  أزمة  مع  التعامل  وأساء 
بحسب  بوكوك،  صوت  فإن  وبالتالي 

بايدن رغم معارضة  إلى  قوله، سيذهب 
هذا الشاب اإلجهاض.

الشاغر المقعد  ملء 
أنه  اإلثنين،  ترامب،  دونالد  وأعلن 
التي  الشخصية  اسم  عن  سيكشف 
يرشحها لخالفة غينسبورغ في المحكمة 
مشددا  الحالي،  األسبوع  نهاية  العليا، 
على  سيصوت  الشيوخ  مجلس  أن  على 
الرئاسية  االنتخابات  قبل  التعيين 
الخطوة  هذه  وأثارت  المرتقبة. 
غضب  االنتخابات  موعد  تسبق  التي 
غرب  شمال  في  لكن  الديمقراطيين. 
األضواء  تحت  والية  وهي  أوهايو  والية 
تدفق   ،2016 العام  في  ترامب  بها  فاز 
الهواء  لترامب في  إلى تجمع  المؤيدون 
على  الرئيس  حاضين  اإلثنين  الطلق 

واجبه. إتمام 
وقالت هولي أورمان من توليدو أثناء 
سوانتون  في  التجمع  في  مشاركتها 
القريبة: »من المهم أن يسمي الرئيس 
العليا  للمحكمة  آخر  مرشحا  ترامب 
وبالدستور  الحياة  في  بالحق  يؤمن 
البالغة  أورمان  وتابعت  وبالحرية«. 
ترتدي  كانت  والتي  عاما   44 العمر  من 
مخلصي  هو  »يسوع  عليه  كتب  قميصا 
كان  االقتصاد  أن  رئيسي«  هو  وترامب 
 ،2020 العام  في  جدا  مهما  موضوعا 
لكن شغور مقعد في المحكمة كان أمرا 
الديمقراطيين  على  ويجب  أيضا  حيويا 
بالقيام  لـ)ترامب(  والسماح  »التراجع 

بعمله«.
التجمع  الحاضرين في  أن معظم  وبدا 
غير قلقين بشأن تأثير هذه المسألة على 
وأوضحت  انتخابه.  إلعادة  ترامب  جهود 
وردية  قبعة  تضع  وهي  نوفيكي،  باوال 
تحمل شعار »نساء من أجل ترامب«، عن 
يستعجل  »إنه  المزمع:  الرئيس  ترشيح 

األمر وأعتقد أنه عليه ذلك«.
العمر  من  البالغة  بيكي  ابنتها  أما 
30 عاما، وهي من أشد مؤيدي ترامب، 
سئلت  عندما  والدتها  مع  فاختلفت 
القضية  هذه  بأن  تشعر  كانت  إذا  عما 
وقالت:  ضده  االنتخابات  تحول  قد 
نرى  أن  يمكننا  بأنه  أشعر  »بصراحة 
أعتقد  لذلك   ،2020 العام  في  شيء  أي 
أن  وبدا  مرعب«.  أمر  وهو  ممكن  أنه 
المقعد  مناقشة  بفرصة  يستمتع  ترامب 
وهو  المتحمسين.  معجبيه  مع  الشاغر 
»سنقوم  صاخبة:  هتافات  وسط  قال 
بتسمية مرشحنا الذي سيكون متفوقا«. 
يمكن  شيء  أهم  إنه  »يقولون  وأضاف: 
ليرد عليه مؤيدوه:  الرئيس«،  أن يفعله 

»امأل هذا المقعد! امأل هذا المقعد!«.

●  أثناء نقل الملياردير رين شيتشيانغ إلى المحكمة في بكين

●  ناخبة مؤيدة لترامب أمام منزلها بوالية ميشيغن

●  البيت األبيض في واشنطن.



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر أميركي
تبرعات خيرية تلقتها الصين من الداخل 

والخارج في العام 2019.

االتحاد الخيري الصيني

قالوا
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بداية  مع  شرعت  أنها  الموقتة،  بالحكومة  والتخطيط  المالية  وزارة  أعلنت 
الوزارة  بمقر   ،2021 للعام  التقديرية  الميزانية  مناقشة  أعمال  في  الحالي  األسبوع 

البيضاء. مدينة  في 
الدكتور  الميزانية،  مناقشة  لجنة  رئيس  والتخطيط  المالية  وزارة  وكيل  وقال 
في  المشاركة  مبدأ  تفعيل  إطار  في  تأتي  األعمال  هذه  مثل  إن  الشريف،  إدريس 
وكل  المالية  الخدمات  مراقبي  مع  المقبل،  للعام  للدولة  العامة  الميزانية  إعداد 
للحكومة  التابعة  والمناطق  المدن  كل  في  العامة  الخزانة  من  الممولة  الجهات 

للوزارة. بيان  بحسب  )الموقتة(،  الليبية 
الخدمات  مراقبة  فيها  تشارك  التي  نوعها  من  األولى  هي  المرة  هذه  أن  وتابع 

للدولة. العامة  التقديرية  الميزانية  إعداد  في  بالبلديات،  المالية 
في  الفرعية  المنصات  مع  اإللكتروني  بالربط  المناقشة  تمت  البيان،  وحسب 
الرئيسية  والمناقشة  وجالو(،  وأجدابيا  وبنغازي  والبيضاء  ودرنة  )طبرق  من  كل 

باتخاذ اإلجراءات االحترازية لجائحة »كورونا«. المعممة سابًقا  الجداول  وفق 

»مالية املوقتة« تناقش امليزانية التقديرية للعام 2021

اإلفراج عن جزء من 
مستحقات موظفي 
الشركات المتعثرة 
قريبا

وزير المالية في 
حكومة الوفاق
فرج بومطاري

25.1

دليل استراتيجيات األمل في زمن الجائحة
التي  الهائلة  االقتصادية  واالرتباكات  اإلنسانية  المآسي  استحوذت 
أحدثها مرض فيروس كورونا »كوفيد ـ 19« بحق على اهتمام جماهير 
الناس وصناع السياسات ألكثر من ستة أشهر، وينبغي لهذه الحال أن 
عن  نـغـفـل  أن  لنا  يجوز  ال  المباشرة،  األزمة  إدارة  في  ولكن  تستمر. 
يـسـتـشهد بها حول ضرورة  ما  التي كثيرً  المقولة  أن  الواقع  الفرص. 

عدم إهدار فرصة األزمة نادرً ما كانت وثيقة الصلة إلى هذا الحد.
والمؤسسات  واألسر،  والحكومات،  بالشركات،  األمر  يتعلق  عندما 
تختلف  ال  الـمربكة،  الفترة  هذه  عبر  تبحر  التي  األطراف  المتعددة 
الجائحة  عن  الناجمة  االرتباكات  على  التغلب  األساسية:  المهمة 
الوقت  حان  اآلن  لألزمة.  المشرقة  الجوانب  على  أيضً  تؤكد  بطرق 
التي ستعيد تشكيل  والظروف  باالتجاهات  اإلحاطة  في ضرورة  للنظر 
الهدف  هذا  وضع  مع  البعيد.  األمد  في  لألفضل  واقتصادنا  مجتمعنا 
أستطيع  مشرقة  جوانب  ستة  أفضل  إليكم  االعتبار،  في  الشامل 

تمييزها.
أكثر  من  واحدة  في  نعيش  أننا  في  األول  المشرق  الجانب  يتلخص 
فبرغم  الطبي.  واإلبداع  باالختراع  يتصل  ما  في  وتبشيرًا  إثارة  الفترات 
أن التركيز المباشر ينصب عن حق على إنتاج لقاحات وعالجات »كوفيد 
19«، ينبغي لنا أن نتوقع أن يـفضي العمل البحثي الجاري حاليً إلى  ـ 
فوائد جـمة  التي سيحقق كثير منها  األخرى،  االكتشافات  مجموعة من 
من  مجموعة  مواجهة  على  األزمة  تجبرنا  ذلك،  على  عالوة  ودائمة، 
المستويين  على  وتوزيعها،  األدوية  بتسعير  المتعلقة  المعقدة  القضايا 
وغير  االجتماعي  التفاوت  أوجه  من  نطاق  عن  فضاًل  والعالمي،  المحلي 

االجتماعي التي سمحنا لها بأن تتفاقم.
عبر  الخاص  القطاع  مؤسسات  بين  األعمق  التعاون  يعمل  ثانيً: 
عملية  تغذية  على  الحكومات،  إطار  خارج  غالبا  يحدث  والذي  الحدود، 
يتبادل  »كورونا«،  فيروس  التعبئة ضد  إطار  ففي  العلمية هذه.  القفزة 
العلماء في مختلف أنحاء العالم المعلومات، كما لم يحدث من قبل قـط، 
الجهود  هذه  وتحظى  مسبوق.  غير  نحو  على  األدوية  شركات  وتتعاون 

الجماعية بالدعم من قـبـل شراكات ديناميكية بين القطاعين العام 
والخاص، مما يدل على أن أدوات التنمية من الممكن أن تحقق 
حقً  للجميع«  »الربح 
مركزة  تكون  عندما 
الصحيح  النحو  على 
التوافق  يكون  وعندما 

بينها واضحًا.
عملت  ثالثًا: 
االقتصادية  االرتباكات 
الجائحة  عن  الناتجة 
جهود  دعم  على 
الخاص  القطاع 
لجمع  المتعددة 
مجاالت  في  التكرار  العالية  البيانات  من  أوسع  نطاق  وتحليل 

تمتد إلى ما هو أبعد من الطب. في مجال االقتصاد على سبيل المثال، 
النشاط  لقياس  مبدعة  جديدة  بطرق  االهتمام  في  هائلة  طفرة  نجد 
)تحديد  التنقل  مثل  التردد  عالية  مؤشرات  خالل  من  االقتصادي 
الكهرباء،  واستهالك  الذكي(،  الهاتف  بواسطة  الجغرافية  المواقع 
والحجز  االئتمان  بطاقات  استخدام  عن  فضال  التجزئة،  بيع  وحركة 
اإلحصاءات  تكميل  على  اآلن  المقاييس  هذه  وتعمل  المطاعم.  في 
لممارسات  كبيرً  مجااًل  يوفر  مما  الحكومات،  تجمعها  التي  الرسمية 
جهود  جودة  تحسين  في  تساعد  أن  يمكنها  التي  والتباين  المقارنة 

السياسات. البيانات وإبراز أهميتها في دعم  جمع 
الجماعي  وعينا  زيادة  على   »19 ـ  »كوفيد  صدمة  عملت  رابعا: 
شديدة  ولكنها  الحدوث  النادرة  التالية«  »المخاطر  تجاه  وحساسيتنا 
والعام  الخاص  القطاعين  في  كثيرون  بدأ  مفاجئ،  نحو  فعلى  التأثير. 
للنتائج  الكامل  بالتوزيع  يتصل  ما  في  عمقً  أكثر  بشكل  يفكرون 
األحداث  على  فقط  يركزون  الماضي  في  كانوا  حين  في  المحتملة، 
تحليل  على  انفتاحا  أكثر  السياسات  صناع  وأصبح  احتمالية.  األكثر 
حدث  »إذا  قبيل  من  محادثات  من  األوسع  والنطاق  السيناريوهات 

ذلك، فيجب أن نفعل كذا« التي تثيرها مثل هذه التحليالت.
المراقبين  بعض  اعتبره  كبير  خطر  وهو  ــ  المناخ  تغير  حالة  في 
االنخفاض  زودنا  ــ  أساسيًا  خطرًا  وليس  االحتمال  بعيد  خطرا  بالخطأ 
على  واضح  بدليل  الحالية  األزمة  خالل  الضارة  االنبعاثات  في  الحاد 
إمكانية إيجاد طريقة جديدة. واآلن بات من المقبول على نطاق واسع 
الدائم  التعافي  بدور مهم في ضمان  أن تضطلع  الحكومات يجب  أن 
من  التخفيف  في  العام  االستثمار  من  لمزيد  مفتوح  والباب  والشامل. 
بأن  تطالب  متنامية  جوقة  وهناك  معه،  والتكيف  المناخ  تغير  حدة 

الجديد »أخضر«. المعتاد  الوضع  يكون 
يحيلنا هذا إلى الجانب المشرق الخامس. لقد دفعت الجائحة البلد 
سلطت  التي  الطبيعية«،  »التجارب  من  سلسلة  إدارة  إلى  اآلخر  تلو 
الضوء على مجموعة من القضايا التي تتجاوز الصحة واالقتصاد. فقد 
خضعت أنظمة الحكم وأنماط القيادة للتدقيق، مما كشف عن تباين 
الكبرى. ولم تقتصر  الصدمة  لذات  واسع في قدراتها على االستجابة 
مع  الشركات  مسؤولية  أبـِرزت  فقد  العام.  القطاع  على  القضايا  هذه 
السابق.  في  وارد  غير  كان  لما  لالستجابة  األخرى  تلو  الشركة  اندفاع 
حدة  يزيد من  مما  منقوص،  األطراف  المتعدد  التعاون  أن  تبين  وقد 

الجميع. الذي يهدد  الخطر 
بإجراء محادثات صريحة  الشركات  العديد من  األزمة  ألزمت  أخيرً: 
لتلبية  مبدعة  حلول  وابتكار  والحياة،  العمل  بين  التوازن  حول 
في  المدى  بعيدة  تغيرات  بالفعل  حدثت  وقد  الموظفين.  احتياجات 
الكيفية التي نزاول بها أعمالنا، ونتفاعل مع الزمالء، ونستهلك السلع 
عهدها  سابق  إلى  ترتد  ربما  فقط  التغيرات  هذه  وبعض  والخدمات، 

الجائحة. انقضاء  بعد 
أولية  قائمة  فقط  تشكل  الستة  المشرقة  الجوانب  هذه  أن  الواقع 
استبعاد  ليس  هنا  األمر  في  المهم  الجائحة.  تتيحها  التي  بالفرص 
العالم.  غالبية سكان  التي واجهت  اليقين  الصدمة وعدم  حِـدة حالة 
تزال  وال  كثيرون،  توقع  مما  كثيرًا،  أطول  زمنً  الجائحة  دامت  لقد 

والدمار في طريقها. المأساة  تخلف 
تحقيق  محاولة  تستوجب  التي  اإلضافية  األسباب  من  هذا  لكن 
التحدي  ويتمثل  الجماعية.  استجابتنا  من  االستفادة  من  قدر  أقصى 
اغتنام  لنا  يتسنى  حتى  وضبطها،  القائمة  هذه  توسيع  في  اآلن 
البعيد. ومن  إيجابية لألمد  أكثر  اتجاهات  المعروضة وتسخير  الفرص 
خالل العمل معًا، نستطيع تحويل فترة من المحنة الشديدة إلى فترة 

المستقبل. وألجيال  لنا  المشتركة  الرفاهة  من 
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دولي اقتصادي  خبير    *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقاًل   *

د.محمد العريان *

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3703دوالر أميركي
1.6096يورو

1.7524الجنيه االسترليني
0.3653الريال السعودي
0.3731درهم إماراتي

0.2018االيوان الصيني

2020 /9/24 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

الباب مفتوح لمزيد من االستثمار 
العام في التخفيف من حدة تغير 

المناخ والتكيف معه

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

السنة اخلامسة
العدد 253 7 صفر 1442 هــ

24 سبتمبر 2020 م اخلميس

االقتصاد العاملي يغازل آمال التعافي من »كورونا«
دولية  مالية  ومنظمات  مؤسسات  توقعات  تحسنت 
صعيد  على  »كورونا«  فيروس  أزمة  وخسائر  ألضرار 
االقتصاد العالمي، وكانت آخر هذه التقديرات ما صدر 
يعود  أن  توقع  إذ  األسبوع،  هذا  بنك«  »دويتشه  عن 
الجائحة  قبل  مستواه  إلى  العالمي  االقتصادي  الناتج 
اقتصادي  تعاف  بعد  وذلك   ،2021 منتصف  بحلول 
ارتفاع  لكن  األخيرة،  األشهر  في  المتوقع  من  أقوى 
مستويات الدين وتحوال في السياسات قد يزيدا خطر 

المالية. األزمة 
لدى  االقتصادية  لألبحاث  العالمي  المدير 
للعمالء  مذكرة  في  كتب  هوبر  بيتر  »دويتشه« 
مستويات  أشد  من  العالمي  االقتصادي  »التعافي 
والربيع  الشتاء  في  كوفيد19-  عن  الناجم  التراجع 
تصورنا«.  مما  كثيرا  أسرع  بشكل  عولج  الفائتين 
تشير  نهايته،  من  الثالث  الربع  اقتراب  »مع  وأضاف 
العالمي  اإلجمالي  الناتج  مستوى  أن  إلى  تقديراتنا 
قبل  إلى مستواه  العودة  تقريبا نصف طريق  قطع  قد 
الفيروس، ونتوقع اآلن اكتمال المسار بحلول منتصف 
من  سنة  بربعي  أقرب  موعد  وهو  المقبل،  العام 

السابقة«. توقعاتنا 
توقع  إذ  العالمي،  للناتج  توقعاته  رفع  »دويتشه« 
مايو  في  توقع  أن  بعد  العام  هذا   %  3.9 انكماشه 
توقعاته  وتحسنت   .2020 في   %  5.9 عند  انكماشا 
5.3 %. غير أن هوبر  5.6 % من  2021 إلى  للنمو في 
الضبابية والمتاعب  الكثير من  أنه مازال هناك  أضاف 
المحتملة. فالمخاوف حيال موجات ثانية من اإلصابات 
تكثف  وأوروبا  المتحدة  الواليات  في  تتزايد  التي 
حين  في  االقتصادية،  التوقعات  تكتنف  التي  الشكوك 
التنبؤ  »يصعب  التي  األميركية  االنتخابات  تتسبب 
إنه  »دويتشه«  وقال  األوضاع.  تفاقم  في  بنتيجتها« 
بريطاني  خروج  خطر  أوروبا  تواجه  ذلك،  غضون  في 

غير منظم من االتحاد األوروبي.
في  تحول  عن  المتاعب  من  مزيد  ينجم  وقد 
السياسة النقدية، وإن كان ذلك لبضع سنوات مقبلة. 
في  المحتملة  والمغاالة  الديون  »تنامي  هوبر  وكتب 
سياسة  انتهاج  ضرورة  تغذيه  الذي  األصول  تقييم 
الجسيم  الخطر  مبعث  يشكالن  التيسير  فائقة  نقدية 
ألزمة مالية عالمية تلوح في األفق عندما تبدأ البنوك 
المركزية في التحول عن التيسير.. أي زيادات مفاجئة 

الخطر«. هذا  للتضخم ستعزز 
التعاون  منظمة  ذكرت  االتجاه،  نفس  وفي 
العالمي  االقتصادي  الضرر  أن  والتنمية  االقتصادي 
الذي  بالسوء  يكون  لن  كورونا  فيروس  عن  الناجم 

البحثية  المنظمة  وتوقعت  أشهر.  ثالثة  قبل  توقعته 
العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ينكمش  أن  الدولية 
انكماش بنسبة 6%  العام - مقابل  %4.5 هذا  بنسبة 

يونيو. في  توقعته 

وأن  البد  العالمي  االقتصاد  فإن  للمنظمة،  ووفقا 
يتركه  مما   -  2021 عام  في   5% بنسبة  مجددا  ينمو 
عام  نهاية  في  عليه  كان  مما  هامشي  بشكل  أفضل 
التعاون  منظمة  وقالت  الجائحة.  اندالع  قبل   2019
أن  تفترض  توقعاتها  إن  والتنمية  االقتصادي 
لكن  متفرق،  محلي  بشكل  الفيروس  تفشي  يستمر 
محددة  محلية  تدابير  خالل  من  ذلك  مواجهة  مع 
إلى  أدت  التي  تلك  مثل  وطنية  إغالق  عمليات  وليس 
للعديد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  قياسي  انخفاض 
2020.كما  عام  من  الثاني  الربع  في  البلدان  من 
على  للفيروس  لقاح  يتوفر  لن  أنه  التوقعات  تفترض 
المنظمة  وقالت   .2021 عام  أواخر  حتى  واسع  نطاق 
أنه  رغم  العالمي،  الناتج  في  المتوقع  االنخفاض  إن 
أقل مما كان متوقعا في األصل، سيظل »غير مسبوق 

الحديث«. التاريخ  في 
جنب  على  جنبا  يأتي  التاريخي،  االنخفاض  هذا 
مجموعة  لدول  مُوجّه  جديد  تقرير  كشفه  ما  مع 
العشرين من أن اإلجراءات الحمائية التي تم اتخاذها 
والقيود  الجمركية  التعريفات  ارتفاع  من  مؤخرا، 
المحلي  الناتج  يخّفض  أن  يمكن  التجارة،  حركة  على 
سنويًا،  دوالر  تريليون   10 بمقدار  العالمي  اإلجمالي 
ويؤدي الى تباطؤ تعافي االقتصاد العالمي من تبعات 

.»19 أزمة جائحة » كوفيد- 
تريليونات   10« عنوان  يحمل  الذي  التقرير،  أعد 
دوالر أميركي أو فتح حركة التجارة« خبراء متخصصين 
 )BCG( لالستشارات  بوسطن  مجموعة  من  كل  لدى 
راماشاندران،  سوكاند  وقال   .HSBC مجموعة  و 
مجموعة  في  األول  والشريك  المنتدب  العضو 
األوضاع  ظل  في   «  ،BCG لالستشارات  بوسطن 
تبعات  من  اصاًل  تعاني  التي  العالمية  االقتصادية 
جائحة كوفيد19، يوضح التقرير أن فتح حركة التجارة 
العالم،  الفوائد لكل بلدان  الكثير من  أن يوفر  يمكن 
النمو  أن  العالمي بشكل عام، حيث  وكذلك لالقتصاد 
حركة  لفتح  كنتيجة  باحتسابه  نقوم  الذي  اإلضافي 
توفير  خالل  من  إيجابي  بشكل  سينعكس  التجارة 
العالم«. أنحاء  الوظيفية في جميع  الفرص  الكثير من 

اإلجراءات  فإن  العالمية،  التجارة  لمنظمة  ووفقًا 
منذ  الواردات  حركة  على  بتطبيقها  بدء  التي  والقيود 
حوالي  على  تؤثر  سارية  تزال  ال  والتي   2009 عام 
ما  أي  العشرين،  مجموعة  دول  واردات  من   10.3%

1.6 تريليون دوالر أميركي. يعادل 

توقعات بخسائر أقل

باريس - وكاالت

»التعاون االقتصادي والتنمية« 
تحسن توقعاتها ألضرار »كورونا«

»دويتشه بنك«: الناتج العالمي سيعود لما 
قبل »كوفيد - 19« منتصف 2021

●  أشخاص في متجر للتسوق في طوكيو بتاريخ 24 يونيو 2020.  )فرانس برس(

انقسام »املركزي« أضعف السيطرة على السياسة النقدية
حذر البنك الدولي من استمرار االنقسام في المصرف 
النقدية  السياسة  السيطرة على  الذي أضعف  المركزي، 
العشوائي  الطبع  خالل  من  العامة  المالية  والسياسة 

للعملة.
وأظهرت دراسة عن القطاع المالي في ليبيا،، نُشرت 
بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، استهدفت معرفة مدى الضرر 
الذي أحدثته األزمة السياسية بالقطاع المالي، أنه حتى 
الليبي  المالي  القطاع  يكن  لم  األهلية،  الحرب  قبل 
متطورًا بما فيه الكفاية، ولكن األزمة السياسية الحالية 
وجهود  المالية  الوساطة  نشاط  إضعاف  من  زادت 

الشمول المالي في ليبيا.
واختزل التقرير القطاع المالي في ليبيا في أربع سمات 
تسيطر عليه؛ أبرزها تواجد مصرفين مركزيين يعمالن في 
البالد، إذ يخضع مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لسيطرة 
حكومة الوفاق، أما المركزي المنافس في البيضاء فيخضع 

لسيطرة الحكومة الموقتة.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا االنقسام بين المصرفين 
تسبب في إضعاف السيطرة على السياسة النقدية وسياسة 
المالية العامة وأداء اإلشراف المصرفي على البنوك بصورة 
كاملة، ألن كل مصرف من المصرفين المركزيين يقوم 
غياب  وفي  تنسيق  دون  العملة،  وإصدار  النقود  بطباعة 
ضوابط شاملة لسياسة المالية العامة، في وقت انخفضت 
قيمة الدينار الليبي بشكل كبير، مما أدى إلى عدم تكافؤ 

الفرص في إمكانية الحصول على النقد األجنبي.
أما السمة الثانية فتتعلق باستمرار المصرف المركزي 
المصارف  في  األكبر  المساهمة  على  االستحواذ  في 
الحكومية، التي تستحوذ على %90 من الودائع والقروض 
على  بالرقابة  المختصة  الجهة  أنه  كما  الجهاز،  هذا  في 

القطاع المصرفي.
وعلقت بهذا الخصوص الدراسة قائلة: »ينطوي ذلك 
المحتمل  التساهل  منها  المصالح،  لتضارب  أوجه  على 
لصالح المصارف المملوكة للدولة، وكذلك منح االئتمان 
السلطات  قيام  إلى  الفتة  العالقات«،  ذوي  للمستفيدين 
بدراسة إجراء بعض اإلصالحات في هذا المجال، لكن تم 

تعليق جميع المحاوالت موقتًا في ضوء األزمة الراهنة.
كما ينبه البنك الدولي إلى عدم امتالك المصارف ما 
يكفي من المعلومات والقدرات التخاذ قرارات ائتمانية 
كفاية  عدم  يعاني  نفسه  المصرفي  القطاع  إذ  سليمة، 
المملوكة  المصارف  لدى  األصول  وقيمة  المال،  رأس 

للدولة محل تساؤل وال يقين بشأنها.
وتشير الدراسة إلى تجميد جميع المبادرات واألنشطة 
المصرفية،  األنشطة  عدا  فيما  المالي،  القطاع  في 
مع  أساسي  بشكل  المالية  األوراق  سوق  عمل  وتوقَّف 

قلة عمليات التداول العامة، فيما ال تزال أشكال التمويل 
األخرى، مثل التأجير التمويلي والتأمين، في بدايتها.

المشروعات  تعاني  المالي،  القطاع  لتخّلف  ونظرًا 
الالجئون  وكذلك  واألفراد،  الصغيرة  األعمال  وأنشطة 

والمهاجرون، عادًة نقصًا في الخدمات.
وبناًء عليه تتساءل االختصاصية في قطاع الممارسات 
العالمية للتمويل والتنافسية واالبتكار في البنك الدولي 
لمساندة  ما  بشيء  القيام  يمكن  »هل  غوف:  فاليريا 
تطوير القطاع المالي في ليبيا؟ وهل ذلك ممكن حتى 

في ظل الظروف الحالية؟«.
النقدي يعد شرًطا  النظام  واعتبرت غوف، أن إصالح 
الوساطة  خدمات  مجال  في  تقدم  أي  إلحراز  مسبًقا 

توحيد  بعد  إال  ذلك  تحقيق  يمكن  ال  لكن  المالية، 
تتم  أن  المتوقع  ومن  ليبيا،  في  المركزيين  المصرفين 
المستقبل  في  للمصرفين  الدولية  المراجعة  أعمال 

القريب، وهي الخطوة األولى نحو التوحيد.
بعض  بتفعيل  الدولي  بالبنك  المتخصصة  وتنصح 
المالي  القطاع  حوكمة  تعزيز  غرار  على  المبادرات 
المصارف  عن  المركزي  ليبيا  مصرف  ملكية  )فصل 
جودة  ذي  فحص  إلجراء  واإلعداد  عليها(،  يشرف  التي 
جمع  وتحسين  الرئيسية،  للمصارف  المملوكة  لألصول 
العقاري،  السجل  بناء  وإعادة  المالي،  القطاع  بيانات 
تدابير  وتنفيذ  اإللكترونية،  المدفوعات  تطوير  وحفز 
الصغيرة على  السكان والشركات  لتعزيز فرص حصول 

المركزي،  ليبيا  مصرف  قدرات  وبناء  المالية،  الخدمات 
مؤكدة قطع السلطات الليبية بالفعل أشواًطا في بعض 
هذه المجاالت، وهي بحاجة إلى مواصلة العمل بشأنها.
صعبة  ظروًفا  الدولية  المالية  المؤسسة  وكشفت 
القطاع،  عن  التقرير  إعداد  لدى  فريقها  لها  تعرَّض 
فقد تأجلت زيارة البعثة الموفدة إلى طرابلس مرتين 
بسبب تصاعد التوترات، إلى أن تحسن الوضع األمني 
لقطاع  التابع  العمل  لفريق  وسُمح  وجيزة  لفترة 
العاصمة  إلى  بالسفر  واالبتكار  والتنافسية  التمويل 

الليبية.
مجموعة  مع  اجتماعات  عقد  من  تمكنت  وخاللها 
المصرف  ذلك  في  بما  المصلحة،  أصحاب  من  متنوعة 
وهيئة  ليبيا  في  االئتمان  معلومات  ومركز  المركزي 
الرقابة على التأمين وصندوق تأمين الودائع، وعدد من 
وشركات  التمويلي  التأجير  وشركات  المختارة  البنوك 
التأمين، كما عقد فريق العمل في وقت الحق مشاورات 
لمناقشة  وروما  تونس  في  المركزي  ليبيا  مصرف  مع 
الدراسة  من  االنتهاء  من  وتمكن  وتوصياته،  التقرير 

المطلوبة في صيف العام 2020

 إصالح النظام النقدي يعد شرطًا مسبقًا 
إلحراز أي تقدم في خدمات الوساطة المالية

 المصارف ال تمتلك المعلومات والقدرات 
الكافية التخاذ قرارات ائتمانية سليمة

●  مقر البنك الدولي في واشنطن

القاهرة - الوسط

دراسة للبنك الدولي:



الوسط ـ عبد الرحمن أميني

اقتصاد 09

رفع بنك »باركليز« توقعاته لسعر النفط للعام 2020 بناء على ضغوط محدودة 
محتملة على تقديراته للطلب.

زاد البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 لكل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط 
األميركي بواقع دوالرين إلى 43 دوالرا و39 دوالرا للبرميل على الترتيب، حسب وكالة 

»رويترز«
وبالنسبة للعام 2021، توقع البنك أن يكون متوسط سعر برنت وغرب تكساس 
الوسيط 53 دوالرا و50 دوالرا. وقال »باركليز« »نبقى متحفظين فيما يتعلق بأسعار 
النفط في العام المقبل إذ نرى اتجاها نزوليا محدودا محتمال في توقعاتنا بشأن الطلب 
بسبب تطورات تعامل الحكومات والناس مع خطر الفيروس وبالنظر الستمرار قيود 
أوبك+«. وقالت »أوبك« وحلفاؤها األسبوع الماضي إن المجموعة تعتزم اتخاذ إجراءات 
بخصوص الدول األعضاء التي لم تلتزم بخفض اإلنتاج لدعم السوق عقب التراجع الحاد 

في الطلب على الوقود بسبب أزمة فيروس كورونا.
تخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( ومنتجون آخرون مثل روسيا إنتاج 

النفط نحو 7.7 مليون برميل يوميا لدعم أسعار الخام.

