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تلوث

فضاء

تعد منصات النفط والغاز البريطانية األكثر 
تلويًثا في بحر الشمال، وفق تقرير صادر 

عن مكتب متابعة ونشرته جريدة »إيفيننج 
ستاندارد« البريطانية، حيث يتم حرق كمية 
من الغاز غير المرغوب فيه كل عام والكافي 

لتدفئة مليون منزل. وأطلقت الحفارات 
النفطية في الجرف القاري البريطاني ببحر 

الشمال 13.1 مليون طن من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي 

خالل العام الماضي، وفًقا للبيانات الصادرة 
من مكتب »ريستاد إينيرجي«.

مليون 46
وظيفة

حول العالم  مهددة بسبب تعطل
 حركة السفر واالنتقال

 )ATAG( »مجموعة عمل النقل الجوي«

نفط

كل شيء

اكتشاف

قريبا في ليبيا
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»بنتاغون« يحشد لكسر شوكة روسيا في الباحة الخلفية لليبيا

 »اضطرابات الحدود« تهدد وصول السلع التونسية إلى السوق الليبية 

نواف
على غرار دول مجلس التعاون 

الخليجي، شهدت الكويت انتقاال سلميا 
وسلسا للسلطة، مع تولي ولي العهد 

نواف األحمد الجابر الصباح السلطة 
أميرا للكويت، خلفا لألمير الراحل صباح 

األحمد الجابر الصباح.
على مدار 58 عاما مضت الرحلة 

السياسية لألمير الجديد، اكتسب خاللها 
خبرات سيادية وتنفيذية مهمة تؤهله 

لإلمساك بمفاتيح دوالب البالد.
خبر الرجل شؤون الكويتيين منذ 

توليه منصب محافظ حولي، ثم وزارة 
الداخلية، والدفاع، والشؤون 

االجتماعية والعمل، ونائبا 
لرئيس الحرس الوطني، وأخيرا 

وليا للعهد في العام 2006.
لكن أسئلة صعبة 

تنتظر الرجل الذي يلقي 
قبوال واسعا في أوساط 
الكويتيين، خصوصا مع 

بدء موجة التطبيع الخليجي 
مع الكيان الصهيوني، 

واستمرار الخالفات الخليجية 
– الخليجية، عالوة على الملف 

األهم وهو العالقات مع 
إيران..

 فهل تكون سياسات نواف 
امتدادا لسلفه، أم أن هذا 
التغيير ينتظره تغيير أكبر؟

بسمة: »قبل األربعني« 
تجربة مرعبة 
ولكنها مهمة
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عثر فريق من الباحثين من الواليات 
المتحدة والصين أول دليل على وجود 

كوكب مرشح في مجرة أخرى. على بعد 
نحو 23 مليون سنة ضوئية من األرض. 

ووجد علماء الفضاء أدلة على وجود العديد 
من الكواكب خارج نظامنا الشمسي، يبلغ 

عددها اآلن باآلالف. ولكن حتى هذا الوقت، 
تم اكتشاف جميع الكواكب الخارجية داخل 

مجرة درب التبانة. ودفعت هذه االكتشافات 
العلماء إلى االعتقاد بوجود مليارات من 

الكواكب في مجرة درب التبانة.

من »بوزنيقة« إلى »الغردقة« والعودة

الدنقلي: املحكية ليست دينا ولست موظفا لديها

األزمة الليبية في انتظار محطتي برلني وجنيف

الدولة.  في  السيادية  المناصب  رئاسة  ستتولى 
كما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن إعادة الهيكلة 
الوحدة  وحكومة  الرئاسي  للمجلس  الجديدة 

المقبلة.  الوطنية 
وخالل لقاء وفدي المجلسين في 5 و6 سبتمبر 
جرى االتفاق على طريقة اختيار مرشحي المناصب 
التابعة  الكبرى  المؤسسات  تخص  التي  السيادية 
للدولة، ومنها المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف 
ليبيا المركزي، وجهاز الرقابة، وديوان المحاسبة. 
ليبيا  بشأن  الثاني  برلين  مؤتمر  عقد  وينتظر 
أكتوبر  من  الخامس  في  اإلنترنت  تقنية  عبر 
الجاري برعاية األمم المتحدة والحكومة األلمانية، 
وبحضور وزراء خارجية عدد من الدول، فضاًل عن 
الدعوة  وستوجه  ليبيا،  في  النزاع  طرفي  ممثلي 
والجامعة  األوروبي  واالتحاد  األفريقي  االتحاد  إلى 
المؤتمر  وهو  االجتماعات،  في  للمشاركة  العربية 
لمجلس  ــرارًا  ق دول  عدة  خرق  بعد  يأتي  الــذي 
األمن الدولي ينص على إخراج المرتزقة األجانب 

والمقاتلين وحظر توريد السالح إلى ليبيا. 
برلين  مؤتمر  المتحدة  األمــم  واستبقت 

المزمع  االتفاقات  معالم  لتحديد  جنيف  ومحادثات 
فرضها على مختلف األطراف مع التلويح بعقوبات 
ضدهم. وفي السياق ذاته قالت المبعوثة األممية 
تصريحات  في  وليامز  ستيفانى  ليبيا  إلى  باإلنابة 
يومًا   90 المرتزقة  إمهال  سيتم  إنه  تلفزيونية، 
الصراع،  طرفي  بين  اتفاق  إلــى  التوصل  بعد 

مقترح  وجــود  إلــى  مشيرة  البالد،  من  للخروج 
سرت  من  بدءًا  السالح  منزوعة  مناطق  بتأسيس 
لحماية المدنيين والبنية التحتية النفطية، وقالت 
النفطية،  الــثــروات  إدارة  ســوء  تعاني  ليبيا  إن 
حول  اتفاق  إلى  بالتوصل  تفاؤاًل  هناك  ولكن 
المشاركين  على  وليامز  وألحت  العوائد.  توزيع 
فى  المقررة  الليبية،  السالم  مفاوضات  جولة  في 
أسمائهم  طرح  بعدم  التعهد  الشهر  هذا  جنيف 
النهاية  وفي  انتقالية،  إدارية  ترتيبات  أية  ضمن 
بين  اجتماع  عقد  في  المتحدة  األمم  رغبة  أكدت 
الموافقة  أجل  من  المشري؛  وخالد  صالح  عقيلة 
أمل  على  إليه،  التوصل  سيتم  الذي  االتفاق  على 
أن ينتج اجتماع جنيف اتفاقًا على تشكيل المجلس 

الرئاسي الجديد والحكومة. 
اللتان  وتراقب عن كثب تركيا وروسيا القوتان 
هذه  ليبيا،  في  ومتضاربة  خاصة  مصالح  لهما 
الخارجية  وزيــر  فيه  اتهم  وقت  في  المسارات، 
بالعمل  األربعاء، موسكو  بومبيو،  مايك  األميركي 
ليبيا  في  األوضاع  وتصعيد  االستقرار  زعزعة  على 
في  اليونان.  من  صحفي  مؤتمر  خــالل  ــك  وذل

حكومة  قــوات  باسم  الناطق  قال  الــذي  الوقت 
وتحليل  المخابرة  إن وحدة  قنونو،  الوفاق، محمد 
المعلومات التابعة لقيادة العمليات رصدت »قيام 
الجوية  الجفرة  قاعدة  بتحصين  فاغنر  مجموعة 

بأكثر من 31 موقعًا«. 
مجلس  في  العقوبات  لجنة  رئيس  وكشف 
اعتراض روسيا والصين على  األمن، جنتر ساوتر، 
نشر تقرير يفضح منتهكي حظر السالح إلى ليبيا. 
األمم  مقر  في  للصحفيين  تصريحات  في  وأضاف 
إلى  تصل  لم  اللجنة  أن  نيويورك،  في  المتحدة 
جميع  موافقة  يتطلب  الذي  القرار  بشأن  إجماع 
األدوات  كل  سيستخدم  أنــه  مؤكدًا  األعــضــاء، 
الموضوع«.  حول  الشفافية  لـ»ضمان  الممكنة 
باالسم  المجلس  يحدد  أن  إلــى  الحاجة  وأكــد 
قرارات حظر  يخرقون بشكل سافر  الذين  ويفضح 

تصدير السالح إلى ليبيا. 
ــال«  جــورن ستريت  »وول  جــريــدة  ــارت  ــ وأث
المتحدة،  األمم  في  دبلوماسي  عن  األميركية، 
شحنات  من  ــارات  اإلم تصعيد  سمته  ما  قضية 
األسلحة واإلمدادات العسكرية إلى ليبيا، وبحسب 
للجنة  سري  تقرير  على  اطلع  الذي  الدبلوماسي 
بليبيا،  الخاصة  العقوبات  للجنة  التابعة  الخبراء 
يناير  أرسل بين شهري  اإلماراتي  الجو  فإن سالح 
الخبراء  يعتقد  رحلة   150 نحو  الماضيين  وأبريل 
دفاعية،  وأنظمة  ذخيرة  تحمل  أنها  األمميون 
باستخدام  الصيف  خالل  الرحالت  لعشرات  إضافة 
طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز »سي1-«، 
على  حفتر  هجوم  فشل  بعد  حتى  استمرت  التي 

طرابلس. 
وفي سياق صراع النفوذ في ليبيا، عادت تركيا 
الوراء في عدة مسائل شهدت توترًا  إلى  خطوات 
وتعلن  آخر  تنازاًل  تقدم  أن  قررت  إذ  فرنسا،  مع 
رغبتها التعاون مع باريس حول ليبيا. وقال الناطق 
التركية، إبراهيم كالين،  باسم رئاسة الجمهورية 
الرئيس  بين  جرى  الــذي  الهاتفي  االتصال  إن 
الفرنسي  ونظيره  إردوغــان،  طيب  رجب  التركي 
أن تركيا  إيجابيًا، موضحًا  إيمانويل ماكرون، كان 

قد تتعاون مع فرنسا ودول أخرى في ليبيا.
لعقد  الترتيبات  تجري  المناخ  هــذا  وضمن 
الحذر  عن  التخلي  دون  المرتقب،  جنيف  اجتماع 
مناطق  في  و»المرتزقة«  السالح  تحركات  تجاه 
التي  والجفرة  ســرت  أبــرزهــا  ليبيا  في  بعينها 
كمنطقتين  المقبلة  المخرجات  في  ستكرس 

منزوعتي السالح.

صداع الدين العام يؤرق االقتصاد الليبي
ارتفاع  من  المخاوف  وتيرة  ارتفعت 
بيانات  بعد  البالد،  في  العام  الدين 
في  ــمــركــزي  ال للمصرف  حــديــثــة 
العاصمة طرابلس، التي قدرت الدين 
 60 )نحو  دينار  مليار   84 بنحو  العام 
 ،2020 الحالي  العام  في  دوالر(  مليار 
المحلي  الناتج  من   260% وبنسبة 
وصفه  ما  يستدعي  مما  اإلجمالي، 

خبراء بـ»استراتيجية اطفاء«.
بيان،  في  حذر  المركزي  المصرف 
الدين  »استمرار  أن  من  مؤخرا  صدر 
معدالت  انخفاض  إلى  سيؤدي  العام 
على  سلبًا  والتأثير  االقتصادي  النمو 
أنه  إلــى  مشيرا  الــخــاص«.  القطاع 
دينار  مليار   26.7 بقيمة  قرضا  منح 
لتغطية الموازنة العامة للعام الحالي 
بسبب إقفال الحقول النفطية في يناير 

الماضي.
وتمثل عائدات النفط أكثر من 90% 
من إيرادات الموازنة، وتراجعت بشكل 
كبير بسبب إغالق الحقول والموانئ. 
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد 
حقول  في  القاهرة  القوة  حالة  رفعت 
وموانئ وصفتها بأنها »آمنة«، وذلك 
بعد يوم من إعالن القائد العام لقوات 
القيادة العامة المشير خليفة حفتر، أنه 

سيرفع الحصار عن النفط.
ــصــادي  ــت ــر الــمــحــلــل االق ــب ــت واع
المالية،  األوراق  ــوق  س ومــؤســس 
سليمان الشحومي أن الدين العام في 
إجراءاته  ليبيا »غير منظم« وال تسير 
حكومة  من  وخصوصا  للقانون،  وفقًا 
والمصرف  المعتمدة  غير  الــوفــاق 

المركزي في طرابلس.
ــرئــاســي  ــض الــمــجــلــس ال ــف وخ
إلى   ،2020 للعام  المالية  الترتيبات 
مليار   27.14 )نحو  دينار،  مليار   38
دينار  مليار   23 يناهز  بعجز  دوالر(، 
)نحو 16.5 مليار دوالر(، بسبب إقفال 
الموانئ والمنشآت النفطية في يناير 

االقتصادي  الخبير  ويوصي  الماضي 
»الــرقــم  بتحديد  الشكري  محمد 
النهائي للدين العام بعد استرداد ما 
يمكن استرداده مما صرف منه دون 
للحكومة  يمكن  حينها  حــق،  وجــه 
باالتفاق مع المصرف المركزي مطالبة 
الدين  بتقنين هذا  التشريعية  الجهة 
استراتيجية  يحدد  تشريع  باستصدار 
 5% بتخصيص  إما  الدين  هذا  إطفاء 
السنوية  النفط  مبيعات  إجمالي  من 
ولعدة سنوات أو بإعادة تقييم األصول 
كما  المركزي  ليبيا  لمصرف  األجنبية 
حددها قانون المصارف لسنة 2005«.
تفاصيل ص8

طرابلس - الوسط

كثير من متابعي الشأن الليبي يعتقد أن منتجات 
مصر  في  الليبية  األزمــة  فرقاء  بين  التفاوض 
)الغردقة( والمغرب )بوزنيقة(، والحقًا في ألمانيا، 
اإلخفاق  أو  النجاح  لمؤشر  قد تشكل »ترموميتر« 
في إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع بين الليبيين 
وسط  جنيف،  في  المرتقب  أكتوبر  اجتماع  خالل 
رئاسي جديد مع  لتشكيل مجلس  بالتمهيد  آمال 
تسمية حكومة وحدة وطنية، فيما تواصل األمم 
الغموض  سياسة  لالجتماعات،  الراعية  المتحدة، 

والتعتيم فيما يتعلق باألسماء. 
بين  الدبلوماسي  الحراك  وتيرة  وتسارعت 
األطراف المعنية باألزمة الليبية، في سبيل تنفيذ 
اتفاق هدنة دائمة يفضي في النهاية إلى توحيد 
عالقة  نقاط  وجود  رغم  السيادية  المؤسسات 
يتعلق  فيما  خصوصًا  الحل  تصورات  تعطل  قد 
بالمسائل األمنية والعسكرية، التي يتوقف عليها 
االقتصادية  أو  السياسية  األخرى  المسارات  نجاح 
الغردقة  محادثات  من  الهدف  وهو  واالجتماعية، 
االتفاق  هو  هنا  تحقق  اختراق  أهم  ولعل  بمصر، 
بين وفدين يضمان ضباطًا في الجيش والشرطة 
يمثلون كاًل من حكومة الوفاق الوطني والقيادة 
ومسؤوليات  مهام  موضوع  إحالة  على  العامة 
العسكرية  اللجنة  إلى  النفطية  المنشآت  حرس 
من أجل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان انتظام 
اإلفراج  حول  واالتفاق  والتصدير،  اإلنتاج  عملية 
من  الهوية  على  محتجز  هو  من  كل  عن  الفوري 
دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة 
العسكرية  العمليات  بسبب  المحتجزين  لتبادل 
أعلنت  ما  وفق  أكتوبر،  شهر  نهاية  قبل  وذلك 
انعقاد  وتأخر  ليبيا.  في  المتحدة  األمــم  بعثة 
المغربية  بوزنيقة  محادثات  من  الثانية  الجولة 
للدولة  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  بين 
استنادًا إلى الجدول الزمني المتفق عليه بدعوى 
»أسباب لوجستية«، بينما أشارت المعلومات إلى 
مطالبة  وفده وسط  أعضاء  الدولة  تغيير مجلس 
سبب  وفهم  األعمال  جدول  بتحديد  النواب  وفد 

التغيير. 
جهودها  المغربية  السلطات  تكثف  وفيما 
المجلس  رئيسي  بجمع  المحادثات  هذه  إلنجاح 
وعقيلة  المشري  خالد  والنواب  للدولة  األعلى 
وعلى  »بوزنيقة«  مخرجات  على  للتوقيع  صالح 
التي  الشخصيات  اختيار  آلية  تحديد  رأسها 

•  ممثلو المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب المشاركون بالحوار الليبي في المغرب، 6 سبتمبر 2020         

منحة إيطالية ملكافحة 
»كورونا« في الجنوب

قررت الحكومة اإليطالية تخصيص منحة 
مالية بـ400 ألف يورو لدعم برامج مكافحة 
جائحة »كورونا« في مناطق الجنوب الليبي، 

المتضررة من الوباء، حسب نائب رئيس البعثة 
الدبلوماسية اإليطالية في طرابلس، والتر دي 

مارتينو. وأشار مارتينو خالل لقائه مدير عام 
المركز الوطني لمكافحة األمراض، بدر الدين 

النجار، إلى تكليف إحدى المنظمات الدولية 
اإلنسانية بالتعاون مع السلطات الصحية 

والمركز في هذا اإلطار.
ووعد بتوفير شحنة وافية من الكمامات 

الطبية ضمن المساعدات العينية التي تمنحها 
الحكومة اإليطالية لليبيا، حسب بيان المركز 

أول من أمس الثالثاء.
وناقش االجتماع الوضع الوبائي المحلي 

لجائحة »كورونا«، والجهود المبذولة الحتواء 
انتشار الفيروس، وأثنى المسؤول اإليطالي 

على جهود مركز مكافحة األمراض في مكافحة 
»كورونا«، والتعاون مع الهيئات والمنظمات 
الدولية واالستجابة السريعة لتقديم خدمات 

المسح والتشخيص المعملي واالستشارات 
الفنية. ووصل إجمالي اإلصابات بالفيروس في 

ليبيا إلى 33 ألًفا و213 حالة: 14 ألًفا و168 
نشطة، وتعافي 18 ألًفا و518 مصابًا، و527 

متوفى، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البالد .

طرابلس، جنيف، القاهرة: الوسط

واجتماعية،  اقتصادية  وأزمــات  وأوبئة  حروب  بين 
و   المهمشين  ضــد  والتمييز  الظلم  قضية  فرضت 
ودخلت  المجتمعي،  االهتمام  على  نفسها  اليتامى 
عليه  القائمون  يشغل  لم  بلد  في  مسؤولين  مكاتب 
سوى صراعات السلطة والثروة. في ٧ سبتمبر الماضي، 
المقوب ضمير  اإلعالمية حنان  بثتها  التي  الرسالة  هزت 
»ظلم  من  له  تعرضت  عما  تحدثت  حين  المجتمع، 

وتمييز« بناء على اعتبار اليتم. 
تحدثت  المؤثرة  اإلنسانية  تجربتها  ــع  واق ومــن 
وظلم  »إجحاف  من  اليتامى  له  يتعرض  عما  اإلعالمية 
تشريعي وإداري«، إذ أنها وُلدت يتيمة وقضت السنتين 
المخضرمة  اإلعالمية  الرعاية.  بدار  عمرها  من  األوليين 
العشرين،  بلغت  حتى  أسرة  مع  عاشت  المقوب  حنان 
عودتها،  الــدار  طلبت  بالتنبي،  والداها  توفي  وحين 
له  تعرضت  ما  إلى  وأشارت  الكفيل،  أسرة  تدخالت  رغم 

كما  جريمة«،  اليتم  و»كأن  الوصم  بسبب  معاناة  من 
حرمت من حقها في التعليم الجامعي بسبب عدم وجود 
من  استجابة  لقيت  المقوب  رسالة  كافية.  ثبوتية  أوراق 
العقيد  بنغازي،  فرع  المدنية،  األحــوال  مصلحة  مدير 
بنين  الرعاية،  دار  رئيس  مع  بحث  الذي  الدرسي  أسامة 
أطفال  تسجيل  في  اإلســراع  سبل  أبليبلو،  عبدالرحمن 

الدار وإصدار أرقام وطنية لهم.
هذا  في  الصعاب  لتذليل  استعداده  أبــدى  الدرسي   
الشأن، وإصراره على متابعة مشاكلهم في السجل المدني 
ورغم  سرعة.  بأقصى  معامالتهم  إلتمام  مباشر  بشكل 
قانونيين وحقوقيين يشيرون  أن  إال  العاجل،  التحرك  هذا 
إلى خلل هيكلي في بنية تشريعية قاصرة تضيع مستقبل 
يحتاج  ما  وهو  معالجتها،  ينبغي  والمهمشين،  األيتام 

برلمانًا وطنيًا واحدًا لبلد واحدة غير مقسمة أو منقسمة. 
تفاصيل ص4

 وتيرة الحراك الدبلوماسي تسارعت 
بين األطراف المعنية لتثبيت هدنة 

دائمة و توحيد المؤسسات

 الليبيون يتطلعون إلى  مؤتمر برلين 
الثاني خالل أيام  بهدف إخراج 

المرتزقة وتأكيد حظر توريد السالح

حركة انتقاالت 
واسعة في الصفقات 

بني األندية الليبية

»صرخة حنان« تحيي ملف املهمشني واأليتام

 حنان املقوب
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جيمس كاميرون: الجزء الثاني من »أفاتار« جاهز للعرضجيمس كاميرون: الجزء الثاني من »أفاتار« جاهز للعرض

»كوفيد - »كوفيد - 1919« يزيد الطلب على األجهزة « يزيد الطلب على األجهزة 
اللوحية ذات الحجم األكبر اللوحية ذات الحجم األكبر 

بشكل  واشنطن  في  أميركي  قاٍض  أوقف 

بمنع شركة  ترامب  إدارة  أصدرته  أمرًا  موقت 

لشركة  التابع  »غوغل«  البحث  ومحرك  »آبل« 

توك«  »تيك  تطبيق  تحميل  من  »ألفابيت«، 

اإلنترنت،  على  القصيرة  المصورة  للمقاطع 

مساء  سريانه  يبدأ  أن  المقرر  من  كان  الذي 

األحد الماضي، ووافق قاضي المحكمة الجزئية 

من  متأخرة  ساعة  في  نيكولز  كارل  األميركية 

األحد على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة 

»بايت دانس« المالكة لـ»تيك توك«، للسماح 

باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات 

»في  رفض  القاضي  لكن  المتحدة،  بالواليات 

لوزارة  اإلضافية  القيود  وقف  الحالي«  الوقت 

 12 في  سريانها  المقرر  من  التي  التجارة، 

نوفمبر المقبل، والتي قالت إدارة تطبيق »تيك 

استخدام  استحالة  إلى  ستؤدي  إنها  التطبيق في أميركا.توك« 

بمنع تحميل تطبيق »تيك توك«قاٍض يوقف أمر الرئيس األميركي 

إغالق لعبة » FarmVille« عبر »فيسبوك« في نهاية العام

  

CINEMA
CINEMA

يقام  أخرى،  كثيرة  عالمية  ملتقيات  غرار  على 

من  وهو  الفيديو،  أللعاب  طوكيو  معرض 

المجال،  هذا  في  الكبرى  السنوية  المواعيد 

بسبب  العام  هذا  حصرا  افتراضية  بنسخة 

المعروف  »كوفيد19-«  فيروس  جائحة 

قد  الوضع  هذا  لكن  المستجد«،  بـ»كورونا 

هذا  وأثبت  الحدث،  على  إيجابًا  ينعكس 

استقطب  إذ  الفتًا،  شعبيًا  نجاحًا  الحدث، 

زائر  ألف   250 أكثر من  األخيرة  السنوات  في 

أن  غير  خاللها.  يقام  التي  األربعة  األيام  في 

العالم  حول  الفيديو  ألعاب  قطاع  في  سريعًا.تأثيره  ينحسر 

المحلل في شركة »كانتان غايمز«  ويقول 

المعرض  هذا  إن  توتو:  سيركان  طوكيو  في 

إلى   10 منذ  انحداري  منحى  في  »يسير 

تراجع  إلى  خصوصًا  ذلك  عازيًا  سنة«،   15

خالل  العالم  في  اليابانية  األلعاب  هيمنة 

 1996 في  الحدث  هذا  وُأطلق  الفترة،  هذه 

في  أساسي  عالمي  كملتقى  موقعه  وأثبت 

المجال منذ مطلع القرن الحالي، لكنه يواجه 

أخرى  مشابهة  أحداث  مع  شرسة  منافسة 

ُألغي  الذي  أنجليس  لوس  معرض  بينها 

هذا العام، ومعرض »غايمزكوم« في مدينة 

افتراضيًا  ُأقيم  الذي  ألمانيا  غرب  أسابيع.كولونيا  قبل 

العدد  األلماني  المعرض  ويستقطب 

ألعاب  مطوري  أن  كما  الزوار،  من  األكبر 

أحدث  عن  للكشف  يفضلونه  باتوا  الفيديو 

الصحفي  ويقول  الجمهور،  أمام  إنتاجاتهم 

براين  المتخصص،  »كوتاكو«  موقع  في 

والذي يغطي  اليابان  المقيم في  أشكرافت، 

»يبدو  عامًا:   15 من  أكثر  منذ  الحدث 

يشهد  واإلعالنات  الزوار  عدد  أن  لي 

عام«  كل  في  مطردًا  تراجعًا 
خالل معرض طوكيو.

»طوكيو« أللعاب الفيديو»كورونا« يوسع جمهور معرض 
أعلن المخرج جيمس كاميرون في مقابلة مع النجم أرنولد شوارزنيغر، االنتهاء من تصوير الجزء الثاني 
Avatar، وقال كاميرون إن الفيلم اكتمل بنسبة 100 % وجاهز للعرض، بعد تأجيل  من فيلم »أفاتار« 
واستمر  الماضي،  العام  نهاية  في  بدأ  الفيلم  من  الثاني  الجزء  تصوير  وكان  مرات،  لـ8  موعد طرحه 
إلى بداية العام الجاري، وكشفت شركة 20th Century أول صورة من كواليس تصوير العمل، من 
خالل الحساب الرسمي للفيلم على »تويتر«، وكشفت الصورة أربعة من أبطال العمل، وهم يقومون 
تحت  أكبر  بشكل  سيدور  الفيلم  من  الجديد  الجزء  إن  حيث  السباحة،  حمامات  أحد  بالتصويرمن 
ورثينجتون  وسام  سالدانا  زوي  من  كل  الصورة  في  وظهر  السابع«.  »اليوم  لموقع  وفقًا  المياه، 
وكيت وينسلت وكليف كورتيس في حمام سباحة يستخدم اللتقاط الحركة تحت الماء، ويحمل 
الخزان نفسه كمية هائلة من المياه تبلغ 900 ألف غالون، وكان المخرج جيمس كاميرون أكد 
بسبب  اآلن  من  قبل شهرين  التصوير  تأجيل  رغم  موعده  في  الفيلم  بطرح  الشديد  تفاؤله 
الفيلم سيتم طرحه بموعده  المخرج الشهير أعرب عن ثقته بأن  فيروس »كورونا«، إال أن 

وتحديدًا في 17 ديسمبر من العام المقبل.

الحواسيب  سوق  إلى  الحياة  األكبر  الحجم  ذات  اللوحية  األجهزة  أعادت 
أنحاء  جميع  في  إغالق  من  تبعها  وما  التاجي  الفيروس  جائحة  خالل  اللوحية 
 ،»Strategy Analytics« شركة  من  جديد  بحثي  لتقرير  وفقًا  وذلك  العالم، 
أصبحت  حيث   ،2010 العام  أوائل  في  اللوحية  باألجهزة  االهتمام  وتضاءل 
في  لوضعه  مالئمة  بأبعاد  االحتفاظ  مع  قوة  وأكثر  أكبر  الذكية  الهواتف 
المنزل،  في  موجود  جيبك ألنك  في  إلى جهاز  بحاجة  تكن  لم  وإذا  الجيب، 
الحجم  ذات  الشاشة  فإن  بعد،  عن  التعلم  أو  العمل  في  ساعات  وتقضي 
ونتيجة  أخرى،  مرة  قيمة  ميزة  تصبح  اللوحي  الجهاز  يوفرها  التي  األكبر 
األجهزة  سوق  »إن   :»Strategy Analytics« شركة  تقول  لذلك، 
على  الطلب  ويزداد   .»2014 منذ  نشهده  معدل  بأسرع  تنمو  اللوحية 
العالمية ألول  المبيعات  زيادة  الحجم األكبر مع  اللوحية ذات  األجهزة 
يتحولون  المستهلكين  أن  التقرير  ويظهر   ،2014 العام  منذ  مرة 
إلى الشاشات ذات الحجم األكبر، ومن المتوقع أن تزداد المبيعات 
1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 160.8  العالمية بنسبة 

.2020 مليون وحدة في العام 

 »FarmVille« أنها ستغلق لعبة الويب المزرعة السعيدة »Zynga« أعلنت شركة
األصلية على »فيسبوك« في نهاية العام، حسبما أعلنت الشركة، ومثل عديد األلعاب 
والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد  من  المتصفحات  إلى  المستندة  األخرى 
انتشارًا  األكثر  التقنية  كانت  التي  الفالش،  تقنية  باستخدام   »Farmville«بناء جرى 

واستخدامًا في تطوير محتوى الوسائط المتعددة وتوزيعه على الويب.
 ،2009 العام  في  مرة  إطالقها ألول  منذ  عامًا   11 بعد   :»Zynga« وقالت شركة
نعلن رسميًا إغالق لعبة »FarmVille« األصلية عبر »فيسبوك«، مضيفة: كما ذكرنا 

سابقًا، ستتوقف »أدوبي« عن توزيع مشغل فالش وتحديثه لجميع متصفحات 
الويب، وستتوقف »فيسبوك« عن دعم ألعاب فالش على منصتها تمامًا 

بعد 31 ديسمبر 2020، مما يعني تأثر »FarmVille« بشكل مباشر 
نتيجة لذلك.

لن  إنها  الماضي:  يوليو  في شهر  »فيسبوك«  وقالت شركة 
تدعم ألعاب فالش اعتبارًا من 31 ديسمبر، وهو التاريخ نفسه 
وجرى  تمامًا،  فالش  مشغل  »أدوبي«  شركة  فيه  تنهي  الذي 
إطالق اللعبة في العام 2009 وكان لديها أكثر من 10 ماليين 

مستخدم نشط يوميًا في أقل من شهرين.

نشط  العب  مليون   30 نحو  على  حصلت  شعبيتها،  ذروة  وفي 
ذلك  وتبع  قياسية،  إيرادات  تحقيق  إلى   »Zynga« دفع  مما  يوميًا، 

على سحر  تستحوذ  لم  الالحقة  األلعاب  لكن  وتكملة،  إصدار محمول 
في  االستمرار  من   »FarmVille«العبو وسيتمكن  األصلية،  النسخة 

17 نوفمبر، على أن يتم بعد ذلك  التطبيق حتى  عمليات الشراء داخل 
إغالق نظام الدفع، ولن تقبل اللعبة أي مدفوعات داخل التطبيق، ولن تتم 

معالجة أي مبالغ مستردة خالل هذا الوقت.
ذلك  وبعد  ديسمبر،   31 حتى  اللعبة  لعب  بإمكانك  يزال  وال 

محمولة  نسخة  إن   :»Zynga« وتقول  نهائيًا،  إغالقها  سيتم 
قريبًا،  العالم  أنحاء  جميع  في  ستتوفر   »FarmVille 3« من 

 Farmville« إلى  الالعبين  انضمام  إلى  الشركة  وتتطلع 
 Farmville 2: Country«و  »2: Tropic Escape

Escape«، وقالت »Zynga«: نحن ندرك أن العديد منكم 
كان معنا منذ البداية، مما ساعد في بناء مجتمع عالمي مذهل 

من الالعبين الذين استمتعوا بهذه اللعبة بقدر ما استمتعنا 
بها على مرّ السنين، لذلك نقول لكم: شكرًا.

كبريات منصات اإلنترنت  تتحد ملكافحة الكراهية

كشفت شركة »مايكروسوفت« النقاب عن منصة سحابية جديدة تهدف 
إلى تمكين مشغلي االتصاالت من بناء شبكات الجيل الخامس »G«5 على 
نحو أسرع، وخفض التكاليف، وبيع خدمات مخصصة لعمالء األعمال، وبعد 
بها، دفعت  الخاصة  االتصاالت  الصينية من شبكة  حظر شركة »هواوي« 
»مايكروسوفت  مثل:  الكبرى،  األميركية  الشركات  األميركية  الحكومة 
للمشاركة بدرجة أكبر في شبكات الجيل الخامس، وهي تقنية تعد بتمكين 
ومزيد  بعد  عن  الجراحة  إلى  القيادة  الذاتية  السيارات  من  شيء؛  كل 
التصنيع اآللي، وقالت »مايكروسوفت«: إن المنصة الجديدة ستكون على 
» Azure« الخدمة الرائدة من مايكروسوفت في مجال الحوسبة السحابية. 
المرونة  وتعطي  التحتية،  البنية  تكاليف  ستخفض  إنها  الشركة  وتقول 

إلضافة الخدمات عند الطلب واستخدام الذكاء الصناعي ألتمتة العمليات.
 »Azure Networking  « شركة  رئيس  نائب  الخالدي،  يوسف  وقال 
لوكالة »رويترز«: إن الشركة قد تخفض التكاليف بنسبة 30 في المئة إلى 
40 في المئة في بعض الحاالت، ودخلت الشركة المطورة ألنظمة ويندوز، 
على  استحواذها  بعد  الخامس  الجيل  شبكات  ساحة  في  أوفيس،  وبرامج 
 »  »Metaswitchو Affirmed Networks« « السحابية الشبكات  شركات 

في وقت سابق من العام الحالي.

شعر الحكمة
سبب موتنا ماهو أمغير كورونا***نحنا مرضنا من عرب باعونا

ومو أمغير شم وذوق فيه مراره***نحنا مرضنا من عرب سمساره
حتي م املعيشه واحلياة أحرمونا***ال عاد ضي وال أهناك أدباره
وال من أميا نشربوا خلونا  *** نحسابوا أنعيشوا يف هنا وحضاره

                 عليك بخت يقهر الورا ردونا

»مايكروسوفت« تدخل في 
سباق الجيل الخامس

1000

●    استعراض لاللعاب البحرية بمدينة بنغازي 30 سبتمبر 2020

كلمة

أغنية أصالة »رفقًا« تثير 
الجدل على »يوتيوب« 

أثارت األغنية الجديدة للمطربة 
السورية أصالة »رفقًا« جداًل 
شرعيًا وشعبيًا واسعًا عقب 
اقتباسها حديثا نبويا بلغت 

أصداؤه ساحات القضاء في مصر، 
وأصدرت أصالة أغنية »رفقًا« 

األسبوع الماضي وتضمنت 
كلماتها اقتباسًا من حديث نبوى، 
حيث جاء فيها: »رفقًا بمن عنهن 

قيل استوصوا خيرًا بالنساء فقد 
خلقن بضعفهن وزادهن اهلل 

حياًء«.
ويشير هذا المقطع من األغنية 
إلى حديث النبي محمد صلى اهلل 

عليه وسلم: »استوصوا بالنساء 
خيرًا«، األمر الذي أثار انتقادات 

واسعة لها استدعت ردًا من 
هيئة البحوث اإلسالمية بمصر، 

وقدم المحامي سمير صبري 
بالًغا للنائب العام حمادة الصاوي 
للتحقيق مع أصالة نصري بسبب 

اقتباسها جزًءا من حديث نبوي 
في أغنيتها الجديدة »رفًقا«.

وعلق مجمع البحوث اإلسالمية 
باألزهر، في بيان، على الجدل 

المثار حول أغنية أصالة نصري 
قائاًل: »االقتباس من الحديث 

النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا 
من أغنية، أمر ال يليق بمقام 

النبوة وال مكانة األنبياء.

ومنها  اإلنترنت،  منصات  كبريات  وقعت 
مكافحة  لتعزيز  المعلنين  مع  اتفاقًا  »فيسبوك«، 
أعلن  ما  حسب  عبرها،  الكراهية  على  التحريض 
تعقب  خطوة  وهي  للمعلنين،  العالمي  االتحاد 
على  احتجاجًا  المنصات  هذه  لها  تعرضت  مقاطعة 
ويشمل  المجال،  هذا  في  منها  تراخيًا  اعتبر  ما 
ويتضمن  و»يوتيوب«  »تويتر«  أيضًا  االتفاق 
رصد  تتيح  واضحة  تعريفات  مجموعة  األولى  للمرة 

الذي ينطوي على كراهية. اإلنترنت  محتوى 
تجارية  عالمات  بينهم  المعلنين،  مئات  وكان 
تحظى بشعبية كبيرة، علقت في يوليو الفائت نشر 
بعنوان  حملة  إطار  في  »فيسبوك«  عبر  إعالناتها 
الكراهية  )أوقفوا  بروفيت«  فور  هيت  »#ستوب 
العمالقة  المجموعة  ودعت  الربح(،  إلى  الهادفة 
تكثيف  إلى  االجتماعي  التواصل  شبكات  مجال  في 
أخبار  من  منصاتها  على  ينشر  ما  لمكافحة  العمل 

كراهية. على  ينطوي  ومحتوى  مضللة 
قرر  الماضي،  سبتمبر  شهر  منتصف  وفي 
كارداشيان  كيم  بينهم  المشاهير  من  عدد 
تجميد  بيري،  وكايتي  كابريو  دي  وليوناردو 
ليوم  و»إنستغرام«  »فيسبوك«  على  حساباتهم 
االتحاد  وأوضح  القضية،  بهذه  للتذكير  واحد 
»فيسبوك«  أن  بيان  في  للمعلنين  العالمي 
اختصاصيين  »مع  قررت  و»تويتر«  و»يوتيوب« 
التحالف  في  أعضاء  ووكاالت  التسويق  في 
اعتماد  المسؤولة،  التواصل  لوسائل  الدولي 
تحدّد  التي  التعريفات  من  مشتركة  مجموعة 
من  وسواه  الكراهية  خطاب  ضمن  يندرج  ما 
جهود  لمراقبة  والتعاون  المسيئة،  المحتويات 
البالغ  المجال  هذا  في  تحسّن  لتحقيق  القطاع 

الحساس«.
االعتراف  يتناول  االتفاق  أن  االتحاد  وأوضح 

بهذه التعريفات، وبتطوير المعايير التي تتيح رصد 
ونشر  مستقلة،  رقابة  وفرض  الكراهية،  خطاب 
المحتويات  هذه  عن  إعالنات  نشر  تمنع  أدوات 
تعريف  اعتماد  أن من شأن  االتحاد  ورأى  المسيئة، 
الكراهية على اإلنترنت عدم  صحيح لماهية خطاب 
مما  الخاصة،  معاييرها  تستخدم  منصة  كل  ترك 
يصعّب على الشركات اتخاذ قرار في شأن المنصة 

إعالناتها. عليها  ستنشر  التي 
مارك  العام  مديرها  »فيسبوك«  مؤسس  وأكد 
مصممة  الشبكة  أن  الفائت،  يوليو  في  زاكربرغ، 
على  ينطوي  مضمون  بنشر  السماح  عدم  على 
رئيس  نائب  وأبدت  على صفحاتها،  كراهية  خطاب 
كارولين  العالمية  التسويقية  للحلول  »فيسبوك« 
لكل  يوفر  االتفاق  كون  إلى  ارتياحها  إيفرسون، 
األطراف »لغة موحدة تتيح تعزيز مكافحة الكراهية 

اإلنترنت«. على 
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كانت آليات حل األزمة 
الليبية في مرحلة ما 
بعد وقف إطالق النار 

بين طرفي النزاع 
محورا لمباحثات مضت على طريقة 

التسليم والتسلم بين مدينتي 
الغردقة المصرية وبوزنيقة 

المغربية برعاية األمم المتحدة، 
فيما يترقب المتابعون للشأن 

الليبي جولة الحوار الليبي المقررة 
في النصف الثاني من أكتوبر، والتي 

وضعت لها األمم المتحدة عدة 
شروط في حوارات إعالمية متفرقة 

أدلت بها المبعوثة األممية باإلنابة 
إلى ليبيا ستيفاني وليامز، وكان 
أبرزها الحديث عن عقوبات على 

معرقلي الحوار المقرر في جنيف، 
وسط تساؤالت محللين عن اخترقات 

يمكن أن تحققها مفاوضات 
الخريف.

تفاهمات بوزنيقة والغردقة متهد الطريق جلنيف

هل تكون »جوالت الخريف« بداية حل األزمة الليبية؟
في الغردقة، وبرعاية بعثة األمم المتحدة ، أوصت 
بين  المباشرة  والعسكرية  األمنية  المحادثات 
والشرطة،  الجيش  من  ضباطًا  يضمان  وفدين 
المسلحة  و»الــقــوات  الوفاق  حكومة  ويمثالن 
خطوط  فتح  في  بــاإلســراع  الليبية«  العربية 
حرية  يضمن  بما  والبرية  الجوية  المواصالت 

التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.
المحادثات التي عقدت يومي 28-29 سبتمبر 
التصعيد  حمالت  بإيقاف  أيضا  أوصت  الحالي، 
بخطاب  واستبداله  الكراهية  وخطاب  اإلعالمي 
وفق  واإلرهــاب،  العنف  ونبذ  والتصالح  التسامح 
بيان للبعثة األممية، وتشمل أيضا اإلسراع بعقد 
بلقاءات  المشتركة  العسكرية  اللجنة  اجتماعات 
الفوري  واإلفراج  المقبل،  األسبوع  خالل  مباشرة 
عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي 
لتبادل  العاجلة  التدابير  واتخاذ  قيود،  أو  شروط 
قبل  العسكرية،  العمليات  بسبب  المحتجزين 
لجان  تشكيل  عبر  المقبل  ُاكتوبر  شهر  نهاية 

مختصة من األطراف المعنية.
المجتمعون درسوا الترتيبات األمنية للمنطقة 
ضوء  على  المقبلة  المرحلة  في  ستحدد  التي 
)5+5(؛  المشتركة  العسكرية  اللجنة  اجتماعات 
مع أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس 
المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 
وإعطائه األولوية لغرض تقييم الموقف من جميع 
جوانبه ودراسته واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان 

انتظام عملية اإلنتاج والتصدير.
جاءت  فقد  العسكرية،  المحادثات  أهمية  ومع 
الروسية  »سبوتنيك«  لوكالة  ويليامز  تصريحات 
بشأن  التفاصيل  من  مزيد  على  الضوء  لتسلط 
مصير  في  البحث  إن  قالت  إذ  المباحثات،  هذه 

أحد  يعتبر  ليبيا،  في  األجنبية  والقوات  المرتزقة 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  حــوار  في  البنود 
المتعلقة  األخــرى  البنود  إلى  باإلضافة   )5+5(
بوقف إطالق النار وحل الميليشيات وإعادة تأهيل 
ودمج المسلحين في المؤسسات األمنية، كاشفة 
أن األطراف الليبية المشاركة في محادثات )5+5( 
إطالق  وقف  على  االتفاق  تم  حال  في  أنه  حددت 
القوات  هذه  تغادر  أن  يجب  دائــم،  بشكل  النار 
وتحت  يوما   90 غضون  في  البالد  والمرتزقة 

إشراف األمم المتحدة.
أميركي  بترحيب  حظيت  الغردقة  اجتماعات 
ريتشارد  ليبيا،  في  األميركي  السفير  لسان  على 
العملية  نجاح  على  »دليل  اعتبرها  الذي  نورالند 
تغريدة  وفــق  المتحدة«،  األمــم  تيسرها  التي 
للسفارة األميركية على صفحتها بموقع التواصل 
الخارجية  وزارة  رأت  كذلك  »تويتر«،  االجتماعي 
اإليطالية أن استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية 
الستدامة  ضروريًّا  أمرًا  يعد   »5+5« المشتركة 
وقف إطالق النار في ليبيا، حسب تغريدة نشرتها 

وكالة األنباء اإليطالية »آكي« الثالثاء.
العسكري  الحوار  مع  متزامن  توقيت  وفــي 
تجري  التحضيرات  كانت  الغردقة،  في  واألمني 
محادثات  من  الثانية  للجولة  بوزنيقة  مدينة  في 
للدولة الستكمال  النواب واألعلى  وفدي مجلسي 
وتفعيل  تنفيذ  تضمن  التي  الالزمة،  اإلجــراءات 
في  أعلنوا  الوفدين  أعضاء  وكان  االتفاق.  هذا 
يوم  بوزنيقة  في  األولى  الجولة  اجتماعات  ختام 
10 سبتمبر عن توصلهم إلى »اتفاق شامل حول 
لتولي  والموضوعية،  الشفافة  واآلليات  المعايير 

المناصب السيادية«.
من  التطلعات  سقف  عن  األنباء  وتتضارب 

هذه الجولة التي تستضيفها الحكومة المغربية، 
للحوار  محايد  إطار  بتوفير  التزامها  عن  وتحدثت 
لرئيس  تصريحات  وفق  الليبية،  األطــراف  بين 
إذ  العثماني،  الدين  سعد  المغربي،  الحكومة 
مبعوث  يقول  الليبيين  الطرفين  صعيد  وعلى 
العربي،  المغرب  لــدول  النواب  مجلس  رئيس 
هذه  إن  النصر،  سيف  غيث  عبدالمجيد  السفير 
تولي  ومعايير   ١٥ المادة  على  تتركز  الجولة 
الدولة،  مجلس  رئيس  لكن  السيادية،  المناصب 
»فبراير«  قناة  على  لقاء  في  قال  المشري،  خالد 
اللقاء سيعقد الخميس المقبل  مساء اإلثنين، أن 

عليها في  المتفق  والمبادئ  األسس  على  لتوقيع 
منذ  جرى  الذي  بوزنيقة،  الجتماع  األولى  الجولة 
بوزنيقة  في  المجتمعين  أن  موضحا  أسبوعين. 
تتعلق  أولية  تفاهمات  إلى  توصلوا  المغرب  في 
بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى 
التفاهمات  هذه  أن  مضيفا  السيادية،  المناصب 

عُرضت على المجلس األعلى للدولة.
إلى  بوزنيقة  حوار  توصيات  رفع  المقرر  ومن 
في  عقده  المقرر  الليبي  السياسي  الحوار  منتدى 
النصف الثاني من أكتوبر من أجل دراستها؛ حسب 
ورئيسة  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  تأكيدات 

بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة التي 
قالت إنه لن يدور أي نقاش حول اسم معين.