»باركليز« يرفع توقعاته لسعر النفط في 2020

قع ممثلو ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط في القاهرة 
اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية، وهو 
ما يضفي طابعا رسميا على مجموعة تسعى إلى ترويج صادرات الغاز 
تعزز  أن  إسرائيل  تأمل  والتي  المتوسط،  منطقة شرق  الطبيعي من 
واليونان  وإسرائيل  مصر  حولت  فقد  العرب.  الجيران  مع  الروابط 
منظمة  إلى  المتوسط  شرق  غاز  منتدى  واألردن  وإيطاليا  وقبرص 
القاهرة.  استضافتها  بعد  عن  أجريت  مراسم  في  وذلك  إقليمية، 
ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها 
للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، حسب وكالة »رويترز«

وتهدف المنظمة إلنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية 

التحتية وتقديم أسعار تنافسية. توحد المجموعة الغرماء اإلقليميين 
اليونان  األوروبــي  االتحاد  عضوي  مع  مرير  خالف  في  وهي  لتركيا، 

وقبرص على خلفية حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة.
وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان إن السلطة 
كما  االنضمام،  فرنسا  وطلبت  المنتدى.  من  أيضا  جزء  الفلسطينية 

تطلب الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي صفة مراقب.
وأضاف شتاينتز أنه بالنسبة إلسرائيل، فإن المنتدى »يوفر تعاونا 
إقليميا مع دول عربية وأوروبية، وهو األول من نوعه في التاريخ، مع 
مليار   30 بقيمة  ومصر  األردن  إلى  )اإلسرائيلي(  الغاز  لتصدير  عقود 

دوالر، وهذه مجرد بداية«. 

تحويل منتدى غاز شرق املتوسط إلى منظمة إقليمية
السعر بالدوالرنوع الخام

41.65برنت

42.95غرب تكساس

41.41دبي

41.49سلة أوبك

42.95أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/16/ 2020

االتحاد االوروبي يطلب من بريطانيا 
»وقف األالعيب« بشأن بريكست

وبريطانيا  األوروبــي  االتحاد  في  المسؤولين  كبار  يلتقي 
بشكل طارئ األسبوع المقبل للبحث في اتفاق خروج المملكة 
بنود  تجاوز  لندن  محاولة  هددته  الذي  األوروبي  االتحاد  من 

من المعاهدة، وفق ما قالت بروكسل.
روث  مايكل  األوروبية  للشؤون  األلماني  الدولة  وزير  وحّذر 
أثناء لقائه وزراء في بروكسل قبل قمة لزعماء االتحاد األوروبي 
الخميس »لكن أرجوكم أيها األصدقاء األعزاء في لندن: أوقفوا 

األالعيب. الوقت ينفد«.
ــاروس  م األوروبــيــة  المفوضية  رئيسة  نــائــب  ــح  وأوضـ
في  غوف  مايكل  البريطاني  الوزير  سيلتقي  إنه  سيفكوفيتش 
بروكسل  حددته  الذي  النهائي  الموعد  قبل  االثنين  بروكسل 
في نهاية الشهر لكي تتراجع لندن عن مشروع قانون يهدف 
إلعادة النظر في االتفاق. وأشار إلى أنه سيجتمع معه كرئيس 
األوروبــي  االتحاد  بين  المشتركة  التنسيق  للجنة  مشترك 

والمملكة المتحدة التي تشرف على اتفاق بريكست.
ومع ذلك، »لن نعيد التفاوض لكننا ملتزمون تنفيذه بشكل 
كامل وفي الوقت المناسب ال أكثر وال أقل« وفقا له. وتمضي 
حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون قدما في تشريع يهدف 
إلى تجاوز بنود في المعاهدة، وهو أمر يخالف القانون الدولي. 
وقال روث »ما يسمى قانون السوق الداخلية يقلقنا جدا، ألنه 
ينتهك المبادئ التوجيهية التفاق خروج )بريطانيا من االتحاد 

األوروبي(، وهذا أمر غير مقبول تماما بالنسبة إلينا«.
وقعه  الــذي  الحالي  االتفاق  حــول  الخالف  مع  وبالتوازي 
الخاصة  البنود  على  ينص  والــذي  الماضي  العام  جونسون 
االتحاد  فرق  تتفاوض  األوروبي،  االتحاد  من  بريطانيا  بخروج 
محتمل.  تجاري  اتفاق  على  المتحدة  والمملكة  األوروبـــي 
معلومات  الخميس  األوروبي  االتحاد  قادة  قمة  في  وستعرض 
حول التقدم المحرز في هذه المحادثات لكن النقاش المطول 
ميشال  مفاوضيهم  كبير  أيدي  في  الحالي،  الوقت  في  ترك 

بارنييه.
اتفاق  إلى  للتوصل  المحادثات  من  التالية  الجولة  وتبدأ 
حدد  وقد  بروكسل.  في  أكتوبر   2 في  الجانبين  بين  تجاري 
جونسون منتصف أكتوبر موعدا نهائيا لنجاح االتفاق أو فشله. 
التفاق  التوصل  يتعين  إنه  األوروبي  االتحاد  مسؤولو  ويقول 
نهاية  بحلول  قانونا  سيصبح  كان  إذا  الشهر  نهاية  بحلول 
العام. وخرجت بريطانيا من االتحاد األوروبي في يناير، لكنها 
 31 27 عضوا حتى  المؤلف من  التكتل  قواعد  ملتزمة  ستظل 

ديسمبر من هذا العام.

الصني تعتمد آلية مضادة 
للعقوبات األميركية

بالحد  لها  تسمح  بآلية  العمل  الصينية  الحكومة  باشرت 
بمثابة  يعتبر  إجــراء  في  األجنبية،  الشركات  نشاطات  من 
وفي  الصينية  الشركات  على  األميركية  العقوبات  على  رد 
ووي  توك  تيك  تطبيقي  حظر  إعالن  بعد  »هواوي«  طليعتها 

تشات اعتبارا من غد األحد في الواليات المتحدة.
المتوقعة  الموثوقة«  غير  الكيانات  »قائمة  إلى  ويُنظر 
الواليات  على  للرد  بكين  بيد  سالح  أنها  على  الصين  من 
بها  الخاصة  الكيانات«  »قائمة  استخدمت  التي  المتحدة 
السوق  في  العمالقة  الصينية  االتــصــاالت  شركة  لحظر 
لقطات  تطبيق  تنزيل  لمنع  تتحرك  أن  قبل  األميركية 

الفيديو القصيرة تيك توك وتحظر استخدام وي تشات.
الصينية  التجارة  وزارة  عن  الصادر  اإلعــالن  يذكر  ولم 
شركة  أي  وواشنطن،  بكين  بين  الجاري  التصعيد  وسط 

باالسم. أجنبية 
عقوبات  فرض  في  سينظر  الجديد  النظام  أن  ذكر  لكنه 
السيادة  إلى  »تسئ  بأنشطة  تقوم  التي  الكيانات  على 
األمــن  صعيد  على  مصالحها  وإلـــى  للصين  الوطنية 
والتجارية  االقتصادية  »القواعد  تنتهك  أو  والتنمية« 

دوليا«. المرعية 
استخدمتها  التي  الصياغة  المستخدمة  المفردات  واتبعت 
التي  األميركية  باإلجراءات  متكررة  بصورة  للتنديد  بكين 

الصينية. الشركات  تستهدف 
الكيان  غرامات ضد  العقابية  اإلجراءات  أن تشمل  ويمكن 
في  واالستثمار  التجارة  أعمال  ممارسة  من  وتحظره  األجنبي 
إلى  المعدات  أو  األفــراد  دخول  على  قيود  وفرض  الصين، 

البالد.
األجنبية  ــشــركــات  »ال تشمل  إنــهــا  الــــوزارة  ــت  ــال وق

واألفراد«. األخرى  والمنظمات 
ضد  الجمعة  ــصــادر  ال األمــيــركــي  الــمــرســوم  بموجب 
لشركة  المملوكة  تشات  وي  ستفقد  الصينيين،  التطبيقين 
من  اعتبارًا  المتحدة  الواليات  في  تحميلها  فرصة  تنسنت 
تثبيت  توك«  »تيك  مستخدمي  على  ويُحظر  الماضي.  األحد 
إلى  الوصول  في  االستمرار  ولكن سيتمكنون من  التحديثات 

12 نوفمبر. الخدمة حتى 
بالتوصل  الزمني  اإلطــار  هذا  يسمح  أن  المحتمل  ومن 
بايتدانس  شركة  تملكها  التي  توك«،  »تيك  بين  اتفاق  إلى 
التطبيق  بيانات  حماية  بهدف  أميركية  وشركة  الصينية، 

األمنية. الواسع االستخدام وطمأنة مخاوف واشنطن 
ترامب  دونالد  الرئيس  فيه  يخوض  الــذي  الوقت  في 
األميركيون  المسؤولون  وصف  انتخابه،  إلعادة  صعبة  حملة 
من  القومي  ــن  األم لحماية  ضــروريــة  بأنها  ــراءات  ــ اإلج

المنصات. عبر  المحتمل  الصيني  التجسس 
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توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
 20 إلى  مليون   15 من  يقرب  ما  إذ  اليقين،  بعدم 
مخزنة  زالت  ما  والمكثفات  الخام  من  برميل  مليون 
في بعض المحطات الشرقية، مما قد يزيد من االتجاه 

الهبوطي في األسعار.
الوطنية  المؤسسة  ترجح  الــواقــع  أرض  وعلى 
برميل  ألف   260 إلى  اإلنتاج  إجمالي  وصول  للنفط 
الحقول  عمل  استئناف  بعد  المقبل،  األسبوع  يوميا 

والمصافي.
االثنين  نشرته مساء  بيان  في  المؤسسة،  وأعلنت 
والمستخدمين  للمهندسين  التدريجية  »العودة 
اآلمنة  والموانئ  بالحقول  لمواقعهم  الوطنيين 
من  وذلك  أولى،  كخطوة  اإلنتاج  عمليات  لمباشرة 
لباقي  ثانية  وكخطوة  والبريقة،  الحريقة  ميناءي 

الموانئ وفق ما تقرره تقارير األمن والسالمة«.
الموانئ  من  »بدأت  التصدير  ترتيبات  أن  وأكدت 
 23 يوم  من  اعتبارا  تباعا  النواقل  وستصل  اآلمنة، 
خالل  الخزانات  في  الخام  من  المتاح  لشحن  سبتمبر 
الـ72 ساعة القادمة، وباقي الموانئ اآلمنة في األيام 

القليلة المقبلة«.
ليبيا  في  الرئيسية  النفط  حقول  بعض  وتستعد 
ألف   300 ينتج  الذي  الشرارة  مثل  التشغيل،  لعودة 
المنطقة  في  أخــرى  رئيسية  وحقول  يوميا  برميل 
الشرقية، لكن من المرجح أن تكون الزيادة تدريجية 
بسبب الثغرات الفنية والتشغيلية إلى جانب التوترات 

السياسية.
 19 في  النفط  مؤسسة  وافقت  بعدما  ذلك  يأتي 
سبتمبر على رفع القوة القاهرة على الحقول »اآلمنة« 
»فاغنر«  قوات  من  المرتزقة  فيها  يتواجد  ال  التي 
الروسية و»الجنجويد« السودانية، امتثاال التفاق بين 
حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على 
الرئيسية واستئناف  النفط  صفقة إلعادة فتح موانئ 

اإلنتاج.
ويرجح أن تكون موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة 
للتصدير  األولى  هي  الغرب  في  والزاوية  الشرق  في 

السدرة  منطقتا  تظل  فيما  المقبلة،  ــام  األي خالل 
تصدير  على  القدرة  لديها  وكلتاهما  النوف،  ورأس 
حوالي 300 ألف برميل يوميا مغلقتين، بسبب وجود 
المنشآت،  أجانب في هذه  ومرتزقة  جماعات مسلحة 

حسب تقرير لوكالة »بلومبرغ«.
حقل  أكبر  وهو  الــشــرارة،  حقل  تشغيل  وأعيد 
ألف برميل يوميا   300 إنتاج  ليبيا بقدرة  نفطي في 
للغاية  بطيئا  سيكون  اإلنتاج  لكن  سبتمبر،   20 في 
األخيرة.  اآلونة  في  فنية  مشاكل  بسبب  البدء  في 
من  األنابيب  خط  على  التدفقات  استؤنفت  كما 
21 سبتمبر  الزاوية للتصدير في  إلى ميناء  الشرارة 
الفيل  حقل  أما  اليوم،  في  برميل  ألف   50 من  بدًءا 
ذاته  اليوم  في  أعيد تشغيله  برميل  ألف   70 بقدرة 
الزاوية عملياتها قريبًا، وفق  إعادة فتح مصفاة  مع 

»بلومبرغ«.
للنفط  العربي  الخليج  شركة  قالت  جانبها  من 
للموظفين  تعليمات  ــدرت  أصـ إنــهــا  ــو(  ــوك )أج

النفطية. حقولها  في  العمليات  باستئناف 
المنشآت  فتح  اتفاق  ــرام  إب من  الرغم  وعلى 
حذرين  الغربيين  المحللين  بعض  يظل  النفطية، 
ضخ  إعادة  إمكانية  مع  الليبي  اإلنتاج  استئناف  من 
كبيرة  كميات  وإطالق  يوميا،  برميل  مليون  حوالي 
دولية  سوق  في  المخازن  في  الخام  النفط  من 

من  نفط  برميل  مليون  أول  لتصدير  ليبيا  تستعد 
ميناء الحريقة مع وصول ناقلة النفط »سويز ماكس« 
 3 يوجد  حيث  الحريقة،  ميناء  إلى  الخميس  اليوم 
زالت  بالميناء، وما  النفط  ماليين برميل في خزانات 
ناقلة أخرى راسية هناك، كان من المفترض أن تحمل 
630 ألف برميل في وقت سابق من هذا الشهر قبل 

إلغاء الطلب.
مليون  إلى  اإلنتاج  حجم  يصل  أن  المتوقع  ومن 
إذا  الجاري،  العام  من  األخير  الربع  في  يوميا  برميل 
استمر وقف إطالق النار حسب محللين في »بلومبرغ 
النفط  كمية  فــإن  تقديراتهم  وفــي  انتليجنس«، 
اإلضافية التي يمكن لليبيا تصديرها أيضًا ستعتمد 
والخزانات  األنابيب  خطوط  إصالح  سرعة  مدى  على 

التي تم إهمالها أو إتالفها أثناء النزاع.
وانخفض إنتاج النفط الخام إلى ما بين 70 ألفا إلى 
الماضية  القليلة  األشهر  في  يوميا  برميل  ألف   120
قبل  يوميا  برميل  ألف  و100  مليون  بنحو  مقارنة 

الحصار،
الصادرات  لكن توقعات دولية أخرى ترى أن حجم 
بحلول  فقط  يوميا  برميل  ألف   365 إلى  يصل  قد 
بلوغ  فتقدر  األميركية  الترجيحات  أمــا  ديسمبر، 
الصادرات إلى مليون برميل يوميا، األمر الذي سوف 

يشكل ضغوطا على أسعار الخام عالميا.
ساكس«  »جولدمان  بنك  مجموعة  كانت  بينما 
النفط  إنتاج  ارتفاع  األميركية أكثر تفاؤال، إذ توقعت 
الليبي إلى 550 ألف برميل يوميا بنهاية العام، وقال 
لمؤسسة  يمكن  مذكرة،  في  نيويورك  ومقره  البنك 
أن  إلى  بالنظر  بسرعة  الصادرات  استئناف  النفط 
وفقا  الموانئ،  في  الخام  من  كبيرة  مخزونات  لديها 

لما نقلت وكالة »بلومبيرغ« األميركية.
ويتوقع التجار أن يكون االستئناف تدريجيًا ومشبعا 

العرض والطلب. تعاني بالفعل من زيادة 
عن  »بلومبرغ«  وكالة  نقلت  الخصوص،  وبهذا 
في  قولها  البريطانية  أناليتيكس«  »بالتس  شركة 
النفط  مذكرة حديثة »المرتزقة في حقول ومحطات 
أن  متوقعة  متقطعة«.  األمور  يبقوا  أن  المرجح  من 
إلى  السوق  إلى  الليبي  النفط  من  المعروض  يصل 
 125 مقابل  بحلول ديسمبر،  يوميا  برميل  ألف   365
ألف برميل يوميا في سبتمبر، بما في ذلك 300 ألف 
الشرقية  الصادرات  الغربية، لكن  الحقول  برميل من 
حتى  تبدأ  يوميا  برميل  ألف   800 طاقتها  تبلغ  التي 

أبريل 2021.
ويتوقع التجار أن يكون االستئناف تدريجيًا ومشبعا 
 20 إلى  مليون   15 من  يقرب  ما  إذ  اليقين،  بعدم 
مخزنة  زالت  ما  والمكثفات  الخام  من  برميل  مليون 
في بعض المحطات الشرقية، مما قد يزيد من االتجاه 

الهبوطي في األسعار.
الليبي  النفط  وتصدير  إنتاج  استئناف  إعالن  ومنذ 
حيث  عالميا،  التراجع  في  النفط  أسعار  استمرت 
أكثر  اإلثنين  يوم  انخفاضها  بعد  الثالثاء  تدهورت 
من %4، ودعمت ذلك مؤشرات على أن عودة ظهور 
اإلغالق  من  مزيد  إلى  يؤدي  قد  »كورونا«  فيروس 

وتضرر الطلب.
وحلفاءها  أنها  »أوبك«،  منظمة  أعلنت  إثره  وعلى 
في  النفط  إنتاج  استئناف  جهود  كثب  عن  يتابعون 
للتأكد  االنتظار  المنتجين  على  يتعين  لكن  ليبيا، 
من أن االستئناف سيكون مستداما قبل اتخاذ أي رد 
فعل. وما يثير حالة الترقب أن يجبر استئناف اإلمداد 
من  المزيد  تنفيذ  على  آخرين  منتجين  ليبيا  من 
التخفيضات لدعم األسعار. فقد نفذت أوبك وحلفاؤها، 
غير مسبوقة  تخفيضات  بأوبك+،  يعرف  ما  إطار  في 
لإلمدادات بلغت 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من 
أول مايو لدعم األسعار مع تسبب أزمة فيروس كورونا 
في تدمير الطلب. وقلصت أوبك+ الخفض إلى 7.7 

مليون برميل يوميا من أول أغسطس.

3 ماليين برميل بخزانات ميناء الحريقة تنتظر التصدير..  وناقلة »سويز ماكس« تصل اليوم

●  لقاء سابق بين الرئيس الصيني ونظيره دونالد ترامب 

لندن ــ وكاالت

10٪ ارتفاعا في نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

القطاع الخاص يستعد لتخفيف عبء ديون دول فقيرة

دول  بدعم  تعهدهم  الخاص  القطاع  من  دائنون  جدد 
العالم األشد فقرا على التعامل مع مشكالت الديون الناجمة 
عن األزمة العالمية لكوفيد19-، لكنهم قالوا إن تبني نهج 

شامل سيعرض الوصول إلى أسواق رأس المال للخطر.
إلى مجموعة  الدولي  التمويل  أرسله معهد  وفي خطاب 
إنه ال مفر  قال  المقبل،  األسبوع  اجتماعات  قبيل  العشرين 
من إعادة هيكلة الديون لكل حالة على حده بدال من اتباع 
نهج موحد للجميع. وقال خطاب معهد التمويل »المشكالت 
وإنما  مؤقتة،  سيولة  مشكالت  تعد  لم  البلدان  بعض  في 
مخاوف أكثر جوهرية تتعلق بالمالءة المالية«، وفق وكالة 

»رويترز«
يأتي ذلك قبيل ما يُتوقع أن يكون تمديدا ألجل مبادرة 
مجموعة  تبنتها  التي  الديون  خدمة  مدفوعات  تجميد 
من  سبعين  من  أكثر  لها  والمؤهل  العام،  هذا  العشرين 

دول العالم األشد فقرا.
العامة رأسا  الميزانيات  إلى قلب  وأدت جائحة »كورونا« 
على عقب عندما كان االقتصاد العالمي يسير بالفعل علي 
الدولي،  التمويل  لمعهد  وفًقا  بالديون،  مكدس  طريق 
عام  من  األول  الربع  في  العالمية  الديون  أرصدة  وصلت 

2020 إلى مستويات قياسية بلغت 258 تريليون دوالر.
ونتيجة ألزمة »كوفيد19-«، قفزت نسبة الدين العالمي 
حيث   10٪ عن  يقل  ال  بما  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى 
وصلت إلى ٪331 من الناتج المحلي اإلجمالي في األشهر 
القليلة األولى من الجائحة. وقال التقرير إنه في االقتصادات 

أنه لن تعود تلك النسب إلى مستويات ما قبل الكوفيد19- 
بسرعة. وذكر التقرير، الذي وزعه مكتب األمم المتحدة لإلعالم 
بالقاهرة، أنه بالنظر إلى القيود المفروضة على اإلنفاق في 
العديد من البلدان النامية، ستكون هناك حاجة إلى دعم دولي 

كبير لضمان توفر الحيز المالي المطلوب.
سندات  من  العالمي  المخزون  وصــل  للتقرير،  وفًقا 
 13.5 بلغت  قياسية  مستويات  إلى  المالية  غير  الشركات 

للديون  السريع  االرتفاع  في  المشكلة  تمثلت  المتقدمة، 
إجمالي  ارتفع  حيث  المالية،  غير  للشركات  الجودة  متدنية 
في  دوالر  تريليون   75 إلى  المالية  غير  الشركات  مديونية 

نهاية عام 2019، أي ضعف مستواه في عام 2008.
عن  الصادر   2020 لعام  والتنمية  التجارة  تقرير  ويقول 
منظمة »األونكتاد« إن نسب الدين العام العالمي ستزيد إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي بشكل كبير في عام 2020، مشيرا إلى 

 30٪ تصنيف  تم   –  2019 عــام  نهاية  في  دوالر  مليار 
عن  التخلف  حاالت  وصلت  لذلك،  أعلى.  أو   A منها  فقط 
سداد الديون من قبل الشركات إلى مستويات جديدة في 
النصف األول من عام 2020، ال سيما في الواليات المتحدة 
صدمة  بسبب  األرباح  تراجع  يعكس  مما  اليورو  ومنطقة 
األجل  طويل  الشركات  وإدمان  المستجد  كورونا  فيروس 

على التمويل بـاالقتراض.
بتمديد  عالميًا  الحكومات  قيام  مع  إنه  التقرير  يقول 
أن  المرجح  فمن  اإلغالق،  فترة  في  والضمانات  القروض 
ضغط  إلى  السداد  عن  التخلف  من  الموجة  هذه  تؤدي 
أسواق  نمت  حين  في  العامة.  الميزانيات  على  إضافي 
العالمية  المالية  األزمة  منذ  كبير  الشركات بشكل  سندات 
3.2 تريليون دوالر  في بعض أكبر األسواق الناشئة – إلى 
الدين بشكل  ديناميات  على  يهيمن   –  2017 عام  بحلول 
المباشرة  غير  للتأثيرات  الحكومات  وتعرض  انكشاف  عام 

الناجمة عن عدم االستقرار المالي العالمي .
الرأس مالي، في  الحساب  ويحدث هذا في سياق تحرير 
على  أقوى  واعتماد  واسع  نطاق  على  المدفوعات،  ميزان 
الخاص، بداًل  القطاع  الدائنين من  الخارجي من  االقتراض 
من الدائنين الثنائيين ومتعددي األطراف. ووفق التقرير ؛ 
تتشكل مجموعة من المخاطر ناجمة عن الشعور المتقلب 
وتقصير  األساسية،  السلع  أسعار  وتقلبات  للمستثمرين، 
أعباء  وارتفاع  التمديد،  مخاطر  وزيــادة  االستحقاق  آجال 
خدمة الدين الخارجي )كنسبة مئوية من عائدات التصدير 
على  القدرة  ضعف  عن  فضاًل  الحكومية(،  واإليـــرادات 
تراكم  خالل  من  الخارجية  الصدمات  ضد  الذاتي  التأمين 

االحتياطيات.

»بلومبرغ«: 15 ـ 20 مليون برميل 
من الخام والمكثفات مخزنة في بعض 

المحطات الشرقية

●  بائع ألبان في ضاحية بأحد المدن الهندية.  )رويترز(
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لعنة أبناء العم!
حمدي الحسيني

قيام  جوريون  بن  إلعــان  ــى  األول اللحظة  منذ 
واعتراف   ،»1948 العام  مايو   14« إسرائيل 
السوفياتي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  من  كل 
من  دقائق  خمس  بعد  الجديد  بالكيان  السابق، 
شباك  في  العربي  العالم  انزلق  ــان،  اإلع ذلك 
وربما  اآلن،  حتى  منها  يخرج  ولم  الصهيونية، 
يبقى في دواماتها لعقود طويلة قادمة، خصوصا 
أن قادته في تلك الفترة، لم يدركوا رؤية الواليات 
يكون  أن  بضرورة  الحديث  والعالم  المتحدة 
لليهود دولة في هذه المنطقة الرخوة من العالم، 
الحقيقة،  العرب حتى اآلن هذه  كما لم يستوعب 
ومن هنا ظلت لعنة إسرائيل أو أوالد العم تاحق 
العديد  سقوط  في  سببًا  وكانت  المنطقة،  قادة 
من العروش واألنظمة منذ ظهورها، فهل تستمر 
هذه اللعنة في حصد المزيد من الضحايا حكامًا 

وشعوبًا؟
وجود  مع  العرب  تعامل  كان  بــدء،  ذي  بــادئ 
أخرى  وتارة  باإلنكار  تارة  المنطقة،  في  إسرائيل 
تلك  في  الحربة  رأس  مصر  وكانت  باالستخفاف، 
الثقل  ذا  األكبر  القطر  كونها  بحكم  المواجهة 

الحضاري والعسكري في الشرق األوسط.
السياسي  النظام  أن  العرب  حظ  سوء  ومن 
 »1965–1920« ــاروق  ف الملك  في  المتمثل 
عاقته  وكانت  حكمه،  أيام  أضعف  يعيش  كان 
بالمحتل البريطاني متوترة، ولم ينجح في كسب 
في  جديدة  صاعدة  كقوة  المتحدة  الواليات  ود 
تلك الفترة، فضًا عن التأثير السلبي لحياة فاروق 
المترنح،  حكمه  نظام  على  والعائلية  الشخصية 
فكان قرار الدخول في حرب 1948 متعجا ودون 
العصابات  لمواجهة  كافٍ  استعداد  وال  دراســة 
اليهودية المدعومة دوليًّا، كما اعتمد ملك مصر 
النتيجة  فكانت  عنه،  ضعًفا  يقلون  ال  حلفاء  على 
هزيمة نكراء وفضيحة كبرى لمصر والعرب، دفع 
لعنة  ضحايا  أول  وكان  لها،  ثمنًا  عرشه  فــاروق 

ظهور إسرائيل في المنطقة.
في  يوليو   23 ــورة  ث حكم  نظام  يختلف  لم 
وبالرغم  فاروق،  نظام  عن  إسرائيل  مع  التعامل 
جيفرسون  مصر  في  األميركي  السفير  أن  من 

في  حيويًّا  دورًا  لعب   »1974–1886« كافيري 
الضباط األحرار من حكم مصر، واحتفظ  تمكين 
يستوعبوا  أن  أمل  على  سرية،  بعاقات  معهم 
في  إسرائيل  بقاء  لدعم  ــاده  ب إستراتيجية 
سياسي  واقع  خلق  على  والعمل  لألبد،  المنطقة 
جزًءا  إسرائيل  تكون  األوسط  الشرق  في  جديد 

منه.
كانت  حتمًا  األميركية  الــرؤيــة  هــذه  لكن 
عبد  لجمال  القومية  التوجهات  مع  تتعارض 
قضايا  يعط  لم  الذي   ،»1970-1918« الناصر 
الداخل االهتمام الازم لبناء دولة قوية تستطيع 
الفساد  فأدى  الناشئة،  العبرية  الدولة  مواجهة 
والصراع على السلطة مع رفاقه إلى كارثة 1967، 
بسرعة،  تدهورت  التي  حياته  على  آثارها  فتركت 
ريعان  حتى توفي فجأة بطريقة غامضة وهو في 

الشباب، وكان ثاني ضحايا لعنة أبناء العم.
هنا جاء الدور على قادة الجزيرة العربية، عندما 
فيصل  السعودي  الملك  باغتيال  العالم  فوجئ 
أحد  أيدي  على   »1975  1906-« عبدالعزيز  بن 
شباب األسرة الحاكمة، الذي كان عائدًا لتوه من 
صاحب  فيصل  كان  المتحدة،  بالواليات  الدراسة 
النصر  في  بــارز  دور  له  وكــان  عروبية  توجهات 
 ،»1973 »أكتوبر  إسرائيل  على  للعرب  الوحيد 
عندما تحمس لوقف ضخ النفط السعودي للدول 
الصناعية الكبرى، مما كان له أبلغ األثر في كسب 
مع  الصراع  في  العربي  للموقف  الدولي  التأييد 
العربية  الجزيرة  إسرائيل، ومن ثم كان أول قادة 
المعادية  لمواقفه  ثمنًا  حياتهم  دفعوا  الذين 

لاحتال اإلسرائيلي لفلسطين.
الغرب  في  وأربابهم  العم  أبناء  يغفر  ولــم 
للرئيس العراقي صدام حسين »-1937 2006« 
الذي جرؤ على إطاق »39« صاروخًا  الوحيد  أنه 
أثناء  مباشرة  أبيب  تل  على  عربية  عاصمة  من 
حرب الخليج الثانية »1991«، فكانت نهايته كما 
الحكام  بين  الوحيد  كان  وربما  جميعًا،  تابعناها 
»مأساوية«  بطريقة  إعدامه  جرى  الذي  العرب 

صبيحة عيد األضحى قبل نحو 15 عامًا.
بالقادة  ألمت  التي  اللعنة  تلك  أن  المدهش 

كان  ســواء  إسرائيل،  على  القضاء  قــرروا  الذين 
أيضا  منها  ينجُ  لم  ناصر،  أو  فيصل  أو  ــاروق،  ف
لهم  يشفع  ولم  بالسام،  لها  أيديهم  مدوا  من 

االعتراف بها والدعوة لدمجها في المنطقة.
السادات »-1918 1981«  الرئيس  فقد صدم 
المحتلة  القدس  بزيارة  »المتهور«،  بقراره  العالم 
مصر  داخــل  الشعبي  الرفض  متحديًا   ،1977
السادات  صدم  كما  القرار،  هذا  لمثل  وخارجها 
أيضًا رفاقه من القادة العرب، بمثل هذه الخطوة 
في  وقتل  لها،  ثمنًا  حياته  فدفع  »المنفردة«، 