الحوار  طاولتي  توصيات  أن  محللون  ويــرى 
تشكيل  إلى  تؤسس  ربما  وبوزنيقة  الغردقة  في 
حكومة وحدة وطنية، وهو أمر تراهن عليه األمم 
يهدف  الليبي  الحوار  إنمنتدى  قالت  إذ  المتحدة، 
وطنية«،  وحــدة  »حكومة  على  التفاوض  إلــى 
مؤكدة أن تلك الحكومة ستحدد انتخابات تهدف 
أخيرًا إلى توحيد الدولة »بعد سنوات من الصراع 
الخارج«، وفق تصريحات أدلت بها  المدعوم من 

لوكالة »بلومبرغ« األميركية.
إلى  جنبا  العصا  وضع  حاولت  األممية  البعثة 
جنب مع الجزرة قبل جولة جنيف، إذ لوحت بفرض 
محادثات  إفساد  يحاول  مَن  كل  على  عقوبات 
وليامز  تصريحات  وفق  وذلــك  المقبل،  الشهر 
التي قالت إن الكثير من الليبيين طالبوا بمعاقبة 
هو  »هذا  مضيفة:  القادمة،  المحادثات  مفسدي 
المكان الذي يتعين على المجتمع الدولي أن يأتي 
فيه.. يجب النظر إلى حصيلة أولئك الذين يسعون 
إلى تعطيل العملية السياسية.. هذه رسالتي إلى 
بل  العقوبات«،  تفعيل  يجب  الدولي،  المجتمع 
ووضعت شرطا آخر وهو »تنحية أي شخص يشارك 
في محادثات جنيف نفسه من النظر في مناصب 
المفاوضات  تعثر  لتجنب  المرتقبة،  الحكومة  في 

بشأن تضارب المصالح«.
في  ليبيا  حول  دولــي  مؤتمر  عقد  أن  وسبق 
روسيا  بمشاركة  الماضي،  يناير   19 في  برلين 
والواليات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول 
واألمم  األوروبــي  االتحاد  إلى  باإلضافة  األخرى، 
المتحدة، وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء 
في  النار  إطالق  لوقف  فيه  المشاركين  قبل  من 

ليبيا وااللتزام باالمتناع عن التدخل في النزاع، مع 
مراعاة الحظر المفروض على توريد األسلحة إلى 
اقترح  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المتصارعة،  األطراف 
لمراقبة  لجنة  إنشاء  االجتماع  في  المشاركون 

لوقف إطالق النار.
ورغم  المحطات،  متعدد  الحراك  هذا  وسط 
الرضا األميركي واإليطالي عن هذه المحادثات، إال 
أن فرنسا تمتنع عن التعليق على هذا الحراك بعد 
نحو أسبوع من مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون 
واكتفى  الليبي،  الجوار  لدول  اجتماع  باستضافة 
وزير خارجيتها اجان إيف لودريان، بتحميل تركيا 
مما  السياسية  العملية  عرقلة  مسؤولية  وروسيا 

ينذر بـ»سورنة الصراع«.
لودريان وفي مقابلة مع جريدة »لوباريزيان« 
الفرنسية اختزل إعادة السالم إلى ليبيا في ثالث 
خطوات تشمل »تحويل الهدنة الحالية إلى وقف 
إلطالق النار، واستئناف النشاط االقتصادي النفطي 
وبدء عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات«، لكنه 
استدرك بقوله إن »العملية يعرقلها تدخل القوى 
األجنبية )تركيا وروسيا(، اللتين تدعمان جانبًا أو 

آخر من خالل استقدام مقاتلين سوريين«.
المتنقلة  والحوارات  المباحثات  جوالت  ومع 
الموقف  سيد  الحذر  يبقى  األزمــة،  أطــراف  بين 
والدوليين،  اإلقليميين  الفاعلين  جميع  بين 
انتظارا لما قد تسفر عنه نتائح هذه االجتماعات، 
وسابقاتها  وبرلين  باريس  جوالت  أن  خصوصا 
عربية  ومــدن  عواصم  في  حــوار  ــاوالت  ط من 
ودولية لم تأت نتائجها على النحو المطلوب، بل 
وكانت تمهد إلى مزيد من االقتتال، أم أن نتائج 
من  وتجعل  التشاؤم  قاعدة  ستكسر  الحل  تلك 

الخريف بداية الحل.

> فائز السراج> خليفة حفتر

عبر نافذة مغاربيةغوتيريس يضاعف مساعيه إليجاد خليفة لسالمة
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يصعب طرح اسم مبعوث جديد لألمم المتحدة 
الدبلوماسية  تــرك  من  أيــام  قبل  ليبيا  إلــى 
منصبها  وليامز،  ستيفاني  الحالية  األميركية 
في  للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  رأس  على 
تفجر  خلفية  على  الجاري،  سبتمبر  أواخر  ليبيا 
االتحاد  دول  بين  مفاجئة  عميقة  اختالفات 
من  المتحدة  والواليات  جهة  من  األفريقي 
ناحية أخرى. ويعتقد الجميع أن تعيين مبعوث 
أمرا  أصبح  ليبيا،  إلى  المتحدة  لألمم  جديد 
ملحا من أجل تعزيز وقف إطالق النار وتسهيل 
هذا  في  المشاركة  األطــراف  بين  المشاورات 
سبعة  من  أكثر  بعد  السالم  وإحــالل  الصراع 
أشهر من استقالة اللبناني غسان سالمة في 2 

مارس الماضي ألسباب صحية. 
تتجاوز  التي  الليبية  األزمة  مخاطر  وبسبب   
حدود البلد يتبين أن جنسية المبعوث الخاص 
طبيعة  ذات  تعد  المتحدة  لألمم  المستقبلي 
استراتيجية، إذ إن االتحاد األفريقي الذي عارض 
على  اآلن  مصمم  ليبيا  في  الدولي  التدخل 
السياسية،  التسوية  عملية  في  فعال  دور  لعب 
وبالتالي تريده أن يكون حامال جنسية أفريقية.   
واشنطن  رفض  وعقب  مفاجئ  نحو  وعلى 
عــارض  األفريقية  الترشيحات  مــن  اثنين 
الدولي  األمن  مجلس  في  أفارقة  مسؤولون 
بتعيين  األميركي  ــراح  ــت االق األســبــوع  هــذا 
مالدینوف،  نیكوالي  البلغاري،  الدبلوماسي 
مبعوث  منصب  في  عاما   48 العمر  من  البالغ 
يشغل  الذي  ليبيا،  إلى  الخاص  المتحدة  األمم 
المتحدة  لألمم  الخاص  المنسق  مهمة  حاليا 
العام  منذ  األوسط  الشرق  في  السالم  لعملية 

.2015
المتحدة،  لألمم  العام  األمين  ويضاعف 
خليفة  إليجاد  مساعيه  غوتيريس،  أنطونيو 
ستيفاني  األميركية  وللموقتة  سالمة  لغسان 
سبتمبر،   30 في  مهامها  تنتهي  التي  وليامز، 
في سياق الحراك الدبلوماسي وتعدد مسارات 
تثبيت  تعزيز  أجل  الحوار في عدة عواصم من 
عنها  أعلن  والجفرة،  سرت  حدود  عند  هدنة 
الوطني  الوفاق  لحكومة  التابعة  القوات  بين 
والقوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
وأكد غوتيريس حرصه الشخصي واهتمامه 
واستقرار  السياسية  العملية  لدعم  المباشر 
ليبيا، مشيدا بإعالن حكومة الوفاق وقف إطالق 
تقوده  الذي  الحوار  دعم  الذي من شأنه  النار، 
مشددا  المختلفة.  بمساراته  األممية  البعثة 
على ضرورة احترام جميع األطراف عملية الحوار 

المتحدة من مساعي روسيا  الواليات  يعزز قلق 
توسيع نفوذها في الباحة الخلفية لليبيا تكثيف 
المغاربية  المنطقة  في  تدخله  من  »بنتاغون« 
وقطع  لها  قريب  لــدور  القيادة  تضغط  التي 
الطريق أمام استخدام موسكو مكافحة اإلرهاب 
تعمل  مثلما  الساحل  في  للتدخل  كغطاء  بها 
مارك  األميركي  الدفاع  وزير  وأجــرى  ليبيا.  في 
توليه  منذ  أفريقيا  إلى  له  األولى  الجولة  إسبر 
المنصب بين 30 سبتمبر و2 أكتوبر، عبر زيارة 
كل من تونس ثم الجزائر والمغرب، والتي كان 
التعاون  تعزيز  طرق  »بحث  العريض  عنوانها 
تستهدف  لكنها  المتشددة«.  التنظيمات  ضدّ 
مناقشة أدوار محتملة لجيران ليبيا بعدما مهد 
األميركية  العسكرية  القيادة  قائد  األرضية  لها 
في أفريقيا »أفريكوم« الجنرال ستيفن تاونساند 
الرئيسين  من  كال  سبتمبر  شهر  لقائه  خالل 
وعبدالمجيد  سعيد  قيس  والجزائري  التونسي 
أميركي  لها مسؤول عسكري  لمح  كما  تبون.  
االستقرار  »عــدم  مناقشة  إلــى  تهدف  بأنها 
اإلقليمي الذي تفاقمه األنشطة الخبيثة للصين 
إلى  إشــارة  في  األفريقية«.  القارة  في  وروسيا 
مالي  في  النزاع  وتفجر  الليبية  األزمة  استمرار 
اللذين  يزعزعان النفوذ األميركي في المنطقة 

بفعل تزايد التواجد الروسي.
 - التونسية  الــلــقــاءات  تثير  تونس  ففي 
األميركية على هذا المستوى الكثير من الجدل 
بإخفاء  تعتقد  التي  السياسية  األوســاط  في 
أراضيها  على  »مارينز«  قوات  تواجد  الرئاسة 
لتسهيل عملية التدخل في ليبيا، خصوصا وأن 
الجيش األميركي قال في 30 مايو الماضي، إن 
ألويتها  أحد  استخدام  تبحث  المتحدة  الواليات 
أن  إلى  مشيرة  تونس،  في  األمنية  للمساعدة 
قوى إقليمية وعالمية تدخلت في الحرب األهلية 
المتحدة  األمم  وصفته  ما  إلى  قاد  مما  الليبية 
ليبيا،  إلى  والمقاتلين  لألسلحة  ضخم  بتدفق 

وذلك في انتهاك لحظر السالح.  
دفاع  وزيــر  أول  سيكون  الــذي  إسبر  بينما 
رامسفيلد في  الجزائر منذ دونالد  يزور  أميركي 
فبراير 2006 يعتزم تعميق التعاون مع الجزائر 
مثل  الرئيسية،  اإلقليمي  األمــن  قضايا  حول 

التهديد الذي تشكله الجماعات المتطرفة.
 وال يستبعد متابعون للشأن المغاربي  عالقة 
تكن  لم  -التي  المنطقة  في  األميركي  الحراك 
البيض  البيت  إدارات  اهتمامات  ضمن  يوما 
المتعاقبين- مع إدراج بند في مشروع الدستور 
مطلع  االستفتاء  على  عرضه  المقرر  الجزائري 
عمليات  في  الجيش  بمشاركة  يسمح  نوفمبر 

لإلسراع  سعيه  مؤكدا  البعثة،  تقودها  التي 
لدى  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  بتسمية 
توافق  وإيجاد  األممية،  البعثة  ومنسق  ليبيا 
حسب  األمن  مجلس  أعضاء  من  بالخصوص 

القرار 2564.
للمرشح  األفريقي  الرفض  سبب  ويعود 
ضد  »فيتو«  واشنطن  رفــع  ــى  إل األميركي 
تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان 
لعمامرة، وانتهي األمر بالدبلوماسي إلى رمي 
لها  تعرضت  التي  النكسة  وبعد  المنشفة. 
الموريتاني  الخارجية  وزير  اسم  طرح  الجزائر 
الحالي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لما يملكه 
من اطالع على مدى تعقيد الملف، كونه شغل 
األمم  لبعثة  الخاص  الممثل  نائب  منصب 
غير   ،2015 إلى   2014 من  ليبيا  في  المتحدة 
رئيسا  بمنصبه  واحتفظ  ترشيحه  نفى  أنه 

للدبلوماسية الموريتانية.
بعد هذا اإلخفاق، اقترح األمين العام لألمم 
المتحدة تعيين وزير خارجية غانا السابقة، حنا 
تيتة، في يونيو الماضي، التي حظيت بإجماع 
الواليات  أن  إال  ــن،  األم مجلس  أعضاء  من 
أخرى، باإلضافة  االقتراح مرة  المتحدة رفضت 
إلى رفض المرشحين األفارقة ضغط الواليات 
إلى قسمين،  البعثة األممية  المتحدة لتقسيم 
كما  أممية،  بعثة  ورئيس  سياسي  مبعوث  مع 
وقبرص،  الغربية  للصحراء  بالنسبة  الحال  هو 
وهو ما تم تبنيه بالفعل الحقا من قبل مجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة.
ونص القرار الذي اعتمده مجلس األمن في 
مبعوث  البعثة  »يقود  أن  على  مغلقة  جلسة 

عسكرية خارج حدود بالده ما أثار جدال واسعا.
الجيش  مشاركة  أن  السلطات  أكدت  حيث   
ستسمح بتعزيز السلم واألمن في أفريقيا تحت 
بأن  مذكرة  األممية  السالم  حفظ  قوات  لواء 
عن  النأي  إلى  تدعو  الخارجية  الجزائر  سياسة 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واعتبر محللون أن التخلي عن عقيدة التدخل 
في  خاصة  المنطقة  في  المعطيات  بتغير  تغير 
ليبيا ومالي وما يجري داخلهما من نزاعات، بينما 
كانت واشنطن تضغط مرارا ليكون للجزائر دور 
مباشر في دول الجوار دون ان تتمكن من تغيير 

موقفها.
بوصفها  الجزائر  »أفريكوم«  قائد  ــازل  وغ
»شريكا ملتزما في محاربة اإلرهاب، إذ إن إضعاف 
الخبيث  والنشاط  العنيفة  المتطرفة  المنظمات 
متبادلة«،  ضرورة  اإلقليمي  االستقرار  وتعزيز 
كما ذكرت سفارة الواليات المتحدة لدى الجزائر 
مع  الجزائري  الرئيس  لقاء  في  جاء  ما  بيان  في 
ستيفن تاونسند. الفتة إلى تطرق »الطرفين إلى 
المخاوف األمنية اإلقليمية، بما في ذلك التوتر 

المستمر في ليبيا واألزمة في مالي«.  
وفي تصريحات سابقة له بهذا الخصوص لم 
االقتصادية  المجموعة  انتقاد  في  تبون  يتردد 
لدول غرب أفريقيا »إيكواس« لعدم استشارتها 
حل  إليجاد  بها  تقوم  التي  الجهود  في  الجزائر 
اتخاذ  عن  معلنا  مالي،  في  السياسية  لألزمة 
غرب  مجموعة  بـ»تجاوز  مماثال  قــرارا  الجزائر 
بل  األخير«،  الدبلوماسي  تحركها  في  أفريقيا 
بخصوص  الخفاء  في  تحضر  أمور  إلى  أشار  إنه 
األزمة المالية وأخرى في العلن من قبل أطراف 
لم يسمها، لكنه أشار إلى أن »بعضا منها بعيد 

منسق  هناك  يكون  وأن  العام،  لألمين  خاص 
واإلدارة  العمليات  عن  مسؤوال  يكون  للبعثة 
)أنطونيو  العام  األمين  من  ويطلب  اليومية، 
دون  الــخــاص  مبعوثه  تعيين  غوتيريس( 

تأخير«.
إلى  تقاريرها  البعثة  »تقدم  بأن  طالب  كما 
الخاص  المبعوث  طريق  عن  األمــن،  مجلس 
أن  العام  األمين  إلى  وأوكل  العام«،  لألمين 
وقف  إلى  للتوصل  المطلوبة  الخطوات  »يقيم 

دائم إلطالق النار«.
الدور  بـ»تقييم  العام،  األمين  القرار  وطالب 
المحتمل للبعثة في توفير دعم قابل للتوسيع 
يتجاوز  ال  موعد  في  وذلك  النار،  إطالق  لوقف 
60 يوما من صدور قرار اليوم، وتزويد مجلس 
 ،2021 يوليو   31 أقصاه  موعد  في  األمــن، 

بتوصيات لتحسين كفاءة البعثة«.
وتصطف الصين وروسيا إلى جانب األفارقة 
في خالفهم مع الواليات المتحدة حول تسمية 
وزير  شدد  حيث  الجديد،  األممي  المبعوث 
الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، على ضرورة 
تعيين مبعوث أممي في ليبيا سريعا، من أجل 
العام  األمين  أن  وأضاف  عملية سياسية،  دعم 
»عاجز«  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
السابق  المبعوث  استقالة  رغم  تعيينه  عن 
مضيفا  الماضي،  فبراير  منذ  سالمة،  غسان 
أن موقف روسيا واضح بضرورة تنسيق ممثل 
مع  ليبيا  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
االتحاد األفريقي، خصوصا أن ليبيا عضو نشط 
المساعدة  على  الحريص  األفريقي  االتحاد  في 

في حل هذه المشكلة.

عن المنطقة«.
أخيرا  فرنسية  إعالمية  ــاط  أوس وتحدثت 
قد  تركيا  أن  الجزائر  رأت  حمراء«  عن »خطوط 
ودول  بليبيا  االستراتيجي  عمقها  في  تجاوزتها 
الساحل األفريقي بالتزامن مع اقتران اسم العقيد 
التمرد حيث  )41 عامًا( كأبرز قادة  ساديو كمرا 
أكاديمية  إدارة  يتولى  قريب  وقت  حتى  كان 
عسكرية قبل أن يتوجه يناير الماضي إلى روسيا 
قبل  منها  وعــاد  عسكريا،  تكوينًا  تلقى  حيث 
الرئيس  العسكري على  االنقالب  أسبوعين من 

المالي.
األميركيون  العسكريون  المسؤولون  وينقل 
األفريقي  الساحل  في  التوترات  من  الهاجس 
وثيق  بتعاون  واشنطن  تلتزم  اذ  المغرب،  الى 
مناورات  سنويا  استضافتها  مع  المغرب  مع 
بقيادة  سنويا  تجري  التي  األفريقي«   »األســد 
العسكرية  الشركة  »أفريكوم«. في وقت تعمل 
ألول  غلوبال«  »رايلوند  األميركية  الخاصة 
لصالح  »بنتاغون«  يقدمها  تدريبات  على  مرة 
القوات الخاصة المغربية وفق ما ذكرت جريدة 
فقد  سبتمبر.   23 يوم  المغربية  »األســبــوع« 
مغربية  خاصة  قوات  توفير  واشنطن  اختارت 
المغرب،  خارج  مهام  في  بها  االستعانة  يمكن 

وفق المصدر المذكور.
–وحسب  واســع  نطاق  على  المتوقع  ومــن 
حشد  على  واشنطن  تعمل  أن  دبلوماسيين– 
الدعم المغاربي لخطواتها القادمة بعد إدانتها 
الحظر  أخــرى   ودول  روسيا  النتهاك  المتكررة 
المفروض على األسلحة الى ليبيا وما يشكله ذلك 

من خطر على األمن اإلقليمي.
الصادر  الحرجة  التهديدات  مشروع  ويفصح 
عن معهد »أميركان انتبرايز« جانبا من خلفيات 
الجولة األميركية إلى المنطقة المغاربية، حيث 
الخاصة  العمليات  قيادة  قائد  باعتراف  ذكرت 
األميركية  في أفريقيا الجنرال داغفين أندرسون 
بالبصمة الصغيرة للجيش األميركي في أفريقيا 
تأجيج  في  العسكرية  غير  التحديات  ومركزية 
الحاجة  على  مشددا  الجهادي،  السلفي  التمرد 
إلى استراتيجية واضحة ومزيد من التنسيق مع 
الشركاء الدوليين والوكاالت األميركية لمحاربة 

التهديد اإلرهابي.
التقرير األميركي أن زعزعة االستقرار  واعتبر 
سيخلق  األفريقية  المناطق  من  العديد  في 
فرصا للمنافسين من القوى العظمى، في حين 
من  مواجهات  تواجهان  قد  والصين  روسيا  أن 
الحركة السلفية الجهادية المتنامية في أفريقيا 
اإلرهاب  مكافحة  أيضًا  ستستخدمان  فإنهما   ،
كغطاء للتدخل بطرق من شأنها أن تغذي التيار 

السلفي الجهادي بداًل عن القضاء عليه.
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فرع  المدنية  األحــوال  مصلحة  مدير  بحث 
دار  رئيس  مع  الدرسي،  أسامة  العقيد  بنغازي 
الخميس  أبليبلو،  عبدالرحمن  بنين  الرعاية 
أطفال  تسجيل  في  ــراع  اإلس سبل  الماضي، 
الدار وإصدار أرقام وطنية لهم. وأبدى الدرسي 
الشأن،  هذا  في  الصعاب  لتذليل  استعداده 
السجل  في  مشاكلهم  متابعة  على  وإصــراره 
معامالتهم  إلتمام  مباشر  بشكل  المدني 
بأقصى سرعة. ورغم هذا التحرك العاجل، إال أن 
قانونيين وحقوقيين يشيرون إلى خلل هيكلي 
مستقبل  تضيع  قاصرة  تشريعية  بنية  في 

األيتام.
القضية التي فجرتها المقوب، تركت صدى 
االجتماعي،  التواصل  منصات  عبر  واســعــًا 
المسألة،  تناولت  التي  الفضائية  والمحطات 

داعية الجهات المعنية إلى وقف تلك المعاناة.
نفسه،  الملف  مع  وكتاب  وتداخل حقوقيون 
لنقي،  الزهراء  والحقوقية  الكاتبة  علقت  حيث 
على  ــوســط«،  ال »بــوابــة  نشرته  مقال  فــي 
»تابعت  قائلة:  المقوب،  قضية  على  حلقتين، 
حنان  المجتهدة  اإلعالمية  بثتها  التي  الرسالة 
صفحتها  خالل  من   -9-2020 ليلة7  المقوب 
في الـ)فيسبوك( عن موضوع )الدولة ولي من ال 
ولي له( من خالل سرد معاناتها الشخصية، إذ 
أفادت بأنها تعرضت للظلم والتمييز بناء على 
تمييز  أنه  أي  االجتماعي،  والنوع  اليتم  اعتبار 
سياق  ضمن  الرسالة  هذه  جاءت  لقد  مركب. 
المجتمع ووعي  الغبار عن وعي  لنفض  السعي 
ظلم  ظاهرة  لمواجهة  الرسمية  المؤسسات 
األستاذة  بتحية  أبدأ  ولعلي  ليبيا.  في  اليتامى 
النادرة لتدوين معاناتها.  حنان على شجاعتها 
الذي  المخيف  العوار  عن  قصتها  كشفت  لقد 
الرعاية  بنظام  تتصل  التي  التشريعات  يعتري 
به  تتسم  الذي  الهائل  والقصور  االجتماعية 
السياسات وبعض الممارسات المتعلقة بذلك«.
حنان  اإلعالمية  »تحدثت  لنقي:  وأضافت 
عن  الشخصية  تجربتها  خــالل  من  المقوب 
إجحاف  من  له  يتعرضون  ومــا  اليتامى  فئة 
وُلدت  أنها  وأوضحت  وإداري.  تشريعي  وظلم 
عمرها  من  األوليين  السنتين  وقضت  يتيمة 
طيبة  ألسرة  الدار  سلمتها  ثم  الرعاية.  بدار 
العشرينات.  منتصف  بلغت  حتى  معها  وظلت 
العشرينات وتخطت  وبعد أن تجاوزت منتصف 
بدار  فإذا  األسرة.  وربة  توفي رب  الرعاية  سن 
انطوت  بأنها  أفادت  مطالبة،  تطالبها  الرعاية 
للدار  نفسها  تسلم  بأن  قاسية  معاملة  على 
كفيلها(  )أخو  عمها  حاول  فيها.  وتقيم  لتعود 
رب األسرة التدخل، لكن »دار الرعاية« رفضت. 
ثم أفادت بأنها تعرضت للوصم والمعايرة على 
األول  باسمها  ومعايرتها  يتيمة  بأنها  المأل 
حقها  حُرمت من  جريمة!  وكأنه  التبني(  )قبل 
أوراق  وجود  عدم  بسبب  الجامعي  التعليم  في 

ثبوتية كافية«.
باإلضافة إلى ذلك – والكالم ال يزال للزهراء 
لنقي - حُرمت من الرقم الوطني. لماذا؟ »ألن 
أربعة  يحمل  لمن  إال  يمنح  ال  الوطني  الرقم 
إنهم  حيث  اليتامى،  يملكه  ال  ما  وهو  أسماء 
يحملون ثالثة أسماء فقط. وقد ظل هذا الوضع 
قائمًا حتى صدر قبل أربعة أشهر قرار من قبل 
اللجنة القانونية لمصلحة األحوال المدنية في 
طرابلس بإضافة اسم رابع لفئة اليتامى الذين 
أطرافًا  أن  المفارقة  ألف.  مئة  عددهم  يقارب 
المقوب  حنان  اإلعالمية  على  ألحت  خارجية 
تناولت  كما  رفضت.  لكنها  اللجوء  تطلب  أن 
المضايقات  ظاهرة  المقوب  حنان  األستاذة 
واالنتهاكات النفسية وغير النفسية التي أفادت 
بأن بنات وفتيات ونساء في بعض دور الرعاية 

يتعرضن لها«.
اإلعالمية  »حديث  أن  المقال  كاتبة  ورأت 
الذي  الظلم والتمييز  المقوب يفتح ملف  حنان 
تتعرض له جميع الفئات المهمشة. وقد اتضح 
بنية  وجود  في  يتمثل  هيكليًا  خلاًل  هناك  أن 
قد  سديدة  غير  وسياسات  قاصرة  تشريعية 
خلل  من  يقع  مما  الكثير  عن  مسؤولة  تكون 
إطالق  عن  وبعيدًا  بحكمة  معالجتها  وينبغي 
مراجعة  وخالل  واالتهامات.  السريعة  األحكام 
أن  يتبين  النفسية،  الناحية  من  الموضوع 
الوزارات المعنية ال توفر للعاملين بدور الرعاية 
التدريب الذي يتيح لهم فهم واستيعاب نفسية 
النظر  وبغض  والذكور.  اإلنــاث  من  الشباب 
استبقاء  لمسألة  الرسمية  الجهات  تكييف  عن 
الرعاية،  سن  بعد  الرعاية  دار  في  اليتامى 
اإلنسانية.  للحرية  سلبًا  ذلك  في  يرون  فإنهم 
وفي الواقع أنني أرى أنه نوع من سلب الحرية 
أيضًا«. وواصلت: »وفي هذا الصدد، يحضرني 

الحيف واإلجحاف الرهيب الذي تتعرض له فئة 
تشبه  من  وفئة  أجانب  من  المتزوجات  أبناء 
من  الكثير  فهناك  )البدون(،  أحوال  أحوالهم 
أخوتنا الليبيين الكرام حرموا الجنسية أو أوراق 
في  منهم  كبير  عدد  تعسفًا.  الهوية  إثبات 
في  الحال  هو  كما  أنه  المعلوم  ومن  الجنوب. 
صراعات  العزيز  الجنوب  يشهد  أخرى،  مناطق 
ثقافية يتجاهلها الكثيرون. وهذا نتيجة انتشار 
الهوية  أساس  على  واإلقصاء  التمييز  مرض 
واألصل والثقافة واللون والنوع االجتماعي الذي 

أصاب الجسد الليبي«.
لمعالجة  مقترحات،  حزمة  لنقي  وقدمت 
الشائك  الموضوع  »هذا  إن  قالت  حيث  األمر، 
إجراء  عليها  يفرض  المتعددة  بأبعاده  الخطير 
فيما  يتعلق بمسؤوليتنا  فيما  مراجعات جذرية 
ووضع  عاتقنا،  على  الملقاة  بالواجبات  يتعلق 
أن  علينا  للتنفيذ.  قابلة  عمل  وبرامج  خطط 
نتذكر أن المسؤولية ملقاة علينا جميعًا أفرادًا 
ومجتمعًا  مجتمعية  ومنظمات  عامة  وأجسامًا 
ودولة. المبادرة أحيانًا مسؤولية فردية وأحيانًا 
بالمشاركة  المعنيين  كل  أدعو  إنني  جماعية. 
المقترحة  العمل  وبرامج  الخطط  وضع  في 

ونشرها«.
وشملت مقترحات لنقي أمورًا عدة لخصتها 
األهلية  واألطر  الرسمية  الجهات  »إجراء  في: 
ومنظمات المجتمع األهلي والمدني إحصاءات 
المهمشة  الفئات  وأبناء  اليتامى  عدد  لتحديد 
وجــودهــم  ــن  ــاك وأم العمرية  وشــرائــحــهــم 
وأوضاعهم المهنية، واقتراح تعديالت تشريعية 
باقتراح نصوص إلحاللها محل النصوص التي 
يعتريها قصور فيما يتعلق باليتامى وسلطة دور 
الرعاية، وفيما يتعلق بالمحرومين من الجنسية، 
التعديالت  الهوية، وتقديم هذه  إثبات  وأوراق 
التشريعية والضغط لتبنيها. تطوير التشريعات 
ينبغي أن يتضمن إلزام المؤسسات والشركات 
أبناء  لجميع  التعيينات  من  نسبة  بتخصيص 
لمجموعة  وليس  والهشة  المهمشة  الفئات 
تخصص  أن  ينبغي  كما  الفئات.  هــذه  من 
نسبة لليتامى وأبناء الفئات المهمشة للبعثات 
الدراسية للخارج، وإزالة جميع العوائق اإلدارية 
المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى انتهاك 
حق اليتامى في التعليم وأبناء الفئات المهمشة 
وضع  مع  االجتماعي،  الدعم  وفي  الصحة  وفي 
كتيبات للممارسات الفضلى المتعلقة بالتعامل 
وتعميمها.  األيتام  رعاية  دور  في  اليتامى  مع 
الممارسات  ولوائح  كتيبات  تكون  أن  وينبغي 
أبعاد  جميع  تغطي  بحيث  متكاملة  الفضلى 
أن  وينبغي  تتكرر.  التي  والمواقف  التعامالت 
أن  وينبغي  وسلسة.  وواضحة  مفصلة  تكون 
تستفيد من تجارب وخبرات البلدان التي حققت 
إنجازات ملموسة. وينطبق هذا على دور رعاية 

جميع الفئات المهمشة«.
نطاق  »توسيع  المقترحات:  تضمنت  كما 
التدريب المهني والفني والحرفي بدور الرعاية 
الفئة  وأبناء  لليتامى  الفرصة  يتيح  بحيث 
وكسب  الئق  عمل  على  للحصول  المهمشة 
رعاية  دور  تركز  ظاهرة  وإنهاء  متناسب،  دخل 
في  المهمشة  الفئات  رعاية  ومراكز  اليتامى 
مراجعة  سياق  ضمن  وذلك  الكبيرة،  المدن 
الرعاية  ــدور  ل الجغرافية  المواقع  تخطيط 
وبلداتها  ليبيا  مدن  جميع  على  توزع  بحيث 
الجديد  التخطيط  يعكس  أن  ينبغي  وقراها. 
مبدأ التناسب الديمغرافي والجغرافي، وتعديل 

مراكز  ونماذج  الرعاية(  دور  )نموذج  وتطوير 
يشمل  أن  وينبغي  المهمشة.  الفئات  رعاية 
من  أساسيًا  عنصرًا  واإلنتاج  العمل  جعل  ذلك 
المنتج  العمل  نطاق  وتوسيع  النموذج،  هذا 
بدور  المنتجة  والنشاطات  العمل  صيغ  وتنويع 
الرعاية. كما ينبغي أن يشمل ذلك جعل الثقافة 
عنصرًا أساسيًا من هذا النموذج. ويتحقق ذلك 
دار،  كل  في  معرفية  قاعة  تضمين  خالل  من 
وتوفير  دار،  كل  في  متكاملة  مكتبة  وتأسيس 
ومديرات  لمديري  الفني  والتأهيل  التدريب 
جهات  مع  التنسيق  خــالل  من  الرعاية  دور 
دور  لتأسيس  الموارد  وحشد  وخارجية،  محلية 
المتجاهلة  المهمشة  للفئات  جديدة  رعاية 
لتعيين مديرين لديهم وعي بها،  وبذل جهد 
على  تنطوي  التي  الممارسات  جميع  ومواجهة 
تمييز وعنصرية ووصم وإذالل معنوي ومادي«.
»على  أنه  مقترحاتها  في  الكاتبة  رأت  كما 

التواصل  ومنصات  المدني  المجتمع  أجسام 
االجتماعي  بالشأن  المعنية  االجتماعي 
لجميع  أسود  وكتاب  أبيض  كتاب  استحداث 
دور الرعاية االجتماعية التي تشرف على جميع 
األبيض  الكتاب  في  يسجل  المهمشة.  الفئات 
المعاملة  نهج  تنتهج  التي  الرعاية  دور  أسماء 
فيها  تحصل  ال  والــتــي  الطيبة  اإلنسانية 
لها.  التبرع  على  المتبرعين  ويشجع  انتهاكات 
الرعاية  الكتاب األسود أسماء دور  ويسجل في 
المتبرعين  ويحذر  انتهاكات  فيها  التي تحصل 
من التبرع لها. فإذا أزالت الخلل، حذف اسمها 
من الكتاب األسود«، داعية كذلك إلى »توثيق 
االنتهاكات من خالل األفالم الوثائقية وتوثيق 
وتوثيق  النتهاكات،  تعرضوا  الذين  روايــات 
الرعاية،  دور  إدارات  تواجهها  التي  المشكالت 
االجتماعية  الشؤون  وخبراء  خبيرات  وتكليف 
والمربين  والواعظات  والمربيات  النفس  وعلم 

والواعظين بتناول ظاهرة انتهاك حقوق الفئات 
المهمشة من منظور اإليمان. وتحفيز العالمات 
والعلماء والواعظات والواعظين على زيارة دور 
الرعاية وتفقدها ومواكبة سير األمور فيها عن 
إرشادية  مؤلفات  وضع  على  وتحفيزهم  كثب، 
لبرامج  مناهج  ووضــع  الرعاية  لــدور  مبسطة 
وتعزيز  والفتيان،  للفتيات  مناسبة  تربوية 
الكفالة ودعوة األسر المتعيشة القادرة )وهذا ال 
يعني الثرية بالضرورة( في جميع أنحاء الوطن 
للكفالة بكل صورها المباشرة وغير المباشرة، 
المؤسسية  الكفالة  من  مبتكرة  صيغ  وتطوير 
الــشــركــات  تحمل  نــطــاق  تــوســيــع  تضمن 
وإبراز  االجتماعية،  مسؤوليتها  والمؤسسات 
الرسمي  واإلعالم  االجتماعي  التواصل  وسائل 
هذا  في  حقيقي  إسهام  لديها  التي  الشركات 
األهلي  المجتمع  منظمات  ــدام  وإق الصدد، 
مسيرة  لدعم  صناديق  تأسيس  على  والمدني 
بما  المسارات  جميع  في  والمهمشين  اليتامى 
في ذلك التعليم والعالج والضمان االجتماعي، 
وتوفير تعويضات مادية وعينية إدارية لليتامى 
والمهمشين الذين لحقت بهم أضرار، وتعرضوا 
الجهات  وتحفيز  انتهاكات،  أو  لمضايقات 
األعمال  ريادة  لبرامج  أموال  لرؤوس  المانحة 
على  القدرات  بناء  برامج  توفر  التي  والجهات 
خريجي  للشباب  التمويل  هذا  من  جزء  توجيه 
دور الرعاية إلطالق مشروعات متناهية الصغر 

ومشروعات صغيرة«.
»تكريم  أيضًا:  تضمنت  المقترحات  قائمة 
مهمشة  لفئات  المنتمين  والشباب  اليتامى 
الذين حققوا إنجازات علمية وعملية واالحتفاء 
بهم وإسناد مناصب لهم، واالستفادة من خبرات 
اليتامى وأبناء الفئات المهمشة الذين تعرضوا 
لمعاناة في صياغة البرامج التي تسهم في إزالة 
ودعوة  الالحقة،  األجيال  عن  المعاناة  أسباب 
لليتامى  اتحادات  لتكوين  واليتامى  اليتيمات 
تصوراتهم  عن  ليعبروا  المدن  مستوى  على 
في  بآرائهم  وليدلوا  واحتياجاتهم،  ومطالبهم 
أن  وبجانب  منه.  جزء  هم  الذي  العام  الشأن 
هذا واجبهم وحقهم، فإنه سيسهم في غرس 
في  والسلمية  اإليجابية  العامة  المشاركة  قيم 

وعيهم، ودعوة اإلعالم إلتاحة الفرصة لليتامى 
أنفسهم  للتعبير عن  المهمشة  الفئات  وألبناء 
ألصواتهم  واإلصغاء  وأوضاعهم  ومطالبهم 
البرامج،  في  واستضافتهم  دعوتهم  من خالل 
واستحداث برامج حوارية خاصة لهم، لمناقشة 
مالحظاتهم  ذلك  في  بما  ورؤاهــم  قضاياهم 
بشأن السياسات غير المناسبة أو التي تسهم 
الجامعات  وربط  النتهاكات،  تعريضهم  في 
أن  الرعاية، على  والعلمية بشبكة دور  األدبية 
تصميم  بالجامعات  المختلفة  األقسام  تباشر 
برامج تطوير لدور الرعاية وبناء قدرات الفتيان 
والفتيات بدور الرعاية، ودعوة الوزارات المعنية 
الشابات  لتعيين  والمرأة  االجتماعية  بالشؤون 
الفئات  وأبناء  اليتامى  من  الواعدين  والشباب 
المهمشة في إداراتها المختلفة وكمستشارين؛ 
صورة  على  للحصول  أسلوب  أفضل  ذلك  ألن 
والتحديات  ومطالبهم  شؤونهم  حول  واضحة 
تصادفهم،  التي  والعوائق  يواجهونها  التي 
وسبل  لها  يتعرضون  التي  واالنــتــهــاكــات 

معالجتها«.
دور  ونــزالء  األيتام  يعانيه  ما  أن  يبدو  وال 
هو  وإنما  طــارئ،  أمر  صعوبات،  من  الرعاية 
البالد  أدار  الذي  السابق  النظام  إرث  واحد من 
الكاتبة  القذافي. حيث تقول  طيلة حكم معمر 
العام  نشرته  مقال  في  الهوني  أحمد  ليلى 
»الحالة  إن  المتمدن«  »الحوار  بموقع   2010
بكل  هي  االجتماعية،  الرعاية  دور  عليها  التي 
والدينية  اإلنسانية  والمعايير  المقاييس 
واألخالقية، المتعارف عليها في المجتمع الليبي، 
)بعد حدوث انقالب سبتمبر(، تعد مزرية وفي 
غاية اإلهمال واالستغالل وسوء اإلدارة وكذلك 
المهمة  األسباب  بعض  سرد  ويمكن  التجني. 
وجذورها الرئيسية، التي أدت إلى نشأة ظواهر 

اجتماعية خطيرة في البالد«.
وقالت الهوني إن سياسات النظام الحاكم في 
ليبيا، بأتباعه ومعاونيه والعاملين معه، وكذلك 
المختلفة،  األمنية  وغير  »األمنية«  أجهزته 
تسببت في تفاقم وإفراز الكثير من المشكالت 
والبطالة،  األســري،  كالتفكك  االجتماعية، 
المخدرات،  تعاطي  ظاهرة  وانتشار  والفقر، 
واالنحالل التربوي واألخالقي، واالنحرافات غير 
لها  مثياًل  الليبيون  يعرف  لم  التي  المسبوقة، 
من قبل. وتابعت أن: حالة القمع الشديد الذي 
تعرض لها المواطن الليبي، كالقتل والتشريد، 
دون  أو  بسبب  المواطنين  وسجن  واعتقال 
ضياع  في  مباشر،  بشكل  تسببت  قد  سبب، 
الكثير من األسر وأبنائها وبتفككها، وذلك في 

ظل غياب األب أو من يعولها.
للفتيات، تقول  االجتماعية  الرعاية  دار  وعن 
يكشف  لم  وإن  حتى  يؤكد،  »الواقع  الهوني: 
المعاناة  حجم  أن  التفاصيل،  من  الكثير  عن 
الدار  هذه  في  المقيمات  لها  تتعرض  التي 
كبير، وبأن ال حول وال قوة لهن، فهن الطرف 
التي  االجتماعية،  المعادلة  هذه  في  الضعيف 
وفي  دونية،  نظرة  المرأة  إلى  تنظر  مازالت 
سلمنا  إذا  هذا  الرسمية،  الجهات  مع  العالقة 
التي  والتخويف،  والتسلط  الفوضى  حالة  بأن 
تصل في معظم األحيان إن لم تكن كلها، إلى 
حد اإلرهاب واألذى الشخصي وتشويه السمعة، 
الجهات،  تعامالت  كل  في  الغالبة  السمة  هي 
واألجهزة التابعة للسلطة الحاكمة في ليبيا، مع 
الليبيين عمومًا، فما بالك إذا كان الطرف اآلخر 
فعندها  عامة،  بصفة  النساء  أو  فتاة  أو  امرأة، 
تعنيه هذه  ما  كارثة حقيقة، بكل  األمر  يصبح 

الكلمة من معنى. 
دور  حول  يثار  قد  الذي  التساؤل  على  وردًا 
الدولة  في  الموجودة  النسائية  الجمعيات 
انقالب  حدوث  منذ  مهمتها  إن  قالت  الليبية، 
بعض  فــي  فقط  تنحصر  تقريبًا،  سبتمبر 
االحتفالية«  »كالمناسبات  الشكلية،  األمــور 
برقيات  في  أو  االستعراضية،  والمؤتمرات 
وأبنائه«،  القائد  »لفخامة  والمساندة  التأييد 
أو في تلك اإلكراميات الدعائية »الفتات«، التي 
تتفضل بها هذه الجمعيات على غير المغضوب 

عليهم، والمسماة »بالعرس الجماعي«.
وختمت الهوني بالقول: »إن هذه الجمعيات 
لم تطور من نفسها بطريقة علمية، ولم تكلف 
الحقيقي،  الميدان  إلى  تنزل  أن  يومًا،  نفسها 
والى أرض الواقع، وتزور وتكتب التقارير الالزمة، 
حول  المجدية،  الميدانية  البحوث  وتجري 
أوضاع المرأة في أماكن العمل الحكومي، وفي 
المدارس، والمعاهد والجامعات والمستشفيات، 
أو  االجتماعية،  الرعاية  دور  وفي  والمصانع، 
للتعرف  النسائية،  العسكرية  الكليات  في  حتى 
وكيفية  الليبية،  المرأة  ــاع  أوض حقيقة  على 
التعامل معها، وما الضغوطات وحجم التحرشات 
الجنسية، التي تتعرض لها في حياتها اليومية«، 

على حد قول ليلى أحمد الهوني. 

قضية اإلعالمية حنان املقوب تعيد مظالم الفئات 
املهمشة إلى واجهة الجدل املجتمعي في ليبيا

نار تحت الرماد

● مدير مصلحة األحوال المدنية فرع بنغازي عقيد أسامة الدرسي خالل جولة تفقدية للسجالت

الزهراء لنقي: عدد اليتامى في البالد 
يقارب المئة ألف.. والبنية التشريعية 

قاصرة على معالجة الخلل

ليلى الهوني: حجم معاناة الفتيات كبير 
فهن الطرف الضعيف في المعادلة 
التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية

»سياسات النظام السابق فاقمت الكثير 
من المشكالت كالتفكك األسري والبطالة 
والفقر وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات«

إجحاف وظلم تشريعي وإداري حرم المقوب من حقها في التعليم الجامعي والرقم الوطني
القاهرة - الوسط 

بين أزمات تولد من رحم بعضها، ومتاعب معيشية ال تكاد تنتهي، عادت قضية الظلم والتمييز ضد اليتامى إلى 
واجهة الجدل العام في المجتمع الليبي، على مدار األيام الماضية، وفرضت نفسها على االهتمام الرسمي، حيث 

دخلت مكاتب المسؤولين، بعدما فجرت اإلعالمية حنان المقوب القضية، في السابع من سبتمبر الماضي، عبر 
رسالة بث مباشر من خالل حسابها على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

تحدثت المقوب عما تعرضت له من »ظلم وتمييز« بناء على اعتبار اليتم. ومن واقع تجربتها اإلنسانية المؤثرة 
روت ما يتعرض له اليتامى من »إجحاف وظلم تشريعي وإداري«، إذ أنها وُلدت يتيمة وقضت السنتين األوليين 

من عمرها بدار الرعاية، ثم عاشت مع أسرة حتى بلغت العشرين، وحين توفي والداها بالتنبي، طلبت الدار 
عودتها، رغم تدخالت أسرة الكفيل، وأشارت إلى ما تعرضت له من معاناة بسبب الوصم و»كأن اليتم جريمة«، 
كما حرمت من حقها في التعليم الجامعي بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية كافية. ومع التحرك الحكومي الخجول 

إزاء الملف، وما لقيته صرخة المقوب من استجابة، ال يزال األمر مطروحًا للنقاش في األوساط الليبية باعتباره 
من أهم القضايا االجتماعية التي تؤثر في مسار ومصير المهمشين. 

● الكاتبة والحقوقية الليبية الزهراء لنقي خالل حديثها في إحدى الفعاليات

● صورة من فيديو المقوب الذي أثار جدال
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وسط تحذيرات من تفاقم األزمة، سجلت الصادرات 
تأثر هذا  بعدما  ملحوظا  تراجعا  ليبيا  إلى  التونسية 
اعتبر  ما  األغذية،  بقطاع  رئيسي  بشكل  االنخفاض 
للبلد، بسبب  االقتصادي  التاريخ  انكماش في  أقوى 
على  التجارية  للمعامالت  دائمة  حلول  إيجاد  تعثر 
وهي  التونسي  للجنوب  االقتصادية  الرئة  مستوى 

المعبر الحدودي بمدينة بن قردان.
وكشفت اإلحصاءات الرسمية التونسية عن تراجع 
الصادرات التونسية من المنتجات الزراعية والغذائية 
إلى ليبيا بنسبة 17.5 %، ويرجع هذا االنخفاض إلى 
االضطرابات المسجلة في التجارة بسبب تأثير وباء 

»كوفيد 19« على االقتصاد.
ليبيا  إلى  البحر  منتجات  صادرات  وانخفضت 
بالعام  مقارنة  تونسي  دينار  مليون   3.6 بمقدار 
2019 »82.1 %« وتراجعت صادرات الخضار بنسبة 
المنتجات  أكثر  السمكية  الثروة  وتعتبر   .%  17.2
57 % من إجمالي  المستوردة من ليبيا حيث تمثل 
الكميات المصدرة، بينما بدأ موسم تصدير الفواكه 

في مايو 2020.
اقتصادي  إنعاش  إستراتيجية  غياب  ظل  وفي 
بخسارة هذا  تونس  تخاطر  ليبيا،  مع  المدى  بعيدة 
خصوصا  وخبراء،  مسؤولين  تحذيرات  وفق  السوق 
الغذائية  المنتجات  سيطرت   2014 العام  قبل  أنه 
تم  التي  الليبية،  السوق  على  التونسية  الزراعية 
اآلن استبدال المنتجات التركية بها، ألن 80 % من 
المنتجات الموجودة حاليا على رفوف المتاجر الليبية 

هي منتجات تركية.
محتجون  تجار  يواصل  أسابيع  ثالثة  مدى  وعلى 
أمام  الطريق  قطع  الحدودية  مدنين  محافظة  في 
طريقها  في  كانت  صناعية  وأخرى  زراعية  منتجات 
نحو السوق الليبية، مع تعمدهم منع شاحنات السلع 
يطالب  حيث  الحدودية،  المعابر  إلى  الوصول  من 
هؤالء بالفتح التام للمعبر بعد انقطاع دام أكثر من 

السوق  نحو  التونسية  الصادرات  لتراجع  األخرى 
بتصدير  يتعلق  فيما  اإلدارية  التعقيدات  الليبية 
الذي يخضع  التمور  المواد على غرار تصدير  بعض 

إلى تراخيص مسبقة.
إلى  البلدان  توصل  الجاري،  سبتمبر  ومطلع 
الزراعية  للمواد  التونسيين  للمنتجين  يسمح  اتفاق 
ضغوط  بعد  ليبيا،  اتجاه  في  منتوجاتهم  بتصدير 
بيد  التونسية.  الفالحية  المهنية  المنظمات  من 
التجارة.  لممارسة  األفراد  تنقل  أقصى  االتفاق  أن 
بن  في  الرسمي  غير  االقتصادي  النشاط  ويستحوذ 
قردان على 83 % من إجمالي األنشطة التي توظف 
التجار  إلى  السائقين  العاملة من  األيدي  اآلالف من 
ستة  من  أكثر  منذ  المدينة  تعاني  بينما  الصغار، 

أشهر من إغالق الحدود مع ليبيا.
وفي سياق قريب، أبلغ وكيل وزارة الخارجية في 
حكومة الوفاق محمود التليسي، الخميس الماضي، 
القاسمي،  توفيق  طرابلس  في  تونس  قنصل 
معاملة  سوء  من  واستياءه  الليبي  الجانب  احتجاج 
المواطنين الليبيين من الجانب التونسي في منفذ 

رأس اجدير. 
جاء ذلك في اجتماع لمناقشة موضوع قفل معبري 
رأس اجدير ووازن، ومنع دخول الليبيين القاصدين 
تونس، حسب بيان للوزارة على صفحتها في موقع 
التليسي  وطالب  »فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل 
بضرورة اتخاذ إجراء موحد بين الجانبين، واالبتعاد 
البلدين،  بين  المواطنين  عبور  في  التعقيدات  عن 
مناسبة  آلية  لوضع  تنسيق  هناك  يكون  وأن 
البلدين.  لكال  الدخول  في  االنسيابية  تضمن 
على  ناشطون  تجار  أغلق  الجاري،  سبتمبر   7 وفي 
بين  الرابطة  الطريق  الليبية   - التونسية  الحدود 
بن قردان ومعبر رأس اجدير؛ احتجاجا على منعهم 
احتجاج  وتسبب  التجاري،  نشاطهم  استئناف  من 
تام  شبه  بشكل  المرور  حركة  تعطل  في  التجار 
التصدير  عمليات  استمرار  مقابل  الجانبين،  بين 
والتوريد عبر الشاحنات بين تونس وليبيا، وفق ما 

نقلت وسائل إعالم تونسية.