حادث المنصة الغامض!
ياسر  الفلسطيني  الزعيم  استجاب  وعندما 
الــواقــع  لضغوط   »2004  1929-« عــرفــات 
التخلي  وقــرر  المنطقة،  في  الجديد  السياسي 
العبرية  الــدولــة  وجــه  في  ــع  ورف البندقية  عن 
على  »دويلة«  إنشاء  على  ووافق  الزيتون،  غصن 
في  ودخــل  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  ربــع 
أوسلو  ثم  بمدريد،  بــدأت  »عبثية«،  مفاوضات 
السام  مبادرة  على  وافق  وأخيرا  أريحا،  غزة  ثم 
حل  أساس  على  تقوم  التي   ،»2002« العربية 
يلقى  أن  طالعه  سوء  من  كان  لكن  الدولتين، 
وأبــى  فلسطينيين،  عماء  أيــدي  على  حتفه 
االحتال اإلسرائيلي أن يبقى على قيد الحياة قائد 
أبو عمار، فصدر  الفلسطينية بوزن  للقضية  ورمز 
مقر  داخل  بعد حصار »مذل«  منه،  التخلص  قرار 
على  اهلل،  رام  مدينة  في  الفلسطينية  السلطة 

مرأى ومسمع من العالم.
لحظة  بين  الفاصلة  عامًا  السبعين  إذا.. خال 
إعان قيام إسرائيل »المشؤوم«، وتوقيع اتفاقات 
البيت  فــي  الخليج  ــارات  إمـ بعض  مــع  الــســام 
األبيض 15 سبتمبر 2020، جرت مياه كثيرة في 
المضطربة، كان حصادها  الشرق األوسط  بحيرة 
شديد المرارة جناه شعوب وزعماء المنطقة، سواء 
من قرروا محوها من الوجود، أو من وافقوا على 
قادة  فهل  »سلمية«،  تسويات  في  معها  الدخول 
العرب اليوم أكثر ذكاًء من قادة األمس؟ أم نحن 
على أعتاب فصل جديد أكثر إثارة في الصراع مع 

أوالد العم؟

من سوء حظ العرب 
أن النظام السياسي 

املتمثل في امللك 
فاروق »1920–

1965« كان يعيش 
أضعف أيام حكمه، 

وكانت عالقته 
باملحتل البريطاني 

متوترة، ولم ينجح 
في كسب ود الواليات 

املتحدة كقوة 
صاعدة جديدة في 

تلك الفترة

د. محمـد بالرويـن

ليبيا 1970 )5_5(
سالم الكبتي

ندوة  لعقد  االستعدادت  بدأت  العام  ذلك  إبريل 
الفكر الثوري. ثم بدأت مساء األربعاء السادس من مايو 
امتألت  القاعة  بطرابلس.  الكشاف  مسرح  في   1970
ورجال  مثقفون  دعوتهم:  تمت  الذين  بالمشاركين 
في  وضباط  ونسوة  وأساتذة  وصحفيون  وكتاب  دين 
تتم  ولم  الندوة  يحضروا  لم  كثيرون  هناك  الجيش. 
دعوتهم في مقدمتهم طلبة الجامعة. أحسوا أو رأوا في 
الندوة وموضوعاتها فخا جاهزا لانقضاض في مرحلة 
ما  على  جاهز  وطريق  التصنيفات  في  وشروع  مقبلة 
يقال خالها إلى المعتقات. رأوا أيضا أن فيها محاكاة 
واالتحاد  التحرير  هيئة  نقاشات  عبر  المصرية  للتجربة 
للصورة  وتكرار  إعادة  االشتراكي.  االتحاد  ثم  القومي 
القديمة نفسها. لم تكن تجربة جديدة أو طارئة. إنها 

معلومة من الثورات بالضرورة .
مسرح  الندوة.  انعقدت  ولكن  المفاهيم  اختلفت 
بعد  الشكل  بهذا  يشهده  نشاط  أول  كان  الكشاف 
من  أكثر  الندوة  دامت  ــام.  األي تلك  إنشائه  اكتمال 
بالتغطية  وقــام  األثير  على  نقل  واالفتتاح   . أسبوع 
التركي  حسن  المرئي  واإلخــراج  عبدالسميع  ناصر 
ثمة  وكانت  الندوة  وقائع  المواطنون  تابع  وزمــاؤه. 
تعليقات كثيرة واجتهادات بين الناس. والبداية كانت 
صداما في تلك الجلسة األولى التي شهدت المواجهة 
الشهيرة والحادة من طرف عمر المحيشي مع الصادق 
يكمل  لم  رجعي.  مثقف  بأنه  اتهم  الــذي  النيهوم، 
النيهوم بقية أيام الندوة. كان ذلك أول حضور له إلى 
ليبيا بعد التغيير. عاد إلى بنغازي. بقي عدة أيام. عقد 
الحقيقة  في صالة صحيفة  أخرى  ندوة مطولة  خالها 
هنا(.كان  إلى  مكة  )من  روايته  وحلل  شرح  كتابها  مع 
اعتبارا  الصحيفة  في  حلقات  على  نشرها  في  شرع  قد 
العام عن  ذلك  كتاب صيف  في  ثم صدرت  فبراير  من 
وموضوعها  رموزها  حول  موسع  نقاش  الحقيقة.  دار 
بتسجيلها  الهوني  ــاد  رش قــام  بالندوة  واهتماما 

وتوثيقها. دامت أكثر من ساعتين.
القادمين  بين  الثوري  الفكر  ندوة  في  الحوار  ظل 
يشارك  لكي  حضر  من  ومختلف  القيادة  أعضاء  الجدد 
الشعب  وقوى  العربية  الوحدة  موضوعات  في  برأيه 
والظروف  االجتماعية.  والثورة  والديمقراطية  العامل 
االتحاد  تجربة  إلى  الباد  ركنت  بعد.  فيما  اختلفت 
االشتراكي العربي. وحدات أساسية. ثم الكتاب األخضر 

والمؤتمرات الشعبية!!
التيار  انقطع  الندوة  لتلك  الجلسات  إحــدى  وفي 
الجميع  وظل  الساعة.  ربع  قاربت  لمدة  الكهربائي 
وعندما  تعليق  أو  كام  أو  حــراك  دون  أماكنهم  في 
أول  المازم  بأن  الجميع  فوجئ  القاعة  إلى  التيار  عاد 
وكان  الجمهوري  الحرس  طاقم  من  أحمد  مصطفى 
طيلة  له  حماية  في  العقيد  يحتوي  األعضاء  خلف  يقف 
فترة االنقطاع المذكورة. كان المازم مصطفى شقيق 
في  أشهر  أربعة  منذ  المعتقل  أحمد  موسى  المقدم 
زيارة  األيــام  تلك  وتصادف   !.1969  .1 رقم  القضية 
فحضر  لطرابلس  داده  ولد  مختار  الموريتاني  الرئيس 
في  العقيد  سافر  ثم  الندوة.  أعمال  من  جانبا  ووفده 

والعنا  المعركة  قومية  إلى  داعيا  موسعة  عربية  جولة 
الرجعية العربية أينما وجدت ولم يحضر بقية الجلسات.

كتابا  الكوني  إبراهيم  وضع  الندوة  انفضاض  بعد 
أشار  نقده  وفي  الثوري.  الفكر  ندوة  نقد  بعنوان  عنها 
)المحيشي  أن:  إلى  النيهوم  المحيشي مع  حول نقاش 
حمل المسألة أكثر مما تحتمل عندما أشار إلى الملك 
المصلحة  وصاحب  الثورة  عدو  للفرد  كنموذج  السابق 
الصادق  يعنيه  الذي  هو  بالذات  النموذج  فهذا  فيها 
ذلك  أن  نعتبر  أن  الحقيقة  من  وليس  بالسلطان 
الذي  فالسلطان  وسلطان.  ملك  محتوى  بسبب  حدث 
يعنيه النيهوم هو رمز عميق لذلك الجاد الذي يسخر 
المجموع بهدف العمل في سبيل الفرد(. وظل الكتاب 

من األصدارات النادرة ولم يطبع ثانية!
يوم الخميس 7 مايو 1970 أفردت صحيفة الرقيب 
بعنوان  وأشــارت  للندوة  تغطية  بنغازي  في  الصادرة 
عريض مثل المانشيت )منذ البداية طغت الرمزية على 
الندوة فأفسدتها(. كان ثمة معارك ومواجهات صحفية 
النيهوم في بعضها جزءا  والحقيقة وكان  الرقيب  بين 

من موضوعات المعركة الصحفية تلك األيام .
في  الديب  فتحي  المخابرات  ضابط  قيم  وبــدوره 
)بأنها  قائا:  الندوة  ليبيا(  وثورة  )عبدالناصر  كتابه 
انعكست في اهتمام الجماهير بكافة فئاتها. كما نجحت 
وأشار  اإلعام.  أجهزة  في  الواضح  القصور  تغطية  في 
بأن تعليقات الجماهير الليبية تركزت في وضوح الفارق 
الكبير في المستوى العلمي والفكري وفن القيادة بين 
العقيد وباقي أعضاء مجلس الثورة وأن التوفيق جانب 
عمر المحيشي الذي كانت كل األنظار متجهة إليه على 
الثورة  مفكر  بأنه  عنه  الحزبية  العناصر  مارددته  ضوء 
وتعرض  المتحدثين  هاجم  وأنه  اليساري  االشتراكي 
التعبير  في  فشله  بعد  استفزازي  بأسلوب  ألشخاصهم 
عن رأيه حينما حاول الدخول في مناقشة عقائدية لم 

يستطع عرضها بأسلوب واقعي ومنطقي(.
كانت تقييمات الديب عن الندوة وكل األوضاع في 
ليبيا تلك األيام تذهب على الدوام في صيغ تقارير أمنية 
متوالية عن كل كبيرة وصغيرة إلى عبدالناصر مباشرة. 
والمجلس.  ليبيا  داخل  الناصر  لعبد  عينا  الديب  كان 
تقاريره دون سواه..  األمني ظل يطغى على  الهاجس 
ثم صدرت تلك التقارير في كتاب بمزيد من البطوالت 
ورد  عما  بشجاعة  يناقشه  ولم   1986 عام  واالدعاءات 
رشاد  سوى  أحد  نفسه  النظام  داخــل  من  حتى  فيه 

الهوني في غربته في لندن عبر مجلة التضامن!
والندوة كانت فرصة لاستكشاف والتعرف والتصنيف 
وحــوارات.  نقاش  من  ماسادها  رغم  األحــوال  كل  في 
في  أشار  بالندوة  مداخاته  إحدى  في  يونس  أبوبكر 
رأيه عن التسامح إلى أن مقولة الرسول )اذهبوا فأنتم 

الطلقاء( مثالية جدا التتفق والقرن العشرين!
قصيدته  نشر  فقد  الشلطامي  محمد  الشاعر  أما 
)رباط العنق( بعد الندوة بخمسة أشهر أبدى فيها من 
الذي سبقه  النيهوم  أن يفصح مع  بعيد تضامنه دون 
عن   1970 يوليو  في  نفسه  بالعنوان  مقالة  نشر  في 

تجربته في تلك الندوة وخيبة أمله مما حدث.

واأليام تمضي. وبعد الحوارات مواجهات أخرى وفي 
هوادة.  با  المعتقات  نحو  الطرق  تشق  األيام  نفس 
فقد اعتقل عبدالمولى دغمان الذي كان رئيسا للجامعة 
المنشور  كتابة  بتهمة  بورحيل  أحمد  ورفيقه  الليبية 
باآلتي..  أشــارا  وفيه  تغيير  من  ماحدث  ضد  الشهير 
)صحونا ذلك اليوم الموافق 1 . 9. 1969. على صوت 
المدينة  تجوب شوارع  الدبابات  وهدير  النارية  األعيرة 
بقية  إلى  انضم  قد  الباسل  جيشنا  أن  بذلك  فعلمنا 
إال  تنتصر  ال  أن  عودتنا  التي  الباسلة  العربية  جيوشنا 
وطرق  الكثيرين  إلى  المنشور  وصل  عواصمها!(  في 
قد  االتهام  وكان  الصدفة.  السلطة عن طريق  أسماع 
حوكم  بعضهم  نفسه.  الموضوع  في  الكثيرين  شمل 
لما  البداية  من  رفض  أطلق سراحه.  وبعضهم  وعقب 
قضية  القضايا..  توالت  ثم  القادم.  من  وتحذير  حدث 
فزان وقضية محاولة األبيار وجعلتا مع قضية المنشور 
قضية واحدة وطال االتهام أكثر من مائة شخص من 
مختلف مناطق ليبيا. في قضية فزان كان صالح الغزال 
بخط  األول  الباغ  أعد  وقد  الرئيسين  المتهمين  أحد 
)لقد قمنا من  الليبي:  المواطن  فيه مخاطبا  يده وجاء 
ومن  طموحك  من  تحد  التي  االشتراكية  إلغاء  أجل 
أجل منحك الحرية الكاملة.. لذلك فقد قمنا من أجلك 
الكامل  تأييدك  منحنا  نرجو  لذلك  ولدك  أجل  ومن 
ومساندتك المطلقة وعلى أعضاء مجلس قيادة الثورة 
تسليم أنفسهم بدون مقاومة(. ثم عملية الهلتون التي 
وإيطاليا  أمريكا  وأبلغت عنها  الشلحي  لها عمر  خطط 
عملية  كانت  مهدها.  في  فانتهت  ليبيا  في  السلطات 

القت دعما ومساندة سرية من دول مجاورة وبعيدة!
قصص  وانتشرت  والقضايا.  المحاكمات  وتعددت 
التحقيق.  تحت  الكثيرين  وموت  األسوار  وراء  التعذيب 
لجنة  شكلت  لكنها  ذلــك  على  السلطات  وتكتمت 
وقع  فيما  للتحقيق  الهوني  عبدالمنعم  الرائد  برئاسة 
والمعتقات  الرفض  إلى  طريق  وأضرار.  تصرفات  من 
بعد الوعود بالحرية. طال زمن المعتقات مدى طويا 
وفي   .1988 مارس  في  يقال  كما  الصبح  أصبح  حتى 
ذلك العام 1970 هجمت الكوليرا على الباد ألول مرة 
وتم التصدي بالتطعيمات. وألغيت الجامعة اإلسامية. 
بشبابه  ذكره  الذي  تلميذه  وترك  عبدالناصر  وتوفي 
ونفس  الخطاب.  نفس  واستمر  القومية.  على  أمينا 
األمين  التلميذ  كان  وأحيانا  التجربة.  وتكرار  المعارك. 
يوجه اهتمامه إلى الداخل فدعا ذلك العام إلى تهجير 
تفتقر  أنها  بحجة  أماكنها  من  ونقلها  المناطق  بعض 
إلى مقومات الحياة.. إجدابيا وزلة والفقهه وغيرها. ثم 
اختفت تلك الدعوة مثل غيرها من دعوات وممارسات 

لم تستمر.
خمسون مضت.. كانت رغم الخطاب اإلعامي القوي 
واللجان  والقبضات  ــوات  واألص المسيرات  وطوفان 
العنيفة  التغيرات  من  بالكثير  مفعمة  األرضي  والنعيم 
واآلالم وأجيال الغضب التي لم يتعودها المواطن من 
قبل بعد أن ظلت ليبيا هادئة وساكنة فترة من الزمن. 

ليبيا الرمال المتحركة.. ستظل كذلك على الدوام!

ظل الحوار في ندوة 
الفكر الثوري بني 
القادمني الجدد 

أعضاء القيادة 
ومختلف من حضر 

لكي يشارك برأيه 
في موضوعات 

الوحدة العربية 
وقوى الشعب العامل 

والديمقراطية 
والثورة االجتماعية. 

والظروف اختلفت 
فيما بعد. ركنت 
البالد إلى تجربة 

االتحاد االشتراكي 
العربي. وحدات 

أساسية. ثم الكتاب 
األخضر واملؤتمرات 

الشعبية!!

متطلبات االستفتاء

قضية  في  برأيه  واألخذ  شرائحه«  من  شريحة  »أو  الشعب  استشارة  عملية  هو  عمومً،  االستفتاء، 
ما. وبمعنى آخر هو تصويت مباشر تتم فيه دعوة الناخبين للتصويت على اقتراح معين أو اعتماد 
تتجاوز  لكونها  الديمقراطية  ركائز  أهم  من  اآللية  هذا  وتعد  محدد.  قانون  أو  جديدة  سياسة 

السلطات الرسمية وتذهب مباشرة ألخذ رأي المواطنين باعتبارهم المصدر الحقيقي للسلطات.
من  مجموعة  به  تتوافر  أن  البد  وناجحً  ونزيهًا  عادًل  االستفتاء  يكون  لكي  االستفتاء  متطلبات 

المتطلبات »أي المعايير« الضرورية لعل من أهمها اآلتية:
االختيار  للمواطنين حق  فيه  يتاح  أن  ديمقراطيًا  يكون  لكي  االستفتاء  في  يفترض  االختيار  أوًل: 
التعبير  ُأتيحت فرص متساوية ومتكافئة في  إذا  إال  المختلفة، ولن يتحقق ذلك  النظر  بين وجهات 
االستفتاء  عملية  أن  بمعنى  لها.  والرافضين  االستفتاء  في  المطروحة  للقضية  الموافقين  بين 
أو »ال« على قضية ما دون معرفة محتواها،  المواطن أن يقول »نعم«  ليست مجرد أن يطلب من 
الهيئة  أعضاء  بعض  األيــام  هذه  يحاول  كما  تسببها.  قد  التي  والمشاكل  بها،  التي  والعيوب 
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور القيام به، من أجل تمرير ما أطلقوا عليه »مشروع الدستور«، 
أشرفت  الذي  صاللة«،  دستور  بـ»مشروع  عُرف  لما  ومشوه  معيبة  نسخة  كونه  على  يزيد  ال  الذي 
على إعادة صياغة بعض من مواده بعثة األمم المتحدة »مع مجموعة من أعضاء الهيئة« بمدينة 
صاللة، بدولة عمان في 2016. وعندما رجع األعضاء من صاللة حاولوا جاهدين »مع دعم ومساندة 
أنه لم يتحصل  بالرغم من  مجموعات سياسية وأصحاب مصالح حزبية خاصة« تقديمه لالستفتاء، 
هؤالء  ورفض  عضو1ً+«،   40 »أي  الدستوري  اإلعالن  في  المذكور  القانوني  النصاب  على  حتى 

األعضاء المحترمون أيضً مناقشته مادة – مادة، أو حتى بابً – بابً.
ثانيًا: المشاركة على الجميع أن يدرك أن الغرض األساسي من االستفتاء هو منح الناخبين فرصة 
للمشاركة المباشرة والفاعلة–إما بالموافقة على قضية ما أو برفضها. ولكي تكون المشاركة فاعلة 
حدد  المثال،  سبيل  فعلي  القانون.  يحددها  للمشاركة  أدنى  حد  هناك  يكون  أن  يتطلب  ومؤثرة 
الدستور  لمشروع  »نعم«  يقول  من  نسبة  تكون  أن   ،2011 في  الصادر  الليبي،  الدستوري  اإلعالن 
على األقل %67 »أي الثلثين+واحد« من المشاركين في االستفتاء، باإلضافة لذلك تشترط بعض 
اعتماد دستور متفق عليه ويمثل  القوانين أيضً وجود حد أدني للمشاركة في االستفتاء، لضمان 

إجماعًا حقيقيًا ويكون بمثابة وثيقة دائمة.
ثالثًا: التوعية باختصار شديد يمكن القول إن القيام بأي استفتاء دون توعية وتثقيف المواطنين 
بحيثيات القضية المطروحة هو نوع من أنواع العبث والغش والتحايل عليهم. وعليه تعتبر مسألة 
فمن  وبالتالي  االستفتاء.  عملية  إلنجاح  للغاية، وشرطًا ضروريًا  مهمًا  أمرًا  الناخبين  وتثقيف  توعية 
الموافقة  األطراف  لكل  بالسماع  للمواطنين  والسماح  الكاملة  والحرية  الكافي  الوقت  منح  الواجب 
والرافضة للقضية المطروحة في االستفتاء، وهذا يتطلب نشر الوعي والتشجيع على المشاركة فيه. 
المشاركين قرارً  اتخاذ  التوعية والتثقيف هو ضمان  الغرض األساسي من حمالت  ويجب أن يكون 

واعيًا عند التصويت بـ »مع« أو »ضد« على القضية المطروحة.
رابعًا: اإلدارة لعل من أهم األمور التي يجب أخذ الحيطة بشأنها هو توافر اإلدارة الجيدة لعملية 
يقتصر  بحيث ال  االستفتاء،  لتنظيم عملية  ومحايدة  وذات كفاءة  أي وجود كوادر مهنية  االستفتاء، 

دورها على العمل يوم االقتراع، بل قبله وخالله وبعده.
الخالصة في الختام، وباختصار شديد، لكي ينجح االستفتاء على مشروع الدستور:

وتطلب  للمشاركين،  يومً  تحدد  أن  مجرد  ليست  االستفتاء  عملية  أن  نتذكر  أن  ضروري  أواًل: 
منهم أن يقولوا »نعم« أو »ال« حول موضوع لم يشاركوا في كتابته، وبعضهم لم تتح له الفرصة 
مشروع  على  بـ»نعم«  يصوت  أن  البسيط  المواطن  من  تطلبوا  أن  سادة  يا  يعقل  فهل  لقراءته. 
ويفهم  ويناقش  يقرأ مكوناته  أن  الوطن، دون  األهم« قضايا  يكن  لم  »إن  أهم  يعتبر من  دستور 

محتوياته!
ثانيً: ضروري أن نتذكر أنه ال أحد عاقاًل يرفض، من حيث المبدأ، تبني عملية االستفتاء كآلية 
االلتزام  يتم  أن  بشرط  لذلك،  المناسبة  المجاالت  كل  في  استخدامها  على  والتشجيع  ديمقراطية، 
االستفتاء  إن  إلنجاحها.  أعاله«  »المذكورة  والضرورية  األساسية  المعايير«  »أي  المتطلبات  بكل 
وموضوعيً،  علميً  ونقدا  بناًء،  ونقاشًا  جيدً،  واستماعًا  واضحة،  قراءة  يتطلب  والناجح  الحقيقي 
لمحتويات مشروع الدستور، وفوق ذلك كله، يتطلب العمل على توعية المواطنين بمزاياه وعيوبه 
دون  الدستور  مشروع  تمرير  محاولة  إن  بينة.  على  قراراتهم  اتخاذ  يستطيعوا  حتى  وإشكالياته 
القرارات المصيرية، وال  االلتزام بالمعايير األربعة المذكورة أعاله هو أسلوب ديماغوجي في اتخاد 

يعدو عن كونه استراتيجية إلقناع المواطنين وكسبهم وتوظيفهم لمصالح خاصة وحزبية.
ولكي  استفتاء،  أي  إنجاح  شروط  من  مهم  شرط  والتثقيف  التوعية  أن  نتذكر  أن  ضروري  ثالثًا: 
يتم  أن  الضروري  المعيب والخطير، من  المشروع  المواطنين بما يتضمنه هذا  تتم توعية وتثقيف 

االستماع لكل األطراف، المؤيدين والمعارضين له، من أجل مناقشة المواد الخالفية والكارثية فيه.
رابعًا: ضروري أن نتذكر أنه يجب أن تكون المناظرات والنقاشات »بين المؤيدين والمعارضين 
وعلى محطات  الصحف  في  لنقلها  المختلقة  اإلعالم  إعالنها في وسائل  يتم  وأن  علنية،  للمشروع« 
النقاش بين األطراف مفتوحً ومنقواًل  آخر، يجب أن يكون هذا  الفضائية. بمعنى  والقنوات  الراديو 
المشروع  االختالف في هذا  نقاط  الوطن، على  ربوع  المواطنون، في كل  يتعرف  الهواء، حتى  على 

والحلول المطروحة للتعامل مع كل منها.
خامسً: ضروري أن نتذكر أنه لكي ينجح االستفتاء على مشروع الدستور، يجب أال يقوم »مؤيدو 
هذا المشروع« بتوظيف معاناة شعبنا السياسية واالقتصادية والمالية والصحية التي يعيشها هذه 
األيام، من أجل تمرير مشروعهم المعيب والمشوه، وتقديمه على أنه الحل السحري والنهائي لكل 

هذه المشاكل التي يعانيها المواطن.
إن هذا المشروع يا سادة يحتوي على إشكاليات دستورية، وجوهرية، وخطيرة، وعديدة، ستقود 
لبنان،  في  حدث  مما  أسوأ  فاشلة  دولة  إنتاج  وتعديله–إلى  مناقشته  دون  اعتماده  تم  حتمً–إذا 

والصومال، وأفغانستان، وأخيرًا العراق.
أما رسالتي األخيرة إلى السيدات والسادة المحترمين الذين يرغبون في التصويت بـ »نعم« على 
أملك  التي به، فال  الجوهرية  أن يعرفوا عيوبه واإلشكاليات  والمشوه، دون  المَعيب  المشروع  هذا 
الحصول عليه، ولكن عندما  تنجحون في  فربما  فيه،  أقول لهم، كونوا حذرين مما تطلبون  أن  إال 
أجركم  اهلل  إخوانكم، عظم  لكم  وعندها سيقول  بكم،  وسيكون ضارًا  يعجبكم  لن  عليه  تتحصلون 

فيما تبقى من الوطن وفي الدولة المدنية التي كنتم تحلمون بها.
واهلل المستعان.

انتهت الحرب وفق بيان وقف إطاق النار المعلن من قبل مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، ومن 
رحات  تتوقف  لم  ولكن  الماضي،  يوليو  أواخر  السراج  فائز  يترأسه  الذي  الرئاسي  المجلس  طرف 
الموت التي تنطلق من روسيا واإلمارات العربية المتحدة، فقد سجلت عديد الرحات الجوية لنقل 

الساح والدخائر والعتاد إلى معسكرات خليفة حفتر.
األمم  إلى  قدم  سري  تقرير  إلى  فيه  أشارت  مقااًل  تايمز«  »نيويورك  جريدة  موخرًا  نشرت  وقد 
تناقضًا  العام، حيث كشف  الذي عقد في بداية  إلى مؤتمر برلين  أيام ماضية مشيرًا  المتحدة من 
في  والحاضرين  الحرب  لوقف  الداعين  من  الكثير  أن  وهو  أحد،  على  خافيًا  يكن  ولم  به  يحيط 

المؤتمر هم أنفسهم من يسهمون في تغذية االقتتال.
بتعهد  يناير   19 في  ميركل،  أنغيا  المستشارة  المؤتمر،  راعية  مع  جماعية  صورة  التقاط  ومع 
روسيا  من  طائرات  خمس  هناك  كانت  ليبيا،  إلى  الساح  تصدير  حظر  قرار  باحترام  المشاركين 
واإلمارات تحلق في الجو وفي طريقها إلى ساحات القتال في ليبيا، ذكر هذا في التقرير عن الدول 

التي خرقت حظر تصدير الساح إلى ليبيا.
قادة  الفظيعة من  الخروقات  أخرى لكشف  وأدوات  الجوية  الرحات  بيانات  المحققون  واستخدم 

استهزؤوا بالحظر وكيف وصل إلى مستويات عالية جدًا من الخطورة.
رحات الموت

التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  من  قادمة  الخمس  من  طائرات  أربع  هناك  كانت  19يناير  ففي 
غرفة مضيئة  في  األلمانية  المستشارة  مع  الغداء  يتناول  وهو  يبتسم  زايد  بن  محمد  قائدها  كان 
وقبل بدء مؤتمر السام. وهو إلى جانب مصر وروسيا يدعم خليفة حفتر. أما الطائرة الخامسة في 
ذلك اليوم فقد جاءت من روسيا، وهي واحدة من 350 رحلة إمداد عسكرية خال األشهر التسعة 
السابقة، التي زادت من عدد المرتزقة الروس والسوريين إلى نحو 5.000 مقاتل، حسب آخر تقدير 

أميركي.
معاناة صعبة

إلى  منقسمة  وهي  الفوضى،  من  حالة   2011 العام  القذافي  معمر  سقوط  منذ  ليبيا  تعيش 
حكومتين في الشرق والغرب تدعم كل واحدة قوى أجنبية، وبعد عام من حصار العاصمة طرابلس.

وقد انتهت محاولة خليفة حفتر ولكنها أدت إلى تورط كل من اإلمارات وروسيا في ليبيا، وتركيا 
الليبي،  االقتصاد  غرق  النفط  إنتاج  توقف  ومع  دوليًا  بها  المعترف  Jالوفاق«  حكومة  التي ساندت 
السيولة،  توفير  وعدم  الكهربائي،  التيار  انقطاع  طويًا  عانوا  الذين  الليبين  معاناة  من  زاد  مما 

وانقطاع الماء، وانتشار وباء »كورونا«.
جرائم الطيران المسير

وقد دُعم خليفة حفتر بطائرات مسيرة يقال إن دولة اإلمارات اشترتها من الصين، وقد نشرت 
العسكرية  الكلية  قصف  أن  خاله  من  أثبتت  استقصائيًا  تحقيقًا  البريطانية  سي«  بي  »بي  شبكة 

بطرابلس في 4 يناير الماضي، الذي أدى لمقتل 30 طالبًا تقع مسؤوليته على دولة اإلمارات.
أن  تؤكد  االنفجار  محيط  في  الموجودة  الشظايا  إن  الخميس،  مساء  نشر  الذي  التحقيق،  وقال 
الوحيدة  الطائرة  هي  الصنع  صينية  لونغ«  »وينغ  طائرة  وأن  أرو7«  »بلو  بصاروخ  كان  القصف 

القادرة على إطاق صاروخ »بلو أرو7«.
أرو7«  »بلو  نوع  و350 صاروخًا   »2 لونغ  »وينغ  نوع  اإلمارات خمس عشرة طائرة من  واشترت 
سنة 2017، ثم زودت بها قوات حفتر، وفق التحقيق الذي أشار إلى أن أبوظبي نقلت الطائرات من 

قاعدة الخادم الليبية بعد شهر من الحادث.
أيدي  في  أيديهم  ويضعون  الليبيون  الساسة  يستفيق  رخيصًا، هل  الليبي  الدم  يطل  متى  إلى 

بعض لوقف هذه التدخات الخارجية التي تعصف ليس بليبيا وحدها وإنما بالمنطقة برمتها؟!

ماذا قدمت روسيا 
واإلمارات لليبيني؟!

فرج إجميد
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»الطريق تصنع ال محالة«

الكتابة بني التجهم والتسامح !

تطور ملكية األرض

محايدا  حديثا  يعتبر  ال  وأمينا،  موضوعيا  كان  مهما  األرض،  ملكية  تاريخ  عن  الحديث 
وبريئا، وإنما هو حديث غارق تماما في األيديولوجيا، إذا ما فهمت األيديولوجيا من حيث 

كونها تعبيرا عن مصلحة طبقية.
بظاهرة  ذلك  في  متذرعين  متأصلة،  غريزة  للتملك  اإلنسان  نزعة  بأن  يتعللون  فالذين 
يقيم  معينة  منطقة  الحيوان  يحدد  حيث  الحيوانية،  المملكة  في  بـ»اإلقليم«  يعرف  ما 
األرض،  يعبرون عن مصلحة مالك  الدفاع عنها،  ويعتبرها مجاال حيويا يستميت في  بها 
سواء كانوا هم أنفسهم مالكين أم ال. والحقيقة أن نزعة الدفاع عن اإلقليم لدى الحيوان 
أيضا  موجودة  الظاهرة  وهذه  الملكية.  إلى  وليس  واألمن  المأوى  إلى  الحاجة  عن  تعبر 
ينصبون  التي  المنطقة  يدافع هؤالء عن  البدوية  البشرية  التجمعات  ففي  اإلنسان.  لدى 
بها خيامهم كحمى ومنطقة أمنية، وليس كملكية أرض. ألنهم في أية لحظة يمكن أن 

يطووا خيامهم وينتقلوا إلى مكان آخر.
تولدت  تاريخية  ظاهرة  بأنها  محاججين  غريزة  الملكية  نزعة  تكون  أن  ينفون  والذين 
تاريخية معينة وطرأت عليها تطورات وتبدالت في مسيرة  إطار ظروف  اإلنسان في  لدى 
طويلة أفضت بها إلى الصيغة التي نشاهدها حاليا، يعبرون عن موقف طبقي يتبنى مبدأ 

الملكية العامة، ممثلة في الدولة، والتطبيق االشتراكي.
في المجتمعات الرعوية لم تكن ملكية األرض تتوزع في إطار فردي، وال حتى أسري، وإنما 

كانت ملكا مشاعا لمجمل القبيلة.
الزراعة، وما استلزمه ذلك من ضرورة االستقرار وتكون القرى، تحولت ملكية  مع اختراع 

األرض من الملكية المشاع إلى الملكية األسرية وظهر مبدأ التوريث.
ومع تكون الدول ونشوء الحروب برز االستيالء على األرض بالقوة وتجريد أصحاب األرض 
السابقين من أراضيهم وتحويلهم إلى عبيد، وأخذت الدولة الغازية تُقطع بعض األراضي 
المحليين  األفراد  لبعض  أو  انتصارها،  أداة  كانوا  الذين  والفرسان  العسكريين  للقادة 

الذين تواطأوا معها وسهلوا لها عملية االحتالل.
نظر  وجهة  من  إال  »مقدسة«  تكن  لم  ومحمية.  مصانة  تكن  لم  األرض  ملكية  أن  إال 
المالكين. بل كانت تصادر من مالكيها وفقا لنزوات الحكام. ولم تتخذ الملكية الفردية 
النظام  سيطرة  مع  إال  الفعلية  القانونية  الحماية  وتكتسب  القانونية  الصفة  لألرض 

الرأسمالي.

1 - طيورالرخ
فإنها  الحدود  هذه  عالمات  ُأزيلت  إن  وطن،  يعني  حدود،  له  بمكان  مرتبطة  الطيور 
تضيع تمامًا. أثبت ذلك عالم طيور كان عائدًا مع رفيقته من رحلة علمية في غابة قريبة 
أشجار  تزيل  قريبين من معسكر لشركة  اقترب األصيل، وكانا  نهايتها  من مدينته؛ عند 
من  قريبًا  خيمتهما،  يعدان  كانا  وفيما  ومخازن،  مبانٍ  لتشييد  تمهيدًا  الغابة  حافة  من 
وتعاود  محدد  نطاق  في  واضح  بإعياء  تطير  طيورًا  أن  إلى  العالم،  انتبه  العمال،  معسكر 

الكرة مرات ومرات. ظلت على هذا الحال حتى أخذت تتساقط من اإلعياء.
اقترب من العالم أحد العمال وقال له: »إنها على هذا الحال منذ العصر، أو من بعده 
بقليل!«. وعرف منه أنها كانت تطير إلى أن تصل نقطة محددة وتعود، كما لو أن هناك 

ما يمنعها من مواصلة الطيران!
مبعثرة  أعشاشها،  رأى  وهناك  اجتثت،  التي  األشجار  نحو  العامل  وتبعه  العالمُ  اتجه 
للعامل  وفسره  السبب،  العالم  عرف  عندها  األشجار.  بها  سقطت  التي  المساحة  باتساع 

وبقية العمال الذين تملكهم حب االستطالع.
ال  وأنها  أعشاشها،  فقدت  الطيور  أن  أخبرهم  العالمَ  »إن  العامُل:  ذلك  لي  قال 
حاًل..  لنفسها  تجد  أن  تستطيع  ال  وهي  بعشها،  ليس  عش  من  تقترب  أن  تستطيع 
»بالطبع  واستطرد:  وطنها!«  فقدت  فلقد  اإلعياء..  من  تسقط  أن  إلى  البحث  تواصل 
ليس الطيور كلها هكذا، وإنما الطيور المسالمة فقط، ألنها تحس بأمنها في أعشاشها 

فقط، إن فقدتها، فقدت أمنها وأمانها«.
أخبرني ذلك العامل الكثير عن الطيور، حتى أنني أيقنت أنه أقضي تلك الليلة منصتًا 
لعالم، ألن معلوماته عن الطيور كثيرة، وشائقة وهذا ما دعاني إلى أن أحضر له مشروبًا 
كالطير،  حر  فالن  نقول  عندما  تمامصا  نخطئ  »نحن  لي:  قال  حديثه.  ليواصل  ثانيًا، 
محدد،  بموطن  مربوطة  المهاجرة  تلك  حتى  نتوهم  مثلما  حرة  ليست  الطيور  والحقيقة 
عندما يحين وقت هجرتها ال تستطيع البقاء، وتنطلق إليه. الصقر أو النسر مرتبط بقمة 

الجبل البد أن يعود إليه.. طائر الرخ فقط الذي قد تلهيه بطنه أيامًا عن عشه!«.
هو  الرخ  »طائر  وقال:  أساريره،  انفرجت  الثالث  مشروبه  للعامل  النادُل  قدم  ولما 
الوحيد الذي يستطيع أن يغيب طوياًل عن مكانه وصغاره، بل وحتى زوجته التي تحضن 
الذي  القبيح،  الطائر  ذلك  إنه  حسنًا  الرخ؟  طائر  أتعرف  وليمة!..  هناك  طالما  بيضها، 
يتجمع فوق أقرب شجرة عندما يكون هناك كائن يحتضر!« ولما انتبه إلى أنني ال أعرف 
ثمة  يكون  عندما  األميركي  الغرب  أفالم  عالمات  من  عالمة  »إنه  استطرد:  الرخ،  هذا 
الريش؛  من  خالية  طويلة  رقاب  ذوات  قبيحة  طيور  حوله  تتجمع  الصحراء!  في  محتضر 
أفريقي يحتضر وحيدًا في الصحراء، وخلفه  أيام نشرت الصحف صورة لطفل  انتظر! منذ 
بجائزة  فازت  ألنها  مشهورة  الصورة  موته!  تنتظر  الرخ  طيور  من  وعدد  يابسة  شجرة 

كبيرة«. »نعم.. نعم!« أجبته ألنني بالفعل أذكر تلك الصورة.
لكي  ولكن  قبيحة فقط،  لنراها  ليس  اهلل خلقها هكذا  أن  العالم  ذلك  لقد عرفت من 
ريش  تنظيف  إلى  تحتاج  ال  وبالتالي  الجيفة،  عمق  في  رقابها  وتتوغل  مناقيرها  تدخل 
ترتبط  ال  إنها  الحدود!  بوطن محدد  يرتبط  ال  القبيح  الطائر  القبيحة!. هذا  الرقبة  هذه 
أبدًا... كل جيفة  ال  يقول  وال  له  الرخ ال وطن محددًا  البشر وطن.  الذي يسميه  بمكان، 
وليمة! وطنه أينما تتوفر رمم الحيوانات، يطير على ارتفاع ثالثة آالف متر لتمسح عيناه 
مع  إاّل  صوت،  أي  يصدر  وال  يصفر  وال  ينعق  ال  صمت  في  ويحلق  ممكنة،  مساحة  أكبر 
أقرانه عندما يتجمعون حول الوالئم ! وتتنادى طيور الرخ، وما إن تتأكد من أن الحيوان 
أصبح رمة يتوالى نزولها بأعداد يستغرب المرء من أين جاءت. لقد أخبرني ذلك العامل 
أن التهام جثة حمار تتركها طيور الرخ هيكاًل عظميًا يستغرق ساعتين، أما البقرة فثالث 
يتوقف  وال  الشبع،  يعرف  ال  الرخ  وطائر  ساعة!.  نصف  في  التيس  يلتهم  فيما  ساعات، 
بحثه عن رمة أو جيفة حتى يعم الظالم. إنها تعيش في الجبال، ولكنها دائما قريبة من 

مراعي الحيوانات.. خصوصا عندما تجوع هذه الحيوانات أو تتقاتل!.«

2 - » ال..«
أحد أصدقائي يتعامل مع كلمة )ال( وكأنها جملة كاملة! كنت قد انتبهت مبكرًا لعالقته 
مبلغ  إلى  ويحتاج  بأزمة  يمر  فالن  »صديقنا  مثاًل:  له  أقول  الكلمة؛  بهذه  الوثيقة 
ال  »ال.. ظروفي  يجيبني سريعًا:  بل  األزمة  تفاصيل هذه  مني  ينتظر  ال   ».. عليها  يعينه 
أنه أسس حياته،  األمر حتى عرفت  أن ظروفه تسمح جدًا! ولم يطل  أعلم  وأنا  تسمح!« 
أو أنه تربى من البداية على ذلك: »ال«. دائمًا وفي كل األحوال ولن تستطيع أن تقنعه 

أبدًا.
أكثر من نصف قرن؛  زالت مستمرة، منذ  التي استمرت، وما  به  اآلن من بعد عالقتي 
مازالت »ال.. هي ال«. صحيح أن هناك أسئلة كثيرة، يمكن اإلجابة عنها بـ)نعم( أو )ربما( 
أو )يمكن(، أو أمهلني يومًا أو اثنين. ولكن صاحبي هذا اختصر اإلجابات كلها في كلمة 

»ال« الواضحة الشاملة الكاملة.
الحاسمة. وكان  إلى مواقف عديدة، كانت »جملته« هي  لقد تذكرته وعدت بذاكرتي 
ضعفي أمام طلب من صديق أجابه قبلي بـ )ال( فيما قلت له أنا: »نعم« وكانت النتيجة 
بائسة بالنسبة لي، فلخصتها له، آماًل في تعاطف منه، فأجابني سريعًا: »ألم أقل لك أن 

)ال( ال يدخل معها داء! ثم أضاف ساخرًا: »يا حمار!«.
الحد،  هذا  األمر  بنا  يصل  أن  نتوقع  لم  ألننا  البداية،  من  »ال«  نقل  لم  نحن  نعم! 
وكانت المواشير واضحة منذ حكاية القرطاسية. سخرنا منها ولكننا لم نقل بعدها »ال« 
أال  هو  البقاء  سر  أن  إلى  انتبهوا  بالركب  التحقوا  ممن  كثيرين  أن  ننكر  أن  ينبغي  وال 

يقولوا »ال«.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري
لهذا  الحقيقة،  بــاب  في  يمسى  كثيرًا،  يشاع  ما 
غير  متجهمون  الليبيين  أن  الليبيون،  الساخرون  أشاع 
من  سخريتهم،  ويبدعون  ينشئون،  وأخذوا  ساخرين، 
من  سخرية  الليبيين،  بين  فشاعت  المتجهمين.  هؤالء 
شيوع  أي  ذلــك،  يكن  ولم  لديهم،  السخرية  انعدام 
السخرية  أن  لحقيقة  إال محصلة  التجهم،  السخرية من 
بسخريته  يحطم  الساخر  أن  وثانيًا  أواًل،  نقيضها  نتاج 
منها  بالتهكم  يعيش،  ما  الصعاب  يواجه  أي  الصخر، 
يكون  فيما  معايبها  وإبـــراز  شأنها،  من  فالتقليل 

كاريكاتيريًا.
للسخرية  أن  يبين  الليبي،  الساخر  بورتريه  ولعل 
سخرية  هناك  أن  حتى  وكمدلول،  كدال  عميقًا  تنوعًا 
بـ»السخرية  سمي  ما  صخر،  كجلمود  تبان  متجهمة، 
الجامدة،  الحقيقة  صــورة  في  تكون  التي  المريرة«، 
تبدو  الــوعــرة،  الطبيعة  من  السخرية،  هــذه  ومثل 
الثلج  »حرارة  فيروز  تغني  مثلما  أو  الطفل،  تبرم  كما 

القاسية«.
لقد شاعت مثل هذه السخرية، في اآلداب الشعبية، 
الشعرية،  اإلخوانيات  في  خاصة  الفصيحة،  اآلداب  وفي 
عرفت  ومــنــه  صــرامــة،  األكــثــر  القضاء  مــجــال  ــي  وف
إلى  التراجيديا  تحول  هزلية  باعتبارها،  شخصيات 
الشيوع  وهذا  سوداء.  كوميديا  إلى  وأحيانًا  كوميديا، 
ظاهر  بشكل  كتابها  تعدد  ما  الساخرة،  الكتابة  شكل 
نهاية  مع  ليبيا،  في  الصحافة  ظهور  منذ  وباطن، 
مختصة  صحف  من  أنتجته  وما  1866م،  التاسع  القرن 
في  1908م،  »بوقشة«  جريدة  مثل  مجال،  هكذا  في 
1943م، عهد  العهد العثماني الثاني، ومجلة »المرآة« 
الساخرة  الرسوم  بدأت  وفيهما  البريطانية،  اإلدارة 
»الكاريكاتير«، بعدها شاع في غيرهما من المطبوعات.

أبدع  ومن  تلك،  السخرية  ثقافة  من  كثف  من  لكن 
المؤرخ  الكاتب  هم:  وظاهر،  ومميز  عميق  بشكل  فيها 
ساخرة  شخصية  مثل  من  المصراتي،  مصطفى  على 
بعض  كناه  من  ثم  وكتاباته،  حياته  في  متهكمة 

ما  النيهوم،  الصادق  الساخر«،  »الفيلسوف  الليبيين 
الناقدة،  تعبيراتها  في  متهكمة  الشخصية،  جديته 
فكان  جادة،  الال  الليبية  الجدية  من  كتاباته سخر  وفي 
أما  وحبور.  بسرور  منهم  سخريته  يقرؤون  الليبيون، 
الرسام  فهو  الليبية،  السخرية  نجوم  الثالثة  ثالث 
رآه  أحدهم  أظن  ال  ما  ــزواوي،  ال محمد  الكاريكاتيري 
فحواه  فيكون  وسمع،  وعلق  حدث  إن  لكن  يبتسم، 
ما  فالضحك،  المراوغة،  السخرية  المبطن،  التهكم 

يوزاي مشاهدة لوحاته »كاريكاتيره«.
• المصراتي المتسامح الساخر!

المصراتي  مصطفى  على  األزهري،  الشيخ  أن  ذيوع 
في  المضمرة  سخريته  لذوعة  مثلما  نكتة،  صاحب 
وعند  السياسية،  خطبه  في  أو  الساخرة،  غير  كتاباته 
تحليل  وإن  الفكرية.  والملتقيات  الندوات  في  مشاركته 
السخرية عند المصراتي، سيبين أنها نهج ينهج الفكر 
يستدعي  النقدي،  العقل  إعمال  أن  يعني  ما  النقدي، 
المستهدفة.  الفكرة  أو  الظاهرة  في  الجمود،  تفتيت 
غاية  بل  فحسب  تفكير  طريقة  تكن  لم  والسخرية 
شيخ  المصراتي  مصطفى  على  كان  هنا  من  لحياة، 
لمتلقيه،  وال  له  ممكنًا  يكن  لم  هذا  ومن  السخرية، 

الفصل بين الساخرالمبدع، فيما يكتب وفيما يعيش.
النقدي،  والفكر  الساخر  روح  من  عجينة  فالمصراتي 
الحياة  لمواجهة  وللكتابة،  للعيش  ضرورة  والسخرية 
محيطه،  في  المجتمعي  الفكري،  والجمود  الصعبة 
متنوع  زخم  والناتج  األزهر،  جامعة  في  كما  والمدرسي 
ــروح  ال فيه  ساهم  ــذا  ه ــروب،  ــض ال كــل  فــي  وضــرب 
وتستهدف  والحدود،  التأطير  تكسر  التي  الساخرة، 
القشرة  نزع  الظاهرة، كما غواية  فالظاهر من  اللحظة، 
روح  ويعاضده  يرفده  وهذا  والمجتمع،  للفكر  الصلدة 

التسامح، ما لب روحه وجوهر فكره.
واالختالف،  اآلخــر  يقبل  أن  بالتسامح،  تمكن  لقد 
اآلخر  من  الذعة،  كسخرية  الحادة  سهامه  يطلق  وأن 
لبوسهما  يلبس  فمن  والمتطرف،  الجامد  والمختلف، 

القوى  مجمل  ومــن  وكــاتــب،  مثقف  ومــن  شيخ  من 
االجتماعية، وحتى في أحيان كثيرة ، السياسية. و ألجل 
ليبيا  في  األولى  اللبنة  وضع  في  أسهم  قد  وبحق  ذلك 
التسامح،  معلمي  من  معلم  أنه  هذه،  التسامح  لقيم 
الذي هو أكثر من »القبول بالغير«، انه االعتراف بالحق 
في االختالف، بل قبول الحق في الخطأ كحق من حقوق 
عن  البحث  لــزوم  من  الزم  الخطأ  أن  ذلك  اإلنسان، 
عبارة  في  يقال  كما  أو  نسبى،  شيء  كل  وأن  الحقيقة، 
أنت  تحيا  أن  يعنى:  التسامح  مفهوم  بأن  بسيطة، 

واآلخرين.
تقعر  ال  دلقة،  عفوية  بسيطة  سخريته،  كانت  لقد 
الخاطر،  فتبدو وحي  السياق  اسفاف، وهي في  فيها وال 
تركيز  وال  عناء  دون  عقله،  أطراف  من  المتلقي  تشد 
المعنى  فتعطيه  المقصود،  إلى  نظره  وتلفت  عــال، 
المصراتي  الشيخ  ومصاب  السلس.  الشكل  طبق  على 
الجانب  في  لكن  والحديث،  الكتابة  عند  االسترسال 
االختزال،  في  وماهر  وبَرقي  مقتضب  منهما،  الساخر 
وإن  يشرح،  وال  يستزيد  ال  أمره،  من  عجل  على  وكأنه 
مشرحة،  في  كما  يديه  بين  الموضوعة،  يجعل  كان 

تنكث كل ما لديها وما فيها.
هذا  »أنــت  منشورة:  إليه  رسالة  في  كتبت  ومما 
الذي  الساخر  الصريح  لفنه،  المخلص  الكاتب  اإلنسان 
التهجمات  ألوان  ويتحمل  نفسه،  ويرهق  ذهنه،  يعصر 
في سبيل قلمه وفنه، وقد تتجاوز صراحتك وسخريتك، 
الناس  سخريتك  تؤذى  وقد  والحدود،  والتقاليد  العرف 
وقد تؤذيك أنت!، ولكنك على الطريق سائر. فقد يثمر 
الحقيقة  تبلور  وقد  السخرية،  ظالل  في  الكتابي  الفن 
لمشرط«  مرتعًا  ذلك  يكون  قد  الفكاهة،  من  إطار  في 
قشة  -أبــى  صحفي  »كفاح  كتابك:  في  قلت  كما  أو 
األولى  الطبعة  -ليبيا،  الغرب  طرابلس  في  وجريدته 

أكتوبر 1961م«.

 ،2013 يونيو   17 بتاريخ  الصادر   109 العدد  افتتاحية  في 
أحمد  التحرير  رئيس  كتبها  التي  ميادين،  جريدة  من 
ثورة  اندلعت  حين  تركيا  في  كــان  أنــه  يَذكر  الفيتوري، 
تونس،  في  كان  بأسبوعين  وقبلها  التونسية،  الياسمين 
البلدين  وفي  شيء،  أي  أحد  يتوقع  »ال  يقول:  كما  ــ  حيث 
العربي.  العقل  وانتهاء  اإلنسان  موت  كالببغاء  أردد  كنت 
المرتجفون  يروج  الساعة  التاريخ،  لنهاية  يروج  الجميع  كان 

العربي«. للخريف 
بين  المبكر  الربط  هو  االفتتاحية،  لهذه  أعود  يجعلني  ما 
للبريق  الحصيفة  والقراءة  وتونس،  تركيا  في  الظاهرتين 
المنطقة  في  مبهرا  نموذجا  يشكل  كــان  ــذي  ال التركي 
الكبرى  القوى  والثالث.  األول  العالمين،  في  الفكر  لغوغائي 
ومحاالت  األوســط  الشرق  بهندسة  عقود  منذ  المشغولة 
غلوّه  عن  يكشر  بــدأ  ــذي  ال اإلســامــي  الوحش  ترويض 
بقناعه  اإلســامــوي  التركي  النموذج  في  رأت  الــدمــوي، 
اإلخواني  التيار  عبر  الوحشية  هذه  الستيعاب  فكرة  العلماني 
التنظيم  كان  الثالث  العالم  في  بينما  للسلطة،  وصل  الذي 
القومية  للراديكالية  كبديل  للغرب  يروق  بدأ  الذي  الدولي 
المحتذى  النموذج  تركيا  في  اإلساموية  التجربة  في  يرى 

بعد أن أفل نجم الثورة اإليرانية التي حاولوا تقليدها.
يتطرق الفيتوري إلى انتفاضة ميدان تقاسيم في اسطنبول 
التي  الياسمين  ثورة  كما  أو  البغتة  كما  »جاءت  يعتبرها  التي 
المتنعمون  وأولئك  الكهف،  من  خروجها  ساعة  حتى  تتخبط 
فهم  منها،  الطبيعية  حتى  الحقائق  كل  يرفضون  بالظام 
ينكرون مثا أن الفجر ينبثق بتؤدة، وفي لحظة انبثاقه تنتشر 
الخيط  يُتبين فيها  العتمة، وما بين الظام والضوء ساعة ال 
الطريق  ألن  الطريق  فيها  ترى  ال  أي  األبيض،  من  األســود 

تصنع ال محالة«.
العتمة  تلك  كثافة  مركز  و2013   2012 عاما  يشكل 
الرياح  كما  الثورات  وألن  العربي،  الربيع  بزوغ  أعقبت  التي 
الجميع  يتوه  الصحراء،  في  الدروب  أثر  تمحو  التي  الشديدة 
من  يخرجهم  طريق  عن  باحثين  أنفسهم  حول  يلفون  أو 
الجديدة  أن تصنع طريقك  للخروج سوى  وال سبيل  المتاهة، 
توقعوا  الذين  المستعجلون  يستوعبه  لم  ما  وهذا  بنفسك، 

الطرق  كنس  الــذي  الربيع  لهذا  ومذهلة  مباشرة  نتائج 
العتيدة  النظم  هذه  على  تمردا  احتشدوا  فمن  القديمة. 
هذا  سيفضي  أين  يعرفون  كانوا  ما  العربي  الربيع  أيام  في 

الربيع، ولكن يعرفون إلى أين ال يفضي.
تقاسيم(  انتفاضة  وقت  )في  آني  تاريخي  تشابه  ثمة 
من  انبثقا  فهما  والتونسي،  التركي  النموذجين  بين 
واسع  قطاع  وفي  الدولتين  في  العلمانية  قيم  أرسا  أبوين 
تيار  انقضاض  لمحاولة  يتعرضان  وهما  مجتمعهما،  من 
منجزه  من  ليستفيدا  العلماني،  اإلرث  كل  على  إساموي 
مهل  على  وليقوضا  جانب،  من  الدعاية  من  كنوع  الحضاري 
من  بالسلطة  االنفراد  في  تجربتهما  ويحاكيان  المنجز  هذا 
عن  المذكر  الدين  فصل  يخص  فيما  خصوصا  آخر،  جانب 
بتشريعات  للمجتمع  األبوية  البنى  وتقويض  األنثى،  الدولة 
يتفطن  بجدارة.  للمشاركة  وتحفزها  المرأة  حقوق  تضمن 
وليس  المشهدين  بهما  رأى  اللتين  بعينيه  الفيتوري 
تعميها  العيون  كانت  حين  التشابه،  لهذا  فقط  بالوعي 
المتربصة  العتمة  يرون  ال  لمن  الساطعة  التجارب  أضواء 
خيوطها  تتسرب  التي  بالعتمة  الشبيهة  السطوع  هذا  خلف 
أصل  ــدرك  ي كبير  كمثقف  فهو  األول.  الفجر  انباج  في 
ديمقراطية  مابس  في  التنكر  حاولت  مهما  الديكتاتورية 
جدران  في  جيدا  تأملها  سابق  رأي  كسجين  وهو  فضفاضة، 
ما  كل  عن  معزوال  عمره،  من  عقدا  فيها  قبع  التي  الزنزانة 
حينما  الجدران  هذه  خارج  شامل  استبداد  من  له  يخطط 
إبهار  مرحلة  الثمانينيات  وبداية  السبعينيات  عقد  كان 
لدرجة  الديمقراطية  عن  وبالحديث  بالشعارات  الشارع 
الضخمة  وبالمشاريع  بالمال  الطاعة  وتكريس  تعهيرها، 
لم  حطام.  إلى  كلها  آلت  والتي  اقتصادية  جدوى  دون  التي 
رأى  التي  اسطنبول  في  الفيتوري  على  الخداع  هذا  ينطِل 
تابعوه  ما  خال  من  والبريق  للرفاه  نموذجا  الليبيون  فيها 
الخداع  هذا  جعلهم  مثلما  سياحية،  تركية  مسلسات  من 
النظام  سقوط  بعد  لهم  حلما  دبــي  في  يــرون  البصري 
بالحرية  متعلقة  مطالب  من  فبراير  صنع  ما  كل  متناسين 
الخداع  هذا  ينطل  لم  اإلنسانية.  الكرامة  والديمقراطية 
السحرة  ألعاب  جيدا  يفهم  الــذي  الفيتوري  على  البصري 

والتنمية  للعدالة  الطريق  أنه  يبدو  كان  »إردوغان  فكتب: 
الخجل  ولوال  التسمية،  األخوان الستعارة حتى  تسابق  ولهذا 
كل  اختصار  في  ورغبة  تيمنا  إردوغان  اسمه  البعض  لسمى 
خاصة  شيء  كل  تقنيع  تم  أيضا  ولهذا  شيء،  ال  حتى  شيء 
شكا  ُقِبلت  التي  بامتياز  الغربية  البضاعة  الديمقراطية 
نفسه  صــاغ  من  وعند  النموذج  عند  موضوعا  ورُفِــضــت 
أي  الشكل،  عن  خروج  أتاتورك  عن  فالخروج  منواله.  على 
بورقيبة  روح  تتلبس  ولهذا  المحصلة،  في  إليه  منه  خروج 
بالسلطة  االنفراد  أي  يميزها  ما  أهم  في  الغنوشي  روح 
أثاره  ما  قبل  الرأي  هذا  ُكتب  االنفراد«.  هذا  دستور  وسن 
اإليجابي  أن  غير  بسنوات،  بــإردوغــان  الغنوشي  ارتباط 
من  الدولة  يفرغا  لم  أنهما  وبورقيبة  أتاتورك  تجربتي  في 
البلدين  في  شكلت  التي  المدنية  المنظمات  وجذور  أنوية 
حيث  وتونس،  تركيا  في  اآلن  نراها  قوية،  لمعارضة  قاعدة 
التوجهات  هذه  وجه  في  والمثقفون  الواعية  النخب  تحتشد 
ليبيا  في  يحدث  ما  بعكس  الثيوقراطية،  الدولة  صــوب 
أن  بدل  جهويا  شكا  أخذت  التيار  هذا  معارضة  حيث  مثا 
بين  المثقفين  عقد  وانفرط  والفكري،  الثقافي  بعدها  تأخذ 
وحين  مرتبك،  أو  محايد  وبين  اإلساموي  للتيار  منحاز 
رابطة  في  أعضاء  معي  كانوا  الذين  المثقفين  عن  أتحدث 
تجاه  الغالبة  أغلبيتهم  صمت  فسأكتشف  والكتاب  األدباء 
إقليمية  قوى  بدعم  ليبيا  في  لها  يجهز  التي  الدينية  الدولة 
في  والنخب  المثقفون  يوجه  كيف  نــرى  بينما  ودولــيــة، 
بمرحلة  تمر  لم  ليبيا  الفارق كون  وربما  التوجه،  تونس هذا 
عالم  في  كأطروحة  العلمانية  وكون  بورقيبية،  أو  أتاتوركية 
الخلية  أو  الفيزياء  الذرة في  السياسة، ال تختلف عن اكتشاف 
من  الكثير  عقيدة  من  جزءا  تكن  لم  البيولوجيا،  علم  في 
هذه  كتاباته  عن  يهش  البعض  إن  بل  الليبيين،  المثقفين 
كبديل،  العسكر  حكم  من  البعض  خوف  وأتفهم  الشبهة، 
الدينية  الدولة  فيما يخص  ثقافي وجذري  هنا  المنطلق  لكن 
الحديث  الذي تجاهل  الدستور  التي كرست حتى في مسودة 

مثقفينا. معظم  عنه 
بيت  في  مقيما  كنت  حيث  لفبراير  األولــى  األشهر  في 
إلى  تحول  ــوالذي  للجريدة  مقر  إلى  تحول  الذي  الفيتوري 
خطر  مبكرا  استشعروا  من  بعض  عليه  يتردد  شكوى  ماذ 
لم  والذين  الليبية،  الثورة  فراغات  في  اإلخــوان  تحركات 
مشارف  على  الرتل  ضرب  بعد  إال  بجدية  للحراك  ينضموا 
المسماري  عبدالسام  المرحوم  مرارا  يزورنا  كان  بنغازيــ 
بنقودهم  اإلخـــوان  أن  كيف  كثب  عن  يــرى  وهــو  غاضبا 
شباب  ائتاف  منهم  سرقوا  وكيف  الحراك،  هذا  يسرقون 
وهمية  منظمة  أسسوا  عندما  المحكمة  ميدان  في  فبراير 
فيها  المدنية  المنظمات  كل  تفريغ  حاولوا  )أثال(  سموها 
فتحي  د.  علينا  يتردد  كان  وكيف  كبير،  حد  إلى  ونجحوا 
قلب  في  التغلغل  التيار  هذا  محاوالت  من  مستفزا  البعجة 
حد  إلى  ونجحوا  به،  واالنحراف  االنتقالي  الوطني  المجلس 

كبير.
هناك  من  الناس  أحام  وسرقة  التمكين  سياسة  بدأت 
الحشود  هذه  إلى  وصلت  حتى  وساق  قدم  على  زالت  وما 
الذين  اإلرهابيين  من  ليبيا  وموانئ  مطارات  تصل  التي 
دعمتهم  والذين  السوري،  النظام  إسقاط  في  األمل  فقدوا 
النظام  إسقاط  فشل  بعد  عليها  عبئا  أصبحوا  حتى  تركيا 
الجيش  يستعيد  تركيا  سوى  لهم  ماذ  ال  وهم  السوري، 
ليبيا  إلى  نقلهم  وفكرة  سورية،  أرض  كل  والروس  السوري 
من  للتخلص  بحجر،  أكثر  أو  عصفورين  ضــرب  أجــل  من 
والبتزاز  إلردوغان،  التابعة  اإلخوان  جماعة  ومساندة  عبئهم 
الجنوبية  الشواطئ  على  يتكدسون  حين  بهم  أوروبـــا 

لهم. المقابلة 
للمجتمع  مصوبة  عيوننا  المتاهة،  هــذه  في  زلنا  ومــا 
كما  ولكن  األزمة،  من  للخروج  طريقا  لنا  يشق  كي  الدولي 
أحد  وال  محالة«.  ال  نحن  تُصنع  »الطريق  الفيتوري:  قال 
لك  يرسم  أن  جوائز  صائد  من  تتوقع  وال  يصنعها،  غيرنا 

طريق الخروج اآلمن.