»اضطرابات الحدود« تهدد وصول السلع التونسية إلى السوق الليبية
الوسط - عبدالرحمن أميني

وسط شكاوى عدة من المواطنين في العاصمة 
طرابلس، وعموم البالد، من تردي األوضاع 

األمنية، وانتشار السرقات وحوادث الخطف، نشرت 
صفحة مديرية أمن طرابلس، على موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، حوارًا مع رئيس مكتب 
البحث الجنائي بالعاصمة العميد ناجي الزوبي، الذي 
يعود تاريخ تقلده أولى مهامه الوظيفية في مكاتب 

البحث الجنائي إلى العام 1985.
وتطرق الحوار إلى ملفات عدة، منها مفهوم 

البحث الجنائي بما يمثله من »فن يشكل العلم 
إحدى أدواته الثالث، المتمثلة في جمع المعلومات 

واستجواب المتهمين وأخذ أقوال الشهود، واستخدام 
العلم وأجهزته في الوصول إلى الحقيقة«. ووفق 

المديرية فإن »عنصر الفطنة أو اإللهام في اختيار 
الوسائل له أثره فيما يمكن التوصل إليه من نتائج، 
وبالتالي يسهل تحري الحقيقة في الحوادث الجنائية 

وتحقيقاتها، ويسهم في كشف أمورها، والبحث 
الجنائي هو مجموعة الطرق التي تتم بها دراسة 

الجرائم والقبض على المجرمين، حيث يسعى 
المحقق الجنائي إلى التأكد من أساليب المجرمين 
ودوافعهم وهوياتهم وهوية الضحايا، وقد يبحث 
أيضًا عن الشهود ويستجوبهم وصواًل الستجالء 

الحقيقة وتقديم األدلة الدامغة سواء كانت أدلة نفي 
أو إدانة«. وتركز الحوار على تفاصيل أبرز األعمال 

األمنية التي يقوم بها المكتب، والعراقيل التي 
يتعرض إليها، والمشروع الوطني المستحدث داخل 

أروقة المكتب، وعن التغذية المعلوماتية المهمة 
لصناع القرار، وغير ذلك.. وإلى نص الحوار: 

مكتب  يلعبه  الذي  والــدور  األمنية  األعمال  ما   •
الجنائي؟ البحث 

في البداية، نود أن ننوه إلى أن المكتب يزخر 
ضباط  من  عضوًا   1078 قوامها  عمومية  بقوة 
من  ويتكون  وموظفين،  وأفراد  صف  وضباط 
التنظيمي  الهيكل  وفق  األقسام  من  مجموعة 
ومسرح  الجنائي،  التسجيل  فلدينا  به،  الخاص 
من  تمثله  بما  والتحريات  والتحقيق،  الجريمة، 
قسم متكامل، باإلضافة للتحري )الراكبة والعامة(، 
بإجراءات  مرتبطة  مهنية  فنية  أعمالنا  وطبيعة 
المتابعة والقبض، حيث ننفذ أوامر النيابة العامة 
من حيث القبض والتعاون مع مديريات األمن في 
إطار التنسيق األمني مع وزارة الداخلية، ونستقبل 
ساعة،   24 مدار  على  الشرطة  مراكز  من  بالغات 
وبشكل مستمر ويصدر المكتب نشرة أمنية خاصة 
التي  األجهزة  جميع  إلى  تحال  اليومية،  بالجرائم 
يخصه،  فيما  كل  للدراسة،  وذلك  الدولة،  تتبع 

ولمعرفة نوع الجريمة وأين تكثر... إلخ.
• حدثنا عن مثال لذلك؟

السيارات،  سرقة  جرائم  مكافحة  قسم  مثاًل 
السرقات  للبحث في سبب  تعد دراسة فيه، وذلك 

والخلل المؤدي لمثل هذا النوع من الجرائم.
• وهل هذا القسم مستحدث؟

لقلة  متوقفًا  كان  ولكنه  قديم،  قسم  هذا  ال، 
التحري،  قسم  قبل  من  تؤدى  وأعماله  اإلمكانات، 

اإلمكانات  وتوفير  نعمل على تطويره  اآلن  ولكننا 
الالزمة له. وينبغي اإلشارة هنا إلى قسم اإلحصاء 
والبالغات،  الجرائم  بتجميع  يقوم  الذي  الجنائي 
الجرائم،  ونوعية  تفاصيل  حول  المواقف  وإعداد 
من  طرابلس  في  يدور  ما  كل  بمعنى  ومرتكبيها 
ليبيا،  مستوى  على  ومرتكبيها  الجريمة،  حيث 

حيث تحال في النهاية إلى اإلدارة العامة للمباحث 
الجنائية التي تقوم بإعداد دراساتها لصناع القرار.

القرار  لصناع  المعلوماتية  التغذية  أن  تقصد   •
تفيد في إصدار القرارات؟

بالطبع هذا صحيح.
• وماذا عن العراقيل التي تواجهونها في عملكم؟

عدم  بسبب  مكتبية  إدارية  عراقيل  تواجهنا 
حصولنا على وسائل التقنية في متابعة المجرمين، 
لمعرفة  ونحتاج  لدينا موضوع  يكون  عندما  فمثاًل 
حتى  مكاتبات  سلسلة  فهناك  هاتفن  رقم  حول 
طول  بعد   - الواقع  في   - وتفقد  للمعلومة  نصل 

الفترة، هذه الجزئية أهميتها.
بالمواطن  مساسًا  تشكل  التي  القضايا  أبرز  ما   •

وحقوقه وشكلت مؤشرًا يحتاج الوقوف عنده؟
ألجل  والخطف  والحرابة  السرقات  لألسف 

االبتزاز.
قضية  أو  موضوع  على  تطلعنا  أن  لك  هل   •

ترغبون في طرحها والتركيز عليها؟
أنبه  أن  أريد  ولكنني  موضوع،  من  أكثر  هناك 
أن المواطن عندما يشتري سيارة، ولنقل بمبلغ 20 
ألف دينار لماذا ال يقوم بتركيب حماية وجهاز تتبع 
بـ500 دينار يحمي له السيارة ويساعدنا في العثور 
عليها في حال تمت سرقتها؟! أيضًا لماذا يدخرون 
األموال في البيوت وهي غير حصينة من السرقات 

ودون تأمين عليها؟ 

الذي  منزلك  في  وتضعه  دينار  مليون  لديك   •
تغادره باأليام؟!

السارق  تدفع  وعيك  عدم  بسبب  هنا  أنت 
لسرقتك، لذلك أدعو المواطن بأن يرفع من وعيه 
أمام  إضاءة  ووضع  المراقبة  الكاميرات  بتركيب 
عليها  يحصل  معلومة  أية  وتقديم  ومحله  منزله 
عند تعرضه ألي حادث سرقة؛ ألن األمن مسوؤلية 
الجميع، وعندما تراقب شارعك وتالحظ شيئًا مريبًا 
األمن  رجال  تقود  قد  البسيطة  معلومتك  فإن 

الكتشاف جريمة قبل وقوعها.
للجرائم  المكتب  يتصدى  مــدى  أي  إلــى   •

اإللكترونية؟
نعمل اآلن على استحداث وحدة لمكافحة الجرائم 
اإللكترونية، وتكون مستقلة عن باقي الوحدات وتتبع 
مكتب البحث الجنائي، بحيث نعمل فيها وفق قانون 
وجود  لعدم  وذلك  الجنائية؛  واإلجراءات  العقوبات 
إنشاء  قانون خاص بها حتى اآلن. كما نعمل على 
معلومات  على  تحتوي  للمتهمين  معلومات  قاعدة 
وصواًل  الوطني  والرقم  الميالد  تاريخ  من  مفصلة 
لعناوين البريد اإللكتروني وصفحات المتهمين على 
شبكات التواصل وعناوين سكناهم وأعمالهم، وهذه 
المنظومة ترتبط بمنظومة قديمة كان معمواًل بها 
حول  بمعلومات  تغذيتها  تمت  حاليًا   ،2011 قبل 
2000 متهم وال زالت قيد التجهيز لكي تكون قاعدة 

بيانات مهمة للعملية األمنية بمعلوماتها وأدلتها.

طرابلس - الوسط

● رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس العميد ناجي الزوبي

● احتجاجات ضد منع دخول التجار على الحدود الليبية التونسية● أمام منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس

بين »كورونا« وقطاع الطرق

الحدودية  البوابات  غلق  تواصل  نتيجة  أشهر  ستة 
في إطار التوقي من جائحة »كورونا«. وألغى أصحاب 
مئات الشاحنات التونسية المحملة بالخضر والفواكه 
أسواق  إلى  وتوجهوا  ليبيا،  إلى  التصدير  عمليات 
الجملة لترويج منتجاتهم محليا، على خلفية تواصل 
اعتصام تجار أهالي بن قردان، ألكثر من أسبوعين، 
بالطريق الدولية الرابطة بين البلدين. المعتصمون 
وعدم  البينية،  التجارية  الحركة  باستئناف  طالبوا 
اقتصار التصدير والتوريد ألصحاب الشاحنات فقط، 
التجار  لصغار  المعيشية  األوضاع  تأثر  بعد  خصوصا 
في المدينة التونسية، نتيجة تواصل غلق البوابات 
من  الوقاية  إطار  في  وليبيا،  تونس  بين  الحدودية 
جائحة فيروس »كورونا المستجد«، وذلك منذ أكثر 

من ستة أشهر.
المرصد التونسي للفالحة، كشف في وقت سابق، 
الزراعية  المنتجات  من  تونس  صادرات  تراجع  عن 

السوق  وتعد   .%  17.5 بنسبة  ليبيا  إلى  والغذائية 
للمنتجات  بالنسبة  تصديرية  سوق  أهم  الليبية 
من   %  60 بنحو  تستأثر  حيث  التونسية،  الزراعية 

منتجات الفواكه والخضر.
البلدين  سلطات  إليه  توصلت  اتفاق  واستثنى 
لممارسة  األفراد  تنقل  الجاري،  سبتمبر  مطلع 

للمواد  المنتجين  تصدير  على  واقتصر  التجارة، 
الزراعية في اتجاه ليبيا.

ولتجنب مزيد من الخسائر انطلقت مساء الجمعة 
الغالل  مختلف  لتصدير  بحرية  رحلة  أول  الماضي 
طرابلس،  ميناء  باتجاه  سوسة  ميناء  من  التونسية 
أما  أيام،  عشرة  كل  أخرى  رحالت  تسيير  انتظار  في 
من   2020 سبتمبر   27 األحد  يوم  فكانت  الثانية 
ومصراتة،  طرابلس  ميناءي  باتجاه  صفاقس  ميناء 
 2020 أكتوبر   4 يوم  الثالثة  الرحلة  ستكون  بينما 
خلفية  على  وذلك  طرابلس،  إلى  بنزرت  ميناء  من 

تعطل الترويج لها على مستوى الحدود البرية.
التونسي للفالحة والصيد  وقدر مسؤولو االتحاد 
الغالل  تصدير  تعطل  عن  الناجمة  الخسائر  البحري 
تونسي،  دينار  ألف   400 بنحو  أسبوعين،  في ظرف 
إثر منع أكثر من شاحنة محملة بالغالل متجهة نحو 
والحظوا  قردان.  ببن  الحدودية  الطريق  على  ليبيا 

 % و50   30 بين  ما  تستوعب  الليبية  السوق  أن 
هاما،  فضاء  يجعلها  بما  الفالحية  المنتوجات  من 
بانهيار  تهدد  الوضعية  هذه  أن  على  مشددين 

منظومة الغالل التونسية.
االقتصادية  للغرفة  العام  األمين  كشف  بدوره 
التونسية الليبية، علي الذوادي، في تصريح إعالمي 
تونس  صادرات  في  كبير  تراجع  تسجيل  تم  أنه  له 
الماضية.  بالسنوات  مقارنة  الليبية  السوق  نحو 
ارتكبها  التي  الخاطئة«  »القرارات  إلى  األمر  مرجعا 
الجانب التونسي فيما يتعلق بتصدير بعض المواد 

الغذائية.
وأوضح أن تونس لم تلتزم بتأمين تصدير بعض 
الحليب  غرار  على  الليبية،  للسوق  الغذائية  المواد 
الفرصة  أتاح  ما  وهو  والبيض،  الدواجن  ولحوم 
لبعض األسواق المنافسة على غرار السوق التركية 
والسوق الخليجية. وأضاف الذوادي أن من األسباب 

اإلحصاءات الرسمية التونسية: تراجع 
الصادرات من المنتجات الزراعية 

والغذائية إلى ليبيا بنسبة 17.5 %

السرقات وحوادث الخطف من أجل االبتزاز أبرز الجرائم التي نتصدى لها

مع استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي

إجراءات متباينة ملواجهة فيروس »كورونا« في البلديات.. وطبرق بال إصابات في 6 أيام

طرابلس – بني وليد – سرت – طبرق - جبل نفوسة: الوسط

المركز الوطني لمكافحة األمراض يسجل ارتفاع حصيلة الوباء إلى 34 ألفًا و525 حالة إصابة.. منها 551 حالة وفاة منذ بدء انتشاره في مارس الماضي

رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس العميد ناجي الزوبي:

● إحدى الفرق الطبية التابعة للمركز الوطني لمكافحة األمراض● اجتماع للمجلس التسييري طبرق لمناقشة األوضاع بالبلدية

وسط تفاوت في اإلجراءات االحترازية من بلدية إلى 
أخرى، وتباين في أرقام اإلصابات والوفيات المسجلة 
البالد،  مدن  في  المستجد«  »كورونا  فيروس  جراء 
األربعاء،  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
ارتفاع عدد اإلصابات بالفيروس إلى 34 ألفًا و525 
حالة: 14 ألفًا و613 نشطة، و19 ألفًا و361 متعافى، 
بينما توفي 551 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في 

البالد مارس الماضي.
ليبيا،  غرب  نفوسة  بجبل  الحرابة  بلدية  ولجأت 
داخل  أيام  عشرة  لمدة  الحظر  فرض  إلى  اإلثنين، 
اللجنة  توصيات  على  بناء  الوباء،  بسبب  البلدية 
الطبية بالبلدية واللجنة الطبية االستشارية بالمركز 
وتفشي  الظرف  لخطورة  نظرًا  لألمراض  الوطني 

الوباء داخل محالت البلدية.
اللجنة  أعلنت  السارة،  األخبار  صعيد  وعلى 
االستشارية الطبية في طبرق، األربعاء، عدم تسجيل 
أية إصابات بالفيروس، لليوم السادس على التوالي. 
المصابين  من  اثنين  شفاء  إلى  اللجنة  وأشارت 
على  المنشور   »52« رقم  بيانها  في  بالمرض، 

صفحتها بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«. 
الدكتور  اللجنة  عضو  كشف  الماضي،  واإلثنين 
الوباء  جراء  الوفيات  حصيلة  ارتفاع  الفزاني،  أحمد 
الفزاني، في تصريح  وقال  حالة.   40 إلى  في طبرق 
خاص إلى »الوسط«، إن إجمالي اإلصابات بفيروس 
»كورونا« في طبرق وصل إلى 213 حالة، منها 147 

حالة شفاء و26 حالة نشطة و40 حالة وفاة.
بني  في  التعليم  مراقب  عقد  قريب،  سياق  في 
من  عدد  مع  اجتماعًا  الثالثاء،  سالم،  خالد  وليد، 
مديري مدارس التعليم األساسي والثانوي بالمدينة 
مع  االمتحانات  وإجراء  الدراسة  استئناف  لمناقشة 
مراعاة الشروط التي وضعتها وزارتا الصحة والتعليم 

بحكومة الوفاق الوطني.
سالم  خالد  وليد،  ببني  التعليم  مراقب  وقال 
الموضوعة  الخطة  ناقش  االجتماع  إن  لـ»الوسط« 
والشهادتين  النقل  سنوات  امتحانات  مقار  لتأمين 

االحترازية  واإلجراءات  العامة  والثانوية  اإلعدادية 
وأضاف  المستجد«.  »كورونا  فيروس  من  للوقاية 
بروح  »تعمل  وليد  ببني  التعليم  مراقبة  أن  سالم 
لتأدية  الطلبة  على  للمحافظة  الواحد  الفريق 
في  أكمل وجه في ظروف مالئمة  على  امتحاناتهم 

ظل جائحة فيروس كورونا«.
من  عددًا  وضعت  المراقبة  أن  سالم  وذكر 
على سالمة  الحفاظ  تضمن  التي  الجادة  الضوابط 
عدد  أن  موضحًا  والمراقبين،  والمعلمين  الطالب 
الطالب في كل لجنة من لجان االمتحانات لن يتجاوز 

14 طالبًا.
وفيما يتعلق بملف اإلجراءات الحكومية لمواجهة 
البيضاء،  المركزي في  المصرف  قال محافظ  الوباء، 
مليون   300 على تخصيص  وافق  إنه  الحبري،  علي 
دينار للحكومة الموقتة، من أجل مكافحة الفيروس، 

صرفت منها 284 مليونًا خالل عشرة أيام فقط.
قائاًل: »ال توجد شفافية، وطريقة  الحبري  وعقب 

إلى  الثالثاء،  تصريحه،  حسب  خاطئة«،  العمل 
األموال  صرف  أوجه  بشأن  الحدث«،  »ليبيا  قناة 
المخصصة لمجابهة الوباء، محماًل رئيس الحكومة 
تلك  صرف  في  المسؤولية  الثني  عبداهلل  الموقتة 
النواب  مجلس  من  طلب  الثني  أن  وأوضح  المبالغ. 
مليار دينار لمكافحة الفيروس، لكنه وافق على 300 
 360 إلى  المبلغ  هذا  يرتفع  أن  قبل  فقط،  مليون 

مليونًا.
مجلس  رئيس  أصدر  الماضي  سبتمبر   24 وفي 
للتحقيق  لجنة  بتشكيل  قرارًا  صالح  عقيلة  النواب 
في أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة لمكافحة 
الجائحة. وأوكل عقيلة صالح إلى اللجنة سماع أقوال 
أو شهادت من تراه، واإلطالع على جميع المستندات 
المتعلقة بالتحقيق ومعاينة جميع األماكن التي تم 

فيها توريد البضائع وتسليمها.
النوف  رأس  شركة  قررت  متصل،  سياق  في 
لتصنيع النفط والغاز تمديد تعليق العمل في جميع 

اإلدارات والمكاتب حتى 10 أكتوبر الجاري. ومددت 
سبتمبر   1 بتاريخ  الصادر  بالقرار  العمل  الشركة 
ضمن  وذلك  العمل،  بتعليق  الخاص  الماضي، 
اإلجراءات االحترازية والوقائية من اإلصابة بفيروس 
في  على صفحتها  بيان  حسب  المستجد«،  »كورونا 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.

المستثنون من القرار
العامة  باإلدارة  العاملة  الورديات  القرار  واستثنى 
بمراقبة  الحماية  وأفراد  المياه،  ومختبر  للعمليات، 
اإلدارة،  مجلس  شؤون  ومكتب  الصناعي،  األمن 
اإلنتاج  برمجة  بمراقبة  والعاملين  المالية،  واإلدارة 
إلدارة  التابعة  الشبكات  ووحدة  الصيانة،  وتخطيط 
السكنية  بالمدينة  اإلطفاء  ووحدتي  الخدمات، 
الصحة  وإدارة  األدنى،  الحد  في  الصناعي  والمجمع 
ذلك  يكون  أن  على  الطبية،  والخدمات  المهنية 
بالحد األدنى من العاملين. ووجهت الشركة بتسيير 

واإلدارات  العموم  مديري  قبل  من  بعد  عن  العمل 
ورؤساء األقسام من داخل المدينة السكنية، ويمنع 
في  الطارئة  الصيانة  أعمال  وإتمام  مغادرتها، 
االستدعاء،  عبر  الباردة  والخزانات  المرافق  منطقتي 

ومن خالل مراقبة برمجة الصيانة.

تأجيل أعمال الصيانة
كما أجلت أعمال الصيانة المبرمجة وتوقف كافة 
والمدينة  الصناعي  المجمع  داخل  المقاولة  األعمال 
السكنية، فيما عدا أعمال النظافة والصرف الصحي، 
ودعت إدارتي الصيانة وخدمات الصيانة إلى تحديد 
إلى  البيان  وأشار  الطارئة.  للصيانة  مجموعات 
الفترة،  تلك  للعاملين خالل  الراتب األساسي  صرف 
باستثناء فئتي »العاملين من بعد، وتحت الطلب«، 
وباعتماد  يتم تحديدهم بموجب كشوفات  أن  على 
المدير العام المختص. وطالب إدارة المواد بتحديد 
والمخازن  المشتريات  أعمال  لمباشرة  الالزم  العدد 

عند الطلب، على أن يتواجد الحد األدنى من العمالة 
لتسيير  وبنغازي  طرابلس  في  الشركة  مكاتب  في 
مع  بالتنسيق  تحديدها  ويتم  الضرورية،  الخدمات 

المدير العام المختص.
اإلجراءات  بتنفيذ  االلتزام  إلى  الشركة  ودعت 
للوقاية  االسترشادي  بالدليل  عليها  المنصوص 
من فيروس »كورونا«، الفتة إلى أن استمرار العمل 
بهذا القرار مرتبط بتطور الوضع الوبائي في الفترة 

المقبلة.
تزال  ال  »كورونا«،  فيروس  أزمة  تفاقم  ورغم 
مأساة انقطاع التيار الكهربائي تضيف مزيد األعباء 
اإلعالم  إدارة  مدير  قال  حيث  الليبيين،  عاتق  على 
المدينة  إن  الثالثاء،  األميل،  محمد  سرت،  ببلدية 
في  التوالي،  على  أيام  لثالثة  تامًا  إظالمًا  شهدت 
الساعة.  مدار  على  الكهربائي  التيار  انقطاع  ظل 
الذي شهده  لالتفاق  مخالفًا  يعتبر  األمر  أن  وأضاف 
مع  لبلدية سرت  التسييري  المجلس  رئيس  اجتماع 
والمحطة  التحكم  وإدارة  الكهرباء  شركة  مسؤولي 
الرئيسية ولجنة األزمة بقطاع الكهرباء، حسب بيان 
البلدية على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«، الثالثاء. 
يكون  األحمال  طرح  أن  على  الحضور  واتفق 
الجهات  مراعاة  مع  ساعات،  ست  إلى  خمس  بواقع 
المفترض  من  كان  أنه  موضحًا  الحيوية،  والمواقع 
إبالغ المجلس التسييري للبلدية بانقطاع الكهرباء 

ومعالجة األسباب، وفق األميل.
إلى  يرجع  الكهرباء  انقطاع  أن  إلى  البيان  وأشار 
الشرقية،  بالمنطقة  التوليد  بمحطات  القائم  العجز 
إصالح  في  باإلسراع  للكهرباء  العامة  الشركة  داعيًا 
كهرباء  لمحطة  األولى  بالوحدة  الفنية  األعطال 
الخليج البخارية في سرت، المتوقفة منذ أشهر، رغم 
تدخل المجلس وتذليل المعوقات التي تواجه اللجنة 

المكلفة بالمحطة. 
وتابع: »لكن لم يعرف السبب وراء عدم إصالحها، 
العامة  للهيئة  التنفيدي  المدير  مساعد  وعود  رغم 
بلدية  شهرين  منذ  زيارته  خالل  بنغازي  للكهرباء 
خالل  أنه  أكد  حينها  المحطة،  وزيارته  سرت، 

أسبوعين سيتم استئناف عمل المحطة«.
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بعد صراع مع المرض ومشاكل صحية في القلب، توفي 
الصباح،  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت  دولة  أمير 
وبدأت  اإلرسال  الكويتية  اإلعالم  وسائل  وقطعت  الثالثاء، 
عن  رسميا  اإلعالن  قبل  لفترة  القرآن  من  تالوات  بث  في 

الوفاة.
ووفق »بي بي سي«، تولى الشيخ صباح األحمد السلطة 
وموافقة  الحكم،  على  الحاكمة  العائلة  داخل  صراع  بعد 
الشيخ سعد العبداهلل الصباح على التنازل عن العرش في 23 
يناير 2006 بسبب وضعه الصحي المتردي، إذ قيل وقتها 
إنه كان يعاني من مرض ألزهايمر، ولم يكن بمقدوره أداء 

القسم، وما لبث أن توفي العام 2008.
وقد صوت مجلس األمة على تنحية الشيخ سعد العبداهلل 
في 24 يناير 2006. وفي 29 من الشهر ذاته، جرت تسمية 
مفاوضات  بعد  للبالد،  أميرا  الصباح  الجابر  األحمد  صباح 

ومساومات صعبة داخل أسرة الصباح.
موافقة  بعد  الدستورية  اليمين  صباح  الشيخ  وأدى 
ولم  األزمة.  تلك  بذلك  منهيا  تسميته  على  األمة  مجلس 
الشيخ  الشقيق  غير  أخيه  تسمية  في  الجديد  األمير  يتأخر 
األمير  أنهى  كما  للعهد.  وليا  الصباح  الجابر  األحمد  نواف 
أخيه  ابن  عين  عندما  الحاكمة  األسرة  في  متوارثا  تقليدا 
في  األميري،  الديوان  رئيس  الصباح،  األحمد  محمد  ناصر 
العهد  ولي  يحتل  أن  العادة  وجرت  الوزراء.  رئيس  منصب 

منصب رئيس الوزراء.
رئيس  منصب  في  ناصر  نجله  الجديد  األمير  وعين 

الديوان األميري الواسع السلطات.
ولد الشيخ صباح أحمد الصباح في مدينة الجهراء العام 
1929، وهو االبن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح »أحمد 
تعليمه  تلقى  العيار.  السعيد  عثمان  منيرة  والدته  األول«، 
في مدرسة المباركية بالكويت حيث أوفده والده إلى الخارج 

للدراسة واكتساب الخبرات.
تزوج الشيخ صباح في العقد الثاني من عمره من الشيخة 
بعد   1990 العام  توفيت  التي  الصباح،  سلمان  بنت  فتوة 
أن أنجبت له أربعة أبناء هم: ناصر الصباح، رئيس الديوان 
األميري، وحمد الصباح، أحد أكبر رجال األعمال في البالد، 
سلوى،  الوحيدة  وابنته   ،1969 العام  توفي  الذي  وأحمد، 

التي توفيت أيضا العام 2002.

مبادراته
في نوفمبر 2007 تبرع الشيخ في القمة الثالثة لمنظمة 
الرياض  السعودية  العاصمة  في  عقدت  التي  »أوبك«، 
البحوث  يمول  برنامج  لدعم  دوالر  مليون   150 بمبلغ 
وفي  المناخي،  والتغير  والبيئة  بالطاقة  المتصلة  العلمية 
الكريمة،  الحياة  2008 أنشأت دولة الكويت صندوق  مايو 
الصندوق  هذا  في  دوالر  مليون   100 بمبلغ  وأسهمت 
على  العالمية  الغذاء  ألزمة  السلبية  االنعكاسات  لمواجهة 
دعم  مبادرة  صباح  الشيخ  أطلق   2009 يناير  وفي  الدول، 

مؤتمر  خالل  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وتشجيع 
القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية، برأسمال 
المبادرة لتحقيق المصالحة  قدره مليارا دوالر، كما مهدت 

بين قادة الدول العربية من خالل تعزيز األجواء اإليجابية.
خالل   ،  2012 يوليو  في  إعالنه،  مبادراته،  شملت  كما 
الكويت  دولة  تبرع  عن  األفريقي  االتحاد  قمة  مؤتمر 
لالتحاد  العامة  للمفوضية  الجديد  المقر  تجهيز  بتكاليف 
أديس  اإلثيوبية  العاصمة  األفريقي بجميع مستلزماته في 
الستضافة  مبادرة  بالده  أطلقت   2016 أبريل  وفي  أبابا. 
وتدخل  المتحدة،  األمم  برعاية  اليمنية  السالم  مباحثات 

األمير بشكل مباشر لضمان نجاحها.

أهم مناصبه واألحداث التي عايشها
العليا  التنفيذية  اللجنة  في  عضوا  عين   1954 العام  في 
التي عهد إليها تنظيم مصالح الحكومة والدوائر الرسمية، 
االجتماعية  الشؤون  لدائرة  رئيسا  عين   1955 العام  في 
دائرة  رئاسة  أيضا  إليه  أسندت   1957 العام  والعمل، وفي 

المطبوعات والنشر.
االجتماعية  بالقضايا  يهتم  كان  ذلك،  على  وعالوة 
كما  للمواطنين،  المالئم  العمل  فرص  توفير  على  وعمل 
عمل على تنظيم العمالة الوافدة خصوصا في فترة ما بعد 
الجريدة  إصدار  عهده  في  وتم  الكويت.  في  النفط  إنتاج 
الرسمية للكويت تحت اسم »الكويت اليوم«، لتسجيل كل 
الذي  والنشر  المطبوعات  قانون  وإصدار  الرسمية،  الوقائع 

شجع الصحافة السياسية وكفل حريتها في حدود القانون. 
وفي العام 1961 وبعد استقالل دولة الكويت، تم تشكيل 
فيها  وعين  وزارات  إلى  الدوائر  وتحولت  األولى  الحكومة 
وزيرا لإلعالم. كما كان عضوا في المجلس التأسيسي الذي 

كلف بوضع الدستور.
للجنة  ورئيسا  للخارجية  وزيرا  عين   1963 العام  وفي 
لمدة  المنصب  هذا  في  وظل  الخليج  لمساعدات  الدائمة 
في مجلس  أصبح عضوا  الوزاري  منصبه  وبحكم  عاما.   40
مبنى  فوق  الكويت  علم  رفع  من  أول  وهو  الكويتي،  األمة 
إليها  االنضمام  على  الموافقة  لدى  المتحدة  األمم  هيئة 
ورئيس  الخارجية  وزير  منصب  توليه  خالل  ومن   .1963
اللجنة الدائمة لمساعدات الخليج قام بإعطاء المنح المالية 
الجنوبي  اليمن  اللجنة  دون مقابل، وقد شملت مساعدات 

واليمن الشمالي وسلطنة عمان وجنوب السودان.
بين  السالم  اتفاق  إبرام  في  أسهم   1972 العام  وفي 
العام  وفي  بينهما.  األهلية  الحرب  لوقف  اليمن  شطري 
1980 تولى وساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية 

اليمن لتخفيف حدة التوتر بينهما.
كان األمير صباح يعاني من متاعب في القلب، حيث سبق 
القلب، شملت تركيب منظم  لعملية جراحية في  أن خضع 
لنبضات القلب منذ العام 2000، كما خضع لعملية جراحية 
في الجهاز البولي العام 2007 في الواليات المتحدة. ويذكر 
أن أخاه غير الشقيق أمير الكويت الراحل الشيخ جابر، الذي 

حكم قبله كان أيضا يعاني من مشاكل في القلب.

الكويت تودع الشيخ 
صباح األحمد بعد 

صراع مع املرض

أول من رفع علم بالده فوق مبنى األمم المتحدة

»بي بي سي«: أنهى األمير الراحل تقليدا متوارثا في األسرة الحاكمة عندما عني ابن أخيه ناصر محمد األحمد الصباح في منصب رئيس الوزراء

●    أمير الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

●  ولي العهد الكويتي الشيخ نواف األحمد الصباح

ثالثين  منذ  بالده  في  المعلق  اإلعدام  حكم  لتنفيذ  دعوته  إثر 
عاما، أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد، جدال، بعد حادثة قتل 

»بشعة« تعرضت لها فتاة شابة.
الفائت  األسبوع  عاما«   29« رحمة  جثة  على  الشرطة  وعثرت 

بين  الطريق  على  خندق  في  ملقاة 
العاصمة تونس ومنطقة المرسى، وفق 

»فرانس برس«.
المتهم  بتوقيف  الشرطة  وقامت 
وإثر التحقيق األولي معه اعترف بقيامه 
بجريمة القتل بأن خنق الشابة بيديه ثم 
الكحول،  تأثير  تحت  وهو  هاتفها  سرق 

وفقا لبيان وزارة الداخلية.
وطالب أبو الضحية في تصريح إذاعي 
في  اإلعدام  عقوبة  وتطبيق  بالقصاص 
حق المتهم كما نظم العشرات غالبيتهم 
النساء السبت وقفة احتجاجية أمام  من 
الرئاسة بمنطقة قرطاج مطالبين  قصر 

سعيد بـ»تطبيق اإلعدام«.
وغدا  رحمة  »اليوم  بعضهن:  ورددت 

نحن«، وقالت إحداهن: »لن نسكت على حق أبنائنا«.
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  واسعا  جدال  الحادثة  وأثارت 

وردود فعل من منظمات المجتمع المدني ووصفت »بالبشعة«.

ال يردع
اإلثنين،  اإلنسان،  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  وأصدرت 
بيانا أكدت فيه أن »اإلعدام ال يردع وال يحد من تفشي الجريمة«، 
التونسي  الرئيس  وقال  العقوبة.  هذه  بإلغاء  المطالبة  وجددت 
قيس سعيد خالل اجتماع أمني مساء اإلثنين: »من قتل نفسا بغير 

حق جزاؤه اإلعدام«.
وتابع سعيد: »توفر له )المتهم( كل ظروف الدفاع عن النفس، 
وإذا ثبت أنه ارتكب قتل نفس أو أكثر فال أعتقد أن الحل هو كما 
مستهل  في  وأضاف  اإلعدام«.  عقوبة  تنفيذ  عدم  البعض  يدعي 
والنص  ومبادئنا  خياراتنا  ولنا  خياراته  مجتمع  »لكل  االجتماع: 
التي  الجزائية،  المجلة  السابع من  الفصل  إلى  موجود« في إشارة 

الرئيس  وأكد  شنقا«.  اإلعدام  حكم  »ينفذ  أن  على  فيها  ينص 
التونسي: »لن يتمتع بالسراح مرة أخرى أو بالتقليص في العقوبة 

من ارتكب مثل هذه الجرائم البشعة«.
وقال رئيس منظمة »االئتالف التونسي إللغاء حكومة اإلعدام« 
شكري اللطيف في تصريح لـ»فرانس برس« الثالثاء إن »تصريحات 

سعيد تثير القلق... موقف شعبوي في خصوص مسألة حساسة«.
»يمكن  هذا  أن  تقديره  وفي  ألنه  مخاوف  عن  اللطيف  ويعرب 
حقوق  ملف  في  كبيرا  تراجعا  يبرر  أن 
أستاذ  وهو  سعيد  وعبر  اإلنسان«. 
حملته  خالل  الدستوري  القانون 
 2019 العام  في  للرئاسة  االنتخابية 

عن رفضه إلغاء عقوبة اإلعدام.
وأضاف: »إذا كان هناك عفو فلمن 
ويبدو  مرتين،  أجرم  لمن  ال  يستحقه 
في  قتل  عليه  قبض  الذي  القاتل  أن 
وأفادت  سابق«.  بعفو  وتمتع  السابق 
وزارة العدل وكالة »فرانس برس« أن 
المتهم تمتع بعدم سماع الدعوى في 

قضية قتل سابقة.
األسبق  التونسي  الرئيس  وقرر 
إثر  علي  بن  العابدين  زين  الراحل 
متهم  حق  في  اإلعدام  حكم  تنفيذ 
تنفذ  لن  العقوبة  هذه  أن  القتل،  جرائم  من  سلسلة  بارتكاب 
في  خصوصا  باإلعدام  أحكاما  التونسي  القضاء  ويصدر  مستقبال. 
حق المتهمين بتنفيذ هجمات »إرهابية«، لكن ال يتم تنفيذها منذ 

ثالثين عاما وتحديدا منذ العام 1991.
ويقر الدستور التونسي للعام 2014 »الحق في الحياة« وال يلغي 

جريمة اإلعدام. 
وتصوت تونس منذ ثورة 2011 بانتظام خالل اجتماعات األمم 
»التزام  وهو  دوليا  اإلعدام  تطبيق  عقوبة  رفع  أجل  من  المتحدة 
تونس  تصوت  أن  المرتقب  ومن  اللطيف.  حسب  قوي«،  أخالقي 
وتصدر عشرات  القادم.  ديسمبر  في  االلتزام  هذا  على  أخرى  مرة 
األحكام باإلعدام منذ سنوات في تونس، وفقا لمنظمة »مناهضة 
التعذيب« في تونس، وتحصي نحو مئة شخص أعدموا في البالد 
قبل 1991. ويقدر اللطيف أن 135 شخصا تم إعدامهم من قبل 
استقالل  منذ  المعارضة  السياسية  لخلفياتهم  تونس  في  النظام 

البالد في العام 1956.

الحرب في اليمن

اتفاق بني الحكومة اليمنية والحوثيني لتبادل أكثر من 1000 أسير

●  يمنيون يصطفون في طابور للحصول على مساعدات إنسانية

المتحدة في سويسرا،  المحادثات بوساطة األمم  بعد أسبوع من 
توصل طرفا الصراع في اليمن إلى اتفاق يتضمن تبادل أكثر من ألف 

أسير.
ومن المقرر، وفقا لالتفاق، أن تسلم الحكومة اليمنية المدعومة من 
السعودية 680 أسيرا للحوثيين مقابل إفراج الحوثيين عن 400 أسير، 

بينهم 15 سعوديا، وفق »بي بي سي«.
وكان الجانبان قد اتفقا منذ عامين على تبادل 15 ألف أسير، لكن 
حتى اآلن لم يتم تبادل إال بضع مئات منهم. وقال مارتن غريفيث، 
مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى اليمن: »من دواعي سروري البالغ 

أن أعلن أنكم وصلتم إلى مرحلة مهمة«.
السويسرية  غليون  قرية  في  االتفاق  توقيع  أثناء  غريفيث،  وأشاد 
المطلة على بحيرة جنيف، بالقرار التي تم التوصل إليه بتبادل 1081 
أسيرا، وهو أكبر عدد أسرى يتم تبادله منذ اندالع الصراع في اليمن. 

االئتالف  المدعومة من  اليمنية،  الحكومة  األممي  المبعوث  كما هنأ 
العسكري الذي تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين على تجديد 
»تعهداتهم بالتنفيذ الكامل لما تم التوصل إليه في اتفاق ستوكهولم 
للسالم« المبرم في 2018، متضمنا تبادل 15000 أسير بين الجانبين.

ونفذ الجانبان منذ ذلك الحين عمليات متفرقة على نطاق محدود 
لتبادل األسرى. لكن هذا االتفاق الذي ينص على تبادل المئات من 
األسرى من القوات الحكومية والمتمردين -حال تنفيذه- سوف يكون 
أول عملية موسعة لتبادل األسرى بين األطراف المتحاربة في اليمن 

منذ العام 2014.
على  تغريدة  في  الحوثيين،  زعماء  أحد  الحوثي،  علي  محمد  وقال 
حسابه على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: »المهم هو تنفيذ ما 

تم التوصل إليه في االتفاق، ال مجرد توقيعه«.
ونقلت وكالة »فرانس برس« عن مصادر من الجانبين أن االتفاق 
يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خالل أسبوعين. وكانت المحادثات بين 
الحكومة اليمنية والحوثيين تستهدف في بدايتها تبادل 1420 أسيرا، 

من بينهم شقيق الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي.
لكن عضوا بوفد الحكومة اليمنية قال لـ»فرانس برس« إن إطالق 
الجنرال ناصر منصور هادي »تم تأجيله«. ومن المقرر أن تتابع لجنة 
المرحلة  في  ذويهم  إلى  األسرى  عودة  األحمر  الصليب  منظمة  من 

المقبلة.
للصليب  الدولية  اللجنة  عمليات  مدير  كاربوني،  فابريزيو  وحضر 
تم  ما  واصفا  االتفاق،  توقيع  واألدنى،  األوسط  الشرقين  في  األحمر 
يخفف  »سوف  كاربوني:  وقال  للغاية«.  »إيجابي  بأنه  إليه  التوصل 
إطالق األسرى من معاناتهم هم وأسرهم الذين كانوا ينتظرون منذ 
وقت طويل لم الشمل«. وأضاف: »نحن على قناعة بأن هذا التبادل 
في  سليمة  أسس  على  سالم  محادثات  استئناف  في  يسهم  سوف 

االتجاه الصحيح«.
وراح اآلالف، أغلبهم من المدنيين، ضحايا الصراع في اليمن منذ 
أزمة  »أسوأ  بأنه  البالد  في  الوضع  المتحدة  األمم  وتصف  بدايته. 

إنسانية في العالم«.

جنيف - وكاالت

تونس – وكاالت
انطلقت   2019 العام  من  أكتوبر  في 
العراق،  أنحاء  في  مسبوقة  غير  تظاهرات 
مطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، 
لكن بعد مرور عام تشكلت خالله حكومة 
متظاهر   600 قرابة  جديدة وسقط خالله 
غضب  وتصاعد  تقريبا.  شيء  يتغير  لم 
 2019 أكتوبر  من  األول  في  االحتجاجات 
البطالة  تنتقد  عفوي  بشكل  بدأت  التي 
وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري 
والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون 
أنها موالية إليران أو الواليات المتحدة أكثر 
من مواالتها للشعب العراقي، وفق »فرانس 

برس«.
ودفعت االحتجاجات إلى استقالة رئيس 
الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي في األول من 
ديسمبر، وبعد أشهر من الجمود السياسي 
نجح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 
شكيل حكومة تعهد خاللها بإدماج مطالب 
المحتجين في خطط حكومته الموقتة، لكن 

على أرض الواقع لم يتحقق الكثير.
انتخابات  الكاظمي موعدا إلجراء  وحدد 
أي   ،2021 يونيو   6 في  مبكرة  برلمانية 
قبل عام تقريبا من الموعد المحدد. وقال 
الكاظمي  الهنداوي، مستشار  عبدالحسين 
إن  برس«  لـ»فرانس  االنتخابات  لشؤون 
»المحتجين أرادوا انتخابات مبكرة وقانونا 

انتخابيا جديدا. نحن نقوم بترتيب ذلك«.
لكن بينما أقر البرلمان قانون تصويت 
جديدا في ديسمبر، لم يتفق المشرعون بعد 
النقاط األساسية، بما في ذلك حجم  على 
المرشحون  إذا كان  وما  االنتخابية  الدوائر 
أو  مستقل  بشكل  االنتخابات  سيخوضون 
التأكيدات  من  الرغم  وعلى  قوائم.  على 
المتكررة بأنه ليس لديه طموحات سياسية 
ولن يعمل إال كرئيس وزراء انتقالي، يبدو أن 

الكاظمي يستعد لخوض معركة انتخابية.
وأعضاء  البرلمان  نواب  من  عدد  وقال 
رئيس  مستشاري  إن  المتنافسة  األحزاب 

النتخابات  مرشحين  عن  يبحثون  الوزراء 
من  يتمكن  أن  أمل  على   ،2021 العام 
وقال  جديدة.  والية  فترة  على  الحصول 
ريناد منصور الباحث في »تشاتام هاوس« 
بالمملكة المتحدة إن الكاظمي »عالق، عليه 
اتخاذ قرار بشأن المكان الذي يريد أن يكون 
فيه: هل يريد أن يصبح رئيسا للوزراء لمدة 
أم  السياسة،  ويمارس  أخرى  سنوات  أربع 

يريد تغيير شيء ما اآلن؟«. 

حلول سريعة
وعندما وصل الكاظمي إلى السلطة، تعهد 
مالية  أزمة  لمعالجة  سريعة  حلول  إجراء 
حادة، قائال إن خزائن الدولة »شبه فارغة« 
أسعار  وانخفاض  الهدر  من  سنوات  بعد 
النفط. وقال البنك الدولي إن معدل الفقر 
في العراق قد يتضاعف إلى %40 هذا العام 
وإن بطالة الشباب، التي تبلغ حاليا %36، قد 

ترتفع أكثر.
البداية  في  الكاظمي  وتعهدت حكومة 
خفض رواتب موظفي القطاع العام وإعادة 
ماليين  على  توزع  التي  المعاشات  تدقيق 
العراقيين، لكنها تراجعت عن هذه السياسة 

بعد انتقادات علنية. وفي أغسطس عينت 
وزارة  في  الشباب  من  المئات  الحكومة 
الدفاع، لكنها خطوة لم تكن كافية لوقف 
األخرى  الحكومية  المقار  أمام  االعتصامات 
مسؤولون  وصرح  بوظائف.  للمطالبة 
عراقيون أن وزير المالية، علي عالوي، فوت 
أغسطس  أواخر  في  نهائيا  موعدا  أيضا 
اإلصالحات  حول  بيضاء«  »ورقة  لتقديم 

االقتصادية، التي ال تزال قيد اإلنجاز.
وقال الكاظمي أيضا إنه سيعطي األولوية 
لمحاربة فيروس »كورونا المستجد« الذي 
وبلغ  مايو.  في  شخص   100 بحياة  أودى 
من  أكثر  الجاري،  األسبوع  الوفيات،  عدد 
من  الصحة  وزارة  تحذير  مع  آالف،  تسعة 
لم  إذا  المستشفيات »السيطرة«  أن تفقد 
رئيس  ولدى  الفيروس.  انتشار  احتواء  يتم 
الوزراء عدد قليل من الحلفاء في البرلمان، 
حيث شعر النواب المؤيدون إليران بالقلق 
وقال  المحتجين.  مطالب  إلى  إشاراته  من 
معسكر  واحد  آن  في  يراعي  »إنه  منصور: 
للمؤسسة،  المناهض  والمعسكر  النخبة 
وفي نهاية المطاف، سينتهي به األمر بعدم 

إرضاء أي من الطرفين«.

أمر بالغ الحساسية
كما واجه رئيس الوزراء تحدي الوفاء بوعده 
تقديم المسؤولين عن مقتل ما يقرب من 
600 متظاهر وناشط منذ أكتوبر الماضي 
إلى العدالة. ففي سبتمبر، أعلنت حكومته 
أن عائالت الضحايا يمكنها التقدم للحصول 
على تعويض من الدولة، لكن لم يتم صرف 
قليلة،  أسابيع  وبعد  اآلن.  حتى  أموال  أي 
في  تمثال  نصب  سيتم  إنه  الكاظمي  قال 
ساحة التحرير، مركز التظاهرات الشعبية في 
بغداد، وكذلك في مدينة الناصرية جنوبا. 
وكتب علي وهو متظاهر شاب من بغداد: 
مطالبنا  بين  من  كان  تمثاال  أن  أذكر  »ال 

العام الماضي«.
حملة  استمرت  ذلك،  غضون  في 
مواطنة  خطف  ذلك  في  بما  الترهيب 
والمستشار  الباحث  وقتل  ألمانية 
يوليو.  في  الهاشمي  هشام  الحكومي 
وصرح مسؤول عراقي طلب عدم الكشف 
»نعرف  برس«:  لـ»فرانس  هويته  عن 
يمكننا  ال  لكن  ومكانهم،  القتلة  هم  من 
أمر  ألنه  ذلك،  عن  اإلعالن  أو  اعتقالهم 
الهجمات  وازدادت  الحساسية«.  بالغ 
الدبلوماسية  البعثات  على  الصاروخية 
وأصبحت  العسكرية،  اللوجستية  واألرتال 
في  جرأة  أكثر  المتشددة  الجماعات 

تهديداتها ضد رئيس الوزراء.
ومساء اإلثنين قتل ستة مدنيين ينتمون 
إلى عائلة عراقية واحدة في سقوط صاروخ 
حيث  بغداد،  لمطار  المجاور  منزلهم  على 
إلى  أميركيون. وأشار منصور  ينتشر جنود 
في  تندرج  الفصائل  هذه  من  العديد  أن 
أصبحت  التي  الشعبي  الحشد  هيئة  إطار 
تشكيال حكوميا، وعدم قدرتها على بسط 
سيطرتها الكاملة عليها جعل الكاظمي يبدو 
العراق  في  »التحدي  أن  وأضاف  »ضعيفا«. 
هو أنه ال يمكن لرجل واحد أن يصلحه، لكن 
بالتأكيد ليس رجال يؤمن بالتغيير التدريجي 
البطيء في وقت يكون فيه العنف مثل هذا 

السياق«.