لكن من كثف من 
ثقافة السخرية 
تلك، ومن أبدع 

فيها بشكل عميق 
ومميز وظاهر، هم: 
الكاتب املؤرخ علي 

مصطفى املصراتي، 
من مثل شخصية 

ساخرة متهكمة في 
حياته وكتاباته،

طيور الرخ..

 والجملة الحاسمة



موقع  قدم  هكذا  عليه!«  تحصل  ميالنيا  تريده  »ما 
»ستيفاني  التقت  كتبه:  ومما  الكتاب،   )Goodreads(
للمناسبات  السابقة  المديرة  ــوف«،  ــك وول وينستون 
»ميتغالس«  أزياء  من  تسعة  ومنتجة  »فوغ«  في  الخاصة 
حينها   ،2003 العام  في  كناوس«  بـ»ميالنيا  األسطورية، 
دونالد  صديقة  باعتبارها  األول  الصف  في  مقعدها  كان 

ترامب.
لم تكن قد تحولت من جوهرة عادية  الوقت  في ذلك 
وجبات  خالل  صداقتهما  تعمق  ومع  ثمينة.  ماسة  إلى 
الرسمية، وجلسات  والحفالت  مانهاتن،  الغداء في مطاعم 
»وولكوف«  شاهدت  ترامب،  بــرج  سقيفة  في  الضحك 
وتدير  بارون  ابنها  تربي  وهي  الجديدة  ترامب  السيدة 

شؤون زواجها بدقة متناهية.
جندت   ،2016 العام  انتخابات  في  ترامب  فــوز  بعد 
الرئاسي  التنصيب  حفل  إعداد  في  للمساعدة  )وولكوف( 
الثامن والخمسين، فأصبحت المستشارة الموثوقة للسيدة 
باختيار  مستشارتها-  ـ  ميالنيا  كلفت  وهكذا  األولــى؛ 
ومساعدتها  بها،  الخاصة  المناسبات  وتنظيم  موظفيها، 

في كتابة خطبها، وتنسيق مبادراتها.
ثم انهار كل شيء عندما أصبحت كبش فداء لمخالفات 
تدافع  أن  الممكن  من  كان  االفتتاح.  أثناء  حدثت  مالية 
إلى  وقفت  لكنها  المقربة،  البريئة،  صديقتها  عن  ميالنيا 
جانب زوجها، وهي تعلم جيدا على من يقع اللوم، فكادت 

هذه الخيانة أن تدمر وولكوف.
تأخذك  والعاطفية،  الصريحة  المذكرات  هــذه  في 
والبيت  ترامب  بــرج  إلــى  وولكوف  وينستون  ستيفاني 
عن  والمفجعة  والمثيرة  المضحكة  القصة  لتروي  األبيض 
صداقتها الحميمة مع إحدى أشهر النساء في العالم، التي 

ال يفهمها، حق المعرفة، إال القليل من الناس.
إلى  وصولها  شريط  على  ميالنيا  فعل  ردة  كانت  كيف 
اإلباحية  األفــالم  ممثلة   – مع  زوجها  وعالقة  هوليوود 
لماذا  إيفانكا؟  مع  تتفق  وهل  دنياليس«؟  –»ستورمي 
ال  حقا  »أنا  ظهره:  على  المطبوع  الجاكيت  ذلك  ارتــدت 
السيدة  بكونها  سعيدة  ميالنيا  هل  كذلك؟  أليس  أهتم، 
 107 البالغ  التنصيب  بتمويل  حقا  حدث  ومــاذا  ــى؟  األول

ماليين دوالر؟ )وولكوف( ردود عن ذلك كله«.
مذهل  »استعراض  عنوان:  تحت  نقدية  ورقــة  وفــي 
كتبت  ألكسندر  هاريت  للناقدة  ببرود،  نفذ  انتقام  في 
ــراف« بــتــاريــح  ــغ ــل ــت ــي »ال ف
تهاجم  تقول:   2020/9/2
إيفانكا  ــا،  ــض أي وولــكــوف 
عن  ببهجة  وتكتب  ترامب، 
مبينة  إيفانكا  بلوك  عملية 
األولى  االبنة  لمنع  جهودها 
شؤونهم.  في  التدخل  من 
وغاضب،  مرهق  كتاب  إنــه 
في  مسليا  يبدو  كــان  وإن 
في  طويال  يسهب  البداية، 
التنصيب.  تخطيط  تعقيدات 
ــب ومــغــيــض  ــاضـ إنــــه غـ
وقراءته ليست ممتعة. فما يتناوله الكتاب، ال يختلف عمن 
ميالنيا  فقط.  لمعول  إال  يحتاج  ال  لجليد،  فأسا  يستخدم 
قديسة  بسلوك  ولطيف؛  وهادئ  مبتسم  كشخص  ترامب 
كانت  ما  وكثيرا  األبيض.  البيت  في  حرب  منطقة  داخل 
زوجها  بأن  أيضا  ملوحة  تزوجت«.  من  أعرف  »أنا  تقول: 

يعلم من تزوج.
استمرت  األولى  السيدة  مع  وولكوف  ونستون  صداقة 
14 عاما - قبل أن تنفجر في وجهها. وهكذا البد أن لها 
أسبابها. في يناير 2018، داخل البيت األبيض طلب منها 
الرسمية  المالية  لإلقرارات  القادم  اإلصــدار  تتخطى  أن 
12 شهرا. »كانت  قبل  ترامب  التي تغطي تنصيب دونالد 
اربط  عمليا-  كنت  لقد  بالكامل.  تتأرجح  العنيفة  حواسي 
ليست  الفعلية  ــام  »األرقـ وكتبت:  كعنكبوت-  خيوطي 

كذلك«.
الفيل  تشريح   - سيتم  ألنــه  قلقها.  في  محقة  كانت 
التنصيب  حفل  تكاليف  مراجعة  بذلك  تقصد   – األبيض 
تنصيب  حفل  أغلى  كــان  فلقد  الجميع،  عليها  ليطلع 
كان  دوالر.  ماليين   107 تكلفته  بلغت  إذ  التاريخ،  في 
ولقد  غاضبين؛   - القيمة  هذه  دفعوا  الذين   - المانحون 
واشنطن  ترامب في  فندق  إلى  مليون دوالر   3.6 تم دفع 
التذاكر،  وطباعة  لتصميم  دوالر  مليون  و3.99  العاصمة، 

والتي تدعي اآلن – تقصد )ميالنيا( أنها لم ترها قط.
إلى  ستلقى  أنها  وولكوف  ونستون  ستيفاني  أحست 
على  استولت  أنها  على  زورا  لها  صــوروا  فلقد  الذئاب، 
أستطيع  »ال  فتكتب:  الخروج.  على  أجبرت  ثم  الماليين، 
إلى  وافتقارهم  خداعهم  أر  لم  عمياء  كنت  كم  أصدق  أن 
والغاضبة  المحمومة  روايتها  قراءة  بعد  السوى«.  السلوك 
أن  أتصور،  أن  أيضا.  أنا  أستطع  لم  وميالنيا«-  ــا  -»أن
 - إيفانكا  سيما  وال   - وعائلتهما  ترامب  ودونالد  ميالنيا 

أنهما ماكرين ومتالعبين وغير سويين إلى هذه الدرجة.
لالنتقام  مألوفة  صورة  هو  وولكوف،  ونستون  كتاب 
 14 استمرت  صداقة  نهاية  في  المتصورة  الخيانة  من 
القليل من  الزهور والكلمات، ولكن مع  عاما. به كثير من 
إنها  وولكوف  وقالت  الحميمة.  العالقة  أو  الظاهر  الدفء 
إن  وتقول  )ميالنيا(«  جأش  رباطة  من  »مرعوبة  كانت 
قبل  خصوصيتها  وتقدر  ومحبة  »صادقة  ترامب  السيدة 
األساسية، ومختلفة جدا،  لقيمها  كل شيء، وهي مخلصة 
عن دونالد ترامب« ثم تضيف أنها تغيرت، مشيرة إلى أن 
مسيرتها المهنية غير ناضجة. ثم تأخذ في نقدها مستاءة 
من أن السيدة ترامب لم تأت إلى منزلها، الذي يقع على 
أوال،  متعالية، كتومة، مصلحتها  بنايات، فهى  بعد خمس 
قشرة  سوى  بريقها  يكن  لم  شكاكة،  االنتقام.  ناعمة 

ذهبية زائفة.
أن  الصعب  فمن  مخطئا،  تكن  لم  »ما  الكاتبة:  وتقول 
نفسك«؛  جوهر  يهدم  عندما  بالزلزال  تشعر  كيف  تفهم 
إنها بالتأكيد ثأرت لنفسها. ولهذا فإن وينستون وولكوف 
االفتتاح،  إخفاق  قصة  عن  جانبها  تقديم  على  مصممة 
الذي كتبت عنه جريدة »نيويورك تايمز« في فبراير 2018 
مليون   26 مبلغ  االفتتاحية  ترامب  لجنة  »دفعت  قائلة: 
ذلك  وولكوف  وفندت  ــى«.  األول السيدة  لصديقة  دوالر 
وقالت: »حصلت على 408000 دوالر فقط. وأقرت أن هذا 
يمثل بالفعل الكثير من المال«، وأضافت: »كانت رسومي 
األشخاص  عديد  حقق  فيما  المئة.  في  نصف  من  أقــل 
آخذ  لم  بكثير.  ذلك  من  أكثر  التنصيب  على  عملوا  الذين 
التنصيب،  أو  االنتقال  أثناء  ميالنيا  مع  للعمل  واحدا  فلسا 
أو للسنة التي قضيناها معا في البيت األبيض. لقد تخليت 
عن مسيرة مستقبلي وعملي، بل ودخلت المستشفى لمدة 

شهر وكدت أموت«.
آالم  من  عانيت  فقد  حقا،  مــروع  الجسدي  العذاب  إن 
شديدة في الرقبة، ثم ألم في الساق، واحتاج إلى عمليات 
جراحية متعددة لمعرفة مشاكل العمود الفقري واألعصاب، 
عقد  لديها  يكن  لم  إذ  عملها،  الذي صاحب  التوتر  بسبب 
فعلي، ولم تحصل على أجر مقابل عملها في البيت األبيض، 
وكذلك أحبطها فريق الرئيس، ومع ذلك استمرت تعمل في 

وكر األفاعي، ومع رئيس تصفه بأنه مذهل.
كتاب  من  سليما  أحد  يخرج  »لم  وولكوف:  وتضيف 
غير  نفسها  نفسها  ــدت  ووج ــذا«.  ه المحروقة  األرض 
قالت:  مثلما  أنها  إلى  يرجع  استقالتها  عدم  وأن  محبوبة، 
»كان واجبي الوطني، مساعدة بلدنا بأي طريقة ممكنة«. 
وزعمت وولكوف أنه عرض عليها وظيفة سفيرة الواليات 

المتحدة لدى األمم المتحدة، وأنها سخرت من العرض.
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ثم انهار كل شيء 
عندما أصبحت 

كبش فداء 
لمخالفات مالية 

حدثت أثناء االفتتاح

اختتمت في قصر »الخلد« بطرابلس، االثنين، فعاليات اليوم 
الوطني للثقافة التباوية في نسخته الرابعة، الذي تزامن مع 

احتفاالت أخرى في عدد من المدن الليبية بذات المناسبة.
التباوية  الدراسات  مركز  نظمه  الذي  المهرجان  وشمل 
الفنية  الفقرات  من  جملة  للثقافة،  العامة  الهيئة  برعاية 
والعروض التراثية المعبرة عن هوية وثقافة المجتمع التباوي 

وعاداته وتقاليده.
وسبق االفتتاح الرسمي، الخميس، انطالق موكب لرجال 
التبو بالزي التقليدي رفقة الجمال، ابتداء من بوابة القصر 
الملكي مرورا بشارع البلدية في اتجاه قلب العاصمة، كصورة 
رمزية تجسد تحية قبائل التبو لعروس البحر، وتعزز التمازج 

العريق واالرتباط الوثيق بين الشمال والجنوب.
ألقاها  التي  الرئاسي، في كلمته  المجلس  رئيس  وأشار 
إلى  النازحين،  لشؤون  الدولة  وزير  جالدة  يوسف  بالنيابة 
ضرورة التركيز على البعد الثقافي كرافد ساند وداعم في 
نبذ  اتجاه  يدفع في  وعامل مشترك  النظر  تقريب وجهات 

العنف والتقاتل.
أن  التحضيرية  اللجنة  رئيس  ــي  وال يوسف  ــح  وأوض
المهرجان في نسخته الرابعة يجسد نقطة اتصال مهمة بين 
المكونات الثقافية، وإضافة معرفية لمجتمع لم يتح للبعض 
فهم المعنى الحقيقي لعمقه الجغرافي والتاريخي، وأهمية 

انتمائه كمرتكز أصيل في الهوية الليبية.
ودعا رئيس الهيئة العامة للثقافة في كلمته إلى أن اليوم 
الوطني للثقافة التباوية، هو احتفاء بكل المكونات الثقافية 

بهذا البلد، ويؤسس لمعنى االستثمار في العمل الثقافي.
إلى  التبو،  مكون  تمثل  له  كلمة  في  والي  خالد  وألمح 
ضرورة االتجاه إلى تأسيس دولة قوامها المواطنة ودستور 
يكفل العدالة للجميع، خصوصا ونحن نحيي مناسبة اليوم 
بالمصالحة  اإلســراع  إلى  ندعو  كما  للديقراطية،  العالمي 

الوطنية ورد المظالم.
»شباب  مجموعة  للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  وكرم 
ريبورت« وهي نموذج لطالئع متفوقة من الفتيان والفتيات 
اجتهدت في الشق التكنولوجي، وتحاول تكون لها بصمة 

»جمعية  مسمى  تحت  العصر  وعلوم  التقانة  يخص  فيما 
لوبوتكس«.

وقدمت على أرضية ساحة المهرجان وصلة من الرقصات 
التباوية األولى لفرقة شبابية حملت عنوان »الكدي« وأخرى 
القت  وموسيقى  األهازيج،  صحبة  »بلى«  بعنوان  لألطفال 
إعجاب الحضور، وعبرت عن روح التواصل مع عادات وتقاليد 

األسالف.
وانتقل منظمو الحفل بعدها الفتتاح القرية التباوية ، وهي 
نموذج مصغر يجسد مظاهر طقس الحياة اليومية للتبو في 
المتعلق  الجانب  وكذا  واالقتصادية،  االجتماعية  الجوانب 

باألعياد واألعراس .
وفي حديث له لـ»الوسط«، شرح عبد الكريم سليمان، 
بمجلس  المنوط  الدور  للمهرجان،  العلمية  اللجنة  رئيس 
الحكم التباوي، المختص بالفصل في المظالم، ويستند في 
ذلك إلى مرجع مهم لديهم وهو كتاب القوانين المستلهم 
من مدونة »األعراف والتقاليد«، الذي يفصل حيثيات القضايا 
ويبث في أحكامها طبقا لما ينص عليه ناموس عرفي تم 

اعتماده.

أحد  بازنكة،  إسماعيل  حدثنا  آخر  ركن  إلى  وبتوجهنا 
أعضاء لجنة المهرجان، عن أهمية الزي التقليدي للعريس 
صحبة السيف محاطا برفاقه، الذي يظهر الملمح الرجولي في 
شخصية رجال التبو، كما تضمن المحفل نموذجا للعروس 
التباوية بزيها وخيمتها، وكذا متعلقاتها من أدوات الزينة 
وغيرها، إضافة إلى بعض الشروح فيما يجب أن تفعله حال 

االنتقال إلى عش الزوجية خالل أسبوعها األول.
وفيما تحدثت زهراء شكو عن أنواع العطور والزيوت التي 
أنواع  لعالج  الطبية  واألعشاب  التباوية،  المرأة  تستخدمها 
معينة من اإلصابات واألمراض، تطرقت منى عبداهلل عضو 
التباوي  المطبخ  أطباق  أهم  إلى  التباوية  الدراسات  مركز 
كان  التي  لألواني  إضافة  والفتات،  بأنواعها  كالعصيدة 

يستخدمها أسالفهم إلعداد الوجبات.
عقد  إذ  واالثنين،  األحد  المهرجان،  فعاليات  وتواصلت 
الصحراء«،  »نداء  عنوان  تحت  فكرية  ندوة  اليومين  خالل 
الحضارات  بتاريخ  المهتمين  الباحثين  من  عدد  بمشاركة 
المجتمعات  لثقافة  المكونة  لألصول  والمتتبعين  القديمة 

الصحراوية.

وتضمنت الندوة في جزئها األول، األحد، إلقاء أربع ورقات 
سوداء«  حضارة  »التبو  وهي  المحاضرين  من  لمجموعة 
للسنوسي حامد، و»االتفاقية الدولية للمحافظة على التراث 
الثقافي لليونسكو« لعبد المطلب بوسالم، و»اللغة التباوية 
وامتدادها الجغرافي« لحواء عيسى، و»عادات الزواج التباوية« 

لحجيلة العربي من الجزائر.
واستكملت، اإلثنين، باقي المشاركات بعنوان »تساؤالت 
عن الهوية الليبية«، تحدث فيها الباحث توفيق الشقروني 
عن مفهوم الهوية في صورة سلسلة من التساؤالت، تتناول 
النظرة  وكذا  والقومية،  الدينية  أبعاده  في  االنتماء  معنى 

المجتمعية اتجاه المكونات المشكلة للشخصية الوطنية.
الزي  صعيد  على  المفهوم  بهذا  يرتبط  ما  إلى  إضافة 
واللهجات، وما يمس مسألة ضرورة تقبل االختالف واحترام 

قدسية التراث.
وتطرق امراجع الحاسي، الباحث في تاريخ الثقافة التباوية 
حسين  ألقاها  التي  والحضار«،  التاريخ  »التبو  ورقته  في 
هاللي، إلى جملة من التعريفات الشارحة لمعاني كلمة التبو 
الموجودة في  الحقل االجتماعي، والتدوينات  وداللتها في 
كتب الرحالة األوروبيين المشيرة لطباعهم وأوصاف بنيتهم 
الجسمانية، والدور الرئيسي لهم في تأمين طرق القوافل، 
ومساهمتهم في دعم الحركة السنوسية ومشاركتهم في 

الكفاح ضد االستعمار الفرنسي.
ووجبات  أكالت  عناوين  األمين  عائشة  استعرضت  فيما 
إعــدادهــا  بطرق  معرفة  الــتــبــاوي،  المطبخ  بها  اشتهر 
الحياة  في  فاعل  كشريك  المرأة  دور  وإظهار  ومكوناتها، 

األسرية واالجتماعية لهذا المكون.
وألمح الباحث أبوبكر علي في بحثه للعمق اإلنثربولوجي 
لمزاجية  المشكلة  الشاملة  الهوية  منظومة  في  الكامن 

اإلنسان التباوي.
واحتضن فضاء القصر على هامش الندوة معرضا للكتب 
الثقافة  ومنابت  وأصــول  تاريخ  عناوينها  في  المتضمنة 
التباوية، يقابلها في الجانب اآلخر لوحات تشكيلية لفنانين 
التباوي،  لإلنسان  الصحراوية  الحياة  مالمح  تظهر  شباب 
وثقها كل من الفنان الطاهر كالي والفنانة راضية آدم عبر 
أعمال تلتقط تفاصيل الوجوه واللباس وأدواته المستخدمة 

في طقس عاداته اليومية.

صالح غيث.. نثر الحياة ولغة الجسد املتمرد

العروض الفنية والتراثية تزين مهرجان 
الثقافة التباوية في نسخته الرابعة

يقدم أشكاال مختلفة من الحركة

نظمه مركز الدراسات التباوية برعاية الهيئة العامة للثقافة

عشرة  الخمس  قرابة  في  غيث،  صالح  الفنان  ينفذ 
لوحة، إلى جوهر الرسو القار في عمق الروح الضاجة 
بالملل، وهي تتوق الحتضان ضوء الشمس، متخذة 

من لغة الجسد عنوانا لهذا التشوف.
بالجلوس، النوم، واالستلقاء، أو مهاتفة األصدقاء، 
المحدود  حيزه  في  الشاب  يواجه  الصمت،  وحتى 
طقسا غير اعتيادي، إذ اإليحاء الزنزاني يلقي بظالل 
الوجوم  فيها  يجتمع  اإلجبارية،  العزلة  من  قاتمة 
والتأمل في حوار داخلي ينفتح على رؤية تتطور في 
مشاركة ثنائية تلطيفا لهذا القلق الذي ال نرى أفقا 

واضحا لنهاياته.
الجسد يقدم أشكاال مختلفة من الحركة، متمردا 
إذ  المجال،  »استاتيكية«  مشاكسا  السكون،  على 
سيصبحان معا وبمرور الوقت ظفيرا واحدا في قاموس 
الثابت والمتغير، يبقى األول في جموده األبدي، فيما 
ينحو الثاني إلى سلم من االتكاءات المتجهة لرسم 
شكل بانورامي للفوار النفسي المهووس بأثير الحياة 
في ركنها اآلخر، وهو هسيس لروح تفيض انجذابا 

للتحليق خارج الفضاء الموميائي.
الفيزيائي،  للثبات  كليا  الشاب مستسلما  يبدو  ال 
وإن بدى في هيئته استرخاء يقنع بحالته الظرفية، 
من  هائلة  نفسية  يخفي شحنات  المقابل  في  لكنه 
والصور  األفكار  من  خيالي  تحبير  يؤثثها  الوثوب، 
ومفازات من أضمومة أشواق منحوتة في سيناريو 

مستقبلي لسفر الخروج.
وبتخطيط مباشر لقلم الرصاص يستجيب صالح 
داخله  في  المنصهرة  اإلحاسيس  من  لموجة  غيث 
إلبراقها بعفوية شغف طفولي يجسد غريزة التفاعل 

البشري بين ذاته واآلخر، ويسري في هذا االنبعاث 
الوجودي المتواصل في ومضاته، خدر لنص ينسج 
تفاصيله مالحقا  الكامنة في  الناعمة  لقواه  مفارش 
للتمرد  أخــرى  اشتقاقات  مــدارج  برئ  عنفوان  في 

وتموضعات الروح الحائرة.
نثر الحياة

على وقع سابق ضمن الفنان، والزال، في سرده 
في  الحياتي  الطقس  لعوالم  دالة  عالمات  اللوني 
الجنوبي  الفضاء  في  يدون  إذ  والصحراء،  الساحل 
وعلى مشارف البحر، النمط التقليدي للتفاعل البشري 
العفوي  واإليقاع  الوجوه  في  المميزة  مالمحه  وكذا 
في استجاباتها السيسيولوجية لمواقف مختلفة في 
محطات سيرها الحياتي العام، وكذا مظاهر مختارة 

لجماليات النقش التراثي لتلك الفضاءات.
حدود  من  بورتريهي  ترصيع  في  وباقترابه 
مواز  خط  في  يحاول  للوجوه  النفسية  االرتسامات 
وعبر األلوان إدخال المتلقي في دائرة البعد الجغرافي 
مطعما  بثقافته،  المكان  يمزج  فني  وتوظيف  لها 
بمسحة زخرفية مشدودة لكثافة من صبغة قزحية 

تفيض حرارة وحيوية.
في  وربما  الصيد  قوارب  أو  المهاري،  جمال  عبر 
ركن من زوايا البيت الغدامسي أو أصداء صخب سوق 
القزدارة بالمدينة القديمة، يمضي الفنان إلى عقد 
صلة تاريخية تسبر كوامن االلتقاء بين مجتمعات قلب 
الشمس ورئة السحاب ونظمها في رسم فسيفسائي 

جامع يعنونه »نثر الحياة«.

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

طرابلس - عبدالسالم الفقهي
كشف قرار أوروبي، الخميس، أن فنان الشارع البريطاني، بانكسي، خسر 
الماركة المسجلة لرسم الغرافيتي الشهير »رامي الزهور«، ألن تكتمه على 

هويته يعني تعذر نسب العمل إليه رسميا.
في  ومقره  الفكرية،  للملكية  األوروبي  االتحاد  مكتب  قرار  ويشمل 
إسبانيا، أحد أشهر أعمال بانكسي الذي أنجز على جدار في القدس العام 
2005. ويمثل الرسم متظاهرا مقنعا يهم برمي باقة زهر، حسب »فرانس 
برس«.وكان فنان الشارع المتكتم على هويته، تقدم بطلب من االتحاد 

األوروبي لجعل هذا الرسم ماركة مسجلة في العام 2014.
لكن في العام 2018 احتج صانع بطاقات المعايدة »فول كولور بالك«، 
الذي أراد استخدام الرسم في منتجاته، على هذا القرار، معتبرا أن بانكسي 
تقدم بالطلب بـ»سوء نية«، أي من دون أن يكون لديه النية باستخدامها 

على منتجات أو خدمات.
ورأى مكتب االتحاد األوروبي للملكية الفكرية في قراره »من الواضح 
العمل  باستخدام  نية  لديه  تكن  لم  بالطلب  تقدم  عندما  بانكسي  أن 

لتسويق سلع أو توفير خدمات«.
وأضاف نص القرار: »المشكلة التي تطرحها حقوق بانكسي حول عمل 
رامي الزهور واضح: فحماية حقوقه بالملكية الفكرية تتطلب تخليه عن 
التكتم عن هويته، األمر الذي سيلحق الضرر به« كفنان. وأضاف: »لذا ال 

يمكن أن يعتبر مالك هذه األعمال«.
إلى  يهدف  عابرا  متجرا  لندن  في  الماضي  العام  أقام  بانكسي  وكان 
الرد على األسئلة المتعلقة بهذا النزاع حول إثباته أنه يستخدم الماركة 
العكس،  على  المبادرة  هذه  أن  األوروبية  السلطات  واعتبرت  المسجلة. 

تعزز حجج مقدم الشكوى.
ومحاميه  بانكسي  وأمر  المسجلة،  الماركة  األوروبي  المكتب  وأبطل 
بتغطية كلفة اإلجراءات القانونية المترتبة على »فول كولور بالك«. وأمام 

بانكسي شهران الستئناف القرار.
وتنتشر أعمال بانكسي في مدن ومناطق كثيرة في العالم، من بينها 
غزة وبيت لحم في األراضي الفلسطينية المحتلة، مع إقبال كبير عليها في 

مزادات علنية.

فنان الشارع البريطاني 
بانكسي يخسر »رامي الزهور«

بعد خمسين عاما على وفاة جيمي هندريكس، 
تحتفي قرية ديابات في جنوب المغرب بذكرى 
عازف الغيتار األسطوري الذي كان له »مرور 
تاريخي« في المنطقة قبيل رحيله المأساوي 

في ريعان الشباب.
الذي  بوعاللة  محمد  الستيني  ويستذكر 
كبر في ديابات قبل االلتحاق بالجيش، زيارة 
الموسيقي البريطاني إلى المنطقة قبل أكثر 
كان  لقد  هنا،  »رأيته  قائال  قرن،  نصف  من 
لوكالة  وفقا  ظهره«،  على  غيتار  مع  شابا 

فرانس برس.
الالمع  العازف  أجــرى   ،1969 صيف  ففي 
السياحية  الصويرة  إلى مدينة  زيارة خاطفة 
من  كيلومترات  خمسة  بعد  على  الواقعة 
ديابات، وتبقى هذه المحطة السريعة ماثلة 
في ذاكرة المنطقة، لكن ليس من خالل أي 
صورة أو تسجيل صوتي بل عن طريق الحكايا 

الكثيرة المتداولة عنها.
ورغم مرور نصف قرن على وفاة الموسيقي 

األميركي في 18 سبتمبر 1970 عن 27 عاما 
في لندن بعدما تناول مزيجا قاتال من الحبوب 
حاضرة  ذكراه  تزال  ال  والمشروب،  المنومة 

بقوة في مختلف أنحاء القرية الصغيرة.

وتبدو ديابات أشبه بمزار مكرس لجيمي 
اسم  عــدة  مــواقــع  تحمل  إذ  هندريكس، 
ونزل  جيمي«  »كافيه  مقهى  بينها  العازف، 
الملونة  صــوره  تنتشر  كما  »هندريكس«، 

التاريخي«  »المرور  ذكرى  تحيي  وشعارات 
للعازف قبيل مشاركته المحفورة في األذهان 
في مهرجان وودستوك عندما كان في قمة 
مجده. وفيما حظيت زيارات جيم موريسون 
المغرب  إلى  بالنت  وروبرت  ماكارتني  وبول 
في الستينات والسبعينات بتوثيق دقيق، ثمة 
لغز ال يزال يكتنف مرور هندريكس في البالد 
ما يولد سيال من الشائعات التي يتسم بعضها 

بغرابة شديدة.
كاتبي  أحد  وهو  غليبيك  سيزار  ويقول 
موقع  نشره  مقابلة  في  الموسيقي  سيرة 
»زيــارتــه  إن  اإللكتروني  »يونيفايبس« 
أثارت سيال من   1969 القصيرة خالل صيف 

المعلومات المغلوطة والقصص الوهمية«.
وتفيد إحدى الروايات المتداولة بأن العازف 
األعسر استلهم من خراب قصر دار السلطان 
المهدوم عند مداخل القرية في تأليف أغنيته 
الشهيرة »كاسل مايد أوف ساند«. لكن هذه 
سنتين  قبل  أي   ،1967 سنة  األغنية صدرت 

من زيارته المغرب، غير أن هذا األمر لم يمنع 
المقهى الصغير الذي تنتشر فيه صور النجم 
األميركي، من التباهي بهذه األغنية من خالل 

الفتة خشبية موضوعة على الجدار.
عن  كثيرة  ــات  ــرواي ب ــداول  ــت ال ويــجــري 
األنشطة التي قام بها هندريكس في المغرب، 
بينها ما يقول إنه جاب أنحاء البالد في شاحنة 
قبالة  جزيرة  شراء  في  يرغب  وكان  صغيرة 
أو حتى قرية ديابات برمتها، قبل  الصويرة 

أن يكتفي بقصر دار السلطان المهدم.
الشهيرة  زبلين«  »ليد  فرقة  مغني  وقال 
يونيو  في  مدونة صوتية  في  بالنت  روبرت 
إلى  ذهــب  هندريكس  »جيمي  إن   2019
الصويرة على السواحل األطلسية أمور غامضة 
كثيرة حصلت هناك«، وهو أيضا آثر »االقتراب 
من الصحراء الكبرى« عبر الذهاب إلى مراكش 
عوضا عن النزول في شمال المغرب كما فعل 
براين جونز مؤسس »رولينغ ستونز« وآخرون 

زاروا جبال الريف التي تزرع فيها الحشيشة.

حكايات عن زيارة جيمي هندريكس املغرب بعد نصف قرن على وفاته

● من أعمال الفنان صالح غيث

● تكريم رئيس هيئة الثقافة حسن أونيس لمجموعة شباب ريبورت

● رقصة "الكدي" لشباب التبو● رقصة "بلى" ألطفال التبو

● مهرجان الثقافة التباوية

● صورة جيمي هندريكس في أحد شوارع المغرب



خالل  االهتمام  على  »ووتشمن«  مسلسل  استحوذ 
مساء  »إيمي«  جوائز  بتوزيع  االفتراضي  االحتفال 
على  يتمحور  الذي  المسلسل  هذا  حصل  إذ  األحــد، 
من   11 على  المتحدة،  الواليات  في  العنصري  اإلرث 
التلفزيون بأهمية  التي تعتبر في مجال  الجوائز  هذه 

األوسكار سينمائيا.
ونجح مسلسل »ساكسيشن« المنتمي إلى الكوميديا 
السوداء، وهو من إنتاج »إتش بي أو« أيضا، في فرض 
نفسه ضمن فئة مهمة هي المسلسالت الدرامية، في 
حين حقق »شيتز كريك« الـ»غران شيليم« في مجال 

الكوميديا، وفق »فرانس برس«.
إحدى  من  المقتبس  »ووتشمن«  ويتمحور 
القصص المصورة في ثمانينات القرن الفائت، على 
قضيتي العنصرية والتعامل الوحشي للشرطة اللتين 
تهزأن المجتمع األميركي منذ أشهر. وحصل المسلسل 
في احتفال األحد، على أربع جوائز، لكن غلته ترتفع إلى 
11 إذا أضيفت إليها جوائز الفئات التقنية التي وزعت 

جوائزها خالل وقت سابق من األسبوع.
ضحايا المجزرة

ضحايا  إلى  فــوزه  »ووتشمن«  فريق  وأهــدى 
المجزرة التي تعرض لها 300 من السود على األقل 
من سكان مدينة تولسا في والية أوكالهوما العام 
حدث  وهو  بيض،  شغب  مثيري  أيــدي  على   1921

رئيسي في المسلسل.
وقال كاتب »ووتشمن« دامون لينديلوف، وهو 
أبيض، وهو يتسلم الجائزة »السبيل الوحيد إلخماد 

الحرائق هو أن نحاربها جميعا«.
أما الممثلة الرئيسية في »ووتشمن« ريجينا كينغ 
فأفادت من فرصة حصولها على الجائزة لتدعو جميع 
انتخابات  في  بأصواتهم  اإلدالء  إلى  المشاهدين 
»عليكم  وقالت  األميركية.  الرئاسية  نوفمبر   3
إذا لم أذكر ذلك، لن أكون جديرة بأن  أن تقترعوا. 
أكون عضوا في مسلسل بهذه الدرجة من الرؤيوية«. 
وكانت ريجينا كينغ ترتدي قميصا عليها صورة بريونا 
تايلور، وهي أميركية سوداء قتلتها الشرطة وأصبحت 

من رموز حركة »حياة السود مهمة« االحتجاجية التي 
يؤيدها عدد من نجوم هوليوود في تصريحاتهم.

وقال يحيى عبدالمتين 2 الذي فاز بجائزة »إيمي« 
ألفضل دور مساند إن »ووتشمن« قصة عن »الصدمة 
والفساد  العنصرية  سببتها  التي  المستدامة  واآلثار 
وعنف الشرطة«. وشكل الممثلون السود هذه السنة 
نحو ثلث عدد الممثلين والممثالت المرشحين لجوائز 

»إيمي«، وهو رقم قياسي جديد.
ونجحت النسخة الثانية والسبعون من الجوائز في 
تولى  إذ  بالكامل،  افتراضية  تكون  أن  على  رهانها 
الممثل الفكاهي جيمي كيمل تقديم الحفلة في صالة 
فارغة في لوس أنجليس، من دون سجادة حمراء وال 

من يتباهين بأحلى فساتين السهرة.

وبسبب جائحة »كوفيد19-« صمم منظمو الحفلة 
بذالت  شكل  على  البيولوجية  للوقاية  كاملة  بزات 
»سموكينغ« رسمية، تتيح تسليم الجوائز إلى الفائزين 

في منازلهم بأمان.
وبهذه الطريقة، سلمت الجوائز إلى كل من كاثرين 
مسلسل  في  ممثلة  أفضل  بجائزة  فازت  التي  أوهارا 
كوميدي عن دورها في »شيتز كريك«، ويوجين ليفي 
الفائز  ليفي  دانيال  نجله  ثم  كوميدي(  ممثل  )أفضل 

بجائزتي أفضل سيناريو وأفضل دور مساند.
قصة  الكندي  الكوميدي  المسلسل  هذا  ويتناول 
إلى  واضطرت  امتيازاتها  فقدت  ثرية  كندية  عائلة 
العيش في فندق صغير متقادم. ولم يحظ المسلسل 
باهتمام واسع في مواسمه األربعة األولى، لكنه تحول 
إلى نجاح جماهيري كبير بعد عرضه على »نتفليكس«.
أفضل  بجائزة  الفائز  »ساكسيشن«  مؤلف  وسخر 
من  أرمسترونغ  جيسي  البريطاني  درامــي  مسلسل 
الوزراء  ترامب ورئيس  األميركي دونالد  الرئيس  أداء 
البريطاني بوريس جونسون في إدارة األزمة الصحية، 
والفوضوي.  الرديء  تعامله  لترامب  أشكر  »ال  قال  إذ 
كذلك ال أشكرك يا بوريس جونسون للسبب نفسه 

في ما يتعلق ببلدنا«.
السوداء  الكوميديا  إلى  المنتمي  المسلسل  وهذا 
شأن  فــي  نــافــذة  عائلة  خــالفــات  يتناول  ــذي  والـ
إمبراطورتيها اإلعالمية، كان فاز بجائزة »إيمي« في 
 18 المسلسل  ونال  المنصرم.  العام  األول  موسمه 
ترشيحا هذه السنة، متعادال مع مسلسل »أوزارك« من 
إنتاج »نتفليكس« التي تعتبر الخاسر األكبر في جوائز 

»إيمي« هذه السنة.
ونال الممثل جيريمي سترونغ جائزة أفضل ممثل 

في مسلسل درامي عن دوره في »ساكسيشن«.
أما أفضل ممثلة عن الفئة نفسها فكانت زيندايا 
و«،  أ  بي  »إتش  إنتاج  من  »أوفوريا«  مسلسل  عن 
 24 العمر  من  البالغة  الممثلة  أصبحت هذه  وبذلك 
عاما األصغر التي تفوز بجائزة »إيمي« كأفضل ممثلة 

في مسلسل درامي.

أعلن مهرجان »الجونة السينمائي« عن عدد من األفالم 
الجديدة المضافة إلى برنامج دورته الرابعة، التي ستقام 
مدينة  في   ،2020 أكتوبر   23-31 بين  ما  الفترة  في 

الجونة الساحلية.
المهرجان: »بينما نبحث  التميمي، مدير  انتشال  وقال 
سقف  يعلو  الحديثة،  السينمائية  اإلبداعات  أحدث  عن 
تقديمه.  األفالم  لصناع  يمكن  ما  أفضل  نحو  توقعاتنا 
جمهورنا  ذائقة  إشباع  هو  األفالم  أفضل  لعرض  دافعنا 
عن  ــالن  اإلع يسعدنا  كما  السينما،  عشاق  وضيوفنا 
دورتنا  لبرنامج  حديثا  المنضمة  األفــالم  من  مجموعة 

الرابعة هذا العام«.
»رغم  أضاف:  رمسيس،  أمير  للمهرجان  الفني  المدير 
التحديات العالمية الراهنة، نعمل على انتقاء أفضل أفالم 
المهرجان، ومشاركة شغفنا مع صناع  إلى  العام وجلبها 

األفالم والسينمائيين عالميا«.
بولندا،  )روســيــا،  الحيتان«  صائد  »الصبي  يشارك 
العام.  الروائية الطويلة هذا  بلجيكا( في مسابقة األفالم 
الفيلم من إخراج فيليب يوريف، وعرض عالميا ألول مرة 
المقامة على  السينمائية  فينيسيا  الـ17 أليام  الدورة  في 
هامش الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث 
فاز هناك بجائزة اإلخراج جي دي إيه. قصة الفيلم تدور 
اإلنترنت  شبكة  على  رآها  بفتاة  قلبه  تعلق  شاب  حول 
في  مقابلتها  أجل  من  بالمصاعب  المحفوفة  ورحلته 

الواقع.
)آذربيجان،  »احتضار«  أيضا  ــدورة  ال خــالل  يعرض 
المسابقة  في  شارك  الذي  بيداروف،  لهالل  المكسيك( 
يحكي  الفيلم  فينيسيا.  لمهرجان  الـ77  للدورة  الرسمية 
عائلته  لقاء  يحاول  ــذي  ال الشاب  دافـــود،  حب  قصة 
»الحقيقية«، على مدار يوم، يشهد سلسلة من الحوادث 

عن  تكشف  أو  بشر  موت  إلى  بعضها  يفضي  الغريبة، 
سرديات غامضة.

)البوسنة  عــايــدة؟«  يا  تذهبين  أيــن  ــى  »إل ينضم 
بولندا،  ألمانيا،  هولندا،  رومانيا،  النمسا،  والهرسك، 
في  للعرض  المنتقاة  ــالم  األف إلــى  النرويج(،  فرنسا، 
الــدورة  فــي  ــرة  م ألول  عالميا  عرضه  بعد  الــجــونــة، 

السينمائي،  فينيسيا  لمهرجان  ـــ77  ــه ال ــي وف
ياسميال  البوسنية  مخرجته  تعرض 

الحرب،  من  الناجية  زبانيتش، 
مترجمة  مع  اإلنسانية  تجربتها 
ــحــدة عــايــدة،  ــت ــم األمــــم ال
ــمــريــر إلنــقــاذ  وكــفــاحــهــا ال

لحظة  الصرب  الجنود  أيــدي  على  الموت  من  عائلتها 
دخولهم بلدتها.

)إيطاليا،  الكمأ«  »صائدو  يشارك  ذلك،  إلى  إضافة 
دويك  لمايكل  اليونان(  األميركية،  المتحدة  الواليات 
الوثائقية  األفــالم  مسابقة  في  كيرشاو  وجريجوري 
في  كبار  رجــال  من  مجموعة  الفيلم  يصور  الطويلة. 
في  األبيض  ألبا  فطر  نادر من  نوع  يبحثون عن  السن، 
بالشغف  احتفاء  الفيلم  في  اإليطالية.  بيدمونت  غابات 
قسم  في  الفيلم  شارك  الزمن.  طواه  لمجتمع  البشري 
صندانس  مهرجان  في  الوثائقية  العالمية  السينما 

السينمائي 2020.
الذي  المسابقة،  خارج  الرسمي  االختيار  قسم  ضمن 
بجوائز  فــازت  ووثائقية  روائية  مميزة  أعماال  يعرض 
آنا  المخرجة  فيلم  المهرجان  يعرض  مرموقة،  عالمية 
البرتغال(.  المتحدة،  )المملكة  روشا دي سوسا »استمع« 
القوانين  ضد  الالجئين  ــاء  اآلب معركة  الفيلم  يجسد 
المتعسفة في بريطانيا، لحماية أطفالهم وعوائلهم من 
في  مرة  ألول  عالميا  الفيلم  عرض  التشتت.  احتماالت 
لمهرجان  الـ77  الدورة  في  )أوريزونتي(  آفاق  مسابقة 
المستقبل  أسد  بجائزة  فاز  حيث  السينمائي،  فينيسيا 
آفاق  مسابقة  تحكيم  لجنة  وجائزة  فيلم  أول  ألفضل 

الخاصة.
»ماتادوري  العام،  برنامج هذا  إلى  تنضم  أخرى  تحفة 
لرودريجو  المكسيك(  األرجنتين،  )شيلي،  المذعور« 
سيبولفيدا أورزوا. الفيلم مبني على رواية لبيدرو ليمبيل 
في  مرة  ألول  عالميا  وعرض  الشهير،  التشيلي  الروائي 
الفيلم  قصة  السينمائية.  فينيسيا  أليام  الـــ17  الــدورة 
مازجة  الثورة،  في خضم  الكامن  الشغف  اكتشاف  تصور 

ما بين التأمالت السياسية وقصة حب مثلية.
إليمانويل  القوية«  »الضربة  يشارك  فرنسا،  من 
كوركول، الذي يحكي قصة ممثل مفتون بالمسرح يقوم 
بعمل ورشة تمثيل مسرحية داخل سجن فرنسي. يجلب 
مبنيا  عرضا  ليقدموا  المساجين،  من  متنوعة  مجموعة 

على نص مسرحية »في انتظار جودو« لصامويل بيكيت. 
كان  لمهرجان  الرسمية  االختيارات  ضمن  أدرج  الفيلم 

.2020
فينيسيا  لمهرجان  ـــ77  الـ ــدورة  ــ ال افــتــتــاح  فيلم 
لدانييل لوكيتي، ينضم  )إيطاليا(  السينمائي، »الروابط« 
الفيلم  يتعرض  القادمة.  الجونة  مهرجان  دورة  إلى 
لمفاهيم الوالء والخيانة والحقد والذنب، من خالل قصة 
تؤثر  تزال  ال  لكنها  الماضي،  القرن  ثمانينات  في  تبدأ 

على عالم أبطالها حتى اليوم.
»تيار«  األحـــدث:  كوبوال  جيا  فيلم  أيضا،  يعرض 
أندرو  بطولة  من  وهو  األميركية(،  المتحدة  )الواليات 
شفارتزمان.  وجاسون  وولف  ونات  هوك  ومايا  جارفيلد 
عرض الفيلم عالميا ألول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان 
منصات  لتأثير  ويتعرض  الدولي،  السينمائي  فينيسيا 
على  الحديثة  التواصل  وأشكال  االجتماعي  التواصل 

نفسيات البشر.
من اليابان، يأتي فيلم »األمهات الحقيقيات« لنعومي 
اختيارات  في  شــارك  الفيلم  البرنامج.  إلــى  كــاواســي 
العروض  قسم  في  عرض  كما  الرسمية،  كان  مهرجان 
السينمائي  تورنتو  لمهرجان  الـ45  الدورة  في  الخاصة 
للكاتبة  رواية  على  المبني  الفيلم،  يستكشف  الدولي. 
العادية  غير  التجارب  تسوجيمورا،  ميزوكي  اليابانية 
الطفل  أم  معها  تتواصل  حين  المتبنى،  وطفلها  المرأة 

البيولوجية.
فرنسا(  )جورجيا،  »بداية«  البرنامج  إلى  انضم  أخيرا، 
كان  الفيلم  كولومبيشفيلي.  لديا  األول  الطويل  الفيلم 
من بين اختيارات مهرجان كان الرسمية هذا العام، كما 
لمهرجان  الـ45  الدورة  في  اكتشافات  قسم  في  عرض 
الشابة  حول  الفيلم  يتمحور  الدولي.  السينمائي  تورنتو 
بإقدام  إرساليتها  أثناء  تصدم  يهوه،  شهود  من  يانا، 
مكان  إحــراق  على  الغاضبين  المحليين  من  مجموعة 

عبادتها.
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القاهرة - محمد علوش

تقام للسنة الثانية

»القاهرة السينمائي« يفتح باب التقديم للمشاركة في »سوق املسلسالت«»القاهرة السينمائي« يفتح باب التقديم للمشاركة في »سوق املسلسالت«

»ووتشمن« يحصد 11 من جوائز »إيمي«.. و»ساكسيشن« أفضل مسلسل درامي

11 تحفة سينمائية تنضم إلى برنامج مهرجان »الجونة السينمائي«
عرضت في »كان« و»فينيسيا«و»صندانس«

● أمير رمسيس● انتشال التميمي

● المهندس عمر بوخطوة

● من فعاليات سابقة لمهرجان القاهرة

● الممثلة ريجينا

القاهرة - الوسط

بوخطوة  عمر  المهندس  الموقتة،  الحكومة  كلفت 
والتلفزيون  لإلذاعة  العامة  للمؤسسة  جديدا  مديرا 
الليبي، خلفا للمدير السابق حاتم العريبي الذي أعفاه 
مجلس الوزراء من منصبه وفقا للقرار رقم )654( لسنة 

.)2020(
لسنة   )662( رقم  قراره  في  الوزراء  مجلس  وأشار 
أنه  إلى  جديد  عام  مدير  بتكليف  القاضي   )2020(
»يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف 

أحكامه«، مطالبا »الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في 
الجريدة الرسمية«.

على  حاصل  بوخطوة  عمر  المهندس  أن  يذكر 
 ،»INA« الدبلوم العالي من معهد التلفزيون الفرنسي
وشغل سابقا عدة مناصب باإلذاعة الليبية منها رئيس 
قسم التشغيل والصيانة، وقسم التخطيط والمتابعة 
التنفيذي  والمدير  اإلذاعية،  الهندسة  إدارة  ومدير 

لقناة الفضائية الليبية.

الحكومة املوقتة تكلف مديرا جديدا لإلذاعة والتلفزيون

تعيش الفنانة المصرية أمينة خليل حالة من النشاط الفني خالل الفترة 
إال  »كورونا«  جائحة  بسبب  السينمائي  النشاط  ضعف  ورغم  الماضية، 
أنه يعرض لها فيلمان سينمائيان، أحدهما انطلق بالفعل منذ أسابيع 
آسر  مع  المقام«  »صاحب  فيلم  وهو  اإللكترونية  »شاهد«  منصة  عبر 
»توأم  فيلم  وهو  العرض  دور  في  أخيرا  طرح  واآلخر  ويسرا،  ياسين 

روحي« مع حسن الرداد وعائشة بن أحمد.
وأعربت أمينة عن سعادتها بهذه الصدفة غير المتوقعة أن يطرح 

فيلماها بالتزامن مع بعضهما البعض.
له  وتحمست  بشدة  خطفني  »الفيلم  قالت:  روحي«  »توأم  وعن 
قبل قراءته، بمجرد أن طرح علي مخرج الفيلم عثمان أبو لبن فكرته 
وناقشه معي دخل قلبي، وقررت المشاركة فيه، وتحمست جدا له«.

الشتاء،  في  نصور  كنا  رائعة،  التصوير  أجواء  »كانت  وأضافت: 
متحمسا  كان  بالكامل  العمل  وفريق  متنوعة،  تصوير  مواقع  وفي 

فهو  الــرداد  حسن  مع  العمل  أما  عنده،  ما  أفضل  ويقدم  للقصة 
الحماس  طاقة  ينقل  وكان  متميز،  وصديق  ومجتهد  شاطر  ممثل 

بداخله لكل من يعمل معه، فالروح اإليجابية كانت مسيطرة على أجواء 
التصوير، وغطت على الصعوبات التي واجهتنا«.

الشخصية  ألن  لها  كبيرا  تحديا  يمثل  الفيلم  في  »ريم«  دور  أن  وأضافت 
أكثر من شخصية، وأوضحت  بها خطوط كثيرة جدا متداخلة، وكأنها تجسد 
المفضلة جدا لديها منذ  أنواع األفالم  الرومانسية هي أحد  أمينة أن األفالم 
النوعية من  تلك  وازداد شغفها بها عندما أصبحت ممثلة وتقدم  طفولتها، 

األفالم وهو ما يسعدها بشدة.
اإللكترونية  »شاهد«  منصة  عبر  وعرضه  المقام«  »صاحب  فيلمها  وعن 
مهم،  عمل  ذاته  حد  في  وهو  ومختلفة،  رائدة  تجربة  قدم  »الفيلم  قالت: 
مخرجه متميز ومتفان، وقدمه في أفضل صورة، أما عن عرضه عبر منصة 
وشغال  فكرا  وتقدم  ومتميزة،  جريئة  إلكترونية  منصة  فهي  »شاهد«، 

عبر  األفــالم  تقديم  ويمكن  للصناعة،  جديدة  سوقا  وفتحت  محترما، 
طريقة  ولكل  السينمات،  في  أخرى  أفالم  طرح  مع  بالتوازي  المنصات 
جمهورها الخاص بها، فال يجب أن تنحي إحداهما األخرى، وال أعتقد أن 

المنصات تشكل خطرا على دور العرض أو تتعارض معها ألن كل منهما 
لها طبيعة مختلفة«.

خالل  الفنية  األعمال  من  إجازة  تقضي  أنها  المصرية  الفنانة  وأضافت 
حياتها  تنحية  تفضل  أنها  كما  جديد،  لعمل  تخطط  وال  الحالية،  الفترة 
الشخصية بعيدا عن أعين الجمهور احتراما لرغبة الطرف اآلخر، ألن حياة 
الشهرة والفن يجب أن تكون بعيدة عن تفاصيل حياة الفنان الشخصية، 

وهو ما حرصت عليه منذ بداية عملها وال زالت تتمسك به.

السينما«، فتح  القاهرة لصناعة  »أيام  أعلنت منصة 
المصرية  المسلسالت  لمشروعات  التقديم  باب 
»سوق  في  للمشاركة  األخيرة،  التطوير  مراحل  في 
الثاني  للعام  تنظيمه  يتم  ــذي  ال المسلسالت«، 
»القاهرة  مهرجان  فعاليات  ضمن  التوالي،  على 
اإلعالم  مبادرة  مع  بالتعاون  الدولي«،  السينمائي 
في الشرق األوسط »MEMI«، على أن يكون الموعد 
عبر  المقبل،  أكتوبر   6 الطلبات  الستقبال  النهائي 
https://bit.ly/3mD- للمهرجان الرسمي   الموقع 

.jaeF
توفر »السوق«، لمجموعة مختارة من المشروعات 
التلفزيونية من مصر والعالم العربي، فرصة العرض 
من  المحتملين  المشترين  أهم  من  مجموعة  على 
المنصات  يشمل  بما  العربي،  العالم  وخارج  داخل 

الرقمية وشركات اإلنتاج.
تكون  أن  »الــســوق«،  في  المشاركة  وتشترط 
مشروعات المسلسالت لمخرجين ومؤلفين مصريين 
أعمال فنية سابقة، وأن  مقيمين في مصر، لديهم 
يضم المشروع منتجا مصريا أنتج مسلسال أو فيلما 
سيناريو  يكون  أن  إلى  باإلضافة  األقل،  على  واحدا 

المسلسل أصليا أو مقتبسا من عمل أدبي.

وتستهدف »أيام القاهرة« من خالل تنظيم هذه 
مصرية  تلفزيونية  مشروعات   6 اختيار  »السوق«، 
في مراحل التطويراألخيرة، تنضم إلى 9 مشروعات 
اختيارها  يتم  العربي  العالم  من  أخرى  تلفزيونية 
ــط،  األوس الــشــرق  فــي  اإلعـــالم  مــبــادرة  بواسطة 
خبراء  يقوده  وتطوير  إرشاد  برنامج  في  للمشاركة 
يتيح  الــذي  ــورش،  ال من  مجموعة  عبر  المبادرة، 
ويجهز هؤالء الصناع بتقديم مشروعاتهم لمنتجي 

تلفزيون محليين ودوليين ومنصات عربية ودولية.
عبر  المقابالت  ــراء  إج القاهرة«  ــام  »أي وتوفر 
المهرجان  وضيوف  المختارة  للمشاريع  اإلنترنت 

الذين لن يتمكنوا من الحضور إلى القاهرة.
الشرق  في  ــالم  اإلع مــبــادرة  مع  التعاون  وعــن 
القاهرة  »أيــام  مديرة  زكي  علياء  تقول  األوســط، 
لصناعة السينما«، إن مهرجان »القاهرة السينمائي 
الدولي«، حريص على مواصلة دوره كداعم رئيسي 
لصناعة الترفيه في مصر والعالم العربي، عبر توفير 
والمسلسالت  ــالم  األف لمشروعات  الفرص  مزيد 
التعاون  أن  إلى  مشيرة  ســواء،  حد  على  المتميزة 
سيمنح  ــط،  األوس الشرق  في  ــالم  اإلع مبادرة  مع 
المنصات  مع  مباشرا  اتصاال  والمؤلفين  المخرجين 
وبحث  مشروعاتهم  لمناقشة  والعربية،  العالمية 
سبل التعاون، وهو دور مهم يحرص المهرجان على 

يقدمه  ما  مع  بالتوازي  التلفزيون،  لصناع  تقديمه 
المهرجان لصناع السينما من خالل »ملتقى القاهرة 

السينمائي«.
تنظيمها  تم  التي  القمة  أن  ــي«،  »زك وكشفت 

لصناعة  القاهرة  لـــ»أيــام  الماضية  ــدورة  ال خــالل 
الشرق  في  اإلعالم  مبادرة  مع  بالتعاون  السينما« 
المؤلفين  بين  للتواصل  فرصا  وفــرت  األوســـط، 
المنصات  لكبرى  التنفيذيين  والمديرين  العرب 

في  اإلعــالم  مبادرة  العالم.  في  اإلنتاج  وشركات 
الشرق األوسط هي فعالية مبتكرة واحترافية لتبادل 
السينمائية  الفنون  مدرسة  في  انطلقت  الخبرات 
وزارة  مع  بالتعاون  كاليفورنيا  جنوب  بجامعة 
في  التلفزيون  صناعة  وشركاء  األميركية  الخارجية 
والدعم  التدريب  المبادرة  توفر  األوســط.  الشرق 
للجيل الحالي من كتاب األعمال التلفزيونية وصناع 
المحتوى لرواية قصص محلية مشوقة، تحفز إجراء 
بالتعددية  متعلقة  قرارات  واتخاذ  مهمة  مناقشات 

والتفاهم المتبادل.
يقام  برنامج  السينما«  لصناعة  القاهرة  »أيــام 
فضاء  ويوفر  العربية،  السينما  مركز  مع  بالشراكة 
واالجتماعات  والتواصل  النقاشات  ــراء  إلج مهما 
القاهرة  ملتقى  خالل  ومن  والمحاضرات،  والورش 
بين  تعاون  إلقامة  المجال  يفسح  السينمائي، 
المواهب العربية والمحلية وأهم الشخصيات الدولية 
في عالم صناعة األفالم بهدف دعم السينما العربية.

أحد  هو  الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا واألكثر 
انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة 
الدولي  االتحاد  في  المسجل  واألفريقية  العربية 
للمنتجين في باريس »FIAPF« مع 14 مهرجانا آخر 

ينظم مسابقات دولية.
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أكدت أن أجواء التصوير كانت رائعة

أمينة خليل: تحمست لـ »توأم أمينة خليل: تحمست لـ »توأم 
روحي« من الوهلة األولىروحي« من الوهلة األولى

● أمينة خليل



في
تتواصل الندية واإلثارة في دوري »مرجانة« لفروسية املرمى

قفز الحواجز، الذي يشرف عليه وينظمه نادي »شهداء 
الصاعدين  ببطولة  توج  حيث  للفروسية،  بنغازي« 
وجاء  »نويزت«،  الفرس  مع  العبيدي  أنس  الفارس 
ثانيًا الفارس إبراهيم الدرسي مع نفس الفرس، وثالثًا 

الفارس عبدالعزيز الوسيع والفرس »نويزت«.
الفرس  مع  بوفرده  سيف  الفارس  رابعًا  وجاء 
»سبورت«، وخامسًا الفارس محمد جالل العقوري مع 
الفرس »سبورت«، وسادسًا الفارس مفتاح بوشعالة 
مع الجواد »الثائر«، وسابعًا الفارسة خيرية الشريف 
عبدالرحمن  الفارسة  وثامنًا  »زورزي«،  والفرس 

الفاخري والفرس »ساندريال«، وتاسعًا الفارس عمر 
رمضان  الفارس  وعاشراً  »الثائر«،  والجواد  الشريف 

الحبوني والجواد »صدام«.
الفارس أحمد  الفئة األولى  كما توج أول ترتيب 
بعيو مع الفرس »وعد«، وثانًيا الفارس مروان النايلي 
مع الفرس »نرجس«، وثالثًا الفارس محمد المذكور 
عبدالرحمن  الفارس  ورابعًا  »أوركيدة«،  الفرس  مع 
القزيري مع الفرس »رعود«، وخامسًا الفارس كريم 
رياض  الفارس  وسادسًا  »وعد«،  والفرس  ساطي 
الفارس محمود  الجواد »عنتر«، وسابعًا  النايلي مع 
الكوافي مع الفرس »نورهان«، وثامنًا الفارسة لمعان 
الفارس  وتاسعًا  »ياسمين«،  الفرس  مع  الصقلي 
همام الذيب والجواد »عزيم«، وعاشراً الفارس عوض 

الدرسي والفرس »نرجس«.