بغداد - وكاالت

●   متظاهرون عراقيون يلوحون بأعالم البالد في العاصمة بغداد

● جريمة قتل تثير الجدل مجدًدا حول تطبيق حكم اإلعدام في تونس
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● عينات من لقاحات بمختبر نوفافاكس في الواليات المتحدة

● بايدن● ترامب

 منظمة الصحة العالمية وعدت بتوفير 120 
مليونا من تلك االختبارات للدول الفقيرة لكن 

بشرط العثور على األموال الالزمة

سيكون ترامب قد بلغ 74 عاما في بداية واليته الثانية 
إذا تمكن من الفوز.. بينما سيكون بايدن  في الـ 78 

كأكبر رئيس في تاريخ البالد إذا حالفه النصر

الوباء أودى بحياة أكثر من مليون شخص

تهافت عاملي على االختبارات السريعة لـ »كوفيد-19« وأوروبا تعيد فرض قيود

ناغورنو قره باغ - وكاالت

واشنطن - وكاالت

●   قصف متبادل بين أرمينيا وأذربيجان

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

السنة اخلامسة
العدد 254 14 صفر 1442 هــ

1 أكتوبر 2020 م اخلميس

السباق نحو رئاسة أميركا بني الجمهوريني والديمقراطيني 
عملية معقدة يحسمها »املجمع االنتخابي«

معقدة  عملية  األميركية  الرئاسية  االنتخابات  تبدو 
على  الحاصل  المرشح  يكون  ال  فقد  لكثيرين،  بالنسبة 
أغلب األصوات على المستوى الوطني في عموم البالد 

هو الفائز بمنصب الرئيس فيها.
من  مباشر  بشكل  ينتخب  ال  األميركي  فالرئيس 
انتخابه عبر ما  الناخبين األميركيين، بل يجري  جمهور 

يعرف بالمجمع االنتخابي، وفق »بي بي سي«.
كبير  تأثير  األميركية  المتحدة  الواليات  ولرئيس 
أمثال  الدولية،  لألزمات  العالم  استجابة  كيفية  على 
عندما  لذلك  المناخ،  وتغير  العالمية  واألوبئة  الحروب 
الكثير  نرى  سنوات،  أربع  كل  هناك  االنتخابات  تجرى 
من االهتمام العالمي بالنتيجة، ولكنه قد ال يتوافر على 
االنتخابية  العملية  الفهم بشأن كيفية سير  الكثير من 

المعقدة نسبيا.

متى يتم االنتخاب؟
من  األول  الثالثاء  يوم  دائما  الرئيس  انتخاب  يصادف 
سيكون  المرة  هذه  في  أنه  يعني  ما  نوفمبر،  شهر 
العديد  عكس  وعلى  المذكور.  الشهر  من  الثالث  في 
النظام  على  فقط  حزبان  يهيمن  األخرى،  البلدان  من 
السياسي في الواليات المتحدة، وينتمي الرئيس دائما 

إلى أحدهما حصرا.
في  المحافظ  السياسي  الحزب  هم  والجمهوريون 
العام  هذا  انتخابات  في  ومرشحهم  المتحدة،  الواليات 
أربع  البقاء  في  يأمل  الذي  ترامب،  دونالد  الرئيس  هو 
الجمهوري  الحزب  ويعرف  السلطة.  في  أخرى  سنوات 
أيضا باسم الحزب القديم الكبير. وفي السنوات األخيرة، 
السالح  األفراد  حيازة  حق  ومنح  الضرائب  خفض  أيد 
مؤيدي  حضور  ويميل  الهجرة.  على  القيود  وتشديد 
من  الريفية  المناطق  في  أقوى  يكون  أن  إلى  الحزب 
السابقين  الجمهوريين  الرؤساء  قائمة  وتشمل  البالد. 
ريغان  ورونالد  بوش  دبليو  جورج  أمثال  من  شخصيات 

وريتشارد نيكسون.
الليبرالي  السياسي  الحزب  فهم  الديمقراطيون  أما 
جو  هو  العام  لهذا  ومرشحهم  المتحدة،  الواليات  في 
بايدن، وهو سياسي متمرس اشتهر بعمله نائبا لرئيس 

البالد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.
مواقفه  هو  الديمقراطي  للحزب  تعريف  وأفضل 
والهجرة  المدنية  الحقوق  مثل  قضايا  بشأن  الليبرالية 
الحكومة يجب أن تلعب دورا  أن  المناخ. ويعتقد  وتغير 
التأمين  توفير  مثل  قضايا  في  الناس،  حياة  في  أكبر 
يكون  أن  إلى  الحزب  مؤيدي  حضور  ويميل  الصحي. 
بين  ومن  أميركا.  من  الحضرية  المناطق  في  أقوى 
كينيدي  إف  جون  السابقين  الديمقراطيين  الرؤساء 

وباراك أوباما.
في  وبايدن«  »ترامب  الحاليين  المرشحين  وكال 
السبعينات من العمر، وسيكون ترامب قد بلغ من العمر 
74 عاما في بداية واليته الثانية إذا فاز في االنتخابات، 
بينما سيكون بايدن في الـ78 من العمر وسيكون أكبر 

رئيس في تاريخ البالد.

كيف يتم تحديد الفائز؟
الذي يفوز بأغلب  المرشح  الفائز دائما هو  قد ال يكون 
البالد،  عموم  في  الوطني  المستوى  على  األصوات 

وذلك ما حدث مع هيالري كلينتون في العام 2016. بل 
يتنافس المرشحون للفوز بأصوات المجمع االنتخابي.

العام  في  ترامب  دونالد  مع  كلينتون  تنافست  وقد 
2016. وانتهى بها األمر إلى الفوز بنحو ثالثة ماليين 
صوت أكثر من ترامب، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى 
أنها حصلت على عدد كبير من األصوات في واليات ذات 
إال  وكاليفورنيا.  نيويورك  مثل  قوي  ديمقراطي  توجه 
أنها هزمت أمام منافسها في السباق على الترشح عند 
التصويت في المجمع االنتخابي بـ304 أصوات لترامب 
مقابل 227 صوتا لها، ألنه فاز بعدة منافسات بهامش 

صغير في واليات رئيسية.
أصوات  من  معين  عدد  على  والية  كل  وتحصل 
والعدد  سكانها،  عدد  على  بناء  االنتخابي  المجمع 
صوتا،   538 هو  االنتخابي  المجمع  ألصوات  اإلجمالي 
بـ270  يفوز  الذي  المرشح  هو  الفائز  يكون  وبالتالي 

صوتا أو أكثر.
لمرشحه  ما  شخص  يصوت  عندما  أنه  يعني  هذا 
المفضل، فإنه يصوت في انتخابات تجري على مستوى 

الوالية بدال من المستوى الوطني العام.
بقاعدة  واليتين«  »باستثناء  الواليات  جميع  وتتمتع 
»الفائز يحصل على كل شيء«، لذلك فإن أي مرشح يفوز 
بأكبر عدد من األصوات يتم منحه جميع أصوات المجمع 

االنتخابي للوالية.

للمجمع  األخرى،  االنتخابية  األنظمة  معظم  ومثل 
االنتخابي عدد من اإليجابيات والسلبيات، لكنه يحظى 
تأسيس  في  التاريخية  جذوره  بسبب  كبير  باحترام 
الواليات المتحدة. وعادة ما يعكس التصويت الشعبي، 
الخمس  االنتخابات  خالل  مرتين  بالفشل  وصف  لكنه 
األخيرة، ومن بينها االنتخابات التي شهدت فوز ترامب 

في العام 2016.
معظمها  يميل  التي  الواليات  في  استقطاب  وثمة 
على  أن  يعني  ما  ذاك،  أو  الحزب  هذا  نحو  بشدة 
المرشحين تركيز جهودهم على بضع واليات لم تحسم 
والءها بعد ألي واحد منهما، ويمكن ألي واحد منهما أن 
يفوز فيها. وتوصف هذه الواليات غير المحسومة بأنها 

ساحات المعركة الرئيسية لحسم التصويت.
وهذه الواليات، التي يشار إليها غالبا باسم الواليات 
فيها  الناخبين  تقسيم  يتم  التي  هي  أيضا،  المتأرجحة 
والجمهوريين،  الديمقراطيين  بين  نسبيا  بالتساوي 
كما هي الحال مع واليتي فلوريدا وأوهايو. أما الواليات 
في  بقوة  الجمهوري  للحزب  داعمة  كانت  التي  األخرى 
من  تعد  فباتت  وتكساس،  أريزونا  أمثال  من  الماضي، 
الواليات المتأرجحة التي سيكون التصويت فيها حاسما 
في العام 2020 بسبب زيادة التأييد للحزب الديمقراطي 

فيها.

متى يتولى الفائز منصبه؟
إذا فاز جو بايدن باالنتخابات، فلن يحل محل الرئيس 
فترة  هناك  ألن  الفور،  على  األبيض  البيت  في  ترامب 
لتعيين  الوقت  الجديد  الرئيس  لمنح  محددة  انتقالية 
وزراء في مجلس الوزراء ووضع الخطط. ويؤدي الرئيس 
الجديد اليمين الدستورية رسميا في 20 يناير في حفل 
يقام  والذي  الرئاسة،  مقاليد  وتسلمه  الرئيس  تنصيب 
على درجات مبنى الكابيتول »الكونغرس بمجلسيه« في 
العاصمة واشنطن. وبعد الحفل، ينتقل الرئيس الجديد 
ألربع  تمتد  التي  رئاسته  دورة  لبدء  األبيض  البيت  إلى 

سنوات.

»كوفيد19-«  عن  للكشف  السريعة  االختبارات  تثير 
دونالد  األميركي  الرئيس  أعلن  وقد  عالميا،  اهتماما 
الواليات  أنحاء  في  منه  مليونا   150 توزيع  ترامب 
المتحدة، فيما وعدت منظمة الصحة العالمية بتوفير 
على  العثور  بشرط  لكن  الفقيرة  للدول  مليونا   120

األموال الالزمة.
مليون  من  أكثر  بحياة  الوباء  أودى  حين  وفي 
الصحة  العديد من خبراء  العالم، يقوم  شخص حول 
باختبارات  يسمى  ما  الستخدام  أشهر  منذ  بحمالت 
األجسام المضادة، وهي طريقة غير مكلفة ونتائجها 
و30   15 بين  ما  في  عليها  الحصول  يمكن  سريعة 

دقيقة، وفق »فرانس برس«.
الفحوص  من  دقة  أقل  الفحص  هذا  أن  ومع 
لن  أنه  يعني  ما  آر«  سي  »بي  التقليدية  المخبرية 
يكتشف عددا معينا من اإلصابات، فإن هؤالء الخبراء 
يؤكدون أنه في ما يتعلق بالصحة العامة، فهو أكثر 
فاعلية ألنه يتيح إجراء أعداد مضاعفة من االختبارات، 
وبالتالي يمكن في المحصلة من اكتشاف أعداد أكبر 

بكثير من اإلصابات. 
كذلك فإن الفحص السريع يوفر وقتا ثمينا للغاية 
قدرة  إن  إذ  التقليدي،  المخبري  بالفحص  مقارنة 
المصاب على نقل العدوى لسواه غالبا ما تكون في 
أوجها في بداية فترة اإلصابة، وهي الفترة التي يعتبر 
تفشي  من  للحد  حاسما  أمرا  المصابين  عزل  فيها 

الوباء.
مليون فحص  الـ150  بين  من  أنه  ترامب  وأعلن 
المتحدة، سيخصص  الواليات  أنحاء  التي ستوفر في 
أن  وأضاف  ضعفا«.  األكثر  للمجتمعات  مليونا   50«
رعاية  ودور  المدارس  ألساتذة  ستكون  األولوية 
السود  تاريخيا  تخدم  التي  والجامعات  المسنين 
المسؤولة  »آبوت« هي  األصليين. وشركة  والسكان 
نهاية  في  حصلت  وقد  الفحوص  هذه  تطوير  عن 
أغسطس بصورة عاجلة على ترخيص بتسويق هذا 
الواليات  في  اليوم  حتى  نوعه  من  الوحيد  الفحص، 

المتحدة.
وفي الوقت نفسه، وعدت منظمة الصحة العالمية 
التي تصادمت معها إدارة دونالد ترامب، وشركاؤها 
بتوفير 120 مليون اختبار ألفقر البلدان شرط العثور 
لمنظمة  العام  المدير  وأوضح  الالزم.  التمويل  على 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خالل 
بداية  ولدينا  اتفاق  »لدينا  افتراضي:  مؤتمر صحفي 
تمويل، واآلن نحتاج إلى المبلغ الكامل حتى نتمكن 

من شراء هذه االختبارات«.
المتحدة  لألمم  التابعة  المنظمة  هذه  وستحتاج 
إلى 600 مليون دوالر لإليفاء بوعدها، علما أن كلفة 

االختبار الواحد تبلغ خمسة دوالرات وقد تنخفض مع 
تعهد  العالمي  الصندوق  أن  حين  في  اإلنتاج،  زيادة 

تقديم 50 مليونا.
في  مركزية  مشكلة  هي  االختبارات  مسألة  لكن 
العالمية،  الصحة  البلدان فقرا: فوفقا لمنظمة  أكثر 
المتوسط  في  اختبارا   292 الغنية  الدول  تجري 
المنخفضة  الدول  بينما  نسمة،  ألف   100 لكل 
والدول  فقط  بـ61  تقوم  الدخل  والمتوسطة 

.14 الدخل  المنخفضة 

أوروبا تغلق وأميركا الالتينية تزيل القيود
الوباء  انتشار  استمرار  مع  اإلعالنات  هذه  وتأتي 
ما  حيث  أوروبا،  في  خصوصا  العالم،  أنحاء  كل  في 
أعلنت  فقد  مرتفع.  بمعدل  ينتشر  الفيروس  زال 
أنهما  اإلثنين،  وسلوفاكيا،  التشيكية  الجمهورية 
للتصدي  الطوارئ  حالة  األسبوع  هذا  ستفرضان 
للزيادة الحادة في أعداد المصابين بفيروس »كورونا 

المستجد« في البلدين.
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، إيغور ماتوفيتش، 
مكافحة  المكلفة  األزمة  لخلية  اجتماع  ختام  في 
الجائحة في بالده إن »الوضع خطر جدا، وأعتقد أنه 

يجب علينا اتخاذ قرارات جذرية وجريئة للغاية«.
وفي غرب القارة، تعمل فرنسا وإسبانيا على زيادة 
الموجة  هذه  إلبطاء  محاولة  في  والتدابير  القيود 
نطاق  مدريد  وسعت  وقد  الوباء.  من  الجديدة 
حين  في  الصحية،  اإلجراءات  تشملها  التي  المناطق 
جنوب  في  ومرسيليا  بروفانس  أون  إيكس  أغلقت 

فرنسا الحانات والمطاعم مساء األحد.
من  اآلخر  الجانب  على  نفسها  األجواء  وتسود 
التي  نيويورك  أن  حين  ففي  األطلسي.  المحيط 
عادت  الوباء،  من  الربيع  خالل  بشدة  تضررت 

مونتريال  أما  جديدة،  مرة  االرتفاع  إلى  اإلصابات 
من  تأهب  حالة  في  زالتا  فما  كندا  في  وكيبيك 
العديد من  28 يوما مع إغالق  أن تستمر  المفترض 

القطاعات االقتصادية خالل هذه الفترة.
رفع  يتم  وكندا،  الشمالية  أميركا  عكس  وعلى 
القيود في أميركا الالتينية التي تضررت بشدة أيضا 
استؤنفت  فقد  تدريجي.  بشكل  »كوفيد19-«،  من 
استعاد  كما  والبيرو،  كولومبيا  في  الدولية  الرحالت 
البالغ  تقريبا  تشيلي  دي  سانتياغو  سكان  جميع 
في  حريتهم  اإلثنين،  نسمة،  ماليين  سبعة  عددهم 

التحرك بعد أشهر من الحجر الصحي.
وينطبق األمر ذاته في أستراليا، مع انتهاء شهرين 
من حظر التجول الليلي في ملبورن، ثاني مدن البالد، 

بعد انخفاض ملحوظ في عدد اإلصابات الجديدة.
 1002036 عن  يقل  ال  ما  بحياة  الوباء  وأودى 
العالم منذ نهاية ديسمبر، وفقا لتقرير  شخصا حول 
مصادر  إلى  استنادا  برس«  »فرانس  وكالة  أعدته 
غرينتش.  بتوقيت   11.00 الساعة  اإلثنين  رسمية 
تضررا  األكثر  الدولة  المتحدة  الواليات  وتبقى 
واإلصابات   »205024« الوفيات  عدد  حيث  من 

»7147070« تليها البرازيل »142058 وفاة«.

بعد وقوع اشتباكات مع أذربيجان في إقليم ناغورنو قره باغ، أعلنت 
األعمال  تلك  أسفرت  حيث  العامة،  والتعبئة  العرفية  األحكام  أرمينيا 
الجانبان  وتبادل  المدنيين.  صفوف  في  قتلى  سقوط  عن  المسلحة 

االتهامات بشأن المبادرة بالهجوم.
بحسب »بي بي سي«، تقع منطقة ناغورنو قره باغ داخل أراضي 
أذربيجان وتسكنها أغلبية أرمينية وتحظى بدعم من أرمينيا المجاورة.
وتعني كلمة ناغورنو، باللغة الروسية، مرتفعات، بينما تعني قره 
األرمن  عرقية  أبناء  ويفضل  األذرية.  باللغة  السوداء  الحديقة  باغ 

استخدام االسم األرميني القديم للمنطقة »أرتساخ ».
القوات  دخلت  السوفياتي  الحكم  نهاية  وقرب   1988 العام  في 
األذربيجانية واالنفصاليون األرمن حربا دموية انتهت بتوقيع هدنة 
التوصل  إلى  تقود  أن  في  فشلت  المفاوضات  أن  غير   ،1994 العام 
إلى معاهدة سالم دائم حتى اللحظة، وال يزال هذا النزاع واحدا من 

»الصراعات المجمدة« لما بعد الحقبة السوفياتية.
وتعود جذور الصراع إلى أكثر من قرن مضى، حين كانت المنطقة 
والمسلمين  األرمن  المسيحيين  بين  النفوذ  على  للتنافس  مسرحا 
الترك والفرس. وقد سكن المنطقة لقرون مسيحيون أرمن وأذريون 
ترك، وأصبحت جزءا من اإلمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر.
العنف  أعمال  بعض  أن  رغم  نسبي،  سالم  في  سكانها  وعاش 
الوحشية التي ارتكبها عناصر من الجانبين في أوائل القرن العشرين 

ال تزال عالقة في ذاكرة أبنائها.
روسيا،  في  البلشفية  والثورة  األولى  العالمية  الحرب  نهاية  فبعد 
تسد  فرق  سياسة  -ضمن  وقتها  الجديد  السوفياتي  النظام  أسس 
في المنطقة- منطقة حكم ذاتي في ناغورنو قره باغ تسكنها أغلبية 
في  السابقة  السوفياتية  أذربيجان  جمهورية  حدود  داخل  أرمينية 

أوائل عشرينات القرن الماضي.
القرن  ثمانينات  أواخر  في  السوفياتية  القبضة  تراجع  ومع 
أعمال  إلى  واألذريين  األرمن  بين  الخالفات  تطورت  الماضي، 
أرمينيا.  إلى  االنضمام  المنطقة لصالح  برلمان  بعد تصويت  عنف، 
مقتل  عن  أسفر  الجانبين  بين  الصراع  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
األرمينية  األغلبية  وانتزعت  شخص،  ألف  و30  ألفا   20 بين  ما 
السيطرة على اإلقليم، ثم سعت إلى احتالل منطقة متاخمة ضمن 
أراضي أذربيجان لعمل منطقة منزوعة السالح تربط بين قره باغ 

وأرمينيا.
ومع انهيار االتحاد السوفياتي أواخر العام 1991، أعلنت قره باغ 

حرب  إلى  الصراع  تصاعد  إلى  أدى  مما  مستقلة،  جمهورية  نفسها 
حتى  الخارج،  من  الواقع«  »األمر  بدولة  االعتراف  يتم  ولم  شاملة. 
من جانب أرمينيا ذاتها، ورغم أن أرمينيا لم تعترف رسميا باستقالل 

المنطقة، فقد ظلت الداعم المالي والعسكري الرئيسي لها.

هدنة
 ،1994 العام  روسية  بوساطة  النار  إلطالق  وقف  على  التوقيع  تم 
الجيب  هذا  في  األذرية  األراضي  من  ومساحات  باغ  قره  لتصبح 

األرمينية. السيطرة  تحت 
وخالل الصراع الذي أسفر عن نزوح أكثر من مليون شخص، فر 
أبناء العرقية األذرية »كانوا يمثلون نحو %25 من تعداد السكان« 
ولم  أذربيجان.  من  األرمن  فر  فيما  وأرمينيا،  باغ  قره  ناغورنو  من 
الحرب.  انتهاء  منذ  لديارهم  العودة  من  العرقيتين  أبناء  يتمكن 
لخرق  متفرقة  خرق  وقائع  خالل  الطرفين  كال  من  جنود  قتل  وقد 
الهدنة. وتسبب إغالق الحدود بين تركيا وأذربيجان في مشكالت 

اقتصادية حادة ألرمينيا، كونها دولة حبيسة.
مسدود  طريق  في  األمور  تسير  الهدنة،  إلى  التوصل  ومنذ 
أرضا  لخسارتهم  بالمرارة  يشعرون  الذين  األذريين  بين  ما 
للتخلي  استعداد  أي  يبدون  ال  الذين  واألرمن  لهم،  حقا  يرونها 
يعرف  ما  رئاسة  المتحدة  والواليات  وفرنسا  روسيا  وتتولى  عنها. 
أوروبا-  في  والتعاون  األمن  منظمة  -ضمن  مينسك  بمجموعة 

التي تبذل مساعي للتوسط من أجل وضع حد للنزاع.

خروقات للهدنة
 2006 ديسمبر  في  اإلقليم  أجراه  الذي  االستفتاء  وخالل 
جديدا.  دستورا  المنطقة  أقرت  شرعي،  غير  أذربيجان  واعتبرته 
لقاءات  خالل  آلخر  حين  من  تظهر  التقدم  بوادر  بعض  وكانت 

وأرمينيا. أذربيجان  رئيسي  بين  متقطعة 
الزعيمين  بين  المحادثات  خالل  قد  ملحوظ  تقدم  أحرز  فقد 
2009، إال أنه لم يستمر، ووقعت منذ ذلك الحين انتهاكات  العام 
من  الجنود  عشرات  مقتل  أبرزها  من  كان  للهدنة،  خطيرة  عدة 

.2016 الجانبين في أعمال عدائية متبادلة في أبريل 
ويوم األحد، من األسبوع الجاري، اندلعت اشتباكات بين قوات 
أذربيجان وأرمينيا، وقد أسقطت مروحية تابعة ألذربيجان، ووردت 
الحدود.  جانبي  على  المدنيين  من  ضحايا  سقوط  عن  تقارير 
بشن  أذربيجان  باشنيان،  نيكول  أرمينيا،  وزراء  رئيس  واتهم 
هجمات جوية ومدفعية على قوات بالده، فيما قالت أذربيجان إنها 

كانت ترد على قصف مدفعي شنته أرمينيا على امتداد الحدود.

قصة »مرتفعات الحديقة السوداء«
 التي أدت إلى اشتباكات بني أذربيجان وأرمينيا

على خلفية البرنامج النووي لكوريا الشمالية

األمم املتحدة: بيونغ يانغ 
تواصل خرق العقوبات الدولية

تنتهك  الشمالية  كوريا  إن  المتحدة  األمم  قالت  تحذيريا،  إعالنا  بدا  فيما 
عبر  النووي،  برنامجها  من  الحد  بهدف  عليها  المفروضة  الدولية  العقوبات 
تخطيها حد حصص الوقود المسموح لها استيرادها، أو عبر عمل مواطنين لها 
في الخارج كما حالة العب سابق في فريق يوفنتوس لكرة القدم. وتخضع بيونغ 
الدولي تحد خصوصا  2017 لسلسلة عقوبات من مجلس األمن  العام  يانغ منذ 
والسمك  الفحم  تصدير  من  وتمنعها  النفطية  المواد  استيراد  على  قدرتها  من 

والنسيج.
رغم  والبالستية  النووية  ترسانته  تطوير  واصل  الشمالية  كوريا  نظام  لكن 
ذلك، وفق خبراء، مع إجرائه في الوقت نفسه لقاءات مع الرئيس األميركي دونالد 

ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-اين، وفق »فرانس برس«.
وأكد مجلس األمن الدولي اإلثنين أنه خالل األشهر الخمسة األولى من العام، 
تخطت بيونغ يانغ الحد السنوي المسموح لها باستيراده من المشتقات النفطية 
التي  الشحنات  إن  المجلس  قال  له،  تقرير  وفي  برميل.  ألف   500 وهو  المكررة، 
به،  المسموح  الحد  كبير«  بشكل  »تخطت  الشمالي  الكوري  النظام  تسلمها 

مستندا في تلك المعطيات إلى »صور وبيانات وحسابات«.
الشعبية  الديمقراطية  كوريا  جمهورية  »سفن  أن  المتحدة  األمم  خبراء  وأكد 
وسفنا ترفع علما أجنبيا تواصل ممارساتها في االلتفاف« على العقوبات من أجل 
استيراد النفط بشكل غير قانوني. ولم يذكر التقرير البلد المسؤول عن تصدير 
النفط بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية، لكن يشير إلى أن تلك الشحنات 
والصين،  روسيا  من  كل  واستبعدت  وكحول.  فاخرة  سيارات  على  أيضا  تحتوي 
»فرضيات  على  مبنية  أنها  معتبرتين  الخالصات،  تلك  يانغ،  بيونغ  حليفتي 

وتقديرات«.

العب كرة قدم
ويتهم التقرير كوريا الشمالية »بمواصلة تجاهل قرارات مجلس األمن الدولي 
عبر تصدير الفحم بحرا بطريقة غير قانونية، رغم أنها علقت تلك العمليات موقتا 
بين أواخر يناير ومطلع مارس 2020«. ولم يتحقق أي تقدم في المفاوضات حول 
المتحدة على خلفية خالفاتهما  النووية بين كوريا الشمالية والواليات  الترسانة 
المقابل.  في  بتقديمها  يانغ  بيونغ  تقبل  التي  والتنازالت  العقوبات  رفع  بشأن 
وتحدث خبراء مجلس األمن أيضا عن نقل العب كرة القدم الكوري الشمالي هان 
كوانغ سونغ في يناير من فريق يوفنتوس إلى نادي الدحيل القطري، مؤكدة أن 

في ذلك خرقا للقرارات التي تمنع الكوريين الشماليين من العمل في الخارج.
وأكد التقرير: »رغم أن المجلس تواصل مع إيطاليا بشأن نقل هان، لكن لم 
 607 نحو  يتلقى  عاما   22 العمر  من  البالغ  المهاجم  وكان  العملية.  إلغاء«  يتم 
و2020. وسيحصل   2018 عامي  بين  اإليطالي  النادي  العام من  في  آالف دوالر 
نادي  له في  المقبلة  الخمس  السنوات  أكثر من خمسة ماليين دوالر خالل  على 
الصلة في  ذات  بالقرارات  المجلس من جديد قطر  »أبلغ  التقرير:  وأكد  الدحيل. 

هذه القضية«.
الكوريين  ترسل  أن  األعضاء  الدول  على  المتحدة  األمم  عقوبات  وتفرض 
الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم، وكانت المهلة األخيرة للقيام بذلك 
في ديسمبر 2019. ويؤكد الخبراء أن 40 بلدا فقط قدمت تقاريرها حول تدابير 

طرد الكوريين الشماليين.

ناغورنو قره باغ 

مع اقتراب موعد االقتراع



اقتصاد

كالم في األرقام

دوالرا 
إجمالي ضرائب الدخل التي دفعها 

دونالد ترامب في 2016

قالوا

08

زاد االقتراض العام لبريطانيا مجددا في أغسطس ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا 
عجز  تفوق  مع  كورونا،  فيروس  جائحة  لمكافحة  ضخم  بإنفاق  مدفوعا  جديدا، 
الميزانية منذ بداية السنة الضريبية الجارية على ذروته لسنة كاملة خالل األزمة 

المالية العالمية.
استرليني  مليار جنيه   173.7 اآلن  الحكومة  اقترضت  وحسب وكالة »رويترز«، 
)221.8 مليار دوالر( في أول خمسة أشهر من السنة المالية التي تبدأ في أبريل، 
في  المنتهية  شهرا  عشر  االثني  في  مليار   157.7 البالغ  القياسي  الرقم  لتتجاوز 

مارس 2010.
 372 يبلغ  قد  العجز  أن  من  الحكومية  للميزانية  توقعات  تقدم  جهات  وتحذر 
مليار بحلول نهاية السنة الضريبية، مما يرفع االقتراض كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي إلى 18.9 %، وهو مستوى لم يسجل منذ الحرب العالمية الثانية ويفوق 

بكثير معدالت استدامة الدين في المدى الطويل.

االقتراض في بريطانيا يفوق ذروة األزمة املالية
يجب على جو بايدن أن يحافظ على 
موقف صارم في مواجهة الصين 
إذا فاز في انتخابات الرئاسة 
األميركية، لكن مع التركيز على 
السياسة الصناعية أكثر من 
الرسوم الجمركية على التجارة.

بول كروجمان 
خبير اقتصادي حائز على 
جائزة  نوبل

750

الحجة االقتصادية لصالح بايدن
تحمل  أن  يجب  التي  األسباب  من  العديد  المعلقون  عرض 
رئيس  لمنصب  الديمقراطي  المرشح  لصالح  التصويت  على  المرء 
الواليات المتحدة جو بايدن في نوفمبر. ومع ذلك، لم يكن البُعد 
حتى  الخبراء،  نظر  في  كبرى  أهمية  يشكل  لالنتخابات  االقتصادي 
الموضوع،  هذا  حول  تحدثوا  الذين  االقتصاديين  من  قِلة  أن 
الكيفية  على  الضوء  تسليط  عناء  أنفسهم  كلفوا  وُِجدوا،  إن 
لكن  الناس.  رفاهة  على  مباشر  بشكل  النتيجة  بها  ستؤثر  التي 
االقتصاد يمثل المرحلة التي يعمل فيها الناس على أمل اكتساب 
في  ينحصر  ال  األمر  أن  أي  النجاح.  عن  والرضا  الشخصية  التنمية 

المال وحسب.
ضد  االقتصادية  بالحجة  بايدن  لصالح  االقتصادية  الحجة  تبدأ 
الشركات  ضرائب  تخفيضات  هنا  ولنتأمل  ترمب.  دونالد  الرئيس 
المكلفة التي أقرها ترمب. فهي لم تقدم أي شيء أشبه بما وعد 
به من االستثمار والنمو، وكان تأثيرها الرئيسي متمثال في زيادة 

العجز المالي في أول ثالث سنوات من رئاسته.
سابقة  يشكل  المالي  اإلسراف  لهذا  ترامب  تجاهل  أن  الواقع 
)بطبيعة  القادمة.  اإلدارات  ستتحمله  الذي  الضروري  غير  للعجز 
الحال، كان العجز الذي حدث مؤخرا في االستجابة للجائحة حتميا، 

بل كان في ظل الظروف الحالية مفيدا(.
أضافت تهديدات ترامب المعتادة للشركات األميركية حالة من 
عقيدة  يمارس  وهو  والتجارة.  االستثمار  قرارات  إلى  اليقين  عدم 
محرك  دور  الحكومة  تلعب  حيث  الدولة:  إدارة  في  موسوليني 
الدُمى.  الشركات  تحرك  التي  الخيوط  في  يتحكم  الذي  الدُمى 
في  المبدعة  واألفكار  المشاريع  االقتصادية  السياسة  هذه  وتمنع 
للحد  المضللة  ترامب  حملة  كانت  إليها.  الحاجة  تشتد  حيث  وقت 
العالمية،  التجارة  تقليص  في  سببا  الضار  غير  التجاري  العجز  من 
الداخل  في  الموارد  تخصيص  كفاءة  تدهور  إلى  بدوره  أدى  مما 

والخارج.
خطاب  يترجم  لم 
الشعبوي  ترامب 
أفضل  أجور  إلى 
حظا  األقل  للعمال 
التمييز.  ضحايا  أو 
محو  إلى  سعى  وقد 
بالعدالة  شعور  أي 
وهو  االقتصادية. 
خردلة  قدر  يبالي  ال 
األجور  بمعدالت 
بدرجة  المنخفضة 
الرهيبة  المعيشة  مستويات  أو  القاع  في  هم  لمن  مروعة 

التي تتيحها هذه األجور. ولم يفعل شيئا لدعم جهود القضاء على 
التمييز اإلحصائي  العِرقي، والجنسي، وضد مجتمع الميم )مثليي 
كما  جنسيا(.  والمتحولين  الجنسي،  التوجه  ومزدوجي  الجنس، 
)أوباما كير( بشدة  الميسرة  الرعاية  قانون  أثرت جهوده إلضعاف 

على األشخاص من ذوي الدخل المنخفض.
في  خدعة  مجرد  المناخ  تغير  أن  على  ترامب  إصرار  تسبب 
من  لمزيد  البقاء  على  الكوكب  وقدرة  العالمي  االقتصاد  تعريض 
األميركي  الغرب  التي تجتاح  الغابات  إن حرائق  الخطر. وهو يقول 
بطولة  قيمة  من  قلل  كما  الغابات«.  »إدارة  رداءة  عن  ناتجة 
وتضحيات الجنود األميركيين، وهو ال يقدر وال يفهم أن االقتصاد 
جديدة  بأفكار  يحلمون  تجعلهم  التي  الناس  بطولة  إلى  يحتاج 

السوق. تنفيذها ودخول  باالستثمار في  ويجازفون 
األسس  هذه  على  بايدن  الناس  من  كبير  عدد  يدعم  اليوم، 
استعادة  من  األمة  تمكين  دون  يحول  ترامب  أن  الواقع  وغيرها. 
من  ليس  ولكن  االجتماعي.  والوئام  والعدالة،  االزدهار،  حس 
وحدها.  األسس  هذه  على  الممكن  حكم  في  هزيمته  أنه  الواضح 
من  مزيج  لخدمة  مكرسة  حكومة  األميركيين  من  العديد  يخشى 
بالنمو  تتعلق  أساسية  بمسائل  االهتمام  دون  االجتماعية  الفئات 

الوظيفي. والرضا  االقتصادي 
بين  ساحق  تفاوت  هناك  يزال  ال  أميركا  في  أنه  بايدن  يدرك 
التي يحصل عليها األشخاص من ذوي  أجور األقل حظا حقا وتلك 
هذا  المنفردات  لألمهات  المدفوعات  تغير  وال  المتوسط   الدخل 
صناعة  منطقة  في  نشأ  الذين  بايدن،  أن  الواضح  ومن  الواقع. 
الحرمان  الممكن أن يتجاهل أوجه  الصلب في بنسلفانيا، من غير 
المنخفضة.  األجور  ذوي  من  العمال  منها  يعاني  التي  واآلالم 
للمبادرات  رئيس مستجيب  لدينا  انتخب، سيكون  فإذا  وعلى هذا، 
التعويضات  لرفع  المصممة  الدعم  إعانات  تقدم  التي  التشريعية 

العمال. عليها هؤالء  التي يحصل  الهزيلة 
المناخ  تغيير  في  المتمثل  الوجودي  بالتهديد  بايدن  يهتم  كما 
الحكومي  التدخل  المشكالت  هذه  معالجة  ويتطلب  المستمر. 
باريس  اتفاقية  عليه  نصت  الذي  ذلك  مثل  الدولي،  والتعاون 
المتحدة.  الواليات  ترمب  منها  سحب  التي   ،2015 لعام  للمناخ 
سيكون  انتُخَب،  إذا  بايدن،  أن  في  يشكك  أن  يستطيع  أحد  ال 
ضد  المعركة  استئناف  في  مركزي  بدور  االضطالع  على  حريصا 

العالمي. الحراري  االنحباس 
أوائل  منذ  الفعلي  االقتصاد  ركود  مع  األميركيون  يعيش  أخيرا، 
سنوات  عشر  لمدة  قوطع  )والذي  العشرين  القرن  سبعينيات 
المستمرة  الضائقة  هذه  تكمن  المعلومات(.  ثورة  بفعل  تقريبا 
على  النسبي  مكانهم  بشأن  المتزايد  األجور  أصحاب  إحباط  وراء 
جدول توزيع األجور  وهو الشعور الذي كان أكثر من أي شيء آخر 
الرئيس  أن  في  يشكك  أن  يستطيع  أحد  وال  ترمب.  صعود  وراء 
بايدن  على النقيض من الرئيس ترامب  سيكون راغبا في إعادة 

االقتصاد إلى سابق مجده.
الناس  يدلي  أن  بمكان  األهمية  من  األسباب،  هذه  لكل 
ترامب  أضعف  لقد  بايدن-هاريس.  بطاقة  لصالح  بأصواتهم 
حياته  طوال  بايدن  أظهر  حين  في  خطيرة،  بدرجة  األمة  اقتصاد 
لتحقيق  الكريمة   والحياة  االزدهار  في  الناس  بفرص  يهتم  أنه 

األميركي. الحلم 
 

كولومبيا جامعة  في  االقتصاد  أستاذ   *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *

إدموند ستروثر فيليبس*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3742دوالر أميركي
1.604يورو

1.7671الجنيه االسترليني
0.3664الريال السعودي
0.3741درهم إماراتي

0.2014االيوان الصيني

2020 /9/30 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

أضافت تهديدات ترامب المعتادة 
للشركات األميركية حالة من عدم 

اليقين إلى قرارات االستثمار والتجارة

هل يتعافى االقتصاد العاملي بحلول 2021؟
ما يزال سؤال تعافي االقتصاد العالمي من أزمة »كوفيد 
19« يطرح نفسه على المؤسسات المالية الدولية، خصوصا 
 70 بين  ما  بوقوع  يهدد  القائمة  األوضاع  استمرار  أن 
و100  مليون شخص في براثن الفقر المدقع بحلول نهاية 

العام 2020 .
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كانت األكثر تفاؤال، 
إذ قالت إن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي يمكن أن يتعافى 
إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2021 ومع ذلك، 
النمو المرن  يحذر تقرير موقت صادر عن المنظمة من أن 
والمستدام سيعتمد على عدد من العوامل. وهذا يشمل الثقة 
في األعمال التجارية، ومدى مالحظتنا الجيدة للتدابير الصحية 

واحتمال تفشي المرض من جديد.
وبإضفاء نغمة أكثر إيجابية قلياًل عن اإلصدار السابق الذي 
تعافى  االقتصادي  »الناتج  أن  التقرير  وجد  يونيو،  في  نُشر 
فتح  وإعادة  الجائحة  الحتواء  اإلجراءات  تخفيف  بعد  بسرعة 
األعمال األولية«. ومع ذلك، فإنه يشير أيضًا إلى أن »وتيرة 
االنتعاش فقدت زخمها خالل الصيف«، مضيًفا أن استعادة 

الثقة ستكون مفتاح التعافي االقتصادي الناجح.
تسقط  أن  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  وتتوقع 
جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الصين في حالة ركود 
هذا العام، مع توقع انتعاش سريع ولكنه هش لعام 2021. 
ما  مستوى  إلى  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يعود  وأن 
قبل الوباء بحلول الربع الثالث من عام 2021، من المتوقع 
أن يظل الناتج االقتصادي أقل من مستويات أواخر عام 2019 
في العديد من البلدان، ناهيك عن المستويات المتوقعة قبل 

انتشار الوباء.
مرتفعًا  يزال  ال  اليقين  أن عدم  إلى  أيضًا  التقرير  يشير 
وأن قوة االنتعاش تعتمد على العديد من المتغيرات. وخلص 
والمرن  الشامل  االقتصادي  النمو  »آفاق  أن  إلى  التقرير 
والمستدام ستعتمد على مجموعة من العوامل«. وتشمل هذه 
األفراد  التزام  أخرى، ومدى  الفيروس مرة  »احتمالية تفشي 
بالتدابير والقيود الصحية، وثقة المستهلك واألعمال، ومدى 
دعم الحكومة للحفاظ على الوظائف ومساعدة الشركات على 
النجاح في زيادة الطلب«. مع أخذ كل األمور بعين االعتبار، 
تتوقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن ينخفض الناتج 
المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة %4.5 هذا العام قبل أن ينمو 

بنسبة %5 في عام 2021.
بدوره اعتبر صندوق النقد الدولي أن التوقعات االقتصادية 
العالمية ليست قاتمة تماما كما كان متوقعا قبل ثالثة أشهر 
فقط، مشيرا إلى بيانات اقتصادية جاءت أفضل من التوقعات 
باسم  الناطق  لكن  المتقدمة.  واالقتصادات  الصين  من 
الصندوق جيري رايس قال إن التوقعات االقتصادية بشكل عام 

ال تزال تنطوي على صعوبات نتيجة لجائحة فيروس كورونا 
وتأثيرها على الكثير من قطاعات االقتصاد. وأوضخ أن الموقف 
ال يزال »غير مستقر« في الكثير من الدول النامية واألسواق 
الناشئة بخالف الصين، الفتا إلى أن صندوق النقد قلق أيضا 

حيال تنامي مستويات الدين.
أحدث  أكتوبر   13 في  الصندوق  يصدر  أن  المقرر  ومن 
تقرير آلفاق االقتصاد العالمي. وفي يونيو ، زاد توقعاته للناتج 
العالمي  االقتصاد  بأن  تنبأ  إذ  تقليصا،   2020 في  العالمي 
سينكمش 4.9 بالمئة، مقارنة مع تباطؤ ثالثة بالمئة توقعه 
إن  قال  لكنه  جديدة،  أرقام  أي  رايس  يعط  ولم  أبريل.  في 
متقدمة  واقتصادات  الصين  من  األخيرة  اآلونة  في  بيانات 

أخرى جاءت أفضل من المتوقع.
وقال في إفادة صحفية دورية »تشير البيانات الواردة مؤخرا 
إلى أن التوقعات ربما تكون أقل وطأة بعض الشيء مما كانت 

عليه وقت صدور تقرير آفاق االقتصاد العالمي في 24 يونيو ، 
إذ بدأت قطاعات من االقتصاد العالمي في تحويل مسارها«. 
وأضاف »هناك مؤشرات أيضا على أن التجارة العالمية تبدأ 
التعافي بعض الشيء بعد إجراءات إغالق واسعة النطاق بهدف 

احتواء انتشار الفيروس«.
لكنه أضاف »أريد التأكيد على أننا لسنا بمنأى عن الخطر، 
والتوقعات ال تزال تنطوي على صعوبات بالغة، السيما بالنسبة 
للكثير من األسواق الناشئة والدول النامية«، مشيرا إلى أن 
الكثير من تلك الدول يواجه ضعفا مستمرا في الطلب المحلي 
وانخفاضا في الطلب على الصادرات وتباطؤا في التحويالت 

وتراجعا في نشاط السياحة.
جائحة  تجعل  أن  الدولي  البنك  يتوقع  السياق،  هذا  وفي 
»كورونا« النمو عند أدنى مستوى منذ 50 عاما في منطقة 
شرق آسيا والمحيط الهادي عالوة على الصين. وتوقع البنك 

 2020 في  فحسب   %  0.9 نموا  المنطقة  تحقق  أن  الدولي 
أن  المتوقع  من  وكان   .1967 عام  منذ  مستوى  أدنى  وهو 
يصل النمو في الصين إلى %2 هذا العام، مدعوما باإلنفاق 
اإلصابات  معدل  وانخفاض  القوية  والصادرات  الحكومي 
الجديدة بفيروس كورونا منذ مارس آذار، لكنه تراجع بسبب 
بطء االستهالك المحلي. وقال البنك الدولي إن من المتوقع 
أن تشهد بقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي انكماشا 

بنسبة 3.5 %.
العشرين  مجموعة  تستكشف  التقديرات،  هذه  ووسط 
لالقتصادات الكبرى سبال هيكلية لضمان تمويل أطول أجال 
للدول النامية، وهو ما يشمل تنمية أسواق رأس المال محليا 

والعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت األمانة السعودية لمجموعة العشرين في بيان إن 
46 دولة قدمت طلبات للحصول على مساعدة في إطار مبادرة 
تجميد مدفوعات خدمة الديون التي أقرها أعضاء المجموعة 
الثنائية  الديون  مدفوعات  تجميد  تتيح  والتي   ، أبريل  في 
الرسمية من أجل توفير سيولة للدول إلنفاقها على مكافحة 

الجائحة.
السعودي  السياسات  فريق  رئيس  الحمالي  بندر  وقال 
العشرين  الدولي لمجموعة  المالي  الهيكل  لمجموعة عمل 
الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة  »الدول 
الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه 

األوقات الصعبة«.

100 مليون إنسان في قبضة الفقر

عواصم ــ وكاالت

صندوق النقد: التوقعات االقتصادية 
العالمية ليست قاتمة تماما كما كان 

متوقعا قبل ثالثة أشهر فقط

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
تتوقع سقوط جميع دول مجموعة 

العشرين في حالة ركود باستثناء الصين

)رويترز( 	 	 ● 	مواطنون	في	نيودلهي	ينتظرون	في	الصف	للحصول	على	مساعدات	من	السلطات،	الهند،	14	أبريل	2020		

الدين العام يبحث عن »استراتيجية إطفاء«

يناير  في  النفطية  والمنشآت  الموانئ  أقفال  بسبب 
الماضي

على   2013 عام  منذ  المركزي  ليبيا  مصرف  واعتاد 
يغطي  لكي  للدولة  التنفيذي  للجهاز  قروض  توفير 
خالل  المحلي،  العام  الدين  زاد  ولذلك  مصروفاته 
السنوات األخيرة، على الرغم من تسديد 16 مليار دينار 
الدين  إلطفاء  األجنبي  النقد  مبيعات  رسوم  عوائد  من 
العام، فيما يقدر الدين العام للحكومة الموازية بشرق 

البالد بـ50 مليار دينار، وفقا لتقارير رقابية.
الشكري  محمد  االقتصادي  الخبير  أعاد  جهته،  من 
اللجنة  أمين  »قام  حين  السابق،  النظام  بعهد  التذكير 
وأخرون  )الشيخي(  بنغازي  بشعبية  للمالية  الشعبية 
بصرف صكوك بما يزيد عن 700 مليون دينار بالتجاوز 
مشيرا  المركزي«،  ليبيا  في مصرف  اللجنة  على حساب 

عامًا سجنًا   13 بـ  عليه  وحكم  الرجل  مع  »التحقيق  إلى 
تقريبًا .. أما المبلغ فال زال دينًا على وزارة المالية ومعلقًا 
إلى  كذلك  قابعًا  مازال  أنه  وأعتقد  المركزي  دفاتر  في 

يوم الناس هذا«.
الرسمية:  صفحته  عبر  منشور  في  الشكري«  وتابع 
وجود  بدون  الحكومتين  من  مبالغ  صرف  تم  »اليوم 
المبالغ كدين  وقيدت  منها  للصرف  كافية  مالية  موارد 
ترتيب  أن  االعتبار  في  أخذًا  بالمصرفين،  عليهما  عام 
الدين العام له ضوابطه وشروطه التي يحددها القانون، 
وفي كل األحوال هو دينًا داخليًا اهون كثيرًا من الدين 
بالعملة  الدين  الدولة  سيكلف  كان  الذي  الخارجي 

االجنبية مضافًا اليه فوائد ومصاريف خدمة الدين«.
المحاسبة  ديوان  تقارير  بينت  فقد  الشكري،  ووفق 
مصروفات  شاب  الذي  الفساد  حجم  اإلدارية  والرقابة 

الدولة والتي قيدت كدين عام، منوها إلى أن »ماينادي 
به البعض اليوم – بحسن نية أو بدونها – من ضرورة 
إطفاء الدين العام يستدعي مالحظة أنه اليمكن إطفاء 
ومالية  محاسبية  خبرات  من  مراجعته  قبل  الدين  هذا 
وقانونية نزيهة وكفوءة وفرزه وتصنيفه إلى مصروفات 
إدارة  ومصاريف  كالمرتبات  بها  واإلقرار  قبولها  يمكن 
سبيل  على  ومستشفيات  جامعات   – العامة  المرافق 
المثال- والجزء الثاني مصروفات يمكن القبول بها وفقًا 

لمعايير المرحلة والتي يتفق عليها.
لكنه يشير إلى أن الجزء األخير هو »مصاريف وهمية أو 
مبالغ فيها أو اليمكن تبريرها وهذه يجب أن يتم إخضاعها 
ثانية للتحقق، والتأكد ومن ثم تحال إلى الجهة التشريعية 
التخاذ مايراه مناسبًا حيالها من إجراءات بما فيها إحالتها 

إلى السلطات القضائية المختصة«.
ويوصي الشكري بتحديد »الرقم النهائي بعد استرداد 
ما يمكن استرداده مما صرف منه بدون وجه حق، حينها 
مطالبة  المصرفالمركزي  مع  باالتفاق  للحكومة  يمكن 
الجهة التشريعية بتقنين هذا الدين بإستصدار تشريع 
بتخصيص 5%  إما  الدين  إطفاء هذا  استراتيجية  يحدد 
أو  سنوات  ولعدة  السنوية  النفط  مبيعات  إجمالي  من 
المركزي  ليبيا  لمصرف  األجنبية  األصول  تقييم  بإعادة 

كما حددها قانون المصارف لسنة 2005«.