مالعب 14

أجيال وراء أجيال

الحدث

زين العابدين بركان

قطار  بها  ويمضي  تمضي  أجيال  وراء  أجيال 
العمر سريعا بعد ان أهدرت والتهمت سنوات 
عمرهم  من  كروية  مواسم  الماضية  الضياع 
وتواصل  استمرار  ظل  في  القصير  الرياضي 
توقف النشاط الكروي والمجهول الذي ما زال 
فبراير  شهر  فمنذ  الغموض،  ويلفه  يكتنفه 
سنوات  تسع  مــدى  وعلى   2011 العام  من 
في  سوى  القدم  لكرة  الليبي  الدوري  يقم  لم 
ثالثة مواسم ونسخ اكتملت وهو رقم ورصيد 
ضئيل في مسيرة الالعبين، فيما تعثرث باقي 
أمامها  واألزمــات  الظروف  ووقفت  المواسم 
وتوقفت  االستمرار  لها  يكتب  ولم  بالمرصاد 

عند منتصف الطريق ألسباب مختلفة.
المجهول  والمصير  التخبط  هــذا  ــام  أم
الكثير  يهدد  بات  الذي  الكروي  والمستقبل 
حظه  ليجرب  منهم  الكثير  اتجه  العبينا  من 
احترافية  تجارب  لخوض  االحتراف  عالم  في 
العنان  إلطــالق  مختلفة  عربية  مالعب  في 
طموحاتهم،  وتحقيق  وقدراتهم  إلمكاناتهم 
قارعة  على  البقاء  وفضلوا  آخرون  ظل  فيما 
األفق  في  تلوح  أمل  بارقة  ينتظرون  الطريق 

النفق. وشمعة في آخر 
مرتقبة  قريبة  انطالقة  عن  يبحث  الجميع 
الحرب  وضعت  أن  بعد  المحلي  للنشاط 
إلى  وتعيدهم  الراكدة  المياه  لتحرك  أوزارها 
البطالة  لحالة  حدا  لتضع  جديد  من  الواجهة 
وظل  به  مروا  الذي  الرهيب  والفراغ  والركود 
كرة  أصبحت  أن  بعد  خاصة  بهم  يحيط 
وألسرهم،  لهم  وعيش  دخل  مصدر  القدم 
مستفيد  وغير  متضررا  الكل  أصبح  وبالتالي 
ذلك  في  بمن  التوقف،  هــذا  استمرار  من 
عاطلين  أيضا  أصبحوا  الذين  المدربون 

الكرة. وحكام 
متعطشا  أيضا  بــات  الرياضي  الجمهور 
أن  بعد  حتى  التنافسية  المالعب  ــواء  ألج
ليعوضهم  مدرجاتها  على  الجلوس  من  حرم 
عن  خالله  من  المباريات  متابعة  عن  التلفاز 
وارتياد  المكان  عين  من  قرب  عن  التواجد 
اليومية  التدريبات  لمشاهدة  أنديتهم 
ليمألوا  العبيهم  انتقاالت  وكواليس  وأخبار 
ويعلو  الخطاب  لغة  ولتتغير  ضجيجا  المكان 
مشاكل  صوت  عن  وأخبارها  الرياضة  صوت 
تحتاج  التي  وضغوطاتها  اليومية  المواطن 
من  مفر  وال  مالذ  وال  للترويح،  متنفس  إلى 
مصدر  ليكون  الكروي  النشاط  عودة  إال  ذلك 
ومتنفسا  الكادحين  لكل  وترفيه  تــرويــح 
والبطالة  الفراغ  حالة  على  وليقضي  للجميع، 
قريبة  بعودة  فمرحبا  الجميع،  طالت  التي 
الوطن  شباب  ليعود  الرياضية  للمنافسات 
خالل  من  الشريف  الرياضي  والتنافس  للقاء 
يجمعنا  زال  ما  الذي  الوحيد  المجال  الرياضة 
شبابنا  بين  التواصل  جسور  مد  في  ويسهم 

الرياضي في كل مكان.
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ندية وإثارة في دوري »مرجانة للفروسية«
عزز نادي األهلي طرابلس صفوفه بالتوقيع 
مع المهاجم الدولي خالد مجدي، قادمًا من 
يعد  حيث  موسمين،  لمدة  النصر  فريق 
من  عاما(   24( مجدي  خالد  المهاجم 
النصر،  نادي  في  المميزين  المهاجمين 
وسجل العديد من األهداف للنصر وفي 
كما  األخيرة،  األفريقية  المنافسات 
مع  عقودا  أبرم  طرابلس  األهلي  كان 
الالعبين عبداهلل بلعم ومحمود عكاشة 
عبدالحكيم  السابق  المدينة  وحارس 
أبوسنينة  عبدالرحمن  والالعب  التركي، 
خالد  وظهر  اجديدو،  عبداهلل  والالعب 
في  مميز  بشكل  النصر  مع  مجدي 
في  وتحديدا  الماضي  األفريقي  الموسم 
في  الفريق  مع  دخل  حيث  »الكونفدرالية«، 
لحساب  البطولة  من  المجموعات  دور  منافسات 
حوريا  فريق  أكد خاللها  التي  الثانية،  المجموعة 
المجموعة،  بصدارة  انفراده  الغيني  كوناكري 
عقب فوزه في آخر مبارياته على مستضيفه فريق 
بهدفين،  الليبية  الكرة  ممثل  »الفحامة«،  النصر 
حل  حيث  النهائي،  ربع  الدور  إلى  معا  ليتأهال 
النصر في مركز الوصافة برصيد ثماني نقاط، كما 
أطاح  عندما  النصر  تأهل  في  دور  لخالد مجدي  كان 
بالفريق األوغندي في عقر داره بالعاصمة كمباال 
بهدفين لصفر أحرزهما كل من خالد مجدي 
مرة  ألول  الفريق  ليتأهل  البدوي،  وأسامة 
لبطولة  المجموعات  دور  إلى  تاريخه  في 

الكونفدرالية.

دعا األمين العام لالتحاد الليبي لرياضة الطالب، طارق حشاد، المترشحين 
لرئاسة االتحاد الليبي لكرة القدم إلى تقديم برنامج فعلي لتطوير اللعبة 

وإخراجها من الوحل الذي علقت به، على حد قوله، منبهًا إلى خطورة 
المحاصصة والجهوية في اختيار مجلس اإلدارة أثناء االنتخابات، وقال: 

»أدعو كل مترشح لتقديم قائمته، ويفضل أن تكون من رياضيين قدامى 
وإداريين سابقين ورجال أعمال مثاًل، وأن يكون برنامج كل مرشح 

منطقيًا وسهل التطبيق وليس على الورق ونظريًا وصعب تطبيقه«.

الليبيين ◆ العربي، جميع  الليبي، صالح  الكرة  السابق التحاد  الرئيس  طالب 
بوقفة جادة مع النفس بعد هذه السنوات من المعاناة وعدم توافر 

العربي في منشور  المواطن، وقال  الكريمة وزيادة معاناة  الحياة  أساسيات 
لبناء دولة  الوقت  الشخصية عبر »فيسبوك«: »متى سيحين  له عبر صفحته 
العجاف  الجهوية واإلنانية، وتكفي كل هذه السنوات  عصرية بعيدًا عن 
من الوجع والقهر، فقد دفع الشعب ضريبة مؤلمة وقاسية من الدماء 

النفس«. الوقت لمراجعة  والدمار، وحان 

◆
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زكي في »المدينة« 
وشلبي في »األهلي 

بنغازي«

إدارة نادي »المدينة«  تعاقدت 
المهاجم أحمد زكي بعقد  بطرابلس مع 

يمتد لثالث سنوات قادمًا من نادي 
»الوحدة ميزران«، وتعد هذه هي أولى 
»المدينة«  نادي  يعلنها  التي  الصفقات 

لوسائل اإلعالم بشكل رسمي، وفي 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، 

أكد رئيس المركز اإلعالمي بنادي 
»المدينة«، هشام حقية أن هناك عديد 
األسماء سيتم إعالنها قريبًا وهي حاليًا 

المفاوضات. إطار  في 
يشار إلى أن فريق »المدينة« سيمثل 
العربية، حسب  األندية  ليبيا في بطولة 
القدم بجانب نادي  الليبي لكرة  االتحاد 

»الهالل«.
وفي »األهلي بنغازي«، جدد المدافع 

لـ»األهلي  الدولي أحمد شلبي عودته 
بنغازي«، بعد أن خاض تجربة االحتراف 

في الدوري المصري، وقد وقع عقده 
مع إدارة نادي »األهلي بنغازي«، 

الركائز  ويعد شلبي من  لموسمين، 
األساسية في دفاع »األهلي بنغازي«.

حدث في مثل هذا الشهر

توج  عاما   40 قرابة  قبل  الشهر  هذا  مثل  في 
ببطولة  القدم  لكرة  الليبي  الوطني  المنتخب 
أقيمت  التي  القدم  لكرة  اإلسالمية  الدورة 
منافساتها بمالعب أزمير بتركيا خالل الفترة من 
شهر  من  السادس  حتى  سبتمبر  شهر  من   26
هذه  في  القدم  كرة  منافسات  أكتوبر، وشهدت 
حيث  دولية،  منتخبات  خمسة  مشاركة  البطولة 
استهل المنتخب الوطني مسيرته بالبطولة بفوز 
الالعب  أحرزه  ماليزيا بهدف لصفر  منتخب  على 

جمعة الشوشان.
ثم تمكن المنتخب الوطني من تحقيق فوزه 
البطولة  مستضيف  حساب  على  تواليا  الثاني 
من  كل  أحرزهما  لصفر  بهدفين  تركيا  منتخب 
ناصر بالحاج وقائد الفريق وحارس مرماه محمد 
الغا من ركلة جزاء، ثم نجح المنتحب الليبي في 
تحقيق نتيجة التعادل أمام منتخب قبرص بهدف 
بسيكري،  عزالدين  األيسر  مدافعه  أحرزه  لهدف 
فوزه  تحقيق  من  الوطني  المنتخب  تمكن  ثم 
حساب  على  بالبطولة  مبارياته  آخر  في  الثالث 
المنتخب السعودي بهدفين لصفر أحرزهما كل 
بالحاج  ناصر  والالعب  بسيكري  عزالدين  من 

ليتوج »فرسان المتوسط« بطال للبطولة.
يعد هذا هو أول تتويج للمنتخب الوطني من 
خارج مالعبه وبعيدا عن جماهيره وخالل مسيرته 
أربع  الوطني  الفريق  خاض  حيث  بالبطولة، 

وتعادل  مباريات  ثالث  في  الفوز  سجل  مباريات 
وجمع  خسارة  أي  يتلق  ولم  واحدة،  مباراة  في 
من النقاط سبع نقاط وتوج بطال للدورة بجدارة 
البطولة  ومستضيف  منافسه  عن  نقطة  بفارق 
المنتخب التركي الذي جاء وصيفا لبطل الدورة، 
بينما  أهداف  ستة  األهداف  من  العبوه  وأحرز 

استقبل في شباكه هدفين.
التتويج في  إلى منصة  الوطني  المنتخب  قاد 
هذه البطولة الدولية ألول مرة المدرب الوطني 

محمد الخمسي ومساعده المدرب الوطني الحاج 
المنتخب  تشكيلة  وضمت  العقيلي،  عبدالعال 
الغا  محمد  من  كال  البطولة  هذه  في  الوطني 
لحراسة المرمى قائدا للفريق ولخط الدفاع بوبكر 
باني وعلي البشاري وعزالدين بسيكري وساسي 
وجمعة  ماماش  وعمر  المليان  وجمال  العجيلي 
الشوشان وسالم المسماري ونوري السري وناصر 

بلحاج وبشير الرياني.
عقب انتهاء منافسات البطولة بتتويج مستحق 

للمنتخب الليبي لكرة القدم أشاد مدرب المنتخب 
المرتبة  في  حل  الذي  الزياني  خليل  السعودي 
»هذه  وقال  الليبي،  بالمنتخب  بالبطولة  الثالثة 
المنتخب  فيها  أشاهد  التي  األولى  المرة  هي 
وأعجبني  دولية  مباراة  في  معه  والتقي  الليبي 
األداء الجماعي الجاد والبطولي الذي ميز العبيه 
الذين خاضوا مباريات البطولة بنفس المستوى 
فاجأني  وقد  باللقب،  التتويج  واستحقوا  والرتم 
وأسلوبه  العبيه  وتجانس  وتماسك  الفريق  أداء 

المنتخب  أن  يذكر  الدورة«.  منافسات  خالل 
السعودي شارك في البطولة وقتها بجيل جديد 
لالستحقاقات  للفريق  وتجهيز  كإعداد  وشاب 
الدولية المقبلة، حيث نجح فيما بعد بقيادة عميد 
المدربين الوطنيين السعوديين خليل الزياني في 
قيادة منتخب بالده إلحراز بطولة كأس آسيا لكرة 
القدم ألول مرة في تاريخه العام 1984 لتتوالى 
بعدها نجاحات كرة القدم السعودية في مختلف 

البطوالت والمحافل الدولية.

المنتخب يحرز أول تتويج خارج الديار قبل 40 عاما
الوسط – زين العابدين بركان الصديق قواس

● محرر »الوسط« مع خليل الزياني● الجيل الذهبي لمنتخب ليبيا

أكد رئيس مجلس إدارة نادي »االتحاد«، جمال 
من  العبين   10 تصعيد  سيتم  أنه  الجعفري، 
إلى  باإلضافة  األول،  الفريق  إلى  األواسط  فئة 
األول،  الفريق  في  14 العبًا عقودهم مستمرة 
والتعاقد مع 7 العبين محليين من فرق الدوري 
الممتاز، وقال الجعفري في فيديو نشره الموقع 
الرسمي لنادي »االتحاد« على شبكات التواصل 
اإلدارة  تعمل  األمور  عديد  »هناك  االجتماعي: 
على حلها، ومن بينها مشكلة الديون الداخلية 
والخارجية المتراكمة من اإلدارات السابقة، التي 
الجعفري  وأشار  ليبي«.  دينار  مليون   29 بلغت 
إلى أن إدارته تسعى إليجاد حلول لهذه الديون 

مع أعضاء مجلس اإلدارة.
المالية  الديون  هذه  »إن  الجعفري:  وأضاف 
األجانب،  الالعبين  مستحقات  بسداد  متعلقة 
ومنهم العب أنغولي لم يتم كشف هويته، حيث 
تم سداد مبلغ قدره 83 ألف يورو، أيضًا هناك 
الغاني أكوامي الذي يريد مستحقات من النادي 

تبلغ 31 ألف يورو«.
قدره  مبلغ  بسداد  قام  إنه  الجعفري  وقال 
النادي  خزينة  وأن  المليون،  ونصف  مليون 
إليجاد  يسعى  وأنه  دينار،  مليون  بها  يتواجد 
هذه  من  للتخلص  إدارته  مجلس  مع  حلول 

الديون.
االتحاد  رئيس  الجعفري  جمال  أن  إلى  يشار 
رئيسًا  انتخابه  تم  القدم،  لكرة  السابق  الليبي 
لمجلس إدارة نادي »االتحاد« في شهر ديسمبر 

.2019
منذ  الليبية  الكرة  في  ممتدة  الديون  أزمة 
الناطق  وفجر  وسبق  بالقصيرة،  ليست  فترة 
محمد  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  باسم 
العيار الثقيل عندما كشف  الكوني، مفاجأة من 
منح  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أن 
االتحاد الليبي مبلغ 500 ألف دوالر لكن االتحاد 
الليبي لم يتسلم أي شىء من هذا المبلغ بعد، 
ويمكن أن يتم تخفيض هذا المبلغ من جانب 
في  الدوري  مسابقة  إقامة  عدم  بسبب  »فيفا« 
الشاطئية  القدم  لكرة  دوري  وجود  وعدم  ليبيا 
خلفية  على  النسائية  القدم  لكرة  ودوري 
كونها  البالد  في  القائمة  السياسة  األحداث 
الدعم  لصرف  الدولي  االتحاد  أهم شروط  أحد 
 250 إلى  يصل  أن  الممكن  من  لذا  المالي، 
االفريقي  االتحاد  لمبلغ  بالنسبة  أما  ألف دوالر، 
»كاف« 200 ألف دوالر فلم يتسلمه اتحاد الكرة 

الليبي أيضًا.
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وقرر  سبق 
»كاف« دعم اتحاد الكرة الليبي بمبلغ 200 ألف 
دوالر لمواجهة فيروس »كورونا«، الذي تسبب 
السمراء  القارة  في  الكروي  النشاط  إيقاف  في 

التابعة  الطوارئ  لجنة  وكانت  بأسره،  والعالم 
لـ»كاف« قررت في اجتماعها األخير عبر الفيديو 
 54 إلى  دوالر  مليون   10.8 مبلغ  تخصيص 
العبء  لتخفيف  وذلك  القارة،  في  عضوًا  اتحادًا 
اتحاد  ليحصل  الوطنية  االتحادات  على  المالي 
الكرة الليبي برئاسة عبدالحكيم الشلماني على 

مبلغ 200 ألف دوالر، كما سبق.
األولمبية  للجنة  السابق  العام  األمين  وقال 
األولمبية  اللجنة  إن  المقهور،  مروان  الليبية، 
الدولية خصصت دعمًا ماليًا بقيمة 800 مليون 
دوالر لدعم ما ترتب على أزمة »كورونا« تشمل 
األولمبية  األلعاب  لتنظيم  دوالر  مليون   650

المؤجلة للعام المقبل، ومبلغ 150 مليون دوالر 
للحركة األولمبية متمثلة في االتحادات الدولية 
واللجان األولمبية الوطنية في كل دول العالم، 

لتمكينهم من مواصلة مناشطهم الرياضية.
وأضاف المقهور في تصريح خاص إلى جريدة 
العالم  في  أولمبية  لجنة  كل  »إن  »الوسط«: 
بإمكانها االستفادة من هذا المبلغ بعد االطالع 
الدعم وتقديم ملف بذلك«، حيث  على شروط 
عضو  منصب  المقهور  مروان  حاليًا  يشغل 

بلجنة تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط.
في الوقت نفسه، طالب األمين العام السابق 
المال،  بيت  محمد  للتايكوندو،  الليبي  لالتحاد 
الرياضية  واالتحادات  األندية  دعم  بتحويل 
إلى  الدولة  قبل  من  دينار  مليون  بـ36  المقدر 
الذي  »كورونا«  فيروس  لمواجهة  األزمة  لجنة 
يحدق بالبالد وكل دول العالم دون استثناء مما 
تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والرياضية.
وقال بيت المال، عبر منشور له على صفحته 
اإلمكانات  »إن  »فيسبوك«:  على  الشخصية 
يتم  أن  أتمنى  المبلغ  وهذا  الدولة،  في  صعبة 
تحويله لمواجهة هذه األزمة كما يحدث في كل 
دول العالم، فال حديث وال مواجهة وال اهتمام 
في هذه اآلونة إال مواجهة هذا الفيروس الفتاك 

الذي يقتل في كثير من األحيان«.
بحكومة  والرياضة  الشباب  هيئة  وكانت 
بقيمة  ماليًا  دعمًا  أعلنت  الوطني  الوفاق 
واالتحادات  لألندية  ليبي  دينار  مليون   36
الرياضي  النشاط  مواصلة  بهدف  الرياضية 
الذي  المدمر،  »كورونا«  فيروس  توغل  قبل 
واألوروبية  العربية  الدوريات  إيقاف  تسبب في 
وجميع الدوريات حول العالم دون استثناء، لما 
خطورة  من  العالمية  الصحة  منظمة  تحذره 

التجمع.
وطارد  وسبق  فخًا  باتت  المديونيات 
في  بنغازي«  »األهلي  قبله  ومن  »النصر« 
أفريقيا، وفي آخر ظهور أفريقي عاني »النصر« 
قبل أن تنتهي أزمته العابرة، حيث توقف العبو 
مستحقاتهم  بسبب  التدريبات  عن  الفريق 
النوعية من  تلك  تكن  ولم  المتراكمة،  المالية 
وتحديدًا  الليبية،  لألندية  األولى  هي  األزمات 
خالل مراحل الحسم في األدوار المهمة بالنسبة 
»األهلي  فريق  فسبقه  األفريقية،  للبطوالت 
العام  ديسمبر  في  القدم  لكرة  األول  بنغازي« 
منافسه  مواجهة  وقبل  مماثلة،  بأزمة   2018
ضمن  أفريقي،  الجنوب  داونز«  »صن  فريق 
األفريقية  األندية  ببطولة  الـ32  دور  ذهاب 
ملعب  أرضية  على   2019-2018 القدم  لكرة 
»بتروسبورت« بالقاهرة، وخاض فريق »األهلي 
وهروب  المالية  الظروف  رغم  اللقاء  بنغازي« 
العبه البوركيني المحترف فاروقا، الذي تواعده 
كبيرة  بعقوبات  السعيطي  خالد  النادي  رئيس 
في  المقام  الفريق  معسكر  من  هروبه  بعد 
القاهرة في ظروف غامضة، حيث اختفى الالعب 

دون النجاح في العثور عليه.

29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في االتحاد
الجعفري يتعهد بحزمة حلول قبل بدء الموسم الكروي الجديد عبر تصعيد 10 العبين من »األواسط«

الوسط - القاهرة

● االتحاد في اخر ظهور بالدوري المحلي

● االتحاد في لقاء سابق أمام األهلي طرابلس

● تدريبات سابقة لالتحاد

محترفان أفريقيان يطالبان 
بـ114 ألف يورو رغم رحيلهما 

عن صفوف »العميد«

طرابلس - محمد ترفاس

● حشاد

● مجدي
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إلى  اتجاهه  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 
المسابقات  في  للمشاركة  فرق  ستة  ترشيح 
الجديد،  الموسم  خالل  الخارجية،  والمنافسات 
وعلمت جريدة »الوسط« أن قائمة االتحاد الليبي 
فريقي  أفريقيا  أبطال  دوري  منافسات  في  ضمت 
كأس  مسابقة  وفي  بنغازي«،  و»األهلي  »النصر« 
األفريقي »الكونفدرالية« فريقي »األهلي  االتحاد 
طرابلس« و»االتحاد«، وفي مسابقة دوري أبطال 

العرب فريقي »المدينة« و»الهالل«.
المنافسات  في  مختلفة  فرق  ستة  مشاركة 
المحلي  الدوري  منافسات  بخالف  الخارجية 
الفني  الجهاز  آمال  تنعش  انطالقة،  المنتظر 
علي  قيادة  تحت  يستعد  الذي  الوطني  للمنتخب 
بعد  المقبل،  نوفمبر  لشهر  بأجندة  المرجيني 
تم  حيث  »كورونا«،  جائحة  بسبب  طويل،  توقف 
األول  الوطني  المنتخب  مباريات  مواعيد  تحديد 
األفريقية  األمم  كأس  تصفيات  في  القدم  كرة 
لمونديال  المؤهلة  والتصفيات  الكاميرون،  في 
»قطر 2022«، بعد توقف المباريات الرسمية منذ 
وسيلتقي  الجائحة،  بسبب  الماضي،  مارس  شهر 
االستوائية  غينيا  منتخب  الوطني  المنتخب 
من  التاسع  في  تونس  في  الثالثة  الجولة  خالل 
ذاته  المنتخب  يلتقي  ثم  الجاري،  نوفمبر  شهر 

نوفمبر  من  عشر  السابع  في  الرابعة  الجولة  في 
المقبل بملعب ماالبو بغينيا.

الجولتين  مباريات  ليبيا  منتخب  يخوض 
حتى   22 من  الفترة  في  والسادسة  الخامسة 
المنتخب  ويحتل  المقبل،  العام  من  مارس   30

العاشرة  المجموعة  في  الثالث  الترتيب  الليبي 
مباراتين  خاض  أن  بعد  نقاط  ثالث  برصيد 
الثانية  في  وفاز  تونس  أمام  األولى  في  خسر 
المؤهلة  العالم  كأس  تصفيات  أما  تنزانيا،  على 
أفريقيا  قارة  عن   »2022 »قطر  مونديال  إلى 

الجولتين  منافسات  تخوض  سوف  ليبيا  فإن 
وحتى  مايو   31 من  الفترة  في  والثانية  األولى 
المتوسط«  »فرسان  ويتواجد   ،2021 يونيو   15
منتخبات  مع  التصفيات  في  السادسة  بالمجموعة 
المحليين  منتخب  أما  وأنغوال،  والغابون  مصر 

منتخبات  جانب  إلى  الثانية  المجموعة  في  فوقع 
النيجر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية، 

وستكون أولى مباريات المنتخب أمام النيجر.
الليبي  للمنتخب  الفني  الجهاز  مؤخرًا  تشكل 
من علي المرجيني مديرًا فنيًا، والمدرب المساعد 

مفتاح  المرمى  حراس  ومدرب  السنفاز،  أحمد 
بـ»توحة«  الشهير  اطوير  مفتاح  والمدرب  غزالة، 
الجهاز  ليكون  بدنية  لياقة  ومدرب  بدني  كمعد 
الفني محليًا خالصًا، حيث جاء ذلك نتيجة اجتماع 
وعضو  المنتخب  منسق  بحضور  عقد  موسع 
القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 
عبد  الكرة  التحاد  العام  والمقرر  جموم،  نوري 

الصويعي. الناصر 
نتائج  بتحقيق  تفاؤله  عن  المرجيني  وكشف 
القدم  كرة  بها  تمر  التي  الظروف  رغم  إيجابية، 
سي«:  بي  »بي  لشبكة  المرجيني،  وقال  محليا، 
المحترفين  الالعبين  من  عددًا  تمتلك  »ليبيا 
مع  وسيشكلون  كبيرة،  دوريات  في  بالخارج 
زمالئهم اآلخرين، منتخبًا قادرًا على الوصول إلى 
في  المقررة  المقبلة،  أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات 

الكاميرون 2022«.
تواجهنا،  التي  الصعوبات  »رغم  وأشار: 
األندية  من  عدد  مع  تدريب  تجربة  أمتلك  لكن 
الكرة  وقربي من  درايتي  الليبية، وسأستفيد من 
البدني،  العامل  على  التركيز  أحاول  ليبيا..  في 
الالعبين  من  كبير  عدد  وجود  هو  الجيد  والشيء 
المسابقات  في  ينشطون  الذين  المحترفين 

العربية واألوروبية«.

6 أندية تنعش آمال جهاز »فرسان املتوسط« قبل تصفيات أفريقيا

● مواجهة سابقة لألهلي بنغازي في الدوري المحلي● النصر في أخر ظهور أفريقي له بالكونفدرالية

المرجيني يفقد جهود نجم »فرسان المتوسط« حمدو الهوني في أول ظهور له كمدير فني بالجولة الثالثة من تصفيات الكان

نادي  صفوف  في  الليبي  المحترف  وضع 
حدًا  الهوني  حمدو  التونسي  »الترجي« 
األخيرة  اآلونة  في  ظهرت  التي  للتكهنات 
من  مصرية  أندية  عدة  أظهرت  أن  بعد 
و»بيراميدز«  و»الزمالك«  »األهلي«  بينها 
بجانب »السد« القطري وفرق خليجية أخرى 
اهتمامًا كبيرًا به، حيث جدد عقده مع أبناء 
الهوني  وقال   ،2023 حتى  سويقة«  »باب 
في تصريح له عبر صفحته الشخصية على 
»فيسبوك« عقب تجديد عقده: »أنا باِق في 
احترام وتقدير  أجد كل  الترجي ألني  نادي 
من إدارة النادي والالعبين وجمهور النادي 
رغم قصر المدة معاهم، هدفي ليس ماديًا 
وأن العروض التي تلقيتها كانت أكبر قيمة 
من عقد الترجي، لكني فضلت البقاء في هذا 

الفريق«.
في  الليبي  المحترف  الهوني  حمدو 
صفوف »الترجي« )26 عامًا( لعب في نادي 
»الظهرة« هو وشقيقه المهدي، ثم انتقل 
له  وعندما سنحت  »األهلي طرابلس«  إلى 
الفرصة احترف في البرتغال ولعب في عدة 
ولعب  البرتغالي  »بنفيكا«  بينها  من  فرق 
أيضًا ل»سانتا كالراء« و»أفيس« حتى انتقل 
وجد  الذي  التونسي،  »الترجي«  فريق  إلى 
نفسه فيه، وقدم مستويات جيدة نال بها 
إعجاب إدارة ومدرب وجماهير النادي الذي 
قطعت  جديدة،  بقيمة  معه  عقده  جدد 
في  ترغب  كانت  فرق  عدة  أمام  الطريق 

الحصول على خدماته.
ومؤخرًا توج الهوني مع »الترجي« بلقب 
الدوري العام الممتاز التونسي لكرة القدم 
مع فريقه الفائز باللقب للمرة الرابعة على 
التوالي و30 في تاريخه، وهو رقم قياسي، 
النهاية، بعد  وذلك قبل ثالث جوالت على 
الشابة«،  »هالل  ضيفه  مع  بهدف  تعادله 
دون  سجله  على  »الترجي«  حافظ  حيث 
خسارة في 23 مباراة، حقق خاللها 16 فوزًا 
وسبعة تعادالت ليرفع رصيده إلى 55 نقطة 
»الصفاقسي  عن  نقاط   9 بفارق  متقدمًا 
أقرب مالحقيه الذي فاز )2-1( على »النجم 
لكن  أخرى،  قمة  مباراة  في  الساحلي« 
»الترجي« حسم الفوز باللقب بفضل تفوقه 
في المواجهات المباشرة على »الصفاقسي« 
بعد فوزه بهدفين ذهابًا وتعادلهما سلبيًا 
في اإلياب، ليشهد المحترف الليبي بصفوف 
أبناء »باب سويقة« تلك اللحظات التاريخية 

في حياة عميد األندية التونسية.
قال  التاريخية،  اللحظة  تلك  وعن 

حمدو  الليبي  العصري  الجناح 
في  المباراة  عقب  الهوني 
»مبروك  تلفزيونية:  تصريحات 

الترجيين،  كل  على  البطولة 
الدوري  بلقب  سعيد  وأنا 
الفريق،  مع  لي  الثاني 
ألعب  أنني  جدًا  وسعيد 
يعترف  ال  كبير  فريق  في 

أن  صحيح  باأللقاب،  إال 
فترة  بعد  تقلص  مردودنا 

المهم  لكن  الصحي،  الحجر 
أمر  وحسمنا  ننهزم،  لم  أننا 

اللقب قبل نهاية الدوري بثالث 
بأن  الجماهير  ونعد  جوالت، 

أفضل  سنكون  المقبل  الموسم 
بكثير«.