 الشكري: اليمكن إطفاء هذا الدين قبل مراجعته 
من خبرات محاسبية ومالية وقانونية نزيهة

 الدين العام الداخلي بلغ 84 مليار دينار 
بنسبة 260 % من الناتج المحلي اإلجمالي
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● 	مقر	المصرف	المركزي	في	طرابلس

العام  الدين  ارتفاع  من  المخاوف  وتيرة  ارتفعت 
في  المركزي  للمصرف  حديثة  بيانات  بعد  البالد،  في 
العام  في  العام،  الدين  قدرت  التي  العاصمة طرابلس، 
مليار   60 )نحو  دينار  مليار   84 بنحو   ،2020 الحالي 
دوالر(، وبنسبة 260 % من الناتج المحلي اإلجمالي، مما 

يستدعي ما وصفه خبراء بـ»استراتيجية اطفاء«.
المصرف المركزي حذر في بيان، صدر مؤخرا من  أن 
معدالت  انخفاض  إلى  سيؤدي  العام  الدين  »استمرار 
الخاص«.  القطاع  على  سلبا  والتأثير  االقتصادي  النمو 
دينار  مليار   26.7 بقيمة  قرضا  »منح  أنه  إلى  مشيرا 
إقفال  بسبب  الحالي  للعام  العامة  الموازنة  لتغطية 

الحقول النفطية في يناير الماضي.
إيرادات  من   90% من  أكثر  النفط  عائدات  وتمثل 
الحقول  إغالق  بسبب  كبير  بشكل  وتراجعت  الموازنة، 
رفعت  قد  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وكانت  والموانئ. 
بأنها  وصفتها  وموانئ  حقول  في  القاهرة  القوة  حالة 
»آمنة« ، وذلك بعد يوم من إعالن القائد العام لقوات 
الحصار  أنه سيرفع  المشير خليفة حفتر،  العامة  القيادة 

عن النفط.
األوراق  سوق  ومؤسس  االقتصادي  المحلل  واعتبر 
ليبيا  في  العام  الدين  أن  الشحومي  سليمان  المالية، 
»غير منظم« وال تسير إجراءاته وفقًا للقانون، وخصوصا 
المركزي  والمصرف  المعتمدة  غير  الوفاق  حكومة  من 

في طرابلس.
الرسمية  صفحته  عبر  تدوينة  في  الشحومي:  وقال 
القانون،  »في  »فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل  بموقع 
يُقرض الحكومة بشرط أن ترد هذه السلفة خالل فترة 
محددة«، واصفا ما يتم من حكومة الوفاق  بأنه عمليات 
يتم  وال  يتراكم،  الدين  ألن  األحمر«،  »على  تسهيل 

االقتراض بشكل صحيح، بحسب قوله
وأوضح الشحومي، أن دول العالم التي تدير االقتصاد 
وتنمية  خدمة  في  العام  الدين  تستخدم  سليم  بشكل 
اقتصادها عن طريق مشروعات اإلسكان والبنى التحتية، 
ليبيا، بحسب  في  يحدث  مثلما  المرتبات  لسداد  وليس 

قوله.
أننا  هو  األمر  في  »الخطير  أن  الشحومي:  وأردف 
ألنها  العامة  األموال  يصرف  والجميع  دولة  ال  حالة  في 
وال  ينظم  تشريع  وجود  »عدم  إلى  مشيرا  سائبة«، 
برلمان يحاسب فقط الحكومة، والمجلس الرئاسي هو 
صحيح،  غير  وهذا  باإلنفاق  ويأمر  الميزانية  يعتمد  من 
كاشفا أن ديوان المحاسبة يقوم بعمل تقارير ويخفيها 

ثم يظهرها في فترة معينة من أجل موقف سياسي«.
للعام  المالية  الترتيبات  الرئاسي   المجلس  وخفض 
دوالر(،  مليار   27.14 )نحو  دينار،  مليار   38 إلى   ،2020
دوالر(،  مليار   16.5 )نحو  دينار  مليار   23 يناهز  بعجز 
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لهذا  الـ20  قادة دول مجموعة  أن قمة  السعودية  العربية  المملكة  أعلنت 
العام ستعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد في 21 و22 نوفمبر المقبل.
ضوء  في  ستعقد  القمة  فإن  السعودية،  األنباء  وكالة  ذكرت  ما  وحسب 
ما  على  ستبني  »حيث  كورونا  فيروس  بجائحة  المرتبطة  العالمية  األوضاع 
المجموعة في  لقادة  القمة االستثنائية االفتراضية  أعمال خالل وبعد  تم من 
الوزارية  واالجتماعات  العمل  مجموعات  اجتماعات  ومخرجات  الماضي،  مارس 

للمجموعة«.
وأشار بيان وكالة األنباء السعودية إلى أن دول مجموعة الـ20 قادت جهودًا 
مليار دوالر   21 بأكثر من  االلتزام  بينها  أزمة »كورونا«، من  لمواجهة  دولية 
بهدف دعم إنتاج األدوات التشخيصية والعالجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، 
فضاًل عن ضخ أكثر من 11 تريليون دوالر لحماية االقتصاد العالمي، وخصصت 
أكثر من 14 مليار دوالر لتخفيف أعباء ديون الدول األقل تقدمًا لتمويل أنظمتها 

الصحية وبرامجها االجتماعية.

السعودية تعلن عقد قمة »الـ20« افتراضيًا نوفمبر املقبل

الخاص  المرسوم  المتحدة  العربية  اإلمارات  التنفيذ في  دخل حيز 
حول   1980 لسنة   8 رقم  االتحادي  القانون  أحكام  بعض  بتعديل 
تنظيم عالقات العمل، والذي أصدره رئيس اإلمارات العربية المتحدة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وينص التعديل الجديد على مساواة 
»تمنح  القانون:  الخاص. وفي نص  القطاع  في  بالرجال  النساء  أجور 
المرأة األجر المماثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر 

ذي قيمة متساوية«.
ونقل موقع هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( عن فريدة خان 
الجنسينفي منظمة  المساواة بين  اإلقليمية في قضايا  االختصاصية 
العمل الدولية تحريب المنظمة ترحّب بشدة بالقرار اإلماراتي. ورأت 

خان أن التعديل في القانون يمثّـل التزام اإلمارات بالعمل على امتثال 
الدولية بشأن  العمل  اتفاقية منظمة  العمل فيها مع معايير  قوانين 

المساواة في األجور الصادرة عام 1951 )والتي تحمل الرقم 100(.
ألجر  المماثل  األجر  المرأة  »تمنح  عبارة  تعنيه  ما  خان  وأوضحت 
متساوية«،  قيمة  ذي  آخر  أو  العمل،  بذات  تقوم  كانت  إذا  الرجل 
متشابهتين  في مهنتين  والرجل  المرأة  يعني عمل  ذلك  أن  مؤكدة 
عاملة  المثال،  سبيل  على  مختلفة،  بمهام  ولكن  القيمة  حيث  من 
التنظيفات في شركة ما تلقى عادة أجرًا أقل من البستاني فقط ألنه 
رجل، أو الممرضة في مستشفى ما تلقى أجرًا أقل من فني الكهرباء 

في المستشفى عينه فقط ألنها امرأة.

مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص باإلمارات
السعر بالدوالرنوع الخام

40.42برنت

42.95غرب تكساس

41.62دبي

41.61سلة أوبك

41.95أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/30/ 2020

»كورونا« يستنزف عائدات 
السياحة في تونس

 2020 العام  من  األولى  التسعة  األشهر  خالل  تونس  سجلت   
السياحة األساسية لالقتصاد  60 % في عائدات قطاع  بلغ  تراجعًا 
يكون  بأن  خطر  وثمة  السياحة،  وزير  األسبوع  هذا  أعلن  ما  وفق 

إغالق بعض الفنادق نهائيًّا.
وقال وزير السياحة، حبيب عمار: »سجلنا تراجعًا في )مداخيل( 
بحلول   %  70 تصل  أن  ويمكن   %  60 بنسبة  السياحية  األنشطة 

نهاية 2020«، بحسب »فرانس برس«.
وبلغت العوائد المالية لقطاع السياحة 1.56 مليار دينار )491.4 
مليون يورو( منذ مطلع العام وحتى 20 سبتمبر، وفق أرقام الوزارة. 
ولم يتجاوز عدد ليالي اإلقامة في الفنادق 4.62 مليون، أي بتراجع 
عدد  وبلغ  الماضي.  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   % بـ79.5 
 20 حتى  شخصًا  و493  ألًفا  و714  مليونًا  البلد  إلى  الوافدين 

سبتمبر 2020 )75.2- %(، وفق المعطيات الرسمية.
معز  السياحة  وزارة  في  العام  المدير  خفف  األرقام،  هذه  ورغم 
بلحسين من حدة األزمة، مشيرًا إلى أن الوضع في تونس أفضل 
في  المهنيين  من  عدد  توقع  له،  ووفًقا  المجاورة«.  الدول  »من 

القطاع »عامًا أبيض« دون مداخيل.
لالقتصاد  المهم  السياحة  »قطاع  بأن  أقرَّ  بلحسين  لكن 
يمر  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   %  14 يمثل  ألنه  التونسي، 
بعض  كشفت  الصحية  »األزمة  أن  وأضاف  جدًّا«.    صعبة  بفترة 
المالية  القاعدة  بينها  السياحة  قطاع  في  الهيكلي  الضعف  أوجه 

)للمؤسسات( وهشاشة الوظائف«.
خالد  )للفنادق(«  للنزل  التونسية  »الجامعة  رئيس  قال  بدوره 
الفخفاخ إن »الوضع الحالي للسياحة سيئ جدًّا إن لم نقل كارثيًّا«.  
وأوضح أن »60 % من الفنادق لم تفتح أبوابها هذا العام، ويوجد 

خطر بأال تستأنف النشاط« بسبب وباء كوفيد19-.
ونجحت تونس بداية في احتواء انتشار الفيروس على أراضيها 
نتيجة فرض تدابير صارمة منذ ظهور أولى اإلصابات بداية مارس، 
لكن ذلك خلف تداعيات ثقيلة على السياحة. وحتى مع إعادة فتح 
البالد في 27  يونيو ورفع الحجر اإلجباري على فئات من المسافرين، 
الوضع  بتطورات«  مرتبًطا  تقدمه  »ويبقى  متأثرًا  القطاع  يزال  ال 

الوبائي، وفق معز بلحسين. 
بفيروس  اليومية  اإلصابات  عدد  في  زيادة  تونس  وتواجه 
بلغت  قياسية  حصيلة  الخميس  سجلت  وقد  المستجد«،  »كورونا 
1087 إصابة جديدة. وأحصى البلد في اإلجمال أكثر من 14 ألف 

إصابة بـ»كوفيد19-« ونحو 200 وفاة.

»غولدمان ساكس«:
 الليرة التركية »تنهار«

البنك  أن  األميركي  ساكس«  »غولدمان  لبنك  تقرير  رأى 
سعر  في  للتأثير  التدخل  على  قادرًا  يعد  لم  التركي  المركزي 
صرف العمالت األجنبية أمام انهيار الليرة، مع تراجع احتياطاته 
من النقد األجنبي. وبدد المركزي التركي هذا العام جزًءا كبيرًا 

من رصيد احتياطي النقد األجنبي لكبح تدهور الليرة.
الصادر عن ديفيد دالي وكليمينس  وأكد تقرير »العمالء«، 
غراف، الخبيرين االقتصاديين في »غولدمان ساكس«، ضرورة 
وتيرة  إلبطاء  المالية  سياسته  التركي  المركزي  البنك  تشديد 
وتثبيط  تركيا،  إلى  األموال  رؤوس  دخول  وتشجيع  االستيراد 
األسواق  في  التدخل  على  قدرته  لتراجع  نظرًا  الدولرة،  عملية 

بالتزامن مع تراجع احتياطي النقد األجنبي.
بنحو  التركي  القومي  الدخل  تراجع  األميركي  البنك  وتوقع 
بعدما  وذلك  القروض  تزايد  بفعل  الجاري  العام  خالل   3.4%
كانت توقعاته األولية تشير إلى تراجع بنحو %5، كما توقع أن 
يسجل عجز الحساب الجاري نسبة %4 من إجمالي الناتج المحلي 

خالل العام.
العام  الفائدة قد يختتم  إن سعر  التقرير  الخبيران في  وقال 
عند مستوى %12 بداًل عن %8.25  حاليًا، وأن يرتفع في النصف 
السابقة  التوقعات  وبحسب  إلى 14%.  المقبل  العام  األول من 
كان سعر الفائدة سيرتفع إلى %10 بنهاية العام الجاري، ثم إلى 

%14 بنهاية العام المقبل.
الحكومة  لجوء  في  يكمن  الرئيسي  الخطر  أن  التقرير  ورأى 
التركية إلى مواصلة دعم النمو واتخاذ إجراءات مشددة بشكل 
بسيط ومتأخر، متوقعًا أن يؤدي تأخر البنك المركزي في رفع 

معدالت الفائدة سيزيد الضغوط على الليرة التركية.
التركي  المركزي  البنك  يلجأ  أن  ومستثمرون  خبراء  ويتوقع 
إلى رفع سعر الفائدة خالل اجتماع لجنته للسياسة النقدية غدًا 
الخميس للحد من انهيار الليرة، وهو إجراء يخشى البنك اللجوء 
الضغط  بسبب  المستمر،  التيسير  من  شهرًا   14 بعد  إليه، 

الشديد من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان.

●  واحدة الليرة التركية 

لندن ــ وكاالت

وسط نذر مواجهة محتملة بين موسكو والرياض

»كورونا« يفاقم »االرتباك« في أسواق الطاقة العاملية
مع  العالمية،  النفط  أسواق  الضبابية  من  حالة  تسود 
اآلمال  قللت  التي  كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  ارتفاع 
في تعاف سلس للطلب على الوقود، ويتضاعف عدم اليقين 
بين خبراء النفط في ظل استئناف إنتاج النفط الليبي في 
مقابل بوادر مواجهة خطيرة بين روسيا والسعودية، بسبب 

الخالفات حول أسعار النفط.
ووسط مخاوف من استمرار زيادة المعروض من العام، 
نقلت وكالة »بلومبيرغ« األميركية، عن مصدرين ليبيين، 
قولهما إن إنتاج ليبيا من النفط تضاعف حوالي ثالث مرات، 
ألف   250 إلى  وصل  حيث  النفط،  تصدير  إعادة  قرار  منذ 

برميل يوميا منذ عودة اإلنتاج جزئيا، األسبوع الماضي.
وأنتجت حقول الحريقة والبريقة والزويتينة حوالي 150 
اإلنتاج  فإن  الوكالة،  مصادر  وبحسب  يوميا.  برميل  ألف 
سيرتفع أكثر مع رسو السفن، وتحميل الخام من صهاريج 
من  الخام  من  مزيد  بضخ  األمر  هذا  وسيسمح  التخزين، 

الحقول.
مصدر  »ليبيا  أن  لي  جوليان  الوكالة  في  الخبير  واعتبر 
)أوبك+(  اتفاق  خارج  ظلت  حيث  اليقين،  لعدم  إضافي 
لخفض اإلنتاج. وقد يسمح وقف إطالق النار بزيادة صادرات 
النفط، وزيادة المعروض في وقت غير مريح للغاية بالنسبة 

لبقية دول المجموعة«.
أسبوعيا  انخفاضا  النفط  سجل  الماضي،  األسبوع  وفي 
في  بكوفيد19-  اإلصابة  وتيرة  ارتفعت  إذ   ،2٪ من  بأكثر 
وعلى  للزيادة  النفط  إمدادات  تتجه  حين  في  العالم  أنحاء 
تكساس  غرب  وفقد   2.9٪ برنت  خسر  أسبوعي،  أساس 

الوسيط 2.1٪.
»كيو  لشركة  المنتدب  العضو  كيندي  روس  ويقول 
إتش أي« لخدمات الطاقة، إن ضغوط الجائحة تتنامي في 
والتذبذبات  التقلبات  حالة  استمرار  معه  يرجح  ما  السوق، 
السعرية المتالحقة، الفتا إلى اتساع المخاوف بشأن التعافي 
االقتصادي المتباطئ، مشيرا إلى تطلع العالم إلى التوصل 
إلى لقاح موثوق، ما سيؤدى إلى إعادة فتح واسعة النطاق 
وزيادة كبيرة في حركة السفر، حيث يأمل الجميع في تعافي 

الطلب وارتفاع األسعار.
وأوضح أن طول أمد الوباء يعوق حدوث انتعاش حقيقي 

المصدرة  البلدان  منظمة  جهود  من  الرغم  على  »أوبك« 
للبترول )أوبك( وحلفاء لها لكبح اإلنتاج. وفي األسبوع الماضي، 
أضافت شركات الطاقة األميركية منصات حفر للنفط والغاز 

الطبيعي لألسبوع الثاني على التوالي بحسب بيكر هيوز.
الدول  منظمة  عام  أمين  باركيندو  محمد  لكن 
المصدرة للنفط )أوبك( توقع أن تستقر مخزونات النفط 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  في  التجارية 
الربع  في  سنوات  خمس  متوسط  عن  قليال  يزيد  ما  عند 
المستوى  ذلك  دون  تنخفض  أن  قبل   ،2021 من  األول 
باقتصادات  النفط  مخزونات  مستوى  ويعد  العام.  لبقية 
االقتصادي  التعاون  منظمة  أعضاء  المتقدمة  الدول 

وحلفائها. »أوبك«  رئيسيا في سياسة  معيارا  والتنمية 
وقال باركيندو في اجتماع عن بعد لوزراء الطاقة بدول 
مجموعة العشرين: »التوازن المتوقع بين العرض والطلب 

وموارد  الخام  النفط  استهالك  مستويات  في  ومستقر 
الطاقة األخرى كلها، لكن في المقابل نجد توقعات إيجابية 
لبنك جولدمان ساكس، تشير إلى أن استهالك النفط حاليا 
 1.8 يرتفع  وقد  يوميا،  برميل  مليون   93 على  قليال  يزيد 

مليون يوميا حتى نهاية العام الجاري.
الحاالت  »أعداد  مذكرة  في  »إيه.إن.زد«  محللو  وقال 
أميركية كبيرة،  لكوفيد19- تتسارع في واليات  الجديدة 
الحركة  على  القيود  تشكل  أن  من  المخاوف  يجدد  مما 
الربع  في  النفط  على  للطلب  الجاري  للتعافي  تحديا 
األخير«.و رغم أقرار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
األشهر  مدى  على  استقرت  العالمية  النفط  سوق  بأن 
والطلب،  العرض  بين  التوازن  واستعادت  الفائتة  القليلة 
إال أنه حذر من مخاطر موجة ثانية لحاالت »كوفيد19-«.

ويجري تصدير المزيد من الخام من ليبيا وإيران عضوي 

سيفضي إلى بقاء المخزونات بمنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية خالل الربع الثالث من 2020 فوق أحدث متوسط 
في خمسة أعوام«. لكنه أضاف: »المخزونات ستتراجع بعد 
 123 حدود  في  لتبقى   2020 من  الرابع  الربع  في  ذلك 

مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمسة أعوام«.
بوادر  األفق  في  تلوح  الضغوط،  هذه  مقابل  في 
مواجهة خطيرة بين روسيا والسعودية، بسبب الخالفات 
إذ  للطلب،  بطيء  انتعاش  وسط  النفط  أسعار  حول 
العضوين  والرياض  »موسكو  إن   »بلومبيرج«  تقول  
في  مماثلة  ظروف  في  اصطدمتا  )أوبك+(  مجموعة  في 
في  حاد  انخفاض  إلى  أدى  الذي  األمر  الماضي،  مارس 

أسعار النفط، وال يحتاج أحد إلى تكرار ذلك«.
الدول  بين  الحركة  على  القيود  »عودة  أن  وأضاف 
واألحداث العامة في جميع أنحاء أوروبا، فضال عن التقليص 
من  العديد  قبل  من  المؤسسات  دعم  لبرامج  التدريجي 
خفضت  وقد  النفط،  على  الطلب  تباطؤ  إلى  أدى  البلدان، 
مليون   9.7 اإلنتاج  الماضي  مايو  في  )أوبك+(  مجموعة 

برميل«.
 400 بواقع  تقديراتها  الدولية  الطاقة  وكالة  وخفضت 
بواقع  و»أوبك«  الماضيين،  للشهرين  يوميا  برميل  ألف 
500 ألف. ووفقا للمحللين في شركة »ستاندرد تشارترد« 
المالية متعددة الجنسيات، فإن العوامل الرئيسية المقيدة 
وضعف  التجارة،  انخفاض  هي  النفط،  على  الطلب  لنمو 
بـ»تأثير  يعرف  ما  وكذلك  البلدان،  من  العديد  اقتصادات 
وفقدان  المؤسسات  إغالق  عن  الناتج  الدومينو«  أحجار 

الوظائف.
أوبك+  لدول  »يمكن  أنه  على  »بلوميرج«  وشددت 
من  حيث  المتحدة،  الواليات  في  الوضع  من  االستفادة 
النفط  إنتاج  المتوقع أن تشهد أميركا انخفاضا خطيرا في 
تعاني  أخرى  ناحية  ومن  المقبلة،  األشهر  أو  األسابيع  في 

المجموعة من مشاكل بسبب الخالفات الداخلية«.
بدأ  هذه،  االستقرار  عدم  حالة  خلفية  على  أنه  وأضاف 
االختالف في وجهات النظر داخل )أوبك+( بالظهور بشكل 
منع  األول  المقام  في  السعودية  تريد  جهة  فمن  طبيعي، 
إعادة  تجنب  روسيا  تفضل  فيما  النفط،  أسعار  انخفاض 
إجمالي  زيادة  تفترض  التي  الصفقة،  لشروط  المراجعة 

اإلنتاج بواقع مليوني برميل يوميا بدءا من يناير المقبل.

 ردود فعل الخبراء والمؤسسات المالية الدولية 
تباينت بشأن عودة النفط الليبي إلى األسواق

 »أويل بريس« دعا إلى عدم القلق كثيًرا بشأن التدفق 
المفاجئ لـ 1.2 مليون برميل من النفط الليبي

●  مصفاة نفط تابعة لشركة »توتال« في فرنسا   )رويترز(

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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توقف  مع  وتزامنها  كورونا  فيروس  وباء  عن  الناجمة 
انتاج وتصدير النفط الليبي منذ يناير الماضي اثر عميق 
أدنى  إلى  أبريل  منذ  أسعاره  وانخفاض  االقتصاد  على 

المستويات.
المالية  والمؤسسات  الخبراء  فعل  ردود  وتباينت 
حيث  األسواق  إلى  الليبي  النفط  عودة  بشأن  الدولية 
يتطلع تحالف »أوبك +« إلى جولته التالية من تقليص 
المفاجئة  العودة  أن  محللون  وتوقع  اإلنتاج.  تخفيضات 
لإلنتاج الليبي قد تضيف ما بين 500 ألف برميل يوميًا 

إلى 600 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية العام.
كما قفز إنتاج الخام في ليبيا ثالث مرات تقريبًا من 
إلى  الماضي  األسبوع  يوميًا  برميل  ألف   100 من  أقل 
حوالي 250 ألف برميل يوميًا اآلن - بعد أكثر من أسبوع 

من رفع الحصار عن موانئ النفط الليبية.
واستئناف صناعة النفط والصادرات الليبية تعد أخبار 

سارة للبالد التي فقدت أكثر من 10 مليارات دوالر من 
العائدات بسبب الحصار في وقت يلقي زيادة المعروض 

بثقله على األسعار عالميا.
وحسب وكالة »بلومبرغ« األميركية فإن حقول النفط 
والبريقة  الحريقة  لمحطات  الخام  النفط  تزود  التي 
مما  أكثر  يوميًا  برميل  ألف   150 اآلن  تنتج  والزويتينة 
كانت تنتجه قبل رفع الحصار. وتصل الناقالت إلى موانئ 
من  لمزيد  المجال  وستفسح  لتحميله  الثالثة  النفط 

الحقول التي تغذي المحطات.
عدم  إلى  دعا  بريس«  »أويل  األميركي  الموقع  لكن 
القلق كثيرًا بشأن التدفق المفاجئ لـ 1.2 مليون برميل 
بعض  فتح  »رغم  وأضاف  ليبيا.  من  يوميًا  النفط  من 
بعد  ينته  لم  الصراع  هذا  لكن  النفط  وحقول  الموانئ 
فهو مرن للغاية ، والمنافسة الخطيرة على السلطة في 
في  المشاكل  من  بمزيد  تنذر  والغرب  الشرق  من  كل 

المستقبل«. الفتا الى بقاء النفط رهينة دائمة للنزاع.
المجلس  رئيس  أعالن  الى  عاد  السياق  هذا  وفي 
حكومة  من  االستقالة  في  رغبته  السراج  فايز  الرئاسي 
على  فوري  صراع  إلى  ذلك  أدى  وقد  الوطني  الوفاق 
السلطة في الغرب. حيث تبقى الحكومة على خالف مع 
الشخصيات  من  اثنان  ويقوم  المرحلة  هذه  في  نفسها 
الدين  صالح  باإلنابة  الدفاع  وزير  الرئيسية  العسكرية 
الوفاق  حكومة  في  المستوى  رفيع  وقائد  النمروش 
أسامة الجويلي بتمهيد الطريق اآلن للمرحلة التالية من 

الصراع يضيف التقرير األميركي. 
العسكرية  الشخصيات  هذه  رفض  ذلك  من  واألهم 
المشير  مع  الصفقة  توقيع  الوطني  الوفاق  حكومة  في 
بفتح  السماح  على  يوافق  جعلته  التي  حفتر  خليفة 
أحمد  االتفاقية  ووقع  أخرى  مرة  النفط  وتدفق  الموانئ 

معيتيق نائب رئيس مجلس الرئاسي.
األمن  لشؤون  األلماني  المعهد  في  الباحث  وقال 
الدولي ولفرام التشر »أراد معيتيق أن يظهر كمفاوض 
بهدف   ، الخارج  في  كما  الوطنية  الساحة  على  فعال 
يتلق  لم  وانه  خصوصا  المقبلة«،  الحكومة  تشكيل 
الضوء األخضر من السراج لهذا االتفاق  . وجاء اإلعالن 
أيام من إعالن فائز  عن اتفاق حفتر-معيتيق بعد ثالثة 
يمهد  مما  أكتوبر،  نهاية  قبل  التنحي  يريد  أنه  السراج 

الطريق لدورة سياسية جديدة .

والسعر  التوازن«  »سعر  بين  الخلط  ينبغي  وال 
التمويل  قوانين  في  المحدد  النفط  لبرميل  المرجعي 
المختلفة. و هو متوسط السعر الذي يجب أن يصل إليه 
برميل البترول ألكثر من عام للسماح لدولة تعتمد على 

المحروقات مثل ليبيا بموازنة إنفاق ميزانيتها.
ويعني ذلك ان السعر العادل لبرميل النفط هو سعر 
إلحداث  لتحقيقه  المنتجة  الدول  تسعى  الذي  التوازن 
في  الدخول  وعدم  واإليرادات  المصروفات  بين  توازن 

أزمة عجز الموازنة.
وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  انخفض  حين  في   .150%
أخرى  دول  مع  ليبيا  ومقارنة   .66.6% الثلثين   بمقدار 
معتمدة على مداخيل النفط والغاز فان المملكة العربية 
 ، للبرميل(  دوالرًا   76.1( سعر  الى  بحاجة  السعودية 
البحرين   ، دوالرًا(   69.1( المتحدة  العربية  اإلمارات 
إليران  بالنسبة  و   ، دوالر(   39.9( قطر   ، دوالرًا(   95.6(
بـ389.4  سعرا  تعديل  الدولية  النقد  مؤسسة  تتوقع   ،

دوالر.
لتوحيد  مساع   2015 عام  منذ  مرة  وألول  وبدأت 
ضمن  والموقتة  الوفاق  حكومتي  بين  العامة  الموازنة 
اتفاق استئناف صناعة النفط. بينما كان لألزمة الصحية 

راجع صندوق النقد الدولي الزيادة 
التي تحتاجها ليبيا في سعر برميل 
النفط لموازنة ميزانيتها والمقدرة 
بـ57 دوالر، بعد صدمات متوالية 
تعرض لها االقتصاد مع خسارة 10 
مليار دوالر من خزينة الدولة بسبب 
8 اشهر من إقفال منشآت اإلنتاج 
واستمرار تداعيات »كورونا« في 
استنزاف ما تبقى من احتياطي النقد 
األجنبي.

و تحتاج ليبيا كدولة تعتمد على 
مداخيل المحروقات بنسبة 95 % لسعر 
57.9 دوالر للبرميل لموازنة ميزانيتها 
بحسب توقعات صندوق النقد الدولي 
لعام 2020 مقابل تدحرج أسعار 
النفط دوليا حاليا إلى دون 40 دوالرا.

5757 دوالرا سعر برميل النفط الالزم ملعادلة ميزانية ليبيا دوالرا سعر برميل النفط الالزم ملعادلة ميزانية ليبيا
»حلم« استئناف اإلنتاج يصطدم بكابوس األسعار المتدهورة

●  موقع إنتاج في حقل الفيل النفطي
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بلد العميان
عبد السالم الزغيبي

الفنية  اللوحة  عنوان  هو  عُميانا«.  يقود  »أعمى 
البلجيكي  الهولندي  الفنان  رسمها  التي  الخالدة 
في  محفوظة  وهي   1568 عام  بروجيل«  »بيتر 
المتحف الوطني بمدينة نابولي. يعد بريغل من 
وموضوعها  الطبيعية،  المناظر  مصوري  أعظم 
إذا  تقول:  اإلنجيل  في  وردت  عبارة  من  مستمدّ 
فسيقعان  مثله،  أعمى  األعمى  يقود  من  كان 

كالهما في الحفرة«.
رجال  ستّة  »بروجيل«  يرسم  اللوحة  في 
طبيعة  عبر  متعرّجا  طريقا  يشّقون  وهم  عُميان 
ويجري  ريفية  كنيسة  أطرافها  على  تقع  ذابلة 
يسقط  األعمى  الدليل  صغير.  نهر  وسطها 
األعمى  به  يتعّثر  بينما  أشيائه.  مع  الحفرة  في 
الثاني. ويبدو الثالث على وشك اللحاق برفيقيه. 
فال  والــســادس  والخامس  الــرابــع  الــرجــال  أمــا 
سقوطهم  أن  غير  يحدث.  الذي  ما  بعد  يعرفون 
في  محتّما  أمــرا  يبدو  أيضا،  هم  الحفرة،  في 

النهاية.
الكاتب والشاعر أريش لوتس الذي فقد بصره 
في  قصيدة  نشر  ــى  األول العالمية  الحرب  في 
من  مستوحاة  كالنهار«  يسطع  »والليل  ديوانه 

لوحة عميان بروجيل:
الجرس يجلجل في أرجاء البيت

والرعب يرج فؤاد الليل الساكن
وعلى مضض يجفو النوم جفوني

في الحلم رأيت الصورة
آخر صور الرسام بروجيل

نحو الموت الداهم تتعثر أقدام رجال ستة
الكريات بتجويف األعين جوفاء

بغير بريق
وشعاع الحي كذلك مطفأ

والكل تشبث بقضيب وتحسس وجهة دربه
سقطوا في قبضة قدر أعمى
واندفعوا في الليل األعمى.

قصيرة  قصة  ويلز  ــورج  ج هــربــرت  كتب  و 
بعنوان »بلد العميان« وقد نشرت ألول مرة في 
عدد أبريل 1904 من مجلة سترا ند، وأدرج عام 
1911 في مجموعة من القصص القصيرة لويلز 
ويلز  قصص  أشهر  إحدى  وهي  أخرى.  وقصص 
الذي  األدب  في  بــارزة  مكانة  وتحتل  القصيرة، 

يتعامل مع العمى.
أرض  قصته  في  اإلنكليزيّ  ــب  األدي يحكى 
بيرو  المهاجرين من  العميان، عن مجموعة من 
انهيارات  حدثت  ثم  األسبان  طغيان  من  فروا 
القوم  هؤالء  فعزلت  نديز  اإل  جبال  في  صخرية 
من  غامض  نوع  بينهم  انتشر  غامض.  واد  في 
وقد  بالعمى  جميعا  أصابهم  العيون  التهاب 
لم  هكذا  بينهم.  الخطايا  بانتشار  ذلك  فسروا 
قط  واديهم  يغادروا  ولم  القوم  هؤالء  أحد  يزر 
جيل.  بعد  جيال  العمى  أبناءهم  ورثــوا  لكنهم 
مستكشف  وهو  )نيونز(  قصتنا..  بطل  يظهر  هنا 
مع  االنديز  جبال  تسلق  الجبال  تسلق  في  وخبير 
انزلقت  الليل  وفي  البريطانيين  من  مجموعة 
.. سقط مسافة شاسعة  أعلي  قدمه فسقط من 
فيه  سقط  الذي  الوادي  يرون  يعودوا  لم  بحيث 

ولم يعرفوا أنه وادي العميان األسطوري.
فتاة  وأحــب  بينهم،  عــاش  المبصر،  الرجل 
عليه  اشترطوا  لكن  يتزوجها،  أن  وأراد  منهم 
أن  وحــاولــوا  مثلهم،  ويصبح  بصره  يفقد  أن 
رفض  لكنه  له،  قيمة  ال  شيء  البصر  أن  يقنعوه 
بالفتاة،  الــزواج  أجــل  من  الشرط  هــذا  تنفيذ 
وهرب منهم وأتجه إلى حاجز الجبال حيث توجد 
يتسلق.  أن  وقرر  ألعلي..  تتجه  حجرية  مدخنة 
بلد  عن  جدا  بعيدا  كان  الشمس  غربت  وعندما 

العميان...
والصّحفيّ  الكاتب  كتب   ،1995 عام  وفي 
»رواية  ساراماجو،  جوزيه  البرتغاليّ  والمسرحيّ 
في  كثيرة  قضايا  تختصر  رواية  وهي  العمى«، 
تفشى  قصة  عن  تحكى  البشرية  مجتمعاتنا 
سكان  بالعمى  يصيب  األسباب،  معلوم  غير  وباء 
مدينة مجهولة االسم، ونتابع في الرواية مأساة 
أوائــل  كانوا  الذين  األشــخــاص  من  مجموعة 
خاص  بشكل  الرواية  وتركز  بالوباء  المصابين 
من  العديد  إن  حيث  الطبيب«،  ــة  »زوج على 
احتجازهم  يتم  آخرين  وأشخاصا  الطبيب  مرضى 
فترة  قضائهم  وبعد  الصدفة،  بمحض  سويًا 
أفراد  يترابط  الصحي،  الحجر  في  طويلة وصعبة 
تقاوم  ــدة  واح كعائلة  ويصبحون  المجموعة 
بوجود  الحظ  ويخدمهم  النجاة  وتحاول  وتدافع 
ومازالت  الوباء  يصبها  لم  التحى  الطبيب  زوجة 

قادرة على الرؤية في مجموعتهم.
فجأة  ظهر  الوباء  هــذا  كــون  فــإن  وبالطبع 
كل  العمى  وطبيعة  حدوثه  سبب  معرفة  وعدم 
النطاق،  واسع  ذعر  النتشار  تؤدى  األمــور  هذه 
سريعًا  االجتماعي  النظام  عن  النقاب  ويُكشف 
عندما تحاول الجهات الحكومية أن تُسيطر على 
األوضاع وتحتوى العدوى عن طريق اتخاذ تدابير 
فيما  االقتتال  في  الناس  يبدأ  أن  بعد  قمعية 
الغذاء  من  األدنى  الحد  على  للحصول  بينهم، 

والدواء.
قالت  الفكري حيث  العمى  الرواية عن  تتحدث 
أننا  أعتقد  »ال  الرواية  نهاية  في  الطبيب  زوجة 
عميان  بشر  يرون،  عميان  أننا  أعتقد  بل  عمينا 
في  ــرون«  يـ ال  لكنهم  يــروا  أن  يستطيعون 
والمبادئ  البشرية  األخالق  أن  إلى  أيضًا  إشارة 

اإلنسانية هشة أمام العوز البشري.
لوحة  الفنية من  األعمال  أسقطنا كل هذه  إذ 
وقصة ورواية، على الوضع السياسي واالجتماعي 
الذي نعيشه اليوم في ليبيا، نرى أن جهل الناس 
حانقة  مخلوقات  إلى  حولهم  الذي  هو  وعجزها 
أنها  رغم  مصيرها،  الغير  يقرر  عاجزة.  مذعورة 
مسدود،  طريق  نحو  محالة  ال  سائرة  أنها  تعرف 
ومع هذا ال تقاوم مصيرها المحتوم.. والتاريخ ال 

يرحم دائما العاجزين...
محالة  دون  سيكون  الليبي  الشعب  مصير  إن 
يقود  )أعمى  لوحة  في  الستة  الرجال  كمصير 
وهم  الضحية  دور  لعب  في  استمروا  إذا  عميانا( 
في حالة عجز أمام من يلعب بمصيرهم، سيكون 
قصيدة  شطر  في  السبيل  عابر  مصير  هو  مثلما 
العميان  كانت  من  ضَــل  قد  ــرد،«  ب بن  بشار 
بشار  قصيدة  من  لبيت  الشطر  وهذا  تهديه«، 
بشار  سأل  عابرًا  إن  القصة  تقول  حيث  برد،  بن 
له  يشرح  بشار  فأخذ  معين،  عنوان  عن  األعمى 
الغريب  لكن  العنوان،  إلى هذا  للوصول  الطريق 
أن  أال  بشار  من  كان  فما  المكان،  يستوعب  لم 
هذا  يــردد  وهو  الطرقات  في  وقــاده  بيده  أخذ 
قد   *** لكم  أبا  ال  بَصِيرا  يقود  أعمى  البيت: 
ضَل من كانت العميان تهديه. وهو البيت الذي 
هذه  في  ليبيا  في  يقودوننا  من  على  ينطبق 

األيام الحرجة.

يحكى األديب 
 في قصته 

ّ
اإلنكليزي

أرض العميان، 
عن مجموعة من 

املهاجرين من بيرو 
فروا من طغيان 

األسبان ثم حدثت 
انهيارات صخرية في 
جبال اإل نديز فعزلت 
هؤالء القوم في واد 

غامض.

الذي حدث في إيسني
سالم الكبتي

تنتعش  الحياة  والصحراء.  البعيدة  فــزان 
خرج   .1957 العام  ذلك  الوالية  في  رويــدا 
عسكريون  مضى.  عــام  منذ  الفرنسيون 
القلعة  عادت  وخرجوا.  انسحبوا  ومدنيون 
للجيش الليبي. أشرقت بزهو من فوق القاره 
اإلدارة  كانت  الصغيرة.  سبها  أحياء  على 
أنواع  أسوأ  من  االستقالل  قبل  الفرنسية 
 . الوطن  شهدها  التي  األجنبية  اإلدارات 
وأبناءه  الليبي  الجنوب  قهروا  الفرنسيون 
االستقالل  إلــى  الــوصــول  كثيرا  وعرقلوا 
الواضحة  ونواياهم  أهدافهم  لهم  وكانت 
أقلها  ليس  بكامله  الجنوب  في  والمستترة 
العمل على شطر الجنوب وفصله عن الوطن 
السكان  بين  قــذرة  ألعابا  ولعبوا  الليبي. 
وخاصة  المتنوعة  وأصولهم  بأجناسهم 
في  والفتنة  اإليــقــاع  مــحــاوالت  ــطــوارق.  ال
كثيرا  حاولوا  هناك.  الواحد  الليبي  الجسم 
لهم  وقدموا  البعض  واستخدموا  وفشلوا 

الكثير من العطايا والرشى وفشلوا أيضا.
الجنوب  في  المخلصون  الوطنيون  ونجح 
خاصة  الدسائس  هــذه  لكل  التصدي  في 
والشقاق  الفتنة  لبذر  محاوالت  برزت  عندما 
 .1954 وعرقلة قانون الوالية األساسي عام 

باختصار فشلت الخطوات.
كل  مــن  صعبة  ــواليــة  ال ظــروف  كانت 
من  نهضت  الوقت  مع  ولكنها  النواحي. 
نسيا  أو  فرنسية  األيام  تلك  تعد  ولم  الرماد 

منسيا كما يتردد!!
وذلك العام 1957 تنشط الوالية وينشط 
في  واالخــتــالف  العوامل  كل  رغــم  أبناؤها 
األراء وتباين المواقف . المطبعة في الشارع 
فزان  وجريدة  الليل  في  تهدر  آالتها  الكبير. 
وفاضل  الطشاني  محمد  يديرها  تنطلق. 
القاهرة.  من  وصــال  اللذين  المسعودي 
وأنامل  الــحــروف  ــاص  ورص األحــبــار  رائحة 
هامش  من  ــراح  وب العرق  وحبات  العمال 
من  بمشاركاتهم  يرسلون  وكتاب  التعبير. 
وقصص  ومقاالت  أخبار  وبنغازي.  طرابلس 
والصحيفة  المطبعة  تنوير.  بداية  وقصائد. 
معها  ويــزداد  تكبر  البسيطة  واإلمكانيات 

الحلم بغد جميل لفزان وللوطن.
تعم  الجزائر  الــقــريــب..  البلد  ــداء  وأصـ
كلها.  ليبيا  وتغطي  إليها.  تصل  الوالية.. 
كانت  التي  فرنسا  من  المحتلة  الجزائر 
االحتالل  معاني  الوالية  عرفت   . فزان  في 

والحرية  االستقالل  مفاهيم  وأدركت  والقهر 
نضالها.  الجزائر  شاطرت  نفسه.  الوقت  في 
ومكتب  والتأييد  والتبرعات  المظاهرات 
الدولة  وتحيطهم  يعملون  وثوارها  الجبهة 
والتقدير.  بالحماية  الليبية  األرض  وسط 
وااللتباسات  الصعوبات  من  الكثير  رغــم 
الثوار  من  أحيانا  تحدث  التي  والتجاوزات 
الجزائريون  ينال  تسعى ألن  ليبيا  فقد ظلت 
على  فيه  تحافظ  الذي  الوقت  في  حريتهم 
الظروف  الليبي.  الــوطــن  وأمــن  سالمة 
عبور  من  والبد  متشابكة  كانت  واألحــداث 

حقول األلغام بمهارة وصبر.
يلقون  الفرنسيون  أيضا  األيـــام  تلك 
القبض على جميلة ويحاكمونها ويهددونها 

بالمقصلة.
في  الجميع  عند  أسطورة  حكايتها  كانت 
فوق  وأغنية  قصيدة  وصارت  والخارج.  ليبيا 
شفاه الصغار والكبار. تداعى الوطن كله مع 
الليبيون   . العالم  ضمير  هزت  التي  المآسي 
النهوض  في  يتوقفوا  لم  وشعبيا  رسميا 
بواجب المساعدة للشعب في الجزائر ونضال 
ثواره عاطفيا وماديا وبكل الوسائل والطرق. 
مكاتب للجبهة في بنغازي وطرابلس وسبها 
رغم وجود السفارة والقنصلية الفرنسية في 

المدن نفسها. واحدة بواحدة.
الضغط  ومعها  شيئا  الدولة  تخش  لم   
أغلب  بالقضية.  المتزايد  واالهتمام  الشعبي 
ظلت  ندر  فيما  إال  الوقت  ذلك  العالم  دول 
في  ومظالمها  فرنسا  إلى  بارتياب  تنظر 
أنشطتها  جماح  تكبح  أن  حاولت  الجزائر. 

االستعمارية.
وبدأت تخرج من بعض أقطار إفريقيا تاركة 
المقيتة  العنصرية  اآلثار  من  العديد  خلفها 
أو  تطور  من  األقطار  تلك  ماشهدته  رغم 
الفرنسي  الوجود  صالح  في  كانت  تغيرات 
أكثر منه ألهل البلد األصليين. ذلك العام .. 
السناتور جون كندي وكان عضوا في مجلس 
األمريكية  للرئاسة  يصل  أن  وقبل  الشيوخ 
بأربع سنوات جاهر بمواقفه المؤيدة للنضال 
لتلميع  وسيلة  استخدمها  وربما  الجزائري 
وجهه االنتخابي الحقا. وعلى كل المستويات 
تردد بأن الواليات المتحدة لم تأل جهدا في 
إيصال مساعدات عسكرية انطلقت سرا من 

المالحه في طرابلس إلى الثوار!!
وسبها الصغيرة.. تحلم بالشمس وتنشط 

ودور  ومعاهد  ومدارس  ومقاه.   . دكاكين   .
سينما ونواد وحركة كشفية وشبابية ومراكز 
ثقافية وتجارة مع مدن الساحل، لكن الطريق 
المسالك  وعرة  ظلت  بعيدة.  تزل  لم  إليها 
والهروج  الــســوداء  ودروب  الــرمــال  وســط 
أياما  يستغرق  سبها  إلى  الوصول  والقاف. 
واألسمار  والحكايات  بالتعب  تقطع  طويلة 

وإيقاد النيران لحظة الليل توقيا للشتاء.
تالية.  سنوات  في  إال  الطريق  تفتح  لم   
حول  وتنبسط  وتمتد  تنمو  جديدة  وأحياء 
سبها في األرجاء. ومع ذلك لم تكن الوالية 

في عزلة عن الوطن الواحد.
وهناك مع بدايات صيف 1957 قلق مكتوم 
حيث  الجنوبية.  الحدود  عند  الصدور.  في 
غات تالمس جانيت. وأصول الطوارق واحدة 
وفرنسا تحاول إثارة األلعاب النارية بين تلك 
الجيش  يتالمس  هناك  والجذور.  األصــول 
ويشاهدون  التحرير.  جبهة  أفراد  الفرنسي. 
وفي  المجردة.  بالعين  البعض  بعضهم 
فرنسا  من  هناك  مريبة  تحركات  يونيو 
بين  العالقة  وحساسية  مبطنة.  وتهديدات 
اختراق  في  المحاوالت  واستمرار  الطوارق 
واإلمكانيات  تــراقــب.  والــدولــة  الصفوف. 
لم  فرنسا ورغم هذا  ليست سواء بسواء مع 
بعض  والقومي.  الوطني  الواجب  في  تقصر 
عسكرية  آليات  يحرقون  الجزائر  من  الثوار 
فرنسية ويدخلون إلى إيسين القرية القريبة 
من غات. البداية تشعل النار. تهاجم القوات 
بعض  الليبي.  الجيش  يتدخل  القرية. 

المواجهات في الثالث من أكتوبر. 
الدولة  وتعالج  وتتأزم.  الظروف  تتعقد 
من  الكثير  وتُظهر  خــوف  دون  الموقف 
عن  خفية  تزل  لم  أسرارا  المجهولة  الوثائق 

أجيال اليوم.
منازلها  بعض  هدمت  األيام  تلك  إيسين 
وشردت  محاصيلها  وضاعت  وممتلكاتها 
أجل  الثمن من  ودفعت  عائالتها  الكثير من 
)العروبة(.. لكن ظل ثمة شعور لدى أخواننا 
هذه  من  ماقدم  بأن  األيام  تلك  الجزائريين 
أو  بالتقدير  منهم  يقابل  لم  التضحيات 
الليبيون الطرف عن كل ذلك  الرضا. وغض 
في  ظل  لكنه  المؤازرة.  عن  ينقطعوا  ولم 
ناحية أخرى يدعو إلى الحزن والمرارة بعض 
تفاصيل  تلوح  عندما  الوقت  كل  أو  الوقت 

التاريخ .. بكل حزن أيضا!! 

 لم تخش الدولة 
شيئا ومعها الضغط 

الشعبي واالهتمام 
املتزايد بالقضية. 

أغلب دول العالم 
ذلك الوقت إال فيما 

ندر ظلت تنظر 
بارتياب إلى فرنسا 

ومظاملها في 
الجزائر. حاولت أن 

تكبح جماح أنشطتها 
االستعمارية.

اللغة مشروع وجود ونهضة. 
الجزء رقم )1(

طرح  يتم  دولة،  أو  شعب  أي  بمستقبل  يتعلق  مشروع  أي  في  التفكير  عند 
ثم  الشعب،  ذلك  ومصير  ونهضة  بقاء  في  وأثــره  أهميته  مدي  عن  ســؤال 
تطبيقه،  وعن  عنه  المسؤلين  قبل  من  لتنفيذه  الالزمة  والخرط  الخطط  توضع 
أيدي  بين  عمل  وبرنامج  مشروع  إلى  وتحولت  تبلورت  قد  الفكرة  تكون  حيث 
برنامج  أي  تنفيذ  في  الحال  هو  وكما  المعنيين.  الخبراء  أو  المسؤولين  وامانة 
تلك  ومستقبل  باقتصاد  يتعلق  تنمويا  مشروعا  أو  صحيا  أو  تعليميا  كان  سواًء 
واإلبداع  التقدم  أساس  يعتبر هو  اللغة  على  والمحافظة  االستثمار  فإن  الدولة، 
لغة  تبني  على  واالعتماد  األم،  لغتها  في  استمثرت  ما  إذا  األمم  من  أمة  ألي 
نمو  لعجلة  وتوقف  واستسالم،  بطيئ  انتحار  هو  األم  اللغة  عن  كبديل  أجنبية 

اليوم. المعرفة واإلبداع كما هو حالنا 
ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو تكرار التشكيك واالدعاء بأن دراسة 
وأمر  مخيف  شبح  هو  العربية  باللغة  مثاًل  كالطب  والتقنية  التطبيقية  العلوم 
ومبتكرات  علوم  تواكب  ال  العربية  اللغة  أن  مفادها  بذريعة  مستحيل،  شبه 
له،  مبرر  ال  وخوف  العقول  بعض  سكن  وهم  عن  ناتج  الهاجس  هذا  العصر، 
ولهذا  وقدراتنا،  أنفسنا  ثم  أواًل  لغتنا  في  الثقة  فقدان  عليه  ترتب  الذي  األمر 

الغول أكثر من سبب ومنها ما يلي:
تحمله  وما  العربية  لغتنا  وديناميكية  بمفردات  والمعرفة  الدراية  عدم  أواًل، 
والتوصيف،  للتعبير  واسعة  مساحة  تعطي  مترادفة  مفردات  من  قواميسها 
العلوم  مجال  في  سواًء  والشامل،  الدقيق  التعبير  على  األقدر  هي  حين  في 
أو  ومدلوله  االسم  بين  ازدواجية  أو  انفصام  أي  دون  اإلنسانية  أو  التطبيقية 

عنه. والتعبير  ضبابية في وصفه 
العصر  مواكبة  على  اللغة  هذه  مقدرة  الكثيرين  أذهان  عن  غاب  لقد  ثانيًا. 
في  النظر  أمعنا  فلو  منها،  يستجد  وما  والمعرفة  العلوم  فروع  مختلف  في 
العلمي  للتحصيل  كوسيلة  ولسانها  لغتها  في  ووثقت  تمسكت  وشعوب  أمم 
العربية  اللغة  أن  في  واحــدة  لحظة  الشك  انتابنا  لما  المتجدد،  والمعرفي 
تلك  مفردات  فقر  من  فبالرغم  والهدف،  الغاية  لتلك  المقومات  كل  تمتلك 
إال  العلوم،  تاريخ  في  رصيدها  وشُح  الحضاري  وإرثها  عمرها  قصر  و  اللغات 
التقدم  ركب  عن  تتخلف  لم  لغتها  دون  والمتخندقة  الناطقة  األمم  تلك  إن 
التقدم  من  والشعوب  الدول  تلك  ححقته  وما  ونشاهد  نرى  كما  واالختراعات 
دليل  أقرب  هو  األم  وبلغتهم  بلسانهم  الميادين  شتى  في  والتطور  العلمي 

على ذلك.
تطور  من  تبعها  وما  العلمية  المادة  ارتباط  بإن  الذهن  إلى  يتبادر  قد 
الجنيني  األساس  من  بدأت  متوالية  له  المثال،  سبيل  على  الطب  مجال  في 
ووسائل  وعللها  ووظائفها  األعضاء  وتسمية  والفسيولوجي  والتشريحي 
وإن  أمراضها،  بعض  عالج  في  المستخدمة  العقاقير  حتى  وربما  تشخيصها 
التعليل،  بهذا  قبلنا  وإذا  وكاملة،  مترابطة  منظومة  تُشكل  مجتمعة  هذه 
وهل  لغتنا؟،  استعمال  من  نتخوفه  الذي  والعائق  المشكلة  هي  أين  نتساءل 
أمامنا  عائقًا  تقف  بأنها  العربية  لغتنا  نتهم  وكيف  تجاوزه؟  الممكن  غير  من 
ولماذا  نحن؟  بلغتنا  الالحقة  األجيال  إلى  العلوم  هذه  ونقل  وتطبيق  تلقي  في 
وندعم  قواميسها،  إلى  تضاف  جديدة  مفردات  واستحداث  تجديد  في  نشرع  ال 
توجد  وهل  وأين  المبكرة،  التعليم  مراحل  في  وقوة  بإرادة  ونحييها  أساسها 
نستمد  نظل  أن  بالضرورة  وهل  هدفنا؟  بلوغ  في  أمامنا  استحالة  أو  عقبة  فعاًل 
والمسميات  ولألسماء  لها  أسرى  ونظل  دائمًا،  الالتينية  المنظومة  من  معرفتنا 
كيف  اليوم،  أمامنا  نشاهده  بما  دحضها  يتم  المخاوف  اختارتها؟.هذه  التي 
العلوم،  مختلف  تطور  تواكب  أن  بلغاريا  أو  كوبا  أو  اليابان  أو  كوريا  استطاعت 
اللغات  لفظ  عليها  يُطلق  التي  اللغات  بتلك  وااللتزام  التقيد  أو  الحاجة  بدون 
علماء  إليه  توصل  ما  ذاكرتنا  عن  غاب  ربما  الفرنسية.  أو  كاالنجليزية  الحية 
واليونانية  الفارسية  من  إليها  وترجموا  العربية  باللغة  وبحثوا  ودرسوا  نطقوا 
العرق  عربي  منهم  كان  من  أو  فحسب،  اللسان  عربي  منهم  كان  من  سواًء 
أروبا  أن  كيف  أيضًا  المشككون  ــدرك  يُ ولم  والتاريخ،  والثقافة  واللسان 
في  العلوم  تلك  ترجموا  عندما  إليه  وصلوا  قد  اليوم  عليه  هم  وما  وعلماءها 
لغاتهم  إلى  العربية  من  والرياضيات  والفيزياء  والكيمياء  والفلك  الطب 
هم  بلغتهم  ألجيالهم  وعلموها  بلسانها،  وأبحاثهم  تجاربهم  وأجروا  وتعلموا 
زلنا  وال  الزمن  من  قرون  عبر  اليوم  نحن  نفعل  كما  المستوردة  باللغة  وليس 

الساعة. حتى هذه 
إليها، كان وال  والرجوع  ثقتنا فيها  العربية وعدم  للغتنا  تنكرنا  بأن  لم ندرك 
في  والمساهمة  والتقدم  العلوم  ركب  عن  تخلفنا  أسباب  أهم  من  سببًا  يزال 
لعالقتها  صحتها  إثبات  بإمكاننا  الدامغة  الحقيقة  هذه  وإن  المستقبل،  صنع 

الذي نعاني منه. الذي نحن فيه واإلخفاق  السببية بالجهل والتخلف والركود 

فالني عبدالرحمن الزوي

وقع  أن  عن  معبرا  النهر،  غربة  في  الفاخري« سؤاله..  »خليفة  يبدي  الكلمات؟«،  تجدي  »ماذا 
الكلمة ليس ذا تأثير في بالدنا، ويكرر سؤاله بين الفينة واألخرى:

»ماذا تجدي الكلمات؟«.
بح  التي  المد  النابضة  الكلمات؟  تجدي  ماذا  الموت  حد  إلى  جدا  المتزنة  بالدنا  في  هنا 
صوتها فوق الجباه الصلدة في المقاهي، وعبر األرصفة الميتة، والساحات المتثائبة، والمقابر 

المليئة بحزم الصبار، والقمامة.. والكالب الضالة! »219:1«*
السبعينات، جيل طور من نفسه  الستينات ونشط في  إلى جيل آخر  الفاخري ينتمي  خليفة 

واستفاد من تجارب األجيال التي قبله.
يكتب المقالة األدبية بأسلوب مختلف، ويكتب النثر الحديث، والقصة القصيرة.

نشرت أغلب مقاالته في جريدة الحقيقة.
اعتمدت مقاالته على أن يكون هو صاحب الحكاية ويكون الراوي، وفي أوقات أخرى يكون 
أحد شخوصها، بلغة متمكنة وأسلوب فريد مثلما كتب عنه صديقه »الصادق النيهوم« قائال 

إن الفاخري ينحت الكلمات نحتا.
القلب  يختار  حيث  به  اإلنسان  يشعر  ما  وصف  في  الفاخري  كتب  مما  جمل  بضع  أقتبس 

ويلصق به أوصافا وتشبيهات مختلفة في حزنه:
»ويبكي اإلنسان حتى يتقيح قلبه«. )71:1(.

»بكيت في صمت مرير حتى تجعد قلبي«. )153:2(.
»إنك تشعر حين تتذكر ذلك بانقباض يعصر حبة قلبك باتصال«. )208:2(.

»يذر قلب المرء مثل قطعة قديد متيبسة«. )21:1(.
وحتى في أفضل حاالته وفرحه يرفقه:

»حتى يورق قلبك«. )138:1(.

خليفة الفاخري:
 نحات الكلمات

نهى مختار أبوعود
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتاً«

تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم
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الكتابة بني التجهم والتسامح ) 2-2 (

تعلمنا في صغرنا، مثلما تعلم الذين قبلنا وعلمونا، ومثلما مازال صغارنا يتعلمون، أن اللغة العربية 
أبلغ لغات أهل األرض، والتشكك، مجرد التشكك في ذلك، يعد جحودا ونكرانا، بل وعداء وانسالخا.

لكن الواقع الموضوعي أمر مختلف. فمن غير السليم القول عن لغة ما بأنها أبلغ اللغات، هذا سواء 
اتفقنا على تعريف البالغة وخصائصها، وهل هي معطى أو جوهر ثابت، أم ظاهرة متحركة تتبدل 
تفتقر  تتميز بميزات  لغة  المتعلقة بها. فكل  والثقافة  ما  لغة  لتطور  التاريخي  المسار  مالمحها في 
مهمة  ميزة  وهي  االشتقاق،  بظاهرة  تتميز  العربية  اللغة  كانت  فإذا  اللغات.  من  عداها  ما  إليها 

فعال*، فإن لغات أخرى تتميز عنها بميزات تفتقدها.
وإعادة النظر في موضوع تفوق اللغة العربية على غيرها ُطرق منذ أكثر من ألف سنة، لكن يبدو 

أنه قمع وعتم عليه.
عنوانها:  التي  التوحيدي،  حيان  ألبي  »المقابسات«  كتاب**  من   )88( رقم  المقابسة  ففي 
»مقابسة في ماهية البالغة والخطابة وهل هناك بالغة أحسن من بالغة العرب؟« يسأل أبو حيان 
أبا سليمان ]المنطقي[ »فهل بالغة أحسن من بالغة العرب؟«. ويجيب أبو سليمان »هذا ال يبين 
لنا إال بأن نتكلم بجميع اللغات على مهارة وحذق ثم نضع القسطاس على واحدة واحدة منها حتى 
نأتي على آخرها وأقصاها ثم نحكم حكما بريئا من الهوى والتقليد والعصبية والمين، وهذا ما ال 

يطمع فيه إال ذو عاهة؟«.
لكن هذه البداية المستنيرة يلجمها ويتراجع عنها صاحبها فورا. كأنه رمى بذرة الشك، وتخلى 

عن رعايتها مؤثرا سالمته تاركا البذرة لتصاريف الظروف.
من  أعني  أهلها،  من  كثيرة  لغات  سمعنا  قد  »ولكن  فاصل  دون  مباشرة  هذا  بعد  يقول  إذ 
التراجع يظل  إلينا لم نجد لغة كالعربية«. ورغم هذا  لنا وخيل  أفاضلهم وبلغائهم، فعلى ما ظهر 
أبو سليمان يختلس النظر إلى بذرة الشك التي ألقاها مموها عليها في ثنايا كالمه. فهو لم يصدر 
عبارات مؤكدة جازمة بشأن تفوق اللغة العربية على سائر اللغات، وإنما ترك أللفاظه بهذا الشأن 

هامشا من الحركة، حيث قال »... على ما )ظهر لنا( و )خيل إلينا(«.
ورغم أن القرن الرابع الهجري أكثر الفترات تفتحا وازدهارا في ما يخص الحرية الفكرية، إال أن 
من   )50( المقابسة  ففي  تماما.  وغائبا  الفاعلية  مشلول  يكن  لم  الساسي،  قبل  االجتماعي،  القمع 
نفس الكتاب التي عنوانها »في الكهانة وما يلحق بها من أمور الغيب« يقول أبو حيان »سئل أبو 
سليمان ]المنطقي[ عن الكهانة وما يلحق بها من أمور الغيب وما يقدر به على أحكام المستقبل، 
الجواب أحسن تصرف على  األعلى ومكانها األشرف؟ فتصرف في  التي هي في محلها  النبوة  وعن 

سعة من اللفظ والمعنى. ولكن لو نقلت كثيرا منه لنسبوه للكفر وقلة العناية«.
لفظتي  بكون  الظاهرة مستشهدة  بهذه  الحديث  أثناء  أشادت  بلغارية  مرة مستعربة  التقيت   *
فرادة ظاهرة  الككلي،  القاسم  أبو  وانظر عمر  »الصدق«.  »الصديق« مشتقتين من  و  »الصداقة« 

http://alwasat.ly/news/opinions/238239?author=1 .االشتقاق في اللغة العربية
والتوزيع،  للنشر  آفاق  السندوبي،  حسن  وتحقيق  شرح  المقابسات،  التوحيدي،  حيان  أبو   **

القاهرة، 2016.

 Green« اسمه  حي  في  ليالي  الماقني  أحمد  األستاذ  رفقة  أمضيت   1970 يوليو  شهر  خالل 
الشمس؛  غروب  بعد  من  دخوله  تتجنب  الشرطة  دوريات  كانت  نيويورك.  بمدينة   »Village
الشباب  بمؤتمر  ليبيا  يمثل  وفد  كنا ضمن  ليلة.  ذات  غادرناه  أن  بمجرد  دورية  أخبرتنا  هكذا 
العالم  دول  من  شباب  وحضره  الفخم  مبناها  في  المتحدة  األمم  بإشراف  عقد  الذي  العالمي، 

كافة.
يعيش  التقليدية،  للحياة  رافض  شبابي  كسلوك  تتشكل  بدأت  قد  »الهيبز«  ظاهرة  كانت 
ذكوره وإناثه معا وغالبا بعالقات ال تدوم طويال! وتجدهم مأخوذين بالفن والموسيقى واألدب 
والشعر والروحانيات، سبق أن اصطلح في باريس على تسمية أمثالهم »البوهيميين«. وسريعا 
أبرزها »أبناء اهلل–Children Of God«. وأذكر  ما تأسس من بينهم تشكيالت وأسماء لعل 
أنه بعد عودتي إلى بنغازي كنت أحدث رفاقي في الجامعة عن ظاهرة أبناء اهلل، فعقب صديق 
التسمية حينها  باب اهلل!(« وكانت هذه  )بنات  يعني مثل  وبنات اهلل،  أبناء  تعني  »أنت  ساخرا: 
تعني، في بنغازي، شيئا مختلفا للغاية. وإن كان يصعب كثيرا حينها قبول ذلك الفكر الجديد، 

الذي نستطيع القول إنه من معاول اإلساءة إلى المؤسسة الزوجية التقليدية!
ولقد كتبت عن رحلتي تلك عددا من مقاالت نشرت حينها بمجلة »جيل ورسالة« التي كانت 

الحركة الكشفية في بنغازي قد أسستها، لتصبح منبرا ثقافيا.
تصبح  حتى  الليل،  يقبل  إن  وما  نيويورك،  في  حديقة  وسط  تقع  الخضراء«  »القرية  كانت 
فاق  المطلق،  الحر  التفكير  إلى  يدعون  مألوفة  غير  لحياة  أسلوبا  اتخذوا  الذين  ألولئك  مالذا 
المقيد  غير  والفن  واألدب  بالفكر  المأخوذين   »Bohemian« البوهيميين؛  أسلوب  حينها 

بأنماط محددة.
ولقد قرأت، فيما بعد، معلومة تقول: إن لويس مونوز مارين حكم بورتوريكو لمدة 16 سنة 
إلى مكتب محاسب  إلى من خلفه، عهد  إلى 1965«. ومن بعد أن سلم السلطة  »من 1949 
قانوني أن يفحص أمواله وأمالكه كافة، وكانت النتيجة أن مبلغ 8000 دوالر هو فقط ما زاد 
عما كان يملكه منذ سنة 1949، وكان أثناء حكمه يتقاضى مرتبا قدره 10600 دوالر »سنويا«، 
نفسه  الوقت  في  رافضا  دوالر،  ألف   25 إلى  خلفه  مرتب  يرفع  قانون  على  وافق  أنه  والعجيب 
تطبيق هذه الزيادة على راتبه. وانتخب بعد أن ترك كرسي الرئاسة عضوا في مجلس الشيوخ 

بمرتب قدره 500 دوالر فقط.
بحثي عن سيرة هذا النموذج النادر من الرجال، بين لي أن والده كان شاعرا وناشرا وأيضا 
سياسيا وتولى وزارة الدولة ثم رئيسا للوزراء، وترك ابنه لويس مونوز مارين وعمره 18 عاما، 
الذي بان اهتمامه بالشعر واألدب، وفضل الحياة البوهيمية، في الحي الذي أشرت إليه، والذي 

ترفض دوريات بوليس نيويورك التجول فيه ما إن يحل الظالم.
مجموعة  عن  عبارة  وهو  »بصمات«  أو  »لطخ«  أو  بقع،  سماه  كتابا  نشر  الفترة  تلك  خالل 
قصصية ومسرحية من فصل واحد. ولما التقى رئيس الحزب االشتراكي، سانتياغو إغليسياس 
على  حاكما  يكون  أن  إلى  وأوصلته  معه  السياسية  مسيرته  وبدأت  بصداقة  ارتبطا  بانتين، 
البالد، أقول لكم هذه المعلومة لنعلم أن حياة الشباب في تلك القرية، لم تكن مجرد مجون، 
الفلسفات  تزامن ذلك مع ظهور عدد من  ولقد  الذات،  ولكنها مسألة بحث عن  أو »صياعة«، 

لعل الوجودية أبرزها.
معظم  وكانت  تستهويني،  التي  هي  واإلنسانية  االجتماعية  الحياتية  المواضيع  هذه  مثل 
المواضيع  من  مطلقا  أقترب  ولم  اإلنساني،  التاريخي،  االجتماعي،  السياق:  هذا  في  كتاباتي 
وأندية،  ناسا وشوارع  أن هناك  انطلقت من »قهوة سي عقيلة«، وعرفت  أن  السياسية، فمنذ 
ومدنا مضيئة ال تنام ال الليل وال النهار، وأنا الذي اعتقدت أن ما رأيته مبكرا في مالهي بنغازي 
أن  اكتشفت  عندما  ذهلت  ولكنني  الروايات،  في  قرأتها  التي  معانيه  بكل  الليل  هو  الليلية، 

بنغازي حينها ال عالقة لها بما شاهدت في مواخير العالم.
بن  عمرو  شارع  عبر  نبوس،  شارع  من  اليومية  رحلتي  في  الجامعة،  ببدلة  زهوت  أن  ومنذ 
العاص، إلى الجامعة الليبية فيما تكون العودة أحيانا من شارع عمر المختار، عبر سوق الحوت، 
وميدان البلدية، عبر سوق الظالم رفقة الزمالء الذين جاؤوا من طرابلس واكتروا بيتا في شارع 
المسطاري -قريبا من بيت دودا اليهودية!- أصبح مكان سهراتنا البريئة أو ليست البريئة جدا 
ليسوا طيبين  الذين  أولئك  وال  الطيبون،  أساتذتنا  ال  عنه  يغب  لم  الدولي«  »النادي  وسميناه 
جدا، ومنه أواصل سيري نحو شارع نبوس، محل إقامتي وأيضا نادي »قهوة سي عقيلة« الذي 
التقيت وتعرفت فيه على كل ما يخطر وال يخطر على بالك من نماذج، منهم من ما زالوا رفاقا 

وأصدقاء وأصهارا.
وحوات،  وتاجر  وموظف  ومدرس  وبقال،  وخضار،  ونجار،  لقهوجي،  جدا،  ثرية  كانت  حياتي 
زالوا  ما  من  منهم  كبير،  لعدد  ورفقة  صداقة،  ذلك  وفوق  ومشاريع،  وسهرات  أعمال،  ورجل 
أصدقائي، أحدهم طار منذ يومين، من طرابلس إلى إسطنبول ثم القاهرة، ليذهب إلى دبي، 
كل ذلك من أجل حمد حقيقي منه على سالمة قدمي! منهم من أخذته السياسة، فعرف كيف 
من  ومنهم  الغربة،  طحنته  وبعضهم  السجون  في  شبابه  فقد  من  ومنهم  مطباتها،  يتخطى 
وظفه  من  ومنهم  والعوز،  الشعر  شرده  من  ومنهم  الكنيسة،  ميدان  من  شهيدا  صعد  رأيته 

واستثمره.
بين  ما  كتابا  بلغت 20  التي  كتبي  في  الكثير  عنها  كتبت  أنني  أعترف  رائعة، صاخبة،  حياة 
السياسة،  إال  شيء  كل  عن  كتبت  »الحرايمي«!  وطهي  وأسماك  وبحر  ودراسة،  ورواية  قصة 
أنني وضحت  يعرف  لكتاباتي  والمتابع  والجماهيري؛  الملكي  العهدين  في  تماما  عنها  ابتعدت 

لماذا ابتعدت عنها.
لنحو سبعين عاما من عمري لم أكتب جملة سياسية واحدة، ولكن بعد فبراير 2011 كتبت 
انفعالية. واستمرت كتاباتي  بقدر ما هي حالة  إلى سياسة حقيقية  ترتقي  مجموعة مقاالت ال 

بين حين وآخر، وإن كانت نقدية أكثر منها سياسية أو مسيسة.
ولكن بعد أن بلغت من العمر 75 عاما أصبحت محلال سياسيا! صرت نبيا! أستهل موضوعي، 
بكلمة واحدة: »أعتقد« أو جملة قصيرة: »في تقديري..« ثم أنطلق أتنبأ بما سيحدث! ووجدت 
لم  لما  وأيضا  حدث،  لما  وتحليلي  رأيي  يطلبن  فاتنات  وسيدات  أضواء  مواجهة  في  نفسي 
وأدلو  أخرى  فوق  رجال  وأضع  الحجاب  عنهم  مرفوع  الذين  أولئك  مصاف  في  فصرت  يحدث؟ 

بدلوي، الذي يخيب أحيانا ويصيب أحيانا أخرى!
كيف حدث ذلك؟ سأجيبكم، في األسبوع القادم بمتمم لهذا المقال.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري
كاتب  مميز،  نوع  من  ساخر  التهكم  فلسفة  النيهوم   
قصائد  كما  تبدو  نثرية،  كتابة  مقاالته  أحدا،  يشبه  ال 
غرضهما  الهمذاني،  كمقامات  قصص  أو  ســرديــة، 
وصورة  اقتضاب  الجملة  وفي  السخرية،  وإثارة  التهكم 
كاريكاتيرية. تنسج المقالة في حال السارد الحكيم، من 
والمقالة  المتدفقة  فالجمل  ويدهشه،  القارئ  يفاجيء 
متوقع،  والــال  المفارقة  قماشة  في  تنسج  المحبوكة، 
والمقالة ما تنشر كمقالة صحفية، تتمظهر أيضا بمقام 
في  شخصيات،  من  فتسخر  للتهكم،  تتشيع  المقامة، 
ما  بأيقونات،  لقد طرزمقالته  بالكلمات.  رسم  كاريكاتير 
تعد حامل فلسفة السخرية النيهومية، شخصيات تتكرر 
في المقاالت، مثل الحاج الزروق، والحاجة مدهلل، وناتاشا 

التي تحتسي الفودكا..... وما يشبه ذاك.
قرائه،  من  الكثير  النجوم،عند  نجم  النيهوم  الصادق 
ليكتب  1964م،  »الحقيقة«  جريدة  صفحات  على  ظهر 
مقاالت  الليبيين،  عن  فنلندا،  عاصمة  هلسنكي  من 
أعاد  مترجمة،  صحفية  مقاالت  ولينشر  ومثيرة،  ساخرة 
الساعة  مواضيع  تتناول  التي  المقاالت  هذه  صياغتها، 
العالم.  من  الساخنة  القضايا  وتمس  المرحلة،  تلك  في 
وفي أسلوب ساخر وتهكمي، وطازج ومثير، جذب القراء، 
وتحول صاحب هذا األسلوب، إلي كاتب الصحيفة األول 
الهوني«،  »رشــاد  هو  قدير  صحفي  يد  علي  والمبرز؛ 
رئيس تحرير صحيفة الحقيقة، التي تنشر هذه المقاالت، 
جديد  صحفي  شكل  في  كاتبها،  على  الضوء  مسلطة 
قد  النيهوم  كان  ذلك،  الجريدة  حققت  وحين  وجذاب. 
تركيب  حيث  من  المميز،  بأسلوبه  جديدة،  بروح  أمدها 
العربية  الصحفية  األساليب  من  تغترف  ما  الجملة، 
الصحف  في  الكتابية  األساليب  ومــن  »البيروتيه«، 
ما  مرحلة  في  األمريكي  األدب  ومن  اللغة،  اإلنجليزية 
»أرنست هيمنجواي«،  كتابة  في  تمثل  كما  الحرب،  بعد 
ترجم  البعلبكي«، من  »منير  يد  علي  العربية  وترجماته 
رواية هيمنجواي »الشيخ والبحر«، التي كانت إنجيل جيل 

النيهوم.

جعلت  تــحــوالت،  في  ذلــك  الكاتب  هــذا  عجن  لقد 
بروحه  مصبوغة  مسبوكة،  وجملته  متميزا،  أسلوبه 
)بنغازي(، ما  التهكمية، كابن لمدينة متوسطية صغيرة 
تبدو كميناء لقراصنة غدوا أشباحا. كان النيهوم يرسم 
ليس  عاطل،  رجل  في شكل  السردية،  كتاباته  شخصية 
ليرمي  شارع،  ركينة  في  يتكئ  أن  سوى  يفعل،  ما  لديه 
مقاالته  وفــي  الذع،  ولسان  ساخطة  بنظرة  الــمــارة، 
فلسفة  باروكة  استعار  حــاذق،  كمتفرج  يبدو  الفكرية 
الالمنتمي  مفاهيم  تكرس  ما  آنــذاك،  السائدة  العبث 

الحصيف.
لقد كان مفكرا ذا أطروحة إشكالية، تبحث في الدين، 
فتقدم اجتهادات مفارقة، وتكتب مقاالت تتناول القضايا 
االجتماعية، بفكر عقالني نقدي، وتركب مركب المتهكم 
في  مصباحا  كديوجين  حمل  لذا  التابوات،  يستبيح  ما 
يستكينون  من  وأفــراده،  المجتمع  من  للتهكم  النهار، 

لظلمات نهارهم.
أول  البريطانية  الصن  صحيفة  أشارت–حينها-  ولقد 
صحافية  مقالة  النيهوم–في  الصادق  إلي  السبعينيات، 
الفيلسوف  هيبي:  فيلسوف  كما  يبدو  بأنه  ليبيا-  عن 
علي  الكاتب  وكان  ليبيا،  كولونيل  وراء  الذي  الهيبي 
»الظاهرة  بعنوان  مقالة  كتب  قد  قبلها،  خشيم  فهمي 

النيهومية«.
من  يتمكن  لم  المعرفة  السخرية/  متعة  ــزواوي  ال
مواصلة تعليمه، أبعد من السنة الرابعة االبتدائية، في 
تبعد عن مدينته  التي  األبيار،  بقرية  الداخلية  المدرسة 
محمد  المعلم  لكن  مترات،  الكيلو  عشرات  بنغازي 
الهنيد، وجده يرسم بالفحم على الحائط، وجوهًا ساخرة 
لمدرسيه وزمالئه، فأوقد فيه نار الحب لهذا الفن. هذا 
به  نحا  محمدالزواوي،  حياة  في  والقاسي  الجهم  الواقع 
إلى أن يكون الساخر، فتميز بخطوطه وتفاصيل لوحاته، 
ما  يشوه  ولم  مشوهة  شخصيات  رسم  إلى  ينح  ولم 
يرسم، فما رسم بدأ كما بورتريهات، لشخصيات ووجوه 
فتكشف  نفوسها.  غور  في  غاص  يومه،  في  يقابلها 

مفارقة،  شخصية  يرى،  التي  المأساوية  الشخصية  أن 
كاريكاتير  وجهين،  تحمل  جانوس،  الروماني  اإلله  كما 
من  سخر  لقد  األخر،  الوجه  هذا  كشاف  الــزواوي  محمد 
لو  كما  الرسومات  هذه  أن  حتى  والعبوس،  التجهم 
عين  كما  العصامي،  الفنان  وعين  تراجيكوميدي.  أنها 
مقربة ومكبرة في اآلن، وروحه تمتص وتشف تفاصيل 
واألســود،  باألبيض  األولــى  لوحاته  ففي  موضوعاته، 
المرحلة  في  لكن  تفاصيل،  وأقل  وبارزة  حادة  خطوطه 
ازدادت  يتناول،  ما  وتعقد  األلــوان  تنوع  بقدر  اللونية، 
مشهدا  ترصد  لوحات  وكأنها  جعلها  مما  تفاصيله، 
الفنان  سخرية  يُحلل  الناقد،  الكوني  إبراهيم  اجتماعيا. 
»السخرية  المعرفة:  إلى  تقود  متعة  باعتبارها  الزواوي، 

في فنّ الزواوي ليست مجرّد فلسفة، ولكنّها رسالة.
أو  ينّفر،  لكي  الدنيويـة  نماذجه  من  يسخر  ال  فهو 
لكي يكّفر، أو لكي يُدين، ولكن لكي يُنبّه، لكي يُحّذر، 
لكي يقرع نواقيس الخطر. وهو عندما يفعل ال يفعل من 
ولكنّه  أخالقية،  أو  سياسية  أكانت  سواء  سلطة،  موقف 
إنسانه  يشارك  كأنّه  يفعل  الحُبّ،  موقف  من  يفعل 
الليبي سيّئاته، كأنّه يتضامن مع نموذجه في خطاياه 
الفنان،  هذا  عند  أخــر،  جانب  هناك  لكن  الصغيرة.«. 
الصحف  في  )كاريكاتيري(  كـ  يعمل  ليبي،  فنان  أول  أنه 
ولقد  صحفي.  كمخرج  أيضا  وعمل  المحلية،  والمجالت 
أخرى  للرسم من جهة، ومن  جعل هذا منه كما متفرغ 
الدولة، وفي هذه  تحتاجه صحف  ما  يرسم  كما موظف، 
رأي  عن  تعبر  سياسية  ساخرة  رسومات  هناك  الحالة 

الدولة.
وفي كل الظروف المحيطة به، عمل بإخالص للفنان 
أن  حتى  رسم،  ما  كل  في  رسومه  فتميزت  فيه،  الساخر 
ال مثيل لها، والشحنة السيكلوجية ظاهرة فيها، وتشف 
بل  وحسب،  الموضوعة  في  ليس  مكبوت،  غضب  عن 
يشاهدها،  من  اتجاه  سخرية  من  الوجوه،  تحمله  وفيما 
)الوجه  كـ  دالة،  ورسوماته ضمتها كتب، تحمل عناوين 

األخر(، و )نواقيس(، و )أنتم(.

في  شفافا  زجاجيا  مصعدا  فيها  أستقل  التي  األولــى  المرة 
في   1987 العام  من  نوفمبر  شهر  في  كانت  سحاب،  ناطحة 
كان  آسيا.  شرق  في  سياحية  جولة  في  كنت  حين  سنغافورا، 
نهاية  دون  ممتد  أفق  وعبر  وقته،  في  مبهرا  الصعود  ذلك 
الهندي  ومحيطها  كلها  الصغيرة  الدولة  حدود  أرى  كنت 
ومعبد  ماليزيا،  عن  يفصلها  الذي  جوهور  ومضيق  األزرق، 
اإلسالمية  األديان،  كل  شعائر  فيه  ى  تُؤدَّ الذي  بيك  هونج 
بشكل  تجاورت  التي  والمسيحية،  والطاوية  والهندوسية 
وجزرها  الدولة  كل  الصغير.  الجغرافي  الحيز  هذا  في  مذهل 
مرمى  على  كانت  الصغيرة  الجنوبية  وعاصمتها  المتناثرة 
الطائرة  من  لمحتها  التي  الالمعة  األبراج  تلك  بينما  البصر، 
على  بلورية  كأكواب  تبدو  كانت  بانكوك  من  أقلتني  التي 
رغم  بها  احتفظتْ  التي  والغابات  العشب  من  خضراء  سُفرة 
أكثر من  800 كم مربع يقطنها  تتجاوز  التي ال  أن مساحتها 
كانت  التي  سنغافورا  الوقت.  ذلك  في  نسمة  مليون  ثالثة 
جزيرة  أو  المعجزة  تسمى  أصبحت  البعوض  جزيرة  تسمى 
سوى   1963 العام  استقاللها  حتى  تكن  لم  حيث  الحدائق، 
قاعدة لألسطول البريطاني. ومثلما كان معراجي في المصعد 
برمتها  فالجزيرة  الوقت  ذلك  في  المعجزة  يشبه  الزجاجي 
الثمانينات  في  جعلها  محمود  مصطفى  د.  أن  لدرجة  معجزة 

موضوع إحدى حلقاته من برنامج »العلم واإليمان«.
يو،  كوان  لي  اسمه،  مؤسس  يقف  سنغافورا  معجزة  وراء 
أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة التي حكمها لمدة ثالث 
الثالث  العالم  نقلها من  الذي  الدولة  متتالية، مؤسس  عقود 
إلى األول خالل أقل من جيل، وهو من وضع رؤية استشرافية 
شاملة لتطوير الدولة ووضع لها نظاما قانونيا واضحا وفعاال 
مبدأ  على  اقتصادها  فاعتمد  العالمية،  االستثمارات  جذب 
الثانية  المرتبة  عقدين  بعد  تحتل  جعلها  ما  الحرة  السوق 
في  السبب  »ويعود  العالم  في  الحرة  السوق  اقتصادات  بين 
أساس  على  والتقدم  الحداثة  على  المبكر  التشديد  إلى  ذلك 
التعددية العرقية وحكم األكفأ، والتوجّه نحو تنويع االقتصاد، 

ونبذ كافة أوجه الفساد.
الجزر  وأرجــاء  سنغافورا،  شــوارع  في  تسكعي  فترة  طيلة 
معلقة،  قائد  أو  زعيم  أشاهد صورة  لم  لها،  التابعة  الصغيرة 
األولى،  جرائدها  صفحات  أو  األولى  تلفزيونها  أخبار  في  وال 
المريدون.  يرتديها  التي  الخضراء  الساعات  سماوات  في  وال 
كنت أنا القادم من شبه قارة شاسعة تنتشر صور زعيمها في 
الهاوية والفشل رغم  كل مكان بينما كل ما فيها ذاهب إلى 
النفطية آلت  ما تتمتع به من موقع ومساحة زاخرة بالثروات 
في النهاية ألن تخرج عن سياق العالم عبر عزلة قاتلة وليس 

العالم الثالث فقط.
حين كان المصعد الزجاجي يمخر بي عباب الفضاء متوجها 
إلى السفارة اليونانية في الطابق الخمسين، تذكرت طفولتي 
حتى  المسماة  القارة  تلك  خالءات  أحد  في  أعيش  كنت  حين 
20 سنة من  قبل  القاسية  لعبتي  ليبيا، وتذكرت  الوقت  ذلك 
نفطيا صدئا  برميال  أدحرج  كنت  حيث  الساحر،  الصعود  ذلك 
أصل  وحين  الصفيحي،  لكوخنا  المتاخمة  التلة  أعلى  صوب 
التلة  أسفل  حتى  به  وأتدحرج  البرميل  داخل  أنطرح  قمته 
وكانت  والخدوش.  بالكدمات  مليئا  مرة،  كل  منه،  ألخرج 
صعود  فكان  البلدين،  حــال  تفسر  كأنها  المفارقة  هــذه 
اإلطالق  على  المناظر  أجمل  يعرض  الذي  الشفاف  المصعد 
العلمية  المجاالت  كل  في  سنغافورا  جمهورية  صعود  يشبه 
أول  وهي  القصوى،  الشفافية  سياسة  اعتماد  مع  والتنموية 
الفساد.  ضد  الوقائية  اإللكترونية  الرقابة  استخدمت  إدارة 
الواقع  يعكس  الصدئ  النفط  برميل  تدحرج  كــان  بينما 
ينحدر  الدولة  في  ما  كل  حيث  العقود،  تلك  خالل  الليبي 
وأدرك  البرميل.  ذاك  عتمة  تشبه  عتمة  قلب  في  ويتهاوى 
هي  والشفافية  القانون  ثنائية  أن  ودائما  ذلك  وقبل  اآلن 
من  جعلت  التي  الركيزة  هي  والفساد  للفساد،  الفاعل  الرادع 
كان  الذي  الوقت  ففي  تماما.  نقيضين  النموذجين  هذين 
في  كان  والشفافية،  القانون  دولة  يو  كوان  لي  فيه  يرسي 
الوقت نفسه يرسي جنرال مغامر جماهيرية الفوضى العارمة 

نعمة  من  النفط  وتحول  والقانون.  المؤسسات  من  الفارغة 
الذاهبة  الريعية  الدولة  اقتصاد  أرسى  حين  ولعنة  نقمة  إلى 
في  اإلرهابية  الحركات  لجميع  مموال  وأصبح  االستبداد،  نحو 
تلك  من  يستفيدوا  لم  مثلي  الليبيين  أغلبية  بينما  العالم، 
إلى  تحولت  التي  الصدئة  الفارغة  البراميل  تلك  الثروة سوى 
متاريس ملونة في البوابات التي انتشرت على الطرق الليبية، 
في  يسافرون  وكأنهم  العابرين،  بين  والــذل  الخوف  تنشر 

وطن ليس وطنهم.
ما زال مثلث الزفت األسود؛ الذي يشبه مثلث برمودا، يثير 
الحروب والصراعات في دولة شاسعة، تقلصت مساحتها إلى 
هذا المثلث الذي ال يرى العالم والمتدخلون في الشأن الليبي 
متتالية  دفعات  يوميا  يُفرِّخ  ومازال  سواه،  الخارطة  من  شيئا 

من الفاسدين الذين تزاحموا كالذباب على هذه الثروة.
العام 2011، وفي بداية ثورة 17 فبراير، تعرفنا وصديقي 
نطبع  كنا  عندما  ــ  بالقاهرة  ميريت  دار  في  الفيتوري  أحمد 
نرويجي  مثقف  على  ــ  ميادين  جريدة  من  األولــى  األعــداد 
بنغازي  إلى  بعدها  جاء  والذي  العربي،  الربيع  بثورات  مهتم 
الدعم  تقديم  تنوي  كانت  التي  النرويجية  للحكومة  مبعوثا 
والقانون،  المؤسسات  من  الخالية  شبه  للدولة  والمشورة 
في  للنرويج  سفيرا  بعد  فيما  )مارتن(  النرويجي  عُين  وقد 
لنا: ثمة تشابه بين  أنه قال  طرابلس لفترة محدودة. وأذكر 
على  بادية  االستغراب  عالمات  رأى  وحين  وليبيا.  النرويج 
وعدد  ضخمة  نفطية  بثروة  تتمتع  كلتاهما  أردف:  وجوهنا، 
للفساد.  خصبة  بيئة  تشكل  المعادلة  وهذه  قليل،  سكان 
وفسر سبب مجيئه لليبيا بأن حكومته تعرض تقديم خبراتها 
وإدارة  والمحاسبة،  الرقابة  نظام  يخص  فيما  الجديدة  لليبيا 
المنشودة  الدولة  استحقاقات  من  وغيرها  النفط،  عقود 
واإلشراف  االنتخابات  وإدارة  المدني  المجتمع  منظمات  مثل 
المجاالت.  هذه  كل  في  مهمة  خبرات  تملك  والنرويج  عليها، 
واستدرك مبتسما: وال أحد سيقول إن النرويج دولة إمبريالية 
بأعضاء  اللقاء  مارتن  حاول  حين  ليبيا.  خيرات  في  طامعة  أو 
وفسر  اهتماما،  يعره  أو  أحد  يستقبله  لم  االنتقالي  المجلس 
ذلك بكونه لم يأتِ في موكب سيارات مثل اآلخرين أو طائرة 

خاصة، حيث إنه وصل إلى بنغازي في طائرة األمم المتحدة.
إعدادها  بدأ  التي   )1974 ــ   1969( الخمسية  الخطة  في 
بعد  واستكملت  البكوش  عبدالحميد  السابق  الوزراء  رئيس 
كتاب  في  عتيقة  علي  د.  تفاصيلها  يذكر  والتي  استقالته، 
يَِرد  والتنمية،  للتخطيط  وزيرا  وقتها  كان  حيث  مذكراته، 
البلد  المتفجرة في هذا  النفطية  بالثروة  يتعلق  منطلق مهم 
من  النرويجي  مخاوف  تشبه  مخاوف  ثمة  حيث  السكان  قليل 
إضافة  بحكمة،  تُدرْ  لم  إذا  الليبيين  الثروة  هذه  تفسد  أن 
الحر  واالقتصاد  الدخل  مصادر  تنويع  عن  التفاصيل  كل  إلى 
الرقابة  وسبل  المكانية  والتنمية  الخاص  القطاع  وتحفيز 
ورد  ما  كبير  حد  إلى  تشبه  نقاط  وهي  الفساد،  من  الوقائية 
التي نقل  في خطط رئيس وزراء جمهورية سنغافورا السابق 

بها بلده من العالم الثالث إلى العالم األول خالل جيل واحد.
أن  إما  خياران:  لدي  »كان  يو:  كوان  لي  قال  تقاعده،  بعد 
أمارس السرقة وُأدخل أسرتي في قائمة فوربس أغنياء العالم 
وُأدخل  وشعبي  وطني  أخدم  أن  أو  العراء،  في  شعبي  وأترك 
وأنا  العالم.،  اقتصادية في  أفضل عشر دول  قائمة  بلدي في 

اخترت الخيار الثاني«.
اآلن  وحتى   69 انقالب  منذ  ليبيا  حكموا  من  أن  والفارق 
السرقة وترك شعبهم في  األول، وهو ممارسة  الخيار  اختاروا 
ألغنياء  فوربس  قائمة  أسرهم  إدخال  في  أمل  دون  العراء، 
بكاريزما  يتمتعون  ال  أغبياء  لصوص  ببساطة  ألنهم  العالم 

االنضمام إلى أي قائمة سوى قائمة اللصوص.

الزواوي متعة 
السخرية/ املعرفة 

لم يتمكن من 
مواصلة تعليمه، 

أبعد من السنة 
الرابعة االبتدائية، في 

املدرسة الداخلية 
بقرية األبيار، التي 
تبعد عن مدينته 

بنغازي عشرات الكيلو 
مترات، لكن املعلم 

محمد الهنيد، وجده 
يرسم بالفحم على 

الحائط، وجوهًا 
ساخرة ملدرسيه 

وزمالئه، فأوقد فيه 
نار الحب لهذا الفن.

تداعيات القرية 
الخضراء »1-2«

بذرة الشك



مهرجان  فعاليات  األحــد،  سبها،  بمدينة  اختتمت 
األلــوان«،  بكل  »سبها  عنوان  تحت  الثقافي  سبها 
اإلنساني  للعمل  للحوار  منظمة شغف  نظمته  الذي 
ومنظمة  األوروبــي  االتحاد  من  بدعم  والمناظرة، 

الهجرة الدولية.
شغف  منظمة  مدير  عبدالعزيز  عبدالرحيم  وقال 
المهرجان  هذا  خالل  من  »حاولنا  لـ»الوسط«: 
نتحدى  الذي  والتراثي،  الثقافي  سبها  وجه  تقديم 
التي  الحياتية،  والمشاكل  والصعاب  األزمــات  فيه 
رسالة  إرســال  إلى  نهدف  كما  المدينة،  تعانيها 
منكوبة  مدينة  ليست  سبها  بأن  أجمع  العالم  إلى 
من  والحياة  والفرح  االحتفال  على  ــادرة  ق وأنها 

خالل مثل هذه األنشطة«.
المهرجان  هذا  من  »نريد  عبدالرحيم:  وأضاف 

جانب  إلى  المشترك  والعيش  السالم  ثقافة  ترسيخ 
نتيجة  اآلخر  ومحاربة  والعنف  الكراهية  خطاب  نبذ 
اللسان،  أو  العرق  أو  اللون  أو  الشكل  في  االختالف 
جميع  مع  االحتكاك  من  المهرجان  هذا  في  وتمكنا 

معرفة  خــالل  من  بسبها  االجتماعية  المكونات 
ككل  والمناسبة  تقاليده،  معرفة  عبر  وقبوله  اآلخر 

كانت فرصة للم الشمل في مدينة سبها«.
أن  لـ»الوسط«  الشامي  أبوبكر  الناشط  وأوضح 
السبهاوية  المكونات  من  لفيف  حضره  المهرجان 
المهرجان  »يعد  وتابع:  وتبو،  وطــوراق  عرب  من 
وليبيا  الجنوب  مناطق  كل  يشمل  عام  لسالم  لبنة 
سبها  مدينة  بــأن  رسالة  وكذلك  عامة،  بصفة 
فهذه  وحضارية،  بدوية  الثقافات  لكل  حاضنة 
مدينة  سبها  وأن  السالم  على  تــدل  فسيفساء 

سالم ووئام«.
شمل  الثقافي  سبها  مهرجان  أن  إلــى  يشار 
لفرقة  غنائية  فقرات  منها  متنوعة،  فنية  عروضا 
معارض  جانب  إلى  للطوارق،  شعبية  وفرق  زرياب 
وندوات  االجتماعية  للمكونات  الشعبية  للمقتنيات 
صهوة  على  للفرسان  عروض  عن  فضال  حوارية، 

جيادهم وكذلك معرض للصور القديمة.