وتسلح »الترجي« مؤخرًا بالهوني 
نارية  مواجهة  قبل  وتحديدًا 
نظيره  على  ثقياًل  عندما حل ضيفًا 
»األفريقي«، على ملعب »المنزه«، 
في قمة منافسات الجولة 22 من 

التونسي،  الدوري  مسابقة  عمر 
السلبي،  بالتعادل  انتهت  التي 
قبل  »الترجي«  استعاد  حيث 

الهوني،  جهود  المباراة 
الشتي،  إلياس  والجزائري 
من  تعافيهما  بعد 
اإلصابة، في حين تواصل 

غياب المهاجم إبراهيما 
اإلصابة،  بسبب  واتارا 
شوف  بن  وفادي 
ألسباب فنية، وسبق أن 

»الترجي«  ادارة  أعلنت 
ألمت  التي  اإلصابة  من  الهوني  تعافي 
به في مباراة سابقة أمام فريق »مستقبل 
راحة  الطبي  الطاقم  ومنحه  سليمان«، 
سلبية لمدة 21 يوميًا، ليعود الهوني في 
و»الترجي«  »األفريقي«  بين  الدربي  لقاء 
لجهوده  الفني  الجهاز  احتياج  ظل  في 
تمهيدًا  التونسية  القمة  مباراة  في  الفنية 
من  الهوني  يعد  حيث  باللقب،  لالحتفال 
مستويات  ويقدم  التونسي  النادي  ركائز 

لكرة  الليبي  الوطنى  المنتخب  مدير  كشف 
برنامج  تفاصيل  عن  الترهوني  كمال  القدم 
إلى  للسفر  الوطني  الفريق  استعدادات 
استعدادا  مغلق  معسكر  إلقامة  تونس 
وقال  القادمة،  الدولية  لالستحقاقات 
سيغادر  الوطني  المنتخب  »إن  الترهوني: 
هذا  نهاية  في  التونسية  سوسة  مدينة  إلى 
الثانية  التحضيرية  المحطة  لتكون  األسبوع 
مغلق  معسكر  وإقامة  الفريق  برنامج  في 

أسبوعين«. يتواصل على مدى 
استالم  بعد  »أنه  الترهوني  وأضاف 
الموافقة الرسمية لدخول تونس سيتم أخذ 
المسحة والعينة األخيرة لتحليل وباء كورونا، 
التونسية،  لالٔراضي  الدخول  مسحة  وهي 
على أن يكون السفر عن طريق البر من خالل 
منح  تم  حيث  الحدودي،  اجدير  رأس  معبر 
الوطني  المنتخب  لبعثة  المبدئية  الموافقة 

للدخول إلى االٔراضي التونسية«.
أن  تصريحاته  في  الترهوني  وأكد 
التونسية  سوسة  بمدينة  المنتخب  معسكر 
المقبل،  أكتوبر  منتصف  إلى  سيستمر 
سيخوض  والتي  »فيفا«،  أجندة  أيام  وهي 
وديتين،  مباراتين  الوطني  المنتخب  خاللها 
في  القمر  جزر  منتخب  مع  مباراة  بينها  من 
أول  وهي  المقبل،  أكتوبر  شهر  من  التاسع 
مواجهات  تاريخ  في  دولية  ودية  مواجهة 
الوطني  للمنتخب  سبق  فيما  المنتخبين، 
جزر  منتخب  مع  مرة  ألول  رسميا  تقابل  أن 
أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  ضمن  القمر 
منها  الليبي  المنتخب  تأهل  التي   2012
تفوق  حيث  مرة،  وآخر  لثالث  نهائياتها  إلى 
األول  الذهاب  لقاء  في  الوطني  المنتخب 

كان  البوسيفي.  إيهاب  العبه  الوطني 
تجمعه  بدأ  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب 
التي  زوارة  بمدينة  المغلق  بمعسكره  األول 
انطلق منذ نحو أسبوعين بحضور ومشاركة 

بباماكو بثالثة أهداف لصفر أحرزها كل من 
وجمال  عبدالقادر  وأحمد  الختروشي  وليد 
بالتعادل  اإلياب  لقاء  انتهى  بينما  عبداهلل، 
المنتخب  هدف  وأحرز  لهدف،  بهدف 

الجديد  الفني  الجهاز  وبقيادة  العبا   23
المرجيني  علي  الوطني  المدرب  ضم  الذي 
هذه  وتأتي  السنفاز،  أحمد  ومساعده 
المنتخب  استعدادات  ضمن  التحضيرات 
االستوائية  غينيا  منتخب  لمواجهة  الوطني 
الثالثة  الجولتين  ذهاب  ضمن  مباراتين  في 
ضمن  المقبل  نوفمبر  شهر  خالل  والرابعة 
العاشرة  األفريقية  المجموعة  تصفيات 
التي   2021 الكاميرون  الكان  لتصفيات 
ست  برصيد  التونسي  المنتخب  يتصدرها 
في  مناصفة  يليه  انتصارين،  من  نقاط 
وليبيا  تنزانيا  منتخب  الثانية  المرتبة 
في  خسارة  من  جمعها  نقاط  ثالث  برصيد 
تونس  منتخب  أمام  االفتتاحية  الجولة  لقاء 
أحرزه  هدف  مقابل  أهداف  أربعة  بنتيجة 
المحترف حمدو الهوني وفوز في لقاء ذهاب 
بهدفين  تنزانيا  منتخب  على  الثانية  الجولة 
الورفلي  سند  من  كل  أحرزهما  لهدف 
كان  أن  بعد  سلتو  وأنيس  جزاء،  ركلة  من 

لصفر. بهدف  متأخرا  المنتخب 
المحترف  خروج  المباراة  هذه  وشهدت 
الحمراء  بالبطاقة  الهوني  حمدو  الدولي 
جهوده  المنتخب  سيفتقد  وبالتالي 
وكانت  األولى،  غينيا  مواجهة  في  وخدماته 
للفريق  واألخيرة  الثانية  هي  المباراة  هذه 
التونسي  المدرب  قيادة  تحت  الوطني 
فيما  البنزرتي،  فوزي  القديم  الجديد 
االستوائية  غينيا  منتخب  مواجهتا  ستكون 
المجموعة  في  الترتيب  الئحة  متذيل 
بقيادة  الجديد  الفني  للجهاز  األول  االختبار 
الذي  المرجيني  علي  الوطني  المدرب 
تاريخه  في  مرة  ألول  المنتخب  سيقود 
كمدرب  عمل  أن  سبق  أن  بعد  أول  كمدرب 
أربيش  الوطني عبدالحفيظ  للمدرب  مساعد 

.2014 ضمن تصفيات كأس العالم العام 

الوكواك ينسحب
من انتخابات »النصر«

دورة جديدة
في بناء األجسام

صفقات جديدة في »األهلي طرابلس« 
قبل »الكونفدرالية«

»األهلي  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  أكد 
هاتفية  مداخلة  في  بوعون  ساسي  طرابلس«، 
قناة »ليبيا روحها  له مع برنامج »ميادين« عبر 
الوطن«، إنه سيتم إعالن الصفقات الجديدة يوم 
السبعين،  »الزعيم«  تأسيس  بذكرى  االحتفال 
وأضاف في مداخلته أن نادي »األهلي طرابلس« 
األفريقي  االتحاد  كأس  في  رسميًا  سيشارك 
الدوري  في  أيضًا  وسيشارك  »الكونفدرالية«، 
الليبي الممتاز في حال انطالقه وأن هناك عديد 
المشاريع الكبرى سيتم إعالنها في وقتها وتباعًا 

لتغيير البنى التحتية لنادي »األهلي طرابلس«.
مع  ومفاوضات  تشاورات  »هناك  وأكمل: 
المدرب الوطني رضا عطية لقيادة فريق األهلي 
طرابلس في هذه المرحلة«، وقد أعلنت صفحات 
»األهلي« أسماء الصفقات التي تم التعاقد معها 
التركي  عبدالحكيم  الحارس  الالعبون:  وهم 
أبوسنينة  السابق، وعبدالرحمن  المدينة  حارس 
قال  الخارجية  الصفقات  وعن  اجديدو،  وعبداهلل 
التمهيدية بالعناصر  بوعون: »سنخوض األدوار 
المحلية وإذا تأهل األهلي إلى دوري المجموعات 

فسوف نسعى للتعاقد مع عدد من المحترفين«.
األهلي  »نادي  قائاًل:  حديثه  بوعون  واختتم 
وقدمها  ميزانيته  أغلق  الذي  الوحيد  طرابلس 

لهيئة الشباب والرياضة«.
سبق وكلفت إدارة نادي »األهلي طرابلس«، 
تدريب  مهمة  عطية  رضا  الوطني  المدرب 

الفريق األول لكرة القدم خلفًا للمدرب التونسي 
الفريق، بعد  الذي قاد آخر مباريات  التومي  زياد 
أبريل  في  برانكو،  الصربي  المدرب  عقد  انتهاء 
الفريق  قاد  عطية  رضا  فالمدرب   ،2018 العام 
الثانية  الوالية  هي  وهذه  قبل  من  مرات  عدة 
التي يقود فيها الفريق في التصفيات النهائية، 
في  واجه  معه مجددًا، حيث  التعاقد  حال  وثالثة 
الوالية الثانية منافسة من المدرب الوطني جمال 

أبونوارة.
واحتفل »األهلي طرابلس«، بالذكرى السبعين 
لتأسيسه كونه أعرق وأقدم األندية الليبية، الذي 
 1950/9/19 يوم  ففي  »الزعيم«،  بنادي  يعرف 
فيه  وسلمت  الليبية،  األندية  زعيم  تأسس 
أجيال ألجيال راية المسؤولية للحفاظ على هذه 
الرياضي  المشهد  متصدرة  شامخة  المؤسسة 
وتعتلي منصات التتويج في كل األلعاب، وبهذه 
المناسبة تتواصل االحتفاالت التي تم اإلعداد لها 
من الجماهير األهالوية وروابط المشجعين في 
مختلف المناطق الليبية وفي النادي منذ أكثر من 
شهرين، رغم التحذير من هيئة الشباب والرياضة 
بخصوص جائحة فيروس »كورونا«، وسيتم في 
الرياضية،  العديدالشخصيات  تكريم  االحتفال 
النابولي  وحسن  البهلول  الهاشمي  بينها  ومن 

وعديد الشخصيات الرياضية.
عقد  »األهلي«  النادي  إدارة  مجلس  وكان 
ساسي  اإلدارة  مجلس  رئيس  برئاسة  اجتماعًا 

أعضاء  من  وعدد  الشخصي  بالحضور  بوعون 
المغلقة  الدائرة  عبر  والحضور  اإلدارة  مجلس 
خالل  وتم  ليبيا،  خارج  الموجودين  لالٔعضاء 
المتعلقة  االٔمور  من  الكثير  مناقشة  االجتماع 
والصاالت  المالعب  تسمية  ومنها  بالنادي، 
في  اإلدارة  مجلس  على  عرضها  بعد  بالنادي 
تم  وقد   ،2020/03/17 بتاريخ  األول  اجتماعها 
بملعب  الرئيسي  الملعب  تسمية  على  االتفاق 
بملعب  السنية  الفئات  وملعب  االٔمير«  »حسن 
»حمودة القاللي«، فيما تم تسمية صالة األلعاب 

الجماعية بصالة »عبدالسالم ساسي«.
جاءت تلك االختيارات لما تمثله هذه األسماء 
ولما  »األهلي«،  جماهير  لدى  كبيرة  مكانة  من 
لخدمة  جليلة  أعمال  من  المختارون  به  قام 
أعمال  متابعة  تمت  كذلك  الزعيم،  مؤسسة 
مدرجات  تركيب  من  بالنادي  التحتية  البنية 
مدرجات  وصيانة  البهلول  الهاشمي  لملعب 
الرئيسية  األبواب  وتركيب  الرئسي  الملعب 
بما  المجتمعون  أشاد  وقد  للنادي،  الجديدة 
قامت به الهيئة العامة للشباب والرياضة وعلى 
مجهودات  من  القنطري  بشير  الدكتور  رأسها 
وكذلك  بالنادي،  التحتية  البنية  مشاريع  إلنجاح 
اتفق مجلس اإلدارة بالنادي على إعالن مسابقة 
وتشكيل  االٔهلي  بالنادي  خاص  نشيد  الختيار 
نشيدًا  واعتماده  الفائز  النشيد  الختيار  لجنة 

رسميًا للنادي »االٔهلي طرابلس«.

الهوني ينتصر لـ »الترجي« في 
معركة التجديد حتى 2023 الوسط – زين العابدين بركان

أهداف   5 سجل  حيث  فريقه،  مع  جيدة 
وأسهم في صنع عديد األهداف.

اهتمام  »الترجي«  نادي  وكشف  سبق 
بهدف  الهوني،  عقد  بتجديد  اإلدارة 
أخرى  مواسم  لعدة  بقائه  على  الحفاظ 
انتظارًا لما  مقبلة، لم يتحدد بعد عددها، 
النادي  ستسفر عنه المفاوضات بين إدارة 
التونسي الكبير والالعب الذي بات من أهم 
التحرك  جاء  حيث  الفريق،  صفوف  دعائم 
نحو عقد الهوني لسببين، األول: قربه من 
ما هو  الوضع على  استمرار  االنتهاء وحال 
مقابل  دون  الدولي  الالعب  سيرحل  عليه 
الثاني:  أما  المقبلة،  االنتقاالت  فترة  خالل 
أنظار  ومحط  مطلوبًا  بات  الالعب  أن 
األفريقية  القارة  داخل  األندية  من  الكثير 
األنظار بشدة  إليه  أن لفت  وخارجها، بعد 
بقطر،  لألندية  األخيرة  العالم  كأس  في 
اإلنجليزي،  »ليفربول  لقبها  اقتنص  التي 
دوري  في  أيضًا  استثنائيًا  موسمًا  مقدمًا 
أمام  الخروج  قبل  األفريقي،  األبطال 
النهائي،  ربع  دور  من  المصري  »الزمالك 
قبل  المحلي  الدوري  مسابقة  في  وحتى 
»كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  التوقف، 

المستجد.
المتخصص  ماركت«  »ترانسفير  موقع 
العبي  لجميع  السوقية  القيمة  رصد  في 
العب  الهوني  حمدو  يضع  بأسره،  العالم 
أشهر  بعد  األسبق،  طرابلس  »األهلي 
حيث  جيدة،  مرتبة  في  األخيرة  التألق 
يرصد له قيمة تقدر بـ725 ألف يورو، وهي 
يطلب  نادٍ  أي  على  سيتعين  التي  القيمة 
لتصبح  أساسها،  على  التفاوض  الهوني 
التي  المفاوضات  باقي  في  للزيادة  قابلة 
ومدى  النادي،  اسم  على  بالطبع  ستتوقف 
أو  النادي  هذا  تجاه  الدولي  الالعب  رغبة 
حمدو  من  مقربة  معلومات  لكن  ذاك، 
فني  باستقرار  يشعر  أنه  تؤكد  الهوني 
أبناء »باب سويقة«، خصوصًا  كبير وسط 

الفني  المدير  وجود  في 
معيــن  التـونسي 

الذي  الشعباني 
ثقة  يمنحه 

بالحدود.

● مواجهة سابقة لمنتخب ليبيا

● األهلي طرابلس يحتفل بذكرى تأسيسه السبعين

النتخابات  المكلفة  اللجنة  تسلمت 
نادي  إدارة  العمومية ومجلس  الجمعية 

النتخابات  للترشح  قائمتين  »النصر«، 
الفترة  إقامتها خالل  المقرر  النادي 

المقبلة، وفي تطور مفاجئ اعتذر عز 
الترشح النتخابات  الوكواك عن  الدين 

النادي، نظرًا لظروفه الصحية،  إدارة 
بحسب رسالة نشرت في موقع صفحة 

»النصر«. لنادي  اإلعالمي  المركز 
االنتخابات تسلمت في وقت  وكانت لجنة 

منصب  على  للمنافسة  قائمتين  سابق 
أعلن عزالدين  ونائبه مبكرًا، حيث  الرئيس 

اللجنة  رئيس  الوكواك  عبدالحميد 
الرئيس،  لمنصب  الترشح  نيته  التسييرية 
أمام قائمة  نائبًا،  الورفلي  وعمران سالم 

أسامة بوزيد الذي رشح نفسه لتولي 
نائبًا له. الرئاسة وناجي علي بوشناف 

لبناء األجسام  الليبي  العام  االتحاد  أعلن 
والتحضير النطالق دورة  االستعداد 

المدربين تصنيف »B«، ونوه االتحاد عبر 
الذين  المدربين  لكافة  الرسمية  صفحته 

اجتازوا دورة إعداد المدربين التي عقدت 
 »C« 2016 تصنيف 14 أغسطس  بتاريخ 

والوسطى  والغربية  الشرقية  بالمناطق 
الصفحة  متابعة  بضرورة  والجنوبية 

الرسمية لالتحاد بشكل دوري خالل هذا 
الدورة  األسبوع لمعرفة تاريخ انطالق 

بها. الخاصة  والشروط  المرتقبة 
ووضع االتحاد عدة مالحظات، التي من 

الذين  المدربين  المستهدفين  أن  بينها 
بالمناطق   »C« الدورة تصنيف اجتازوا 

والجنوبية،  والوسطى  والغربية  الشرقية 
الفرعية  االتحادات  مع  التنسيق  وسيتم 

كما  الخاصة،  االستمارة  لتعبئة  بالمناطق 
الخاصة بااللتحاق  تم إعالن الشروط 

بالحضور  الدورة  بالدورة، وستكون 
السالمة  معايير  تطبيق  مع  المباشر 

»كورونا«. بجائحة  الخاصة 

املنتخب يستعد لغينيا االستوائية من تونس
مرجحًا كفته على حساب »األهلي« و»الزمالك«

الفريق الوطني يلتقي جزر القمر وديا 
ويغادر إلى سوسة بعد استالم الموافقة 

الرسمية وإجراء مسحات »كورونا«

● الهوني

طرابلس - الصديق قواس
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ماذا: أحرزت من تقدم بشأن القضايا المعرقلة حل 
األزمة الليبية؟

من: يتحمل مسؤولية االلتزام بما توصل إليه 
المشاركون فيها؟

أين: نتائج التقدم الذي تم إحرازه على أرض الواقع؟

متى: تختفي الوجوه السياسية »المحروقة« التي أثبتت 
التجارب أنها جزء من المشكلة وليس الحل؟

كيف: نضمن ترجمة ما تم التوصل إليه من قرارات 
إلى واقع يلمسه المواطن الليبي؟

لماذا: لم يتم النص صراحة على اعتماد مقررات 
»برلين« كأساس ألي اجتماعات بين األطراف الليبية؟

 كل شيء كل شيء  

»اجتماعات بوزنيقة«

بعد يومين تحل الذكرى السبعون لرحيل الشاعر إبراهيم األسطى 
عمر، الذي قال: »قيل صمتًا فقلت لست بميت ****إنما الصمت 

ميزة للجماد«. وُلد في درنة العام 1908، وعانى طفولة فقر 
وعوز، ولكن اهتمامه بالمعرفة، جعل الشيخ عبدالكريم عزوز 
قاضي محكمة درنة، يضمه إلى حلقات دروسه في علم اللغة 

العربية والفقه، حتى أصبح عضوًا بمجلس األوقاف بدرنة، التحق 
في مصر بجيش التحرير، ثم عاد إلى الوطن وتعين في سلك 
القضاء بالمرج، أخذه العمل السياسي، وحقق غايته من خالل 

نشاطه في فرع جمعية »عمر المختار«، التي ترأسها في درنة، 
وكان سببًا في معالجة االختالف، بتعديل لوائح الجمعية وبقائها، 

وذلك من خالل ما يناسب مصلحة البالد. شارك في انتخابات 
البرلمان البرقاوي، وفاز بمقعد فيه عن مدينة درنة، ولكن األقدار 

تشاء أن يغرق في بحر درنة، عند شاطئ أدليس من بعد مشاركته 
في جلسة واحدة.

رحل يوم 1950/9/26، تاركًا لنا ديوانه الوحيد »عش البلبل« .

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

ما أجمَل الزحام، وما أحلىَ الرجوعَ إليه، قلتُ في نفسي، وأنا أقود سيارتي، ذلك الصباح، 
في ساعة الذروة المرورية، في طريقي إلى قضاء أشغال إدارية، ظلت معلقة ألسابيع طويلة، 
حتّمت  الفيروسي،  الوباء  ضد  احترازية  وقائية  إجــراءات  من  الحكومة  فرضته  ما  بسبب 

تأجيلها.
وجوه  تفاصيل مالمح  تخفي  التي  الحماية،،  أقنعة  ارتداء  بالضيق من  الشعور  رغمًا عن 
بما  المرَء  يذّكر  اإلصابة، كان صباحًا خريفيًا مشمسًا،  الوقاية من  الناس، مذّكرًة بضرورة 
افتقدناه من صباحات، خالل أشهر اإلغالق العام. صباحٌ يجعلنا نشعر وكأن الحياة تعود إلينا 
بعد غياب طويل، أو باألحرى كأننا نحن من يعودون بفرح إلى الحياة أخيرًا، كأموات بعُثوا 

أحياء، وخرجوا من عتم قبورهم.
صباحٌ ليس كمثله شيٌء. شمسٌ مشرقٌة يغمر دفُء نورها، بحنان ورقة ونعومة، الدنيا 
تالميُذ  طويلة.  طويلة  طوابير  في  والحافالت  السيارات  بحركة  تزدحم  شوارعٌ  والقلوب. 
أشجارٌ  جديد.  مدرسي  نهار  وبدء  مدارسهم،  إلى  طريقهم  في  الجنسين،  من  مدارس، 
جوانب  على  تفيض  وبهجتها  بعلوها،  شامخة  تقف  الخريف،  عن  رغمًا  مخضرة،  بأغصان 
الحدائق.  أو تحطُّ على أغضانها، وعلى طراوة عشب  الطرقات. طيورٌ على أشكالها تطيرُ 
موسيقى راقصة تنبعث من بعض السيارات، التي تعبر الطرقات بسرعات بطيئة، من شدة 

ازدحام الحركة المرورية.
اللحظة  عن  تفصلنا  قليلة  أشهرًا  تتجاوز  ال  الزمنية  المسافُة 
واستفحل  الدنيا،  على  بكلكله  الفيروسي  الوباُء  فيها  حطَّ  التي 
منتشرًا خاللها، مستغوّاًل في مدننا وقرانا وبلداتنا، سارقًا منها 
زخم تفاعلها الحيوي، ضاربًا بعرض الحائط كل الحواجز، ومنتهكًا 
عليه  تعودنا  ما  على  التخلي  على  وأجبرنا  القوانين،  اللوائح  كل 
من روتين حياتي، فهربنا خائفين إلى بيوتنا، وظللنا قابعين بين 
جدرانها، ومبتهلين إلى اهلل، الملجأ األخير، أن يحمينا من شروره. 
وتركنا للوباء، قسرًا، شوارعنا خالية، فارغة من ضجيجها وزخمها، 
المرئية، وتعربد فيها كما تشاء، كما  أرتال جيوشه غير  لتعبرها 
تفعل الجيوش الغازية: كل همها القتل والتدمير. دفء أحاديثنا 
ذكريات،  صارت  والحدائق  والمطاعم  بالمقاهي  لقاءاتنا  في 
غبار  أعتالها  مشاجب  على  معلقة  قديمة  معاطف  عن  تختلف  ال 
النسيان. وجوالتنا التسكعية اليومية في الشوارع واألسواق، التي 
كنا نعدّها مضجرة، أضحت أماني وأشواقًا وأحالمًا. ومع كل ذلك، 
عَلمَنَا الوباُء المقيتُ درسًا مفيدًا، إن لم يكن ضروريًا لنا جميعًا. 
درسٌ مثل دقات جرس نحاسي أيقظنا من سبات طويل، لنفيق 
بعيون مفتوحة، وننفض عن أرواحنا وعقولنا غبارما أعتالها من 
غبار، وما أصابها من دوار واضطراب، وما حلَّ بها، طوال سنين، 
من  األعوام،  مرّ  على  بنا،  ألم  ما  ولنكتشف  وخمول.  كسل  من 
امتثال مقيت، جعلنا نطرح من حساباتنا مكر الطبيعة. ولنستيعد 
ارتباطنا بزخارف ومباهج دنيا تبيّن أننا لسنا على عجل لمفارقتها، 

ولنتوقف عن التأفف، واإلحساس بالضجر والملل ، ولنعيد اكتشاف حقيقة أنفسنا، نحن الذين 
توهّمنا أننا صرنا في منجاة من األوبئة، وفي مأمن من آفاتها ومصائبها، ولنعود لممارسة 

ما كنّا نفعله من توافه األشياء الحياتية اليومية، التي افتقدناها.
ذلك الصباح، وأنا أخوض بسيارتي في نهر الطريق، ذّكرني ما أحدثه بنا الوباء بما كانت 
تحدثه الفيضانات بتلك البلدة البوسنية البعيدة على الحدود مع صربيا، الواقعة على نهر 
درينا وجسره التاريخي العظيم، في رواية الكاتب البوسني - الكرواتي الرائع ايفو اندريتش 
البلدة  سكان  تصيب  التي  للمآسي  وصفه  دقة  وتحديدًا   )1945( درينا«  نهر  على  »جسر 
الفيضانات، وما تسببه من كوارث لهم وخسائر في األرواح والممتلكات. ويصف صبر  من 
وما  أحزانهم،  على  التغلب  في  وقدرتهم   ، وغجر  ويهود  سكانها، من مسلمين ومسيحين 
ومزارعهم من  ومنازلهم  بلدتهم  الفيضانات من مآس، وحماسهم الستعادة  لهم  تسببه 
الدمار، وإعادة إعمارها، فيكتب واصفا إياهم بعد انزياح كارثة فيضانية: »لذلك، على الجسر، 
بين السماء والنهر والتالل، تعلم جيل بعد جيل أال يحزنوا كثيرًا على ما تحمله معها مياه 
الفيضانات )من أرواح وممتلكات(، ألنهم أدخلوا في ال وعي فلسفة البلدة أن الحياة أعجوبة 
ال تُستوعب، كونها تهدرُ وتضيّع، لكنها مع ذلك تتحمُل، وتواصل االستمرار كالجسر على 

نهر درينا«.
الروح  إلى  يتسلل  الذي  الخريفي  الدفء  ذلك  البهيج،  البشري  الزخم  ذلك  الزحام،  ذلك 
قبل خاليا البدن، ذلك الفرح بعودتنا إلى الحياة، ذكرني، ذلك الصباح، بسكان تلك البلدة 
بما  التمتع  وعلى  الحياة،  على  عازمًا ومصممًا  وجعلني  الطبيعة،  مع  في صراعهم  البعيدة، 
تلقيه الدنيا في طريقي من مباهج صغيرة وبسيطة بامتنان، وعدم ابداء أي تبرم أو ضيق 
مستقباًل، بأي زحام من أي نوع، في أي شارع من الشوارع أو الطرقات، في أي مدينة من مدن 

الدنيا، في أي بلد أو أي بقعة على خريطة عالمنا الصغير.
ذلك الصباح.

ذلك األمل.

جمعة بوكليب

ذلك الصباح.. ذلك األمل

 دفء أحاديثنا 
في لقاءاتنا 

باملقاهي 
واملطاعم 

والحدائق 
صارت ذكريات، 

ال تختلف 
عن معاطف 

قديمة معلقة 
على مشاجب 

أعتالها غبار 
النسيان.

الشاعر
 إبراهيم 

األسطى عمر
نشرت صفحة مصلحة اآلثار الليبية 

على موقع »فيسبوك« مجموعة من الصور 
لزاوية العرقوب، وهي قرية من قرى الجبل 

األخضر تبعد عن مدينة البيضاء 34 كم.
سميت بزاوية العرقوب كونها تضم 
أعلى هضبة وبها زاوية لتعليم وتحفيظ 

القرآن، والمنسوبة إلى شيخ اسمه 
العرقوب فسميت باسمه.

منذ قرون بعيدة، سكنها الرومان 
فبنوا فيها مساكن وخزانات لتخزين مياه 

األمطار، وكذلك سكنها اإلغريق.
وتضم زاوية العرقوب واحدا من أكبر 

الكهوف المعلقة في شمال ليبيا.

 رحلة إلى
زاوية العرقوب

أقوالهمأقوالهم

- »يجب تثبيت الهدنة الراهنة في 
ليبيا بما يخدم إطالق حوار بين 

الفرقاء ال تجزئة البالد«.

المبعوث الخاص للرئيس الروسي
إلى الشرق األوسط وأفريقيا

ميخائيل بوغدانوف

- »مستعدون لتدريب الكوادر 
الفنية في قطاع الكهرباء والطاقات 

المتجددة، ودعم جهود توعية 
وترشيد المستهلك«.

السفير األلماني لدى ليبيا
 أوليفر أوفتشا

- »نأمل باالستفادة من خبرة الجانب 
الليبي في مكافحة المجموعات 

اإلرهابية خالل الحرب على تنظيم 
داعش في سرت«.

القائم بأعمال سفارة الفلبين
 لدى ليبيا

 ماردوميل مليكورو

- »نرفض الحلول العسكرية وكل 
أشكال التدخل في شؤون

 ليبيا الداخلية«.

رئيس الحكومة التونسية 
هشام المشيشي

فيكتوريا بيكهام .. 
صورة وجدل

أثارت مصممة األزياء العالمية،  فيكتوريا 
بيكهام ، الجدل بين متابعي صفحاتها على 

مواقع التواصل اإلجتماعي، بنشرها 
صورة عارية لعارضة أزياء، من 

أجل الترويج لمجموعتها الجديدة 
لخريف وشتاء 2021.

ويأتي ذلك تمهيدا للمشاركة في 
أسبوع الموضة في لندن، والذي 

سيقام بشكل افتراضي ورقمي هذا 
العام بسبب تفشي  فيروس كورونا  

حول العالم.
وأعادت جريدة »ديلي ستار« 

البريطانية نشر الصورة، إلعطاء 
نظرة خاطفة لمحبيها عن 

مجموعتها الجديدة حيث شاركت مقطعًا 
لعارضة ترتدي قالدة ضخمة وسرواال جينز 
وتوب شفافا يظهر جسدها، وبذلك تكون 

فيكتوريا خالفت قواعد عدم التعري التي 
تنص عليها قوانين التطبيق.

البكتيريا تقتل
مئات الفيلة

أعلنت حكومة بوتسوانا أنها عثرت، في 
منطقة دلبتا أوكافانغو )شمااًل(، على 
مئات الفيلة النافقة، أصابتها بكتيريا 

قاتلة.
وشرح الطبيب البيطري في وزارة 
الحياة البرية والمحميات الطبيعية، 

ممادي روبن، أن »سبب نفوق )الحيوانات( 
هو تسممها بفعل البكتيريا الزرقاء التي 

كانت آخذة في االنتشار في المياه«، 
حسب »فرانس برس«، الثالثاء.

وتضم بوتسوانا، التي تقع بين زامبيا 
وناميبيا وجنوب أفريقيا، نحو 130 ألف 

فيل حر، أي ما يعادل ثلث العدد اإلجمالي 
المعروف للفيلة في كل أنحاء أفريقيا.

وبلغ عدد الفيلة التي عثر عليها نافقة، 
منذ مارس، أكثر من 300. واستُبعد 

احتمال أن يكون الصيد الجائر هو السبب 
ألن أنياب الفيلة النافقة بقيت سليمة 

ولم تُمَسّ. كذلك استُبعدت فرضية 
إصابتها بمرض »الجمرة الخبيئة«.

والحظ روبن أن نفوق الفيلة توقف 
في نهاية يونيو، وهي الفترة التي تجفّ 

فيها مستنقعات المياه.

مستقبل »كورونا« 
في أفريقيا

حذر عالم الفيروسات األلماني، كريستيان 
دروستن، من شتاء صعب، بسبب تواصل 

انتشار فيروس »كورونا المستجد«، 
ويشير لألوضاع في أفريقيا.

ودروستن هو العالم الذي طور أول 
تجربة لتشخيص اإلصابة بـ»كورونا« 
على مستوى العالم، حسب »دويتشه 

فيله«. وقال دروستن: »في العام المقبل 
ستتوفر اللقاحات. وأعتقد أن األمر 

سيستمر حتى نهاية العام المقبل حتى 
يتوفر اللقاح لفئات محددة من المجتمع. 
والكمامة لن نتخلص منها سريعًا، ألنه 
حتى لو بدأنا بالتلقيح، فإن الجزء األكبر 

من السكان سيتوجب عليه استعمال 
الكمامات«. وتابع: »في أفريقيا يبدو 

تطور المرض أقل خطورة، وهذا قد يعود 
للبنية العمرية الفتية، لكننا اآلن ننظر 

فقط إلى المراكز الحضرية، حيث يعيش 
الكثير من الشباب. ونحن ال نعرف كيف 

يتطور الفيروس عندما ينتشر في الريف، 
وال نعرف كذلك وضع الوباء هناك. وهناك 
بيانات تفيد بأن اإلصابات تتراجع، لكن ال 

نعرف هل بإمكاننا تعميم هذا الشيء؟ 
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