فلسفة  عليه  تنهض  الـــذي  التنويري  الــشــرط  مــا 
المحكية؟

الشعر المحكي ال ينشغل بالتنوير أو الحداثة وال حتى التغيير، 
كينونة  لها،  كنتاج  فظهر  توافرت  معينة  معطيات  وليد  هو 
إلى مصادرة  أدبي، وال تهدف  اتجاه  أو  متحركة كأي مدرسة 

أي مشهد فكري يأتي بعدها؟
تلك  بها  تأثرت  أو  ــرت  أث التي  الشعرية  الــرمــوز  ما 

الوالدة؟
وُلدت المحكية في عدد من البلدان العربية كمصر وسورية 
هذا  الليبي،  لمشهدها  سابًقا  ظهورها  وجاء  إلخ،  ولبنان... 
منذ  برزت  المقابل  في  لكن  الريادة،  أحقية  يعطيها  التأطير 
وتطرق  قادمة،  بقصيدة  تنبئ  نصوص  بليبيا  السبعينات 
المشهد  حاجة  إلى  مقاالتهم  في  والنقاد  الكتاب  بعض 
علي  الدكتور  ذلك  بين  كما  تجديدية،  رؤية  إلى  الشعري 
برهانة في مقدمة كتابه ديوان الشعر الشعبي، أيضًا للشاعر 
نهاية  في  كتب  الصفار«  »كوشة  نص  اللطيف  عبد  علي 
اإليقاع  يتبنى ذات  الحادي«  الستينات ضمن ديوان »دمعة 
المحكي، وكذا  الشعر  التي يقوم عليها  واألسلوب والتقنية 
في  طويًل  شوًطا  قطع  الذي  الماعزي  الــرزاق  عبد  الشاعر 

هذا االتجاه.
لــوالدة  ضــروريًّــا  كــان  هل  كمجموعة..  وجودكم 

القصيدة المحكية؟
أو  مذهبًا  ولتصبح  جماعي،  بطبيعته  الثقافي  النشاط 
وقد  ذلــك،  عن  لها  بديل  ال  مشروعها  وتنجز  مدرسة، 

رغم  الرؤيا  ذات  ندون  المحكية  شعراء  نحن  أنفسنا  وجدنا 
اختلف نصوصنا في التقنية اللغوية وكذا خلفياتنا الجغرافية، 
لكننا ننصهر في بوتقة المحكية، التي عبرت عن لغة الليبيين 
جميعًا لذلك تحول هذا القوس إلى ظاهرة، ولو حلق كل منا 

وحده لما تحقق لنا هذا النجاح.
لم  لكنهم  المحكي  النص  كتبوا  من  أيضًا  هناك 

يستمروا؟
من  فهناك  الهاجس،  أو  القضية  بمسألة  متعلق  ذلــك 
المحكية كالشاعرة بدرية األشهب ومحمد  مجايلنا من كتب 
نفسها،  عن  تعلن  لم  أخرى  وأسماء  جلنقه،  أحمد  التميمي، 
هؤالء  وغيرهما،  عثمان  وجــلل  المحجوب،  الدين  كمحيى 

دونت إسهامات لهم، لكنها لم تمثل لهم مشروعًا.
هل نستطيع القول إًذا إن المحكية أصبحت مدرسة؟

عنها  وكتب  بثبات  أقدامها  وضعت  المحكية  القصيدة  نعم، 
تصبح  وتكاد  قرن،  ربع  الزمنية  مسيرتها  من  وبلغت  النقاد 

من التراث.
لم   ، شابة  شعرية  أصــوات  والدة  رأينا 

يكن للمحكية نصيب منها؟
عميق  إدراك  لهم  بشباب  كبيرة،  بدأت  المحكية  أن  يبدو 
النثر  في  يكتبون  واســع،  ثقافي  وفهم  األدبية  باألجناس 
العتبارات  اللون  لهذا  االتجاه  واختاروا  والتفعيلة،  والفصيح 
عصري  لفهم  الحاجة  منها  ــرت،  ذكـ كما  أدبــيــة  ليست 
لنا  ومثلت  قدراتنا  من  أكبر  لكونها  وربما  آخــر،  بشكل 
كبيرمن  ركام  على  تنهض  شعرية  فورة  باعتبارها  مفاجأة 
في  المتجذرة  الثقافية  وأنساقه  امتداداته  له  الشعرالشعبي 
الزال  الذي  الكيان  هذا  على  القفز  تستطيع  كيف  إذ  الذاكرة، 
الثامن  القرن  في  قنانة  سيدي  منذ  القافية  ناصية  ممتلًكا 
الناتج  صعوبتها  اآلخر  والسبب  اللحظة،  هذه  وحتى  عشر 
التي دشنها  الليبية،  للفسيفساء  الممثلة  أصواتها  تعدد  من 
لوغة  »نريد  فيه:  أقول  الذي  »أبصر كيف«  التأسيسي  النص 

إلى  رسالتها  بإيصال  معنية  هي  وكذا  بلصوت«،  لوغة  بل 
البلدان األخرى، وهو تحدٍ يفرض عليها لغة معينة وأسلوبًا 
يقرؤون  عندما  الشباب  لذلك  الممتنع،  السهل  يشبه  خاصًا 
النص يستسهلونه، والعكس إذا ما أرادوا كتابته،علوة على 

تعليل يربطنا بقراءاتهم وتأثير اإلعلم عليهم.
هناك من يقول إن الدنقلي دوَّن عصارته في ديوانيه 

األول أو الثاني ثم دخل في التكرار؟
أو  ــب  األدي يعتزل  ال  لماذا  وهــو:  مــرة  ذات  ــؤااًل  س طرحت 
موظًفا  لست  أنا  واكتفيت.  دواويــن  أربعة  أصدرت  المبدع؟ 
أو  التوقف  أو  باالستمرار  ألطالب  الشعب  وال  المحكية  عند 
الكذب،  اليحتمل  حداثوي  ثقافي  مشروع  أي  إن  ثم  التجديد، 

لذا أرى وجوب التوقف إذا أحسست بضرورة ذلك.
هل يمكن تطوير النص؟

بالطبع، فهو ليس دينًا سماويًّا، وجدت في محطة عمرية ما 
أنني قادر على إيصال ما بداخلي من خلله، ولو تمكنت من 

تلقف رؤيا أخرى لفعلت.
الفارق  تعد  هــل  نــصــك..  فــي  للمشهدية  إشــارتــك 

األساسي في تميزه عن غيره؟
النويصري  رامز  الشاعر  لها  ألمح  التي  اإلشــارة  تقصد  أنت 
النص  كون  في  النقاد  مع  أتفق  أنا  نعم،  خاص؟  حديث  في 
الذي  المشهد  والمعنى  الــصــورة،  قصيدة  هو  الحداثوي 
بعضها  مع  تتحرك  الصور  من  مركبة  مجموعة  يتضمن 
الذي  المتلقي  ضمنها  ومن  متعددة،  وبأصوات  البعض، 
 / عمري  في  صبح  »أول  نص  في  أقول  مثًل  أحيانًا،  يتكلم 
نحسه جايني بروحي / صباح الخير يا.. / صباح النور ياعيني« 
»قلتي  أيضًا  آخر  نص  في  الرواية،  في  موجود  أسلوب  وهو 
في  الطابعة  البنية  هي  فالمشهدية  وهكذا  نعم«  قتلك  ألو 
في  وحتى  الشعبية  القصيدة  في  بينما  للنص،  العام  الشكل 
يكاد  تقرير  عن  عبارة  ربيعة  بن  وعمرو  القيس  امرؤ  شعر 

يكون مباشرًا من وجهة نظر الراوي أو الشاعر.
االنثى حاضرة بقوة، لكنها تبدو مقيدة، وإذا سمح الشعر 

الشعبي لها أن ترد ففي نصوصك يمضي الوصف مغايرًا؟
منها،  أتبرأ  تهمة  وهــي  وصــف  كلمة  على  أتحفظ  أنــا 
إلى  اإلشــارة  ويجب  السطح،  ال  العمق  في  داخلي  ووجــودي 

مؤنثة،  المانحة  األشياء  كل  أن  كما  أنثى،  برمتها  الحياة  أن 
صورتها  في  المرأة  عن  أتكلم  ال  لذلك  بلد،  اسمه  فالوطن 
األرض،  مثل  للخصوبة،  كمصدر  رمزيتها  في  بل  البشرية 
الوطن  أخاطب  قصائدي  ففي  بالرد،  أطالبها  ال  أنني  لدرجة 
في صورة امرأة كما في ديوان »أبصر كيف«، قائًل: »شوفي 
ها  سكان  جيرانا  هم  وهذيم  وأنت  أنا  هذا   / يدك  صوابعك 
الوطن الكبير /شوفي لراحة يدك / هذي سما لسحاب مطير 
أخاطب  هنا  أنا  طياتها«  في  محفور  الوطن  أن  الحكايا  كل   /

الوطن.
ويهمش  العموميات  ــى  إل يذهب  المحكي  الشعر 

التفاصيل بعكس الشعرالشعبي؟
المرأة  يصفون  والشعبي  العمودي  في  القدامى  الشعراء 
عينيها  وحجم  المرأة  بشعر  علقتك  ما  إذ  تشريحي،  بشكل 
عليك  بتأثيرها  تتجه  أن  يجب  علقتك  جسدها،  وتضاريس 
بالتهويم  اإلحساس  لملمسة  يلجأ  الذي  المحكي  بعكس 
فضاء  إلى  للدخول  كبوابة  إال  الجسد  يستخدم  وال  واإلشــارة، 
مجموعة  بل  فقط،  كلم  لغة  لست  الحياة  فإن  ذلك  اإليحاء، 
مضمون  وهــو  واإلحــســاس،  اإليــمــاءة  فيها  تتداخل  ــوز  رم
كيف  جوهري،  سؤال  خلل  من  الشعرالمحكي  في  صراعي 

أقول القصيدة في كلمة واحدة؟
في  الواقعي  تجعل  قصائدك  في  الرومانسية  الشحنة 

خانة المستحيل، نريد اإلنثى في الشارع؟
وجمالها  سلوكها  وصف  هي  مهمتي  الشارع،  في  تجدها  لن 
آخر  وقع  وعلى  خيالك،  في  صورتها  تكتمل  لكي  الداخلي، 
مختلفة  نماذج  نتاج  هي  أمامك،  ملمحها  من  بعضًا  ستجد 
تفاصيلها  وتأمل  إليها  النظر  يغريك  بطقس سماوي،  لحواء، 

وفق أحاسيسك الخاصة.
مَن  االمتالء..  يتحدى  فراًغا  نجد  النصوص  بعض  في 

المستهدف في هذا الفراغ؟
هي شبيهة بإكمال الفراغات في األسئلة، عندما أقول »صباح 
الخيريا..« ألريد تسمية صديقتي، ألنني سأقطع على المتلقي 
أحقيته في المشاركة وكتابة اسم محبوبته أو صديقته، وهو 
عدة  نتاج  المحكية  كون  في  السابق  حديثنا  إلى  يرجعنا  ما 
أصوات فجميع قصائدي كتبت بأصوات اآلخرين، مثًل عندما 
نحن  الكلمة،  إكمال  في  أرغب  ال  ياح..«   / قلتي  »إيش  أقول 
المغاربة  النقاد  أحد  ذكر  كما  أو  مسرحية،  تقنيات  أمام  إًذا 
للبوح والمشاركة في  للمتلقي  بأنه مكر شعري ونصب فخاخ 

التفاصيل الركحية.
بلغة  الصحراء  إلى  فيزيائي  كمكون  الصحراء  من  تفر 

المسافات في نصوصك؟
إذا قصدت أن مجيئ إلى البحر هو هروب من الصحراء، ذلك 
انغراسًا  يزداد  الكوني مثًل  إبراهيم  الروائي  الحقيقة،  يجافي 

في الصحراء كلما ابتعد.
أقصد رؤيا أخرى للصحراء عبر اللغة؟

رؤيتها من بعد، عشت  لرغبتي في  الصحراء جاء  خروجي من 
ازدادت  وربما  بالفيلسوف،  ألقبها  الذي جعلني  بالقدر  داخلها 
لآلخر،  منه  أعبر  البحر، كلهما  مع  مقاربتها  في  بها  معرفتي 

البحر ينقلني للصحراء والعكس.
ما الزمن في قاموس الدنقلي؟

أقوله  فما  وبذا  تغترب،  تقال  عندما  العبارة  إن  يقول  أحدهم 
ال يترجم كل تفكيري، وما كتبته يعد في حكم الماضي، فمن 
األربعة هو يبحث عن  الدنقلي في دواوينه  يبحث عن محمد 
متحف أو شيء قديم، أنا أتقصى وجهة أخرى، يرتهن بروزها 

بالتجديد وإذا فشلت فسيكون السكوت هو الخيار األخير.
ما تصورك المستقبلي للقصيدة المحكية؟

أن  منهم  أطلب  أكاد  بل  القادم،  الجيل  عند  موجود  التصور 
يقتلوني فيهم، أو يعدمونا شعريًّا نحن شعراء المحكية لكي 

يكتبوا نصهم.

»Rage« أو الغضب، هو كتاب الصحفي األميركي )بوب وودوارد 
( حول رئاسة )دونالد ترامب(، نُشر في 15 سبتمبر 2020، وهو 
جائحة  مع  الرئيس  تعامل  على  يركز  كبير،  حد  إلى  حاسم  كتاب 
العسكريين  الضباط  المتوترة مع  COVID-19(، وأيضا علقته   (
)دان  و  ماتيس(  )جيم  مثل  المستوى  رفيعي  والمسؤولين 
قادة  مع  وعلقاته  العرقية،  االضطرابات  مع  وتعامله  كوتس(، 

روسيا وكوريا الشمالية.  
مع  )وودوارد(  أجراها  محادثة  من  مشتق  الكتاب  عنوان  إن   
من  »الكثير  أن  وودوارد  أكد   .2016 مارس  في  ترامب  الرئيس 
القلق والغضب والضيق« كان حاضرًا في الحزب الجمهوري. وهذا 
الغضب..  أثير  »أنا   : بسخرية  قائًل  يرد  ترامب  الرئيس  جعل  ما 
أنا أثير الغضب، أنا أتسبب في ذلك دائمًا!... وأنا ال أعرف ما إذا 
يكون  كيفما  ولكن  مسؤوليتي،  أنها  أو  طبيعتي  في  ذلك  كان 
العموم  وبكثرة. في  فيه  أتسبب  أنني  أفعل ذلك. كما  فأنا  األمر، 
كثيرا،  الناس  االتهامات، وكرهني  بمثل هذه  بالعديد  مررت  لقد 
يكونوا  أن  إلى  األمر  بهم  انتهى  اتضح كل شيء،  أن  بعد  ولكن 

أصدقائي. هذا ما أراه يحدث اآلن«.  
أنه  )وودوارد(  أخبر  )ترامب(  الرئيس  أن  هي  ذلك  وخليفة   
الكتاب  من  الخوف  بشأن  إليه  يتحدث  أن  قــادرًا  كان  لو  يتمنى 
الرسميين  األبيض  البيت  سياسيو  قال   .2018 عام  صدرت  التي 
في  متجذر  ـــ)وودوارد(  ــ ل ترامب  احترام  إن  )بوليتكو(  لمجلة 
ألغلفة  األولوية  أعطت  التي  الثمانينيات«  في  الثقافية  »عقليته 
باعتباره  )وودوارد(  يحترم  وجعلته  تايمز  ونيويورك  التايم  مجلة 
إلى  أدى  التي  )ووترغيت(،  فضيحة  في  لعمله  نتيجة  »مؤسسة« 

استقالة ريتشارد نيكسون. 
في  السابق  االتصاالت  مدير  سكاراموتشي(،  )أنتوني  قال   
البيت األبيض، إن وودوارد كان »المعيار الذهبي لمدة 50 عامًا 
انجذب  ترامب  وأن  الرئاسة«،  حول  االستقصائية  الصحافة  من 
إلى جريدة نيويورك تايمز بالطريقة التي »يمكن لصحفي صغير 
قليل الخبرة والذكاء أن يثير مشكلة كبيرة. وأن »وترامب« مقتنع 
له  األمر  فسيوضح  شخص  أي  شخص،  إلى  تحدث  إذا  أنه  دائمًا 

وينوره، بل ويجعله يحبه«. 
ولقد حث ترامب أعضاء إدارته على إجراء مقابلت مع وودوارد 
)جاريد  المستشارين  كبير  بينهم  من  وكان  »الغضب«،  بشأن 
ومستشار  مولفاني(،  )ميك  السابق  أركانه  ورئيس  كوشنر(، 
األمن  مستشار  ونائب  أوبــرايــن(،  سي  ــرت  )روب القومي  األمــن 
للبيت  الصحفية  السكرتيرة  وقالت  بوتينجر(.  )ماثيو  القومي 
لـ  التسهيلت  أعطى  ترامب  إن  ماكناني(  )كايلي  األبيض 
وصرح  التاريخ«.   في  شفافية  األكثر  »الرئيس  ألنه  )وودوارد( 
نتيجة  تحقق   أنه  الكتاب،  ناشرو 
المقابلت  من  الساعات  »مئات 
إلى  باإلضافة  عيان،  شهود  مع 
ورسائل  المشاركين  ملحظات 
واليوميات  اإللكتروني  البريد 
السرية«.  والوثائق  والتقويمات 
أجــرى  الكتاب  ــذا  ه ــل  أج ــن  وم
)وودورد(  مع  )ترامب(  الرئيس 
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في  المقابلت  وتمت  ساعات. 
ما  وبحسب  الليل.  في  الهاتف  طريق  وعن  البيضاوي،  المكتب 
ورد سأل ترامب مساعديه مرارًا وتكرارًا عن موعد نشر الكتاب. 
سياسي  »عمل  بأنه  إيــاه  واصفا  الكتاب  ثمن  الحق  وقت  وفي 

أخر ناجح«.  
أخبرالرئيس ترامب الصحفى كاتب الكتاب )وودوارد ( أنه كان 
»يقلل من تهديد )COVID-19 ( على الصحة العامة لألمريكيين 
على الرغم من إنه أخبره أن هذه - الـ)كورونا( - قد تكون »أكثر 
فتًكا« بخمس مرات من األنفلونزا الشائعة، وأنه »أيضًا أكثر قاتلة 
القاتلة... هذه أشياء مميتة«. ولكنه استطرد  حتى من االنفلونزا 
أريد أن أخلق حالة من  قائل : »ما زلت أفضل تهوينها، ألنني ال 
)ترامب(  عن  برأيه  )الغضب(  كتابه  )وودوارد(  ويختتم  الذعر«. 

بأنه »الرجل الخطأ لهذا العمل«. 
مجلة  فــي  طــومــســون(  و)ألــيــكــس  كـــوك(  )نانسي  كتبت 
)بوليتيكو(: أن ترامب اعتقد أنه بمقدوره أن يستميل الرجل الذي 
على  اإلدارات  من  وعددا  نيكسون  بالرئيس  اإلطاحة  في  ساعد 
الفوضى  الكتاب خلق حالة من  الماضي ولكن  القرن  مدى نصف 
بعضهم  يلومون  العاملون  أخذ  إذ  األبيض.  البيت  أروقة  داخل 
اثناء  الفوضى  من  تزيد  مما  المتوقعة  التداعيات  بسبب  البعض 

سباق إعادة انتخاب الرئيس ترامب ويجعله امر صعب بالفعل. 
حول  ترامب  أفكار  عن  كشفه  عدم  بسبب  )وودوارد(  وانتُقد 
الوشيك  اإلصدار  قبل  المتحدة  الواليات  في   COVID-19 جائحة 
بإمكانه  كان  الكتاب  إن  مقابلة  في  )وودوارد(  قال  للكتاب. 
تقديم أكثر من قصة إخبارية وأن أكبر مشكلة لديه، وهي دائمًا 
ذلك  كان  إذا  ما  أعرف  أكن  لم  أنني  وهي  ترامب،  مع  مشكلته 

صحيحًا فهو ال يخبرنا بأي شيء لم نكن نعرفه. 
 COVID-19 جانحة  في  ترامب  الرئيس  نظر  وجهة  وتتسبب 
الناقد  كتبها  مقالة  أبرزها  لعل  النقاد،  من  عدد  تواله  نقد  في 

الشهير) بيتركونراد( يوم 21 /9/ 2020 قال فيها: 
البيت  في  كلب  له  يكون  أن  ترامب  رفض  سبب  أفهم  اآلن 
األبيض. ليست هناك حاجة له، إنه مستكفى: إنه بكلب )البودل( 
)بوب وودوارد(:  إلى  ترامب عندما وصل  قال  به.  الخاص  المزيف 
»أحب هذا الرجل«. »على الرغم من أنه يكتب أشياء سيئة عني. 
هذا حسن«. ويرى الكاتب أن ذلك يعكس عقيدة الكلب المتذلل، 
قاطعت  بعدما  )وودوارد(،  إلى  المطلق  تملقه  )ترامب(  ويواصل 
به:  متباهيا  لها  ويقول  معه،  الهاتفية  مكالمته  )ميلنيا(  زوجته 
أسرارًا  اليه  وينقل  بل  وودوارد!«  بوب  إلى  أتحدث  أنا  »عزيزتي، 
المتعصب،  المستقيم  الصحفي  هذا  أن  أمل  على  مهمة  نووية 
التي اسقطت   ) )ووترغيت  أوراق  المهنية بكشف  بدأ حياته  الذي 
مساعديه  مع  ترامب  ينفرد  عندما  ذلك،  ومع  نيكسون.  رئاسة 
كلب  إلى  يتحول  األبيض،  والبيت  الحكومة  سلطة  رجــال  من 
بشكل  ويزبد  يزمجر،  التنفيذية،  لسلطته  العنان  يطلق   . ضال 
مــصــادر)وودوارد(،  شهدتها  التي  المشاهد  وفي  متماسك،  غير 
الكتاب قد يكون أكثر  ويصيح بألفاظ نابية. ثم يقترح أن عنوان 

ملئمة لو كان »المسعور« بدال من »الغضب«.
للغاية،  حادة  الواقع  في  هي  كونراد(  )بيتر  الناقد  مقالة  إن 

ومباشرة في نقدها للرئيس )دونالد ترامب( وسياسته. 
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عنوان الكتاب 
مشتق من محادثة 
أجراها وودوارد مع 

الرئيس ترامب

إطالق جائزة يحيى حقي للرواية

محمد الدنقلي: املحكية ليست دينا ولست موظفا لديها

نظمته شغف للحوار والعمل اإلنساني 

أحد رواد الشعر المحكي في ليبيا

النور  للرواية  حقي  يحيى  جائزة  أبصرت 
المصريين  الكتاب  أبرز  أحد  السم  تخليدًا 

الذين أثروا األدب والدراما بمؤلفاتهم.
تحالف  بين  شراكة  نتاج  هي  الجائزة 
جمعية  وهي  وكندا،  بأميركا  المصريين 
المتحدة،  ــات  ــوالي ال فــي  مسجلة  أهلية 
والثقافية  العلمية  النهضة  جمعية  وبين 
بالمركز  الفائز  ويحصل  القاهرة(،  )جزويت 
يحصل  بينما  جنيه،  ألف   150 على  األول 

الثاني على 70 ألًفا، وفًقا.
أمام  مفتوحة  الجائزة  على  المنافسة 
عامًا،  األربعين  دون  المصريين  الكتاب 
ــي الــــدورة األولـــى  ــن يــحــق لــهــم ف ــذي ال
 2017 في  الــصــادرة  بالمؤلفات  التقدم 
فازت  تكون  أال  شريطة  و2019  و2018 

بأي جوائز أدبية من قبل.
مجلس  رئيس  الــغــار  ــو  أب محمد  ــال  وق
التحالف  »اختار  بيان:  في  الجائزة  أمناء 

أهم  من  واحــدًا  لكونه  حقي  يحيى  اســم 
تم  وقــد  الحديث،  المصري  األدب  بُــنــاء 
وافقت  التي  حقي  نهى  نجلته  مع  التواصل 

باسم  كلمة  تلقي  وســـوف  ــور،  ــف ال على 
األسرة في حفل تسليم الجائزة«.

القيمة  الــتــحــالــف  »يتحمل  ــاف:  ــ وأض
الجزويت  تستقبل  أن  على  للجائزة،  المالية 
التحكيم،  ــراءات  ــ وإج المرشحة  األعــمــال 
وتسليم  إعــلن  حفل  استضافة  عن  فضًل 
األعمال  تلقي  ويبدأ  ابريل«،  في  الجائزة 
من  بدًءا  اإللكتروني  البريد  عبر  المرشحة 

أول أكتوبر ولمدة شهر.
العام  الــقــاهــرة  فــي  حقي  يحيى  وُلـــد 
بجامعة  الحقوق  كلية  في  وتخرج   1905
قصيرة  فــتــرة  بعدها  ليشتغل  الــقــاهــرة 
في  بالعمل  يلتحق  أن  قبل  بالمحاماة 
بعد   1992 العام  ورحــل  الخارجية،  وزارة 
ــي  وروائ قصصي  برصيد  اسمه  خلد  أن 
سينمائية  ــلم  ألفـ بعضه  تــحــول  ــر  وافـ
»البوسطجي«  منها  إذاعية  ومسلسلت 

و»قنديل أم هاشم«.

حوار: عبدالسالم الفقهي

سبها - رمضان كرنفودة

كل األلوان حاضرة في ختام فعاليات مهرجان سبها الثقافي

برز الشعر المحكي في المشهد الثقافي 
الليبي كصورة شاغلت مفرداتها بنية 

القصيدة في نسقها السالف، ووضعت األخيرة 
بذلك أسئلتها مستوضحة هذا اللون في لغته 
وموسيقاه وأفكاره، وكذا المالمح التي يمكن 
رؤيتها لفهم روح الفلسفة التي يقوم عليها.

ولمعرفة كنه تلك األبعاد ومدلوالتها 
خصوصًا بعد مرور قرابة ربع قرن على هذه 

التجربة، كان اللقاء مع أحد روادها الشاعر 
محمد الدنقلي، في حوار أجرته »بوابة 

الوسط«على النحو التالي:

في  األحـــد،  الوطني،  الــوفــاق  بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  شــاركــت 
بلديات  اتحاد  مع  بالتعاون  للسياحة،  العامة  الهيئة  نظمته  الذي  االحتفال 
الذي  للسياحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  الخمس،  الليبية  العالمي  التراث 
وهو  الريفية«،  والتنمية  »السياحة  شعار  تحت  العام  هذا  العالم  به  يحتفل 
فرصة  العام  هذا  ليكون  العالمية  السياحة  منظمة  اختارته  الذي  الشعار 
اإلدمــاج  وتعزيز  العمل،  فرص  وخلق  توفير  في  السياحة  إمكانات  لتعزيز 
والثقافي  الطبيعي  التراث  على  الحفاظ  في  للسياحة  الفريد  الــدور  وإبــراز 

والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم.
الكلمات  مــن  ــدد  ع إلــقــاء  على  لالحتفالية  الــعــام  البرنامج  اشتمل 
والتراث  بالسياحة  المختصين  من  عدد  ألقاها  علمية  وورقــات  بالمناسبة، 
كما  ليبيا،  في  بالسياحة  النهوض  في  الليبي  الثقافي  التراث  دور  تناولت 
مواقع  ستة  عــدد  تسجيل  في  نجاحها  في  الهيئة  مساهمة  إلــى  تطرقت 
لهذا  موقعا   16 عدد  لترشيح  وتستعد   2019 العام  اإليسيسكو  بمنظمة 

العام، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
بلدية  إلــى  الخمس  البلديات  اتحاد  رئاسة  تسليم  االحتفالية  وتخلل 
ختام  وفــي  العالمي.  الليبي  التراثي  أكــاكــوس  موقع  تحضن  التي  غــات 
المعالم  إبراز  في  أسهمت  التي  الشخصيات  من  عددٍ  تكريم  تم  االحتفالية 

السياحية ومواقع التراث العالمي في ليبيا.
المجتمع  ومؤسسات  العامة،  المؤسسات  من  عدد  االحتفال  في  شــارك 
بشير  خيضر  السيد  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  وبحضور  المدني، 
ومدير  بالهيئة  التراث  مستشار  سالم،  أبــو  عبدالمطلب  والسيد  مالك، 
الخمس،  العالمي  التراث  بلديات  مكتب  ومدير  بصبراتة،  السياحة  مكتب 
ــار  واآلث السياحة  بشأن  والمتابعين  والمهتمين  الضيوف  مــن  ــدد  وع

والتراث.
والذي   ،1980 العام  منذ  للسياحة  العالمي  باليوم  العالم  احتفاء  ويأتي 
المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  التابعة  العالمية  السياحة  منظمة  أقرته 
كيفية  وإظهار  الدولي،  المجتمع  داخل  السياحة  بدور  الوعي  زيادة  بهدف 

تأثيرها على القيم االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية.

 الهيئة العامة للثقافة تشارك في 
بريطانيا تعيد قطعة أثرية نادرة إلى العراقاحتفال اليوم العاملي للسياحة 

سومري  لوح  على  التعرف  في  الشرطة  ساعد  أنه  البريطاني،  المتحف  أعلن 
للحكومة  اللوح  »سيسلم  وأنــه  عــام،  آالف   4 عمره  العراق  من  مسروق 

العراقية«.
اإلنترنت  عبر  علني  مزاد  في  للبيع  عرض  »اللوح  أن  إلى  المتحف  وأشار 
عدم وضوح  لكن  الوسطى،  آسيا  من  أكادي  لوح  أنه  على   ،2019 مايو  في 
المتحف  بخبرة  استعانت  التي  البريطانية  الشرطة  شكوك  أثــار  مصدره 
برس«. »فرانس  لوكالة  وفًقا  وأصلها«،  القطعة  ماهية  لتحديد  اللندني 
سومريًّا  كساًء  يرتدي  »شخصًا  يمثل  كلسي  صخر  من  المنحوت  واللوح 

قبل   2400 العام  من  نذري  جداري  لوح  من  جزء  الواقع  في  هو  تقليديًّا، 
الميلد«. وأوضح المتحف، أن »مثل هذه األلواح نادرة جدًّا، ولم يبقَ منها 
المماثلة  القطع  »كل  أن  إلى  مشيرا  قطعة«،  خمسين  نحو  إال  اليوم  إلى 

وجدت في مدن سومرية مهمة تقع في العراق وسورية«.
غير  بطريقة  العراق  من  »ُأخــذت  القطعة  هذه  أن  إلى  المتحف،  وأشــار 
قانونية«، مذكرًا بأن الموقع »تعرض لعملية نهب واسعة في نهاية القرن 
التي   2003 العام  العراق  وحرب  الخليج  حرب  خلل  وكذلك  عشر«،  التاسع 

أدت إلى إطاحة الرئيس الراحل صدام حسين.



الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  أعلن 
والخبز«  »الرصاص  المصري  الفيلم  مشروع  فوز 
لألفالم  اإلنتاج  منحة  بجائزة  حماد  محمد  للمخرج 

العربية، التي تبلغ قيمتها 500 ألف دوالر.
)فيلم  حفظي  محمد  بإنتاجه  يقوم  المشروع 
مع  الثاني  تعاونهما  في  سعد،  خلود  مع  كلينك( 
حصد  الــذي  يــابــس«  »أخــضــر  فيلمه  بعد  حماد 
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مهرجانًا حول العالم.
مــشــروع  ــار  ــي اخــت ــم  ت  ،2019 ــر  ــوب أكــت ــي  وفـ
بين  من  مشروعًا   12 ضمن  والخبز«  »الرصاص 
الدورة  في  للمشاركة  دولة   16 من  مشروعًا   120
لتلتحق  السينمائي،  األحمر  البحر  لمعمل  االفتتاحية 
ورش   3 يضم  متكامل  ببرنامج  المختارة  المشاريع 
في  الب«  فيلم  »تورينو  مع  بالتعاون  تُعقد  عمل 
مجاالت  في  عالميين  خبراء  بإشراف  جدة  مدينة 

اإلخراج والتصوير والصوت والمونتاج.

من  بالجائزة  والخبز«  »الرصاص  مشروع  وفــاز 
المصري  المخرج  من  كالًّ  ضمت  تحكيم  لجنة  خالل 
سيف،  تورين  ناديا  والمنتجة  اهلل،  نصر  يسري 
وأعربت  زورهــوســت،  مينولف  والكاتب  والمنتج 
في  بالديناميكية  استمتاعها  عن  التحكيم  لجنة 
الشاشة  على  قريبًا  لرؤيته  متطلعين  الفيلم،  قلب 

الكبيرة.
قصة  عن  مأخوذ  والخبز«  »الــرصــاص  مشروع 
ــروي  وي النبي،  رب  عبد  تامر  المصري  الكاتب 
القاهرة  مــن  ــاب  ش ــو  وه يــوســف،  قصة  الفيلم 
المصرية  الحدود  على  العسكرية  خدمته  يــؤدي 

الصحراوية، ويحلم بأن يكون كاتبًا.
ينتمي  خطير  طــريــق  قــاطــع  فهو  عــوض  أمــا 
باالستقرار  ويحلم  النائية،  المنطقة  قبائل  إلحدى 
ويلتقي  القاهرة،  في  لعائلته  أفضل  حياة  وبناء 
غير  صــداقــة  بينهما  وتــولــد  بالصدفة،  االثــنــان 

متوقعة. 

سلمى  المغربية  للفنانة  »شلونج«  أغنية  تصدرت 
تطبيق  قائمة  بيغ،  دون  الــراب  نجم  رفقة  رشيد، 
استماعًا.  األكثر  المغاربية  لألغنية  »أنغامي« 
ترتيب  فــي  الثانية  المرتبة  األغــنــيــة  واحــتــلــت 
باإلضافة  التطبيق،  نفس  على  العربية  األغاني 
المغربي  )الطوندونس(  »الترند«  تصدرها  إلى 
 4 من  أكثر  وتجاوزها  مشاهدة،  األكثر  لألغاني 
الفيديوهات  رفــع  موقع  على  مشاهدة  ماليين 
عبر  طرحها  مــن  وجــيــزة  فترة  بعد  »يــوتــيــوب« 

الرسمية. قناتها 
كاتب  مع  عملهما  في  وبيغ  سلمى  وتعاملت 

الديري،  رضوان  والملحن  المجاري،  سمير  الكلمات 
والموزع كريم الوكيلي.

بنجاح  سعادتها  عن  المغربية  الفنانة  وعبرت 
دون  صديقها  مع  وبالتعاون  »شلونج«  أغنيتها 
إلى  مشيرة  معه،  اشتغلت  الذي  العمل  وطاقم  بيغ 
تقدمه  الــذي  بالجديد  وإعجابه  الجمهور  حب  أن 
تسعى  وأنها  لها،  بالنسبة  شيء  أهم  مرة  كل  في 
أن  مؤكدة  لجمهورها،  األفضل  لتقديم  دائــمًــا 
الفنية  التجارب  بين  من  كانت  »الــديــو«،  تجربة 
المغرب  داخل  باهرًا  نجاحًا  وعرفت  خاضتها  التي 

وخارجها.
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القاهرة - محمد علوش

تقام في أكتوبر الجاري

مهرجان »الجونة السينمائي« يكشف مهرجان »الجونة السينمائي« يكشف 
عن ملصق دورته الرابعةعن ملصق دورته الرابعة

في  األربعين«  »قبل  فيلمها  تصوير  من  أخيرًا  بسمة  المصرية  الفنانة  انتهت 
الذي  »ماكو«  فيلم  عرض  أيضا  وتنتظر  والتشويق،  بالرعب  تتسم  درامية  أجواء 
»هو  قالت:  األربعين«،  »قبل  أفالمها  آخر  وحول  فترة.  منذ  تصويره  من  انتهت 
الشخص  بأربعين  يتعلق  فيما  المصرية  الثقافة  من  مستمد  نفسي،  رعب  فيلم 
تلقى  ال  والتي  مصر،  في  الرعب  سينما  في  مهمة  تجربة  أنه  وأرى  المتوفى، 
وال  أجنبية  أعمال  عن  مأخوذة  تكون  األفــالم  أغلب  ألن  كبيرا،  رواجــا 
مرتبط  األربعين(  )قبل  أما  بها،  الجمهور  إقناع  فيصعب  تشبهنا 
األعــمــال  فــي  تتواجد  ال  خصوصية  ويمنحها  بثقافتنا  ــدا  ج
»الفيلم  وأضافت:  فيه«.  للمشاركة  جذبني  ما  وهذا  األجنبية، 
الممثلين  وأداء  التصوير  تكنيك  على  ــاس  األس في  يعتمد 
في  المدافن  داخــل  بالتصوير  قمنا  وقــد  التصوير،  ومواقع 
ومقبضة  أنفسنا  لنا  مرعبة  األجــواء  وكانت  الشديد،  الظالم 
انفعاالتنا  في  يرتبط  الذي  القبر  داخل  التصوير  ففكرة  جدًا، 
ومقبضة«.  جــدا  مؤثرة  كانت  والنهاية  بــاآلخــرة  النفسية 
وهي  سما  دور  »أجسد  بسمة:  قالت  الفيلم  في  دورهــا  وعن 
الذي  فريد،  بالشاب  قرابة  عالقة  تربطها  نفسية،  طبيبة 
الوحيدة  وهي  الفيلم،  في  األساسية  المشكلة  حوله  تــدور 
وعن  مساعدته«.  وتحاول  وتصدقه  صفه  في  تقف  التي 
»الفيلم  المصرية:  الفنانة  قالت  »ماكو«  فيلم  طرح  موعد 
للعرض،  جاهزًا  ليكون  النهائية  التحضيرات  مرحلة  في 
العام  نصف  ــازة  إج موسم  في  يعرض  أن  المتوقع  ومــن 
جهدًا  مني  أخذ  ألنه  كبير  بشغف  طرحه  وأنتظر  المقبل، 
مخاوفي  أكبر  من  واحدة  على  تغلبت  أنني  خاصة  كبيرًا، 
أغلب  ألن  الــمــاء،  مــن  الفوبيا  ــي  وه تــصــويــره،  ــالل  خ
الغوص  تعلمت  وقد  الماء،  تحت  تــدور  الفيلم  أحــداث 
حقيقية،  قصة  من  مستوحى  والفيلم  ألجله،  خصيصا 
والذكريات  إكسبريس  سالم  العبارة  غرق  قصة  وهي 
األعماق،  في  الماء  تحت  الغرق  حوادث  تخلفها  التي 
أنها  إلى  بسمة  ــارت  وأش جــدا«.  شيق  وموضوعه 
مخرجين  سواء  الشباب،  مع  للعمل  جدا  تتحمس 
ملهم  الشباب  جيل  ألن  ممثلين،  أو  مؤلفين  أو 
وأفكار  السينما  في  جدا  مهمة  تجربة  ولديه 
العام  ــذا  ه بــدأت  ــد  وق ومــبــدعــة،  متطورة 
الذي  السنة«  »راس  بفيلم  أعمالها  أول 
وشارك  لمخرجه  األول  العمل  كان 
أجيال  من  نجوم  بطولته  في 

مختلفة. سينمائية 

الرئيسي  موضوعه  عن  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  أعلن 
هذا  الجونة  مدينة  في  ستقام  التي  الرابعة،  دورتــه  وملصق 

العام، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.
سميح  القابضة  أوراسكوم  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
تنمية  في  والثقافة  للفن  المحوري  بــالــدور  »نؤمن  ســاويــرس: 
للنمو  فعال  محرك  هــي  اإلبــداعــيــة  المنجزات  ــأن  وب المجتمع، 
البنية  وتطوير  بدعمها  ملتزمون  ونحن  واإلقليمي،  المحلي 
هذا  المهرجان  لتصاميم  البصرية  واالختيارات  لها«،  التحتية 
المنطقة،  لشعوب  والثقافي  العرقي  التنوع  من  مستوحاة  العام، 
والــشــرق  العربية  للمواهب  المتنوعة  ــاف  ــي األط فــي  ممثلة 

أوسطية، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.
الوجود  أروع  »مــا  المهرجان:  مدير  التميمي  انتشال  وصــرح 
والتي  ــحــواس،  وال للعقول  الملهمة  األحمر  البحر  ريفييرا  في 
هوية  ــام،  ــع ال هــذا  السينما،  حــب  ــي  ف ممتعة  تجربة  تخلق 
المنوعة،  الثقافية  والعناصر  المبهجة  باأللوان  مليئة  المهرجان 
بينما  العالم.  إلى  رسالتنا  إيصال  أجل  من  بينها  فيما  المتناغمة 
مساحاتها  ــدث  أح عن  وتكشف  سحرها،  الجونة  مدينة  تُعمل 

الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة«.
الرابعة  ــدورة  ــ ال تــصــور  ــة«  ــجــون »ال مــهــرجــان  فــريــق  وأعـــاد 
بوباء  المتعلقة  المفروضة  التحديات  على  للتغلب  للمهرجان، 
واألمــان  السالمة  معايير  كل  المهرجان  ويوفر  »كــوفــيــد19-«، 
ضمان  ألجل  للقاعات،  التطهير  وبروتوكوالت  الحضور  للسادة 

تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.
بين  ما  الفترة  في  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  وسيقام 

الجونة  منصة  فعاليات  ستقام  بينما  أكتوبر،   23-31
الــمــهــرجــان  ذراع  الــســيــنــمــائــيــة، 

ما  الفترة  في  بالصناعة،  الخاصة 
بين 29-25 أكتوبر.

السينمائي«  »الجونة  مهرجان 
الــرائــدة  المهرجانات  مــن  واحـــد 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط، 
من  مجموعة  عـــرض  إلـــى  يــهــدف 
الشغوف  للجمهور  المتنوعة  األفالم 
وخلق  لها،  والمتحمس  بالسينما 
من  الــثــقــافــات  بين  أفــضــل  تــواصــل 
صناع  ــل  ووصـ السينما،  ــن  ف خـــالل 
بنظرائهم  المنطقة  ــن  م ــالم  ــ األف
التعاون  روح  تعزيز  أجل  من  الدوليين 
ذلــك،  إلــى  إضــافــة  الثقافي.  والــتــبــادل 
ــوات  األص باكتشاف  المهرجان  يلتزم 
ليكون  ويتحمس  الجديدة،  السينمائية 
العالم  ــي  ف السينما  لتطوير  مــحــفــزًا 
الصناعة  ذراع  خالل  من  خصوصا  العربي 

الخاصة به، منصة الجونة السينمائية. 

بسمة: »قبل بسمة: »قبل 
األربعني« تجربة األربعني« تجربة 

مرعبة ولكنها مهمة مرعبة ولكنها مهمة 

من  »الخروج  مسرحية  عمل  فريق  يواصل 
الوطني  المسرح  خشبة  على  تجاربه  الجب« 
موعد  ــحــدد  ي ــم  ل ــي  ــت وال درنـــة  بــمــديــنــة 
كورونا  جائحة  بسبب  اآلن  حتى  عرضها 
بها  تمر  التي  والظروف  الكهرباء  وانقطاع 

البالد.
لـ»بوابة  التاوسكي  حمدي  الفنان  وقــال 
من  الخروج  مسرحية  في  »أجسد  الوسط«، 
يستمع  ــذي  وال األكبر،  األخ  شخصية  الجب 

إلى أحاديث زوجته عن الصندوق والمال«.
تتحدث  بالمجمل  »المسرحية  وأضـــاف: 
وهو  ــرض،  ــم وال ــوة  اإلخـ بين  الــصــراع  عــن 

من  بــه  نمر  ــا  وم اآلن  وطننا  ــال  ح يشبه 
المخرج  اختار  ولهذا  كورونا،  وجائحة  حروب 
أنها  رأى  فقد  المسرحية  هذه  الشريف  نسيم 

تتماشى مع الوضع الراهن في ليبيا«.
الظروف  »رغــم  أنه  إلى  التاوسكي  ولفت 
الكهرباء  وانقطاع  الــبــالد  بها  تمر  التي 
يريد  درنة  في  الفنان  أن  إال  كورونا،  وأزمة 
إن  يــقــول  أن  المسرحية  ــذه  ه ــالل  خ مــن 

وثقافتها«. بفنها  بقوة  تتواجد  درنة  مدينة 
الجب«  من  »الــخــروج  مسرحية  أن  يذكر 
شلوف،  عبدالعظيم  الــكــاتــب  تأليف  مــن 
وبطولة،  الشريف،  نسيم  الفنان  وإخـــراج 
الماجري،  ــرج  ف منهم  الفنانين  مــن  عــدد 
ــوزي لــمــبــاركــي.  ــ ــاري، ف ــم ــس ــم ــدي ال ــم ح

تركية.  أحمد  ومساعد مخرج 

بتصوير  للبدء  الرياني،  أحمد  الفنان،  يستعد 
القادمة،  الفترة  خــالل  »مطبات«  منوعة 

باإلضافة إلى عدة أعمال فنية أخرى.
لـ»الوسط«،  الرياني  أحمد  الممثل  وقال 
بعنوان  مرئي  عمل  تجهيز  من  »انتهيت 
بحلقات  كوميدية  منوعة  وهــو  )مطبات(، 
الليبي  المواطن  مشاكل  تحاكي  منفصلة، 

وما يمر به من ظروف معيشية«.
»مطبات«  منوعة  أن  إلى  الرياني  ولفت 
الكتاب  مــن  مجموعة  كتابتها  فــي  ــارك  ش
عبدالعزيز  األستاذ  الكاتب  منهم:  والفنانين 

المغربي. أيمن  والفنان  الزني، 
أنه  ــى  إل الــريــانــي  أحــمــد  الفنان  ــار  وأشـ
ــارات لــلــمــواهــب الــجــديــدة  ــب ــت ســتــجــرى اخ

»مطبات«.  منوعة  في  للمشاركة 

● حمدي التاوسكي

● أحمد الرياني

القاهرة - الوسط

بنغازي -  مريم العجيلي 

التجربة األولى للمؤلف

»الرصاص والخبز« يفوز بجائزة 
معمل مهرجان البحر األحمر

املغربية سلمى رشيد سعيدة بنجاح »شلونج« 

حمدي التاوسكي يكشف 
كواليس »الخروج من الجب« 

أحمد الرياني يستعد لتصوير 
منوعة »مطبات« 

أكدت أنه مستمد من الثقافة المصرية 

● بسمة



في
انتخابات املرمى على  المشرفة  اللجنة  أكـــدت 

للمالكمة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 
بصالة  الخميس  اليوم  صباح  إجراؤها  المقرر 
ناديا   37 أن  بطرابلس  ستة  بأبي  الفروسية 
من  ــى  وه االخــتــيــار،  عملية  فــي  ستشارك 
واألهلي  االتــحــاد  أندية  الغربية  المنطقة 
وطارق  والجزيرة  وأبوسليم  وزناته  طرابلس 
قرقارش  ونجوم  الوحدوي  والشباب  زياد  بن 
والتحرير  والعلمين  وفشلوم  الشعال  وغوط 

والظهرة والغرارات والحميدية وأم درمان. 
األهلي  أندية  الوسطي  المنطقة  ومــن 

ومن  والــشــمــوع،  والسويحلي  المصراتي 
بنغازي  األهلي  أندية  الشرقية  المنطقة 
الوليد  بــن  ــد  وخــال والنجمة  ــســواعــد  وال
بنغازي  والوحدة  والسواحل  بنغازي  والمدينة 
وهالل  وبــدر  والصقور  والنصر  والسواحل 
والقيروان  واألخضر  مرتوبة  ونسور  طبرق 
قوائم  ثــالث  أن  يذكر  وحطين.  والــمــروج 
التنفيذي  المكتب  وعضوية  لرئاسة  مرشحة 
والثانية  محمد،  علي  إدريس  برئاسة  األولى 
برئاسة  والثالثة  البهلول،  يوسف  برئاسة 
الليبية  األولمبية  وأن  عبدالسالم،  صــالح 
االنتخابات  على  ــإشــراف  ل لجنة  شكلت 
نوري  وعضوبة  فتحي،  الهمالي  برئاسة 

الشحومي وأحمد الطويل.

مالعب 14

منتخبنا.. وخارطة 
الطريق لـ »الكان«

الحدث

زين العابدين بركان

لكرة  الوطني  منتخبنا  يستأنف 
المرحلة  ضمن  تدريباته  القدم 
ــم فـــي بــرنــامــج  ــ ــة واألهـ ــي ــان ــث ال
مدينة  ستكون  حيث  تحضيراته، 
تحضيرية  محطة  التونسية  سوسة 
قد  كانت  التي  الستعداداته  أخرى 
بإقامة  ــى  األول مرحلتها  انطلقت 
زوارة  بمدينة  مغلق  تجمع  أول 
بوتيرة  الــتــدريــبــات  فيه  ــارت  سـ
العبًا  عشر  ثمانية  بمشاركة  بطيئة 
الفريق  معسكر  وسيتواصل  محليًا. 
أسبوعين  مـــدى  عــلــى  بــتــونــس 
الفريق  خالله  سيخوض  متتاليين 
الفيفا  أيام  ضمن  وديتين  مباراتين 
في  القمر  وجزر  توغو  من  كل  أمام 
فرصة  وهــي  ــام  أي أربعة  من  أقــل 
على  للوقوف  الفني  الجهاز  أمــام 
تقييمهم،  وإعــادة  العبيه  جاهزية 
لالعبي  والتجهيز  اإلعداد  وبمثابة 
قليلة  أسابيع  قبل  الوطني  فريقنا 
منتخب  مواجهتي  غمار  خوضه  من 
متذيل  الجريح  االستوائية  غينيا 
نوفمبر  شــهــر  ــالل  خـ الــتــرتــيــب 
الـ»كان«.  تصفيات  ضمن  المقبل 
منتخبنا  سيدخلها  التي  التصفيات 
ــادة فــنــيــة وطــنــيــة جــديــدة  ــي ــق ب
ــذي  ال المرجيني  علي  لــلــمــدرب 
وامتحان  اختبار  أول  أمام  سيكون 
فيه  سيعتمد  والـــذي  لــه  حقيقي 
وخبرة  جاهزية  على  كبيرة  بنسبة 
الــالعــبــيــن الــمــحــتــرفــيــن الــذيــن 
واألكثر  األقوى  السالح  سيكونون 
المواجهتين  هاتين  لعبور  فاعلية 
لفض  خاللهما  يتطلع  اللتين 
ومنافسه  شريكه  مــع  الــشــراكــة 
منتخب  الــثــانــي  الــتــرتــيــب  عــلــى 
مهمة  على  الجميع  يراهن  تنزانيا. 
الحظوظ  على  اإلبقاء  في  المرجيني 
إحدى  على  المنافسة  في  الوافرة 
الكاميرون  لـ»كان  التأهل  بطاقتي 
حلم  منتخبنا  يــراود  التي   »2022
نهائياتها  إلى  جديد  من  العودة 
واألولى  تاريخه  في  الرابعة  للمرة 
ودورات  بطوالت  أربــع  غياب  بعد 
لمنتخبنا  ظهور  آخر  منذ  متتالية 
أفريقيا  أمم  بطولة  نهائيات  في 
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37 ناديا من مختلف املناطق في انتخابات اتحاد املالكمة
برحيل جناح المنتخب الليبي الدولي مؤيد 
البيضاوي المغربي تاركا  الوداد  الالفي إلى 
الدوري  يكون  الجزائري  العاصمة  اتحاد 
المحترفين  أهــم  أحــد  فقد  الجزائري 
في  عددهم  وصــل  أن  بعد  الليبيين 
 5 إلى  الماضي  الشتوي«  »الميركاتو 
محترفين، حيث شهد الدوري الجزائري 
محترفين   5 ــود  وجـ الــمــوســم  هـــذا 
الناجحة  التجربة  بعد  مرة  ألول  ليبيين 
الراحل عمر داود الذي ترك بصمة  الليبي  للمحترف 
في الجزائر مع فريق شبيبة القبائل، وشهد الموسم 
الماضي تعاقد اتحاد العاصمة مع الالفي الذي قدم 
إشادة  وسط  الجزائري  الــدوري  في  إيجابيا  مــردودا 
أن  قبل  ناديه،  جماهير  قبل  من  بمستواه  كبيرة 
المغربي  والوداد  التونسي  الترجي  من  عروضا  يتلقى 
ومن  الليبيين  زمالءه  تاركا  األخير،  النهاية  في  ليفضل 
بينهم المهاجم الدولي والعب االتحاد السابق والمحترف 
مؤخرا  انضم  الذي  الطبال  محمد  القبائل  شبيبة  بصفوف 
كما  الماضي،  يناير  في  الجزائر  في  المحترفين  أســرة  إلى 
تواجد الالعبون زكريا الهريش وعبداهلل العرفي في فريق شباب 
القريتلي قادما من االتحاد مع  قسطنطينة بجانب الالعب مؤيد 
فريق حسين داي الجزائري، إال أن انتشار فيروس »كورونا« وتوقف 
حركة  رهن  الرياضة  وخصوصا  العالم،  في  الحياة  مناشط  جميع 
»الرفاع«  بنادي  المحترف  وكاد  والتألق،  الظهور  في  المحترفين 
البحريني محمد صولة ينضم إلى الطبال في شبيبة القبائل؛ إال أن 
المفاوضات توقفت بسبب الخالف حول المقابل المادي، حيث يعد 
صولة أحد أبرز المحترفين الليبيين، وينشط ألكثر من موسمين 
في الدوري البحريني، عندما انتقل له عبر بوابة نادي »المحرق« 
أساسيًا في  الذي سجل معه حضوراً  »الرفاع«  إلى  ينتقل  أن  قبل 

تشكيلته، ليظهر في المنافسات المحلية، القارية والعربية.

اختُتمت بقاعة قصر الضيافة بمدينة زوارة، دورة أساسيات اإلعالم الرياضي التي أقامها 
وأشرف عليها مكتب اإلعالم باللجنة األولمبية الليبية، وحضر حفل ختام الدورة الدكتور جمال 

الزروق رئيس اللجنة، والدكتور إدريس الطويني عميد بلدية زوارة المكلف، وعديد الشخصيات 
من بينها عادل القريو رئيس االتحاد الليبي لبناء األجسام والدكتور موسى القندوز رئيس 

نادي »الجزيرة«، وكانت الدورة استمرت لمدة أربعة أيام بمشاركة 25 إعالميًّا يمثلون مدن 
زوارة ورقدالين والجميل وزلطن والعجيالت، وألقيت فيها عديد المحاضرات، حيث كانت 
المحاضرة األولى للدكتور طارق تنتوش حول »مهارات االتصال والتواصل«، والمحاضرة 

الثانية لجالل عثمان حول »مدونة قواعد السلوك المهني اإلعالمي«.

أكد نائب رئيس الجمعية الليبية للدراجات، نبيل الشيباني، أن هناك إشكالية كبيرة في ◆
الرياضة الليبية وهي عدم عقد الجمعيات العمومية لبعض االتحادات، وغياب اجتماعات 

مجالس إداراتها، كما أن هناك قرارات فردية دون العمل برؤية جماعية، مستغربًا 
سكوت عديد الشخصيات الرياضية التي يتكلم بعضها في المكاتب وال يتكلم في 

وسائل اإلعالم، وأضاف الشيباني، خالل حديثه الخاص مع جريدة »الوسط«، قائاًل: 
»البد من معرفة مَن يملك حق إيقاف أي تجاوز تقوم به أي مؤسسة رياضية«، ودعا 
الشيباني اإلعالم الرياضي للحديث عن كل هذه القضايا، قائاًل: »البد من احترام 

التشريعات والقوانين وعدم القفز عليها من أي مؤسسة أو اتحاد رياضي«.

◆
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● منافسات المالكمة في ليبيا

5  طرابلس - محمد ترفاس

● الزروق

اإلعـــداد  خلفية  وعــلــى  مقدمات  ودون  فــجــأة 
األبطال«  »دوري  في  الجديد  األفريقي  للموسم 
الصفقات  على  الصراع  اشتد  و»الكونفدرالية«، 
الليبي لكرة القدم  الجديدة، بعد أن أعلن االتحاد 
في  للمشاركة  فــرق  ستة  ترشيح  إلــى  اتجاهه 
الموسم  خالل  الخارجية،  والمنافسات  المسابقات 
أفريقيا  أبطال  دوري  منافسات  ففي  الجديد، 
وفي  بنغازي«،  و»األهلي  »النصر«  فريقا  سيشارك 
مسابقة كأس »االتحاد« األفريقي »الكونفدرالية« 
و»االتحاد«،  طرابلس«  »األهلي  فريقا  سيشارك 
فريقا  سيشارك  العرب  أبطال  دوري  مسابقة  وفي 

»المدينة« و»الهالل«. 

األهلي طرابلس
صفقات  أربع  طرابلس«  »األهلي  نادي  أبرم   
التي  األول،  الفريق  صفوف  وتعزيز  لدعم  جديدة 
بالصفقات  ووصفت  صفقات،  عشر  إلى  وصلت 
فريق  ثالثي  الصفقات  هــذه  ــم  وأه الكبيرة، 
ومعتز  مجدي  وخالد  بلعم  عبداهلل  »النصر« 
بطولة  في  الفريق  مشاركة  أجل  من  المهدي 
الرياضي  للموسم  األفريقية  الـ»كونفدرالية« 
2020-2021، كما تعاقدت إدارة نادي »األهلي« 
بحضور رئيس مجلس اإلدارة، ساسي بوعون، مع 
صفقة  في  موسمين  لمدة  المهدي  معتز  الالعب 
»النصر،  فريق  مع  عقده  نهاية  بعد  حر  انتقال 
المهاجمين  من  المهدي  معتز  المهاجم  ويعد 
المميزين، وقد سبق أن لعب في ناديي »النجمة 
كرة  تاريخ  في  ليبي  العب  أول  وهو  و»النصر، 
أفريقيا  أبطال  دوري  هــداف  لقب  ينال  القدم 
أهداف،  »النصر برصيد سبعة  2017 2018- مع 
مع  التوقيع  كــان  تمت  التي  الثانية  والصفقة 
الالعب علي أبوعرقوب لمدة موسمين في صفقة 
المدينة،  فريق  مع  عقده  نهاية  بعد  حر  انتقال 
»المدينة  نادي  أعمدة  أحد  أبوعرقوب  علي  ويعد 
إدارة  تعاقدت  كما  والوسط،  الدفاع  خط  في 
العب  إسكندر  باهلل  المعتصم  الثنائي  مع  األهلي 
العب  الحبشي  فتحي  ومحمد  »الــوحــدة،  نــادي 

»السويحلي لمدة ثالثة مواسم.
الالفي  ربيع  الالعب  عاد  نفسه،  الوقت  في 
فيه  ترعرع  الذي  طرابلس«،  »األهلي  ناديه  إلى 
جيدة  تجربة  خاض  أن  بعد  الناشئين  من  بداية 
موسمين  لمدة  عقدًا  ووقع  »النصر،  فريق  في 
من  الالفي  ربيع  ويعد  طرابلس«،  »األهلي  مع 
مركز  في  يجيدون  الذين  المميزين  الالعبين 
مع  جيدة  مستويات  قدم  حيث  األيمن،  الظهير 
التعاقد  تم  كما  األفريقية،  المشاركة  في  »النصر 
حر  انتقال  صفقة  في  رزق،  منصور  المدافع  مع 
وجاء  التونسي،  تطاوين  »اتحاد  نادي  من  قادمًا 
أبوعون  ساسي  النادي  رئيس  بحضور  التوقيع 
»األهلي  صفقات  لتصبح  مواسم،  ثالثة  لمدة 
10 صفقات وهم: عبداهلل بلعم وخالد  طرابلس« 
ومحمد  أبوعرقوب  وعلي  المهدي  ومعتز  مجدي 
ومحمود  إسكندر  باهلل  والمعتصم  الحبشي  فتحي 
أجديدو  وعبداهلل  أبوسنينة  وعبدالرحمن  عكاشة 

وحارس المدينة السابق عبدالحكيم التركي.

األهلي بنغازي
مع  بنغازي«  »األهــلــي  ــادي  ن إدارة  تعاقدت 
بعقد  »التحدي«  من  قادمًا  الشريف  طه  المهاجم 
وكانت  حــر،  انتقال  صفقة  في  موسمين  يمتد 
األيام  خالل  تعاقدت  بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة 
لمدة  العبار  جمعة  األيسر  الظهير  مع  الماضية 
والمدافع  »التحدي«،  نادي  من  قادمًا  موسمين 
الدولي أحمد شلبي بعقد يمتد موسمين، في إطار 
المقبل،  للموسم  استعدادًا  الفريق  صفوف  دعم 
قادمًا من فريق »النصر  الثلبة  المدافع حامد  ومع 
»األهلي  نادي  إدارة  تعاقد  وجاء  موسمين،  لمدة 
بعقد  الثلبة،  حامد  »النصر«،  مدافع  مع  بنغازي« 
وتحاول  حر.  انتقال  صفقة  في  لموسمين  يمتد 
الفريق،  صفوف  تعزيز  بنغازي«  »األهلي  إدارة 

مؤخرًا  عُقد  حيث  االستثمار،  تدعيم  خالل  من 
إدارة  مجلس  رئيس  ضم  اجتماع  اإلمارات،  بدولة 
والشريك  السعيطي،  خالد  بنغازي«  »األهلي  نادي 
اللمسات  وضع  أجل  من  اإلمــاراتــي  االستثماري 
األخيرة على مشروع األهلي بنغازي« االستثماري«، 
المقبلة،  القليلة  الفترة  انطالقه خالل  المستهدف 
من  ــى  األول للمرحلة  التجهيز  في  بالبدء  وذلــك 

المشروع االستثماري الضخم. 
سيقام  فيه  البدء  المزمع  االستثماري  المشروع 
على عدة مراحل، ويحتوي في مكوناته على ملعب 
نجوم  خمس  وفندق  متفرج  ألف  لـ45  يسع  دولي 
ومنتجع سياحي على شاطئ البحر، ومرافق خدمية 
رياضية وصحية وسكنية ستشكل نهضة عمرانية 
مدينة  أهالي  على  بالنفع  تعود  ومتطورة  حديثة 
بنغازي، وقفزة اقتصادية تعود على المدينة بنمو 
تكفل  العمل  فرص  في  ووفرة  متسارع  اقتصادي 

مستقباًل أفضل لشبابها. 

االتحاد
صفقاتها  أولــى  »االتحاد«  نــادي  إدارة  انهت 
الرسمية وتعاقدت مع العب »األخضر«، حسن ماتا، 
الصفحة  يأتي بحسب  الذي  انتقال حر،  في صفقة 
الرسمية لرئيس المركز اإلعالمي لنادي »االتحاد«، 
الفريق األول لكرة  وسام سريتي، في إطار تدعيم 
وبناء  البارزين  بالالعبين  »االتحاد«  لنادي  القدم 
الخبرة، ويأتي  الشبان والعبي  الالعبين  فريق من 
اختيار مجلس اإلدارة لالعب حسن ماتا لما يمتلكه 
لكرة  األول  للفريق  وإضافة  كبيرة  موهبة  من 
من  ماتا  حسن  إن  حيث  »االتحاد«،  بنادي  القدم 
البيضاء«  »أخضر  إلى  وانتقل  الواعدة،  المواهب 
مع  جيدة  مستويات  وقدم  »األنـــوار«،  فريق  من 
»االتحاد«،  فريق  إلى  حاليًا  وانتقل  »األخضر« 
رئيس  أكد  جانبه،  من  الليبية.   األندية  أكبر  أحد 
مجلس إدارة نادي »االتحاد«، جمال الجعفري، أنه 
إلى  األواســط  فئة  من  العبين   10 تصعيد  سيتم 
عقودهم  العبًا   14 إلى  باإلضافة  األول،  الفريق 
7 العبين  والتعاقد مع  األول،  الفريق  مستمرة في 
الجعفري  وقال  الممتاز.  الدوري  فرق  من  محليين 
لنادي »االتحاد«  الرسمي  الموقع  في فيديو نشره 
عديد  »هناك  األجتماعي:  التواصل  شبكات  على 
األمور تعمل اإلدارة على حلها، ومن بينها مشكلة 
الديون الداخلية والخارجية المتراكمة من اإلدارات 

السابقة، التي بلغت 29 مليون دينار ليبي«.
إليجاد  تسعى  إدارتــه  أن  إلى  الجعفري  وأشــار 

حلول لهذه الديون مع أعضاء مجلس اإلدارة.
المالية  الديون  هــذه  »إن  الجعفري:  ــاف  وأض
متعلقة بسداد مستحقات الالعبين األجانب، 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«، 
كما قال الجعفري إنه قام بسداد مبلغ قدره مليون 
بها  يتواجد  النادي  خزينة  وأن  المليون،  ونصف 
وإنه يسعى إليجاد حلول مع مجلس  مليون دينار، 
أن  إلى  يشار  الديون.  هذه  من  للتخلص  ــه  إدارت
السابق  الليبي  »االتحاد«  رئيس  الجعفري  جمال 
لكرة القدم، تم انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة نادي 

»االتحاد« في شهر ديسمبر 2019.

حركة انتقاالت واسعة في الصفقات بني األندية الليبية 
»األهلي طرابلس« يستقدم العبين دوليين أبرزهم بلعم ومجدي والمهدي.. ويسجل 10 صفقات قوية تمهيداً لـ»الكونفدرالية« 

الوسط – الصديق قواس 

»األهلي بنغازي« يضم العبار من 
»التحدي«.. وأحمد شلبي وحامد الثلبة 

يوقعان على عقد لمدة موسمين 

»االتحاد« يعلن أولى صفقاته 
الرسمية بالتعاقد مع العب »األخضر« 

حسن ماتا في صفقة انتقال حر

أكد رئيس االتحاد الليبي للسباحة عصمان 
القنين في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« 
على هامش حفل تكريم السباحين حماد الفالح 

وعزالدين قطاط من قبل هيئة الشباب والرياضة 
أنه سيكون هناك اهتمام اكبر بالمواهب ودعم 

ومتابعة لهم، وقال »تلقيت وعدا من دكتور بشير 
القنطري رئيس هيئة الشباب والرياضة والدكتور 

جمال الزروق رئيس األولمبية الليبية على دعم 
هؤالء الشباب لتحقيق نتائج جيدة في المستقبل 

القريب وفي االستحقاقات القادمة بعد رفع تجميد 
االتحاد الدولي واألفريقي والعربي المفروض 

حاليا بسبب جائحة فيروس كورنا الذي جمد جميع 
االنشطة محليا وعربيا ودوليا وأفريقيا«.

وعن النشاط المحلي قال القنين »خالل هذا 
العام كانت كل اجتماعاتنا عبر الزوم وعن بعد 

وعقدنا حوالي 15 اجتماعا ودورة، وكلها كانت عبر 
الزوم ونتمنى انحسار هذه الجائحة وعودة جميع 

االنشطة الرياضية، من خاللكم نشكر هذه اللفتة 
الطيبة والكريمة من هيئة الشباب والرياضة، ومن 

الدكتور بشير القنطري لتكريم هذين السباحين، 
وهذا ليس بغريب عن شخصية الدكتور بشير التي 
دائما ما نجدها تكرم وتقدم يد العون والمساعدة 

لكل الرياضيين في كل األلعاب الرياضية«.

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، في تصريح 
خاص إلى جريدة »الوسط« على هامش حفل تكريم بطلي ليبيا في 
سباحة المياه المفتوحة حماد الفالح وعزالدين قطاط على دعم كل 

الرياضيين في مختلف مناطق ليبيا في الغرب والشرق والجنوب والوسط، 
وقال »هيئة الشباب والرياضة تدعم دائما الذين يحققون اإلنجازات 

وتدعم األنشطة الرياضية والمتميزين منهم، وكذلك االهتمام بالبنى 
التحتية لجميع األلعاب، ومن بينها رياضة السباحة التي تفتقر للمسابح 

وللبنى التحتية رغم أن هذه اللعبة من الرياضات المهمة«. وأكمل 
»التكريم يأتي ضمن اهتمام الهيئة بالمواهب ودعمهم وتشجيعهم 

وإلنجازهما الفريد في السباحة الليبية دفع هيئة الشباب والرياضة لتكريم 
هذين السباحين لما قدماه للسباحة الليبية، فهيئة الشباب والرياضة 

جادة وماضية قدما في تكريم كل الرياضيين الذين يبدعون ويحققون 
األفضل للرياضة الليبية، وأتمنى لهم االستمرار، وسيكون هناك اهتمام 

بهم أكبر بالتعاون مع اتحاد السباحة«. وعن البنى التحتية لرياضة 
السباحة قال القنطري »الهيئة عكفت على معالجة البنى التحتية في جميع 
مجاالت الرياضة من مالعب وصاالت ومقار رياضية، وكان ضمن مخطط 

الهيئة إنشاء 6 مسابح للسباحة، اثنان أولمبية في طرابلس وبنغازي، 
وأربعة مسابح نصف أولمبية«. واختتم بشير القنطري حديثه قائال »هذه 
المسابح تحتاج لشركات متخصصة وتقنية معينة وتحتاج لشركات أجنبية 

مختصة وليس لشركات محلية، والسبب الرئيس الذي إلنشاء هذه 
المسابح هو وضع البالد وكذلك جائحة كورونا، وهناك مساع في األيام 

القادمة للجلوس مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال«.

● طة الشريف أثناء التوقيع لألهلي بنغازي

● معتز المهدي مع أبوعون لالنضمام لألهلي طرابلس

● مباراة سابقة لألهلي بنغازي في الدوري المحلي

القنني: االهتمام 
باملواهب الواعدة

لن يتوقف

السباحة تخطط إلقامة
6 أحواض جديدة

 طرابلس - الصديق قواس
بشير  الدكتور  والرياضة  الشباب  هيئة  رئيس  كرّم 
الفالح  حماد  الليبيين  السباحين  البطلين  القنطري 
وعزالدين قطاط اللذين حققا إنجازا كبيرا وغير مسبوق 
مياه  سباحة  كم   50 بقطعهما  الليبية،  السباحة  في 
مفتوحة، حضره رئيس االتحاد الليبي للسباحة عصمان 
العام  واألمين  الخبولي  نوري  الدكتور  ونائبه  القنين 
يوسف  االتحاد  وعضو  الجروشي  عبدالعظيم  باالتحاد 
لجنة  ورئيس  التاجوري  نبيلة  االتحاد  وعضو  عمران 
تشيد  التي  الكلمات  فيه  وتبادلت  اندار،  عادل  الحكام 
مسبوق  غير  ليبيا  إنجازا  وتحقيقهما  السباحين  بإنجاز 

في السباحة الليبية. 
والرياضة  الشباب  هيئة  رئيس  عبر  كلمته  وخالل 
بالسباحين  القوي  ترحيبه  عن  القنطري  بشير  الدكتور 
هيئة  وأن  الليبية،  السباحة  في  الفريد  وإنجازهما 
لما  السباحين  هذين  تكريم  رأت  والرياضة  الشباب 
هيئة  أن  القنطري  وأضــاف  الليبية،  للسباحة  قدماه 
كل  تكريم  في  قدما  وماضية  جادة  والرياضة  الشباب 
للرياضة  األفضل  ويحققون  يبدعون  الذين  الرياضيين 
الليبية، فيما عبر البطالن حماد الفالح وعزالدين قطاط 
والرياضة  الشباب  هيئة  لرئيس  العميق  شكرهما  عن 
الدكتور بشير القنطري بهذا التكريم، والذي يدل بحق 

على حبه للرياضة وخير داعم لها. 
الفالح  حماد  السباحين  تكريم  ذلــك  بعد  جــرى 
دينار  آالف   5 وقــدره  مالي  بمبلغ  قطاط  وعزالدين 
أعضاء  من  عضو  لكل  دينار  و1000  سباح،  لكل  ليبي 

أكثر من مرة مهنيته وتنظيمه اإلداري باالتحاد.
تدعم  الليبية  األولمبية  اللجنة  أن  الزروق  وأضاف 
عالمية  أو  دولية  أو  عربية  مشاركة  أي  في  السباحين 
وتدعم كذلك اتحاد السباحة وتتابع نشاطاته المحليـة 
مع  االتحاد  هذا  اكتسابها  التي  والعالقات  والخارجية 
المحلية  وبرامجـه  اإليطالي  واالتحاد  الدولي  االتحاد 
للسباحة  الليبي  االتحاد  كـرم  كما  بالفروع،  وعالقته 
الجهد  نظير  الزروق  بـرئاسة  الليبية  األولمبية  اللجنة 
خاصـة  والسباحة  عامة  الليبيـة  للرياضة  يقدمه  الذي 
كمـا  االتحاد،  أعضاء  بحضور  االتحـاد  درع  ومنحته 
اللجنة  وقالدة  مالية  بمكافأة  السباحين  تكريم  تم 

األولمبية.

تكريم السباحين الفالح وقطاط بـ5 آالف دينار

● القنطري يكرم أبطال وأعضاء السباحة ● الزروق يكرم القنين في اليمين

في  المتميزين  لألبطال  منها  دعمًا  الفني  الطاقم 
الرياضة الليبية، وكذلك تم منحهما درع الهيئة.  أيضا 
السباحين  بمقرها  الليبية  األولمبية  اللجنة  كرمت 
الليبية  اللجنة األولمبية  الفالح وقطاط من قبل رئيس 
وحضر  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  الزروق  جمال  الدكتور 
عصمان  للسباحة  الليبي  االتحاد  رئيس  التكريم  حفل 
الخبولي  نوري  للسباحة  الليبي  االتحاد  القنين، وأعضاء 
انذار  وعادل  عمران  ويوسف  الجروشي  وعبدالعظيم 
اللجنة  أن  الحفل  خالل  الزروق  وأكد  التاجوري،  ونبيلة 
شرفوا  الذين  األبطال  هؤالء  مثل  مع  تقف  األولمبية 
السباحة الليبية خاصة والليبية عامة، وأن نجاح هذين 
السباحين هو نتاج لالتحاد الليبي الناجح الذي يثبت في 

بسبب الموسم األفريقي الجديد 

● الطبال
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تنافس محموم 

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

سمعت، ومن مصادر مؤكدة، أن التنافس 
األول  والنائبين  الرئيس  مقاعد  على 
الليبي في  الكرة  واألعضاء التحاد  والثاني 
االنتخابات القادمة التي ستجرى بعد أشهر 
تشهد  لم  وربما  وكبيرًا  محمومًا  سيكون 
التنافس،  قبل مثل هذا  الليبية من  الكرة 
وطموح  إيجابي  شيء  عام  بشكل  وهذا 
سياق  عن  يخرج  لم  ما  مشروع  وتنافس 
أتمنى  كنت  وإن  رياضية،  بروح  التنافس 
من كل مرشح أن يقدم برنامجه الرياضي 
كي  لإلعالم  أفكارًا  ويعرض  ومشروعه 

تعرف الناس ماذا يمكن أن يقدم. 
المنطق يقول إن أي مرشح يجب أن تكون 
يريد  وأنه ال  الليبية  الكرة  لتطوير  رؤية  له 
الوجاهة  باب  من  فيه  حبًا  فقط  المنصب 
أو الحصول على منصب، وإذا كان الطموح 
مشروعًا فإن معرفة الوسط الرياضي بثقافة 

وفكر كل مرشح أيضًا أمر مشروع. 
عليه  عقود  من  الليبي  الكرة  اتحاد  إن 
وهناك  النتخاباته،  الترشح  في  تنافس 
ترك  من  وهناك  جيدة،  بصمة  ترك  من 
الرئاسة  في  سواء  ينجح  ولم  مشاكل 
مجرد  ليس  الكرة  واتحاد  العضوية،  أو 
فكر  هو  بل  رئاسة،  أو  عضوية  في  تواجد 
وإدارة  كروي  وعمق  وفهم  وتخطيط 
التحادات  توفرت  التي  واألموال  رياضية 
الماضية  سنة  العشرين  في  الليبية  الكرة 

كبيرة وتكفي إلحداث نقلة. 
مبلغ  على  الكرة  اتحاد  يتحصل  سنويًا 
ويزيد  ليبي  دينار  ماليين  العشرة  يتجاوز 
أحيانًا، وهو مبلغ مقبول جدًا ويسهم في 
تطوير الكرة الليبية، أرجو من كل مرشح 
في  مشروعًا  ويقدم  اإلضافة  يقدم  أن 
عضو  أي  يكون  وال  فيه  يكون  قائمة  أي 
انتخابات  آخر  في  وللعلم  عدد،  تكملة 
عشرة  من  أكثر  الرئيس  لمنصب  ترشح 
انتخابية  جولة  آخر  وفي  أشخاص، 
شخصيات  أربع  بين  كان  القوي  التنافس 
لما  للجميع  اهلل  شاء  إن  وبالتوفيق  فقط، 

فيه خير الكرة الليبية.

القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  مراقب  طالب 
القوانين  شؤون  في  الليبي  والخبير  »كاف« 
محمد قريميده األندية الليبية التي سوف تشارك 
األفريقي  األبطال  ودوري  الكأس  مسابقتي  في 
له  مداخلة  في  أفريقيا  للمشاركة  والمرشحة 
ببرنامج »في التسعين« بتلبية طلب تقدم شروط 
حال  في  قريميدة  وأضاف  االحتراف،  تراخيص 
 30 يوم  حتى  المستندات  بتقديم  التزامها  عدم 
سبتمبر الجاري فإن مشاركتها مهددة في مفاجأة 
للفرق الليبية األربعة، وهي األهلي بنغازي والنصر 

واألهلي طرابلس واالتحاد. 
رسائل  أرسال  بنغازي  واألهلي  النصر  ناديا  كان 
األهلي  إدارتي  عبر  الليبي  لالتحاد  المشاركة 
لكرة  الليبي  لالتحاد  العام  والنصر لألمين  بنغازي 
الموافقة على  القدم ناصر الصويعي يعلنان فيها 
المشاركة في منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة 
كما   ،2021/2020 المقبلة  نسختها  في  القدم 
القدم »كاف«  لكرة  األفريقي  االتحاد  وأعلن  سبق 
 ،2021-2020 لموسم  األندية  مسابقات  أجندة 
الدور  مباريات  انطالق  تحديد موعد  التي شهدت 
التمهيدي لبطولتي دوري األبطال والكونفدرالية. 
الدور  مباريات  إقامة  عن  »كاف«  وكشف 
الفترة  في  الذهاب  مباريات  لتكون  التمهيدي 

 2 المادتين  في  المذكورة  المشاركة  مواصفات 
و3 فصل 4 من اللوائح. 

موسم  تكمل  لم  التي  األعضاء  االتحادات  أما 
لتصنيف  معايير  وضعت  لكنها   2020/2019
لترتيب  مواءمة  بعملية  القيام  أو  األندية 
المسابقات الوطنية لموسم 2020/2019 فالفرق 
المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن 
يتطابق  بما   ،2020/2019 الوطنية  المسابقات 
مع مواصفات المشاركة المذكورة في المادتين 2 
التي  األعضاء  االتحادات  اللوائح.  من   4 فصل  و3 
الموسم  واعتبرت   2020/2019 موسم  تكمل  لم 
ملغيا، فالفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق 
 ،2020/2019 في موسم مسابقات  التي شاركت 
لكل  المخصصة  الحصة  االعتبار  في  الوضع  مع 
األعضاء  االتحادات  أما  لتصنيفه،  طبقا  اتحاد 
تتمكن  لم  أو  بعد،  بها  الموسم  يكتمل  لم  التي 
للتقديم،  المحدد  الموعد  قبل  الموسم  إنهاء  من 
المعايير  أحد  اختيار  منها  مطلوبا  فسيكون 
يخضع  أن  على  ممثليها  لتحديد  أعاله  المذكورة 

األمر لموافقة »كاف«. 
االلتزام  المشاركة  األندية  على  »كاف«  وشدد 
مع  والتعاون  األندية  تراخيص  بإجراءات 
مشاركة  رفض  سيتم  إذ  بها،  الخاصة  االتحادات 

وستكون  الترخيص،  على  الحاصلة  غير  األندية 
 5 إلى  أكتوبر   21 من  األولى  التسجيل  فترة 
من  فستكون  الثانية  الفترة  أما  المقبل،  نوفمبر 
»كاف«  أعلن  كما  المقبل،  نوفمبر   19 إلى   6
الذي  لمسابقاته،  األعضاء  لالتحادات  تصنيفه 
مصر  تليها  نقطة  بـ180  المغرب  تصدر  شهد 
الثالث  المركز  في  تونس  ثم  نقطة،  بـ147 
رابعا  الديمقراطية  والكونغو  نقطة،  بـ140 
الذي  اتحادا  الـ12  تصنيف  وجاء  نقطة،  بـ83 
مسابقة  كل  في  فريقين  بمشاركة  لها  يسمح 
األبطال  دوري  »كاف« سواء  أندية  مسابقتي  من 
ومصر  نقطة،   180 المغرب  الكونفدرالية،  أو 
والكونغو  نقطة،   140 وتونس  نقطة،   147
نقطة،   81 والجزائر  نقطة،   83 الديمقراطية 
نقطة،   43 وزامبيا  نقطة،   68.5 أفريقيا  وجنوب 
وأنغوال  نقطة،   38 وغينيا  نقطة،   39 ونيجيريا 
 16.5 وليبيا  نقطة،   29.5 والسودان  نقطة،   36
األفريقي  االتحاد  باهتمام  ليبيا  لتحظى  نقطة، 
غياب  رغم  مسابقة  كل  في  بفريقين  وتشارك 
كان  حيث  طويلة،  فترة  منذ  المحلية  المسابقة 
المشاركة  من  الليبية  األندية  تستبعد  أن  يتوقع 
ظهور  تأخر  بسبب  المقبل،  الموسم  في 

المحلية. المسابقات 

رخصة االحتراف تهدد الرباعي الليبي في أفريقيا 

● أخر ظهور للنصر في أفريقيا

على  الجاري،  العام  من  نوفمبر   22 إلى   20 من 
إلى   27 من  الفترة  في  اإلياب  مباريات  تقام  أن 
األفريقي  االتحاد  وأشار  الشهر،  نفس  من   29
المشاركة  األندية  بيانات  تقديم  فترة  أن  إلى 
سبتمبر   1 من  ستكون  األفريقية  البطوالت  في 

أنه  »كاف«  أعلن  كما  الجاري،  أكتوبر   20 إلى 
موسم  أكملت  التي  األعضاء  لالتحادات  بالنسبة 
يجب  للمشاركة  المتقدمة  فالفرق   2020/2019
المسابقات  من  المتأهلة  الفرق  هي  تكون  أن 
مع  يتطابق  بما   ،2020/2019 لموسم  ● االتحاد يواصل االستعداد للموسم الجديدالوطنية 

املنتخب يعسكر لغينيا االستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر 
سلبية المسحة الثالثة لـ»كورونا« تفتح باب معسكر سوسة استعداداً لتصفيات »كان 2022« بالكاميرون 

● الهوني يسيطر على الكرة أمام منتخب تونس

● الورفلي على الكرة في لقاء سابق مع الفريق الوطني أمام المغرب

القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  اختتم 
نادي  بملعب  تدريباته  الماضي،  السبت 
الفريق  خاض  حيث  رقدالين،  بمدينة  الطالئع 
آخر تدريباته ضمن معسكره التدريبي بمدينة 
القادمة، وخاض  لالستحقاقات  استعدادًا  زوارة 
الجهاز  إشراف  تحت  تدريباته  آخر  الفريق 
المرجيني،  المدرب علي  بقيادة  الوطني  الفني 
الثالثة  المسحة  نتيجة  ظهور  بعد  ذلك  وجاء 
الالعبين  لجميع  »كورونا«  بفيروس  الخاصة 
وجميع أفراد البعثة، التي جاءت سلبية وتحول 
الفريق بعدها إلى تونس، المحطة التحضيرية 
الثانية في برنامج استعداداته بمدينة سوسة 
أكتوبر  شهر  منتصف  إلى  ليستمر  التونسية 
المنتخب  خاللها  سيخوض  التي  الجاري، 
مباراة  بينهما  من  وديتين  مباراتين  الوطني 
فيما  أكتوبر،  الثامن من  في  توغو  منتخب  مع 
الحادي عشر من  القمر في  يواجه منتخب جزر 

الشهر نفسه. 
مع  المنتخب  مباراة  تعد  ودية  مواجهة  أول 
ليبيا  لمنتخب  سبق  فيما  القمر،  جزر  منتخب 
منتخب  مع  مرة  رسميًا ألول  تقابل  أن  الوطني 
أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  ضمن  القمر  جزر 
المتوسط«  »فرسان  منها  تأهل  التي   2012
المدرب  بقيادة  مرة  وآخر  لثالث  نهائياتها  إلى 
البرازيلي ماركوس باكيتا، حيث تفوق المنتخب 
أهداف  بثالثة  بباماكو  األول  الذهاب  لقاء  في 
وأحمد  الختروشي  وليد  من  كل  أحرزها  لصفر 
لقاء  انتهى  بينما  اهلل،  عبد  وجمال  القادر  عبد 
هدف  وأحرز  لهدف  بهدف  بالتعادل  اإلياب 

المنتخب الوطني إيهاب البوسيفي. 

رابع ودية مع توغو 
بمنتخب  جمعته  فقد  توغو  منتخب  أما 
ورسمية  ودية  دولية  مواجهات  الوطني  ليبيا 
مباريات  ثالث  في  وديًا  التقيا  حيث  عديدة، 
وتعد  مواجهات،  أربع  في  ورسميًا  سابقة 
المباراة الودية المرتقبة هي الرابعة في تاريخ 
المواجهات  بدأت  حيث  المنتخبين،  مواجهات 
التقيا  حين   1999 العام  منذ  وانطلقت  الودية 
عن  وأسفرت  العجيالت  بملعب  مرة  ألول  وديًا 
أحرزهما  الوطني بهدفين لهدف  المنتخب  فوز 

بقيادة  مفتاح  ومحمد  المنتصر  جهاد  من  كل 
للمرة  التقيا  ثم  برسليني،  اإليطالي  المدرب 
الودية  النهر  دورة  في  العام  نفس  في  الثانية 
فوز  عن  المباراة  وأسفرت  ببنغازي  الدولية 
من  كل  أحرزهما  لصفر،  بهدفين  المنتخب 
التقى  كما  الحمروني،  ومحمد  الماقني  خليفة 
للمرة  وديًا  التوغولي  نظيره  الليبي  المنتخب 
مصراتة  بملعب   2002 العام  واألخيرة  الثالثة 
وأسفرت  سكوليو،  اإليطالي  المدرب  بقيادة 
كل  أحرزها  برباعية  المنتخب  فوز  عن  المباراة 
من جهاد المنتصر وأحمد سعد وثنائية لالعب 

علي المليان. 

أربع مواجهات رسمية
غير أن المواجهات الدولية الرسمية انطلقت 
 2002 العالم  كأس  تصفيات  ضمن  مرة  ألول 
ُأقيم  الذي  األول  الذهاب  لقاء  أسفر  حين 
فريق»الهالل«  خالله  ومثل  بنغازي  بملعب 
المباراة عن تعادل  الوطني، وأسفرت  المنتخب 
وأحرز  منهما  لكل  أهداف  بثالثة  الفريقين 
أهداف »الهالل« كل من خليفة الماقني وثنائية 
الحكم  المباراة  وأدار  خميس،  خالد  لالعبه 

بينما  بلقولة،  سعيد  المغربي  الراحل  الدولي 
أسفر لقاء اإلياب عن فوز منتخب توغو بهدفين 
فريق  المباراة  هذه  في  المنتخب  ومثل  لصفر 
»األهلي طرابلس« بقيادة مدربه الوطني رضا 
فكانت  الرسمية،  المواجهات  آخر  أما  عطية، 

ضمن تصفيات كأس العالم 2014 وانتهى لقاء 
الذهاب األول بتعادل المنتخبين بهدف لهدف 
أحرزه الالعب أحمد الزوي، بينما تفوق المنتخب 
إيابًا بهدفين لصفر أحرزهما فيصل  بطرابلس 
أحرزه  عكسي  وهدف  جزاء  ركلة  من  البدري 

المدرب  بقيادة  مرماه  في  التوغولي  المدافع 
الوطني عبد الحفيظ أربيش. 

زوارة المحطة األولى 
القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  كان 
بمدينة  المغلق  بمعسكره  األول  تجمعه  بدأ 
بحضور  أسبوعين  نحو  منذ  انطلق  التي  زوارة 
الجهاز  وبقيادة  محليًا،  العبًا   23 ومشاركة 
علي  الوطني  المدرب  ضم  الذي  الجديد  الفني 
المرجيني ومساعده أحمد السنفاز، وتأتي هذه 
التحضيرات ضمن استعدادات المنتخب الوطني 
لمواجهة منتخب غينيا االستوائية في مباراتين 
خالل  والرابعة  الثالثة  الجولتين  ذهاب  ضمن 
تصفيات  ضمن  المقبل  نوفمبر  شهر 
العاشرة  األفريقية  المجموعة 
الكاميرون  »كان  لتصفيات 
يتصدرها  التي   »  2022
برصيد  التونسي  المنتخب 
انتصارين،  من  نقاط  ست 
المرتبة  في  مناصفة  يليه 
تنزانيا،  منتخب  الثانية 
ومنتخب ليبيا برصيد ثالث 
خسارة  من  جمعها  نقاط 
االفتتاحية  الجولة  لقاء  في 
بنتيجة  تونس  منتخب  أمام 
أربعة أهداف مقابل هدف أحرزه 
في  وفوز  الهوني  حمدو  المحترف 
منتخب  على  الثانية  الجولة  ذهاب  لقاء 
سند  من  كل  أحرزهما  لهدف  بهدفين  تنزانيا 
الورفلي من ركلة جزاء وأنيس سلتو بعد أن كان 
هذه  وشهدت  لصفر،  بهدف  متأخرًا  المنتخب 
الهوني  الدولي حمدو  المحترف  خروج  المباراة 
المنتخب  سيفتقد  وبالتالي  الحمراء  بالبطاقة 
األولى،  غينيا  مواجهة  في  وخدماته  جهوده 
واألخيرة  الثانية  هي  المباراة  هذه  وكانت 
التونسي  المدرب  قيادة  تحت  الوطني  للفريق 
ستكون  فيما  البنزرتي،  فوزي  القديم  الجديد 
مواجهتا منتخب غينيا االستوائية، متذيل الئحة 
للجهاز  األول  االختبار  المجموعة،  في  الترتيب 
علي  الوطني  المدرب  بقيادة  الجديد  الفني 
المنتخب ألول مرة في  الذي سيقود  المرجيني 
أول بعد أن سبق وعمل مدربًا  تاريخه كمدرب 
أربيش  الحفيظ  عبد  الوطني  للمدرب  مساعدًا 

ضمن تصفيات كاس العالم العام 2014.

الوسط - زين العابدين بركان 

في  المحترف  أنيس سلتو  الليبي  الدولي  المهاجم  أعلن   
صفوف فريق االتحاد السكندري المصري عبر صفحته 

الشخصية على »فيسبوك« فسخ عقده مع الفريق 
جميع  عن  والتنازل  الطرفين  بين  بالتراضي 

ناديه  لتقديم  ليستعد  المالية،  مستحقاته 
سلتو  وقدم  المقبلة،  األيام  خالل  الجديد 
على  السكندري  االتحاد  إلدارة  شكر  كل 

قبولهم فسخ العقد بالتراضي والتنازل عن 
مستحقاته كلها مقدما الشكر لرئيس 

النادي محمد مصيلحي على كل شيء 
من أجل االستمرار في نادي االتحاد، 
قائال »نشكر مدير الكرة عبدالجليل، 
وكل الشكر لجمهور االتحاد العريق 

على تشجيعه الفترة الماضية«. 
كانت تصاعدت األزمة الداخلية بين 
واللجنة  السكندري«  »االتحاد  نادي 

الخماسية المكلفة إدارة اتحاد كرة 
تقاعس  بسبب  المصري،  القدم 

تسهيل  في  دوره  أداء  عن  األخير 
جلب المحترفين في األندية عقب قرار استئناف مسابقة 
القدم بعد توقف طويل  المصري لكرة  العام  الدوري 

امتد ألكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة »كورونا«، األمر 
الذي يدفع إدارة نادي »االتحاد« لتسديد مستحقات العبيه 

المحترفين كاملة رغم غيابهم وعدم انتظامهم في صفوف 
الفريق بعد أن ظلوا عالقين في بالدهم بسبب توقف حركة 

الطيران قبل أن تعود قليال، إال أن اللجنة الخماسية لم تساعد 
األندية في استقدام العبيها.

 من بين هؤالء المحترفين بصفوف »االتحاد السكندري« المهاجم 
الدولي الليبي أنيس سلتو، الذي بحث إجراءات العودة للحصول على 
مستحقات مالية بقيمة 280 ألف دوالر، قبل التنازل عنها، و320 ألف 
للتوغولي  دوالر  ألف  و150  أكوي  صامويل  األوغندي  لزميله  دوالر 
ويلسون أكاكبو، مما يساوي 750 ألف دوالر، بما يوازي 12 مليون جنيه 
السكندري« لدفعها دون االستفادة  إدارة »االتحاد  مصري ستضطر 
األجانب  استقدام  بوعد  الوفاء  عدم  بسبب  العبيها؛  خدمات  من 
قبل استئناف المسابقة.  سبق وكشف المدير الفني لنادي »االتحاد 
يوسف،  طلعت  طرابلس«،  لـ»األهلي  والسابق  الحالي  السكندري« 
رفضه عودة النشاط الرياضي قبل توفير كافة اإلجراءات االحترازية أوال، 
مؤكدا أن عودة الدوري صعبة فنيا ألن الجميع، من العبين ومدربين 
في حالة جمود منذ أشهر، وحسب موعد العودة سيكون االستئناف 
عن  فضال  الفترة،  تلك  في  الفريق  إعداد  يستحيل  وبالتالي  صعبا، 

األسباب الصحية، خصوصا أن الحديث لم يتطرق إلى نظام اإلجراءات 
االحترازية وآلياتها.

أكتوبر  شهر  الشهر..  هذا  مثل  في 
ومواعيد  أيام  هناك  كانت  الجاري 
وذكريات وتواريخ وأحداث كروية 
مسيرة  فــي  تنسى  ال  مهمة 
لكرة  الليبي  الوطني  المنتخب 
القدم على مختلف الواجهات، 
القالدة  إحــرازه  أبرزها  لعل 
اإلسالمية  للدورة  الذهبية 
التي ُأقيمت خالل شهر 
أكتوبر العام 1980 
أزمــيــر  بمدينة 
دون  بــتــركــيــا 
خسارة، بقيادة 
الـــــمـــــدرب 
على  تفوقه  عقب  الخمسي  محمد  الراحل 
المستضيف،  البلد  وتركيا،  ماليزيا  منتخبات 
آخر  في  وفــوزه  قبرص  منتخب  مع  وتعادله 

مبارياته على منتخب السعودية. 
العام  أكتوبر  شهر  مــن  عشر  الــرابــع  فــي 
1983 سجل المنتخب الليبي الفوز على نظيره 
أحرزهما كل من  لهدف  الجزائري بهدفين 
مباراة  في  الجهاني  وسالم  المليان  جمال 
المنتخبين  جمعت  التي  األولــى  الذهاب 
بملعب طرابلس ضمن تصفيات الدورة 
المنتخب  تــفــوق  فيما  األولــمــبــيــة، 
الثانية  اإليــاب  مباراة  في  الجزائري 

بملعبه بهدفين لصفر. 
في الحادي عشر من أكتوبر العام 
لكرة  الوطني  المنتخب  سجل   1985
المكسيكي  المنتخب  على  كبيرًا  فــوزًا  القدم 
الالعبين  من  كل  أحرزها  لهدف  أهداف  بثالثة 
المرغني الشريف وفرج ميلود وعلى البشاري في 
المباراة الودية الدولية التي جرت بملعب بنغازي 
منتخب  ظهور  من  قليلة  أشهر  قبل  الدولي 

المكسيك واستضافته مونديال العام 1986.
العام  أكتوبر  شهر  من  عشر  الثامن  في   

الفوز  القدم  لكرة  الوطني  الفريق  حقق   1985
أحــرزه  لصفر  بهدف  المغربي  المنتخب  على 
اإلياب  مباراة  في  الفرجاني  الرازق  عبد  الالعب 
التي جمعت المنتخبين بملعب المدينة الرياضية 
ببنغازي ضمن المرحلة األخيرة لتصفيات كاس 

العالم بالمكسيك العام 1986.
 2011 العام  أكتوبر  شهر  من  الثامن  في   
السلبى  التعادل  نتيجة  الليبي  المنتخب  فرض 
زامبيا  منتخب  مستضيفه  على  ــداف  أه دون 
األخيرة لتصفيات  الجولة  بملعب لوساكا ضمن 
بطولة  لنهائيات  رسميًا  تأهله  ليؤكد  الـ»كان« 
أمم أفريقيا 2012 بمالعب غينيا والغابون للمرة 

الثالثة في تاريخه. 
حقق   2004 الــعــام  مــن  أكتوبر   20 فــي 
المنتخب الوطني لكرة القدم الفوز على منتخب 
نادر  الالعب  أحرزهما  لهدف  بهدفين  نيجيريا 
بهدف  األردن  منتخب  على  تفوق  كما  ــارة،  ك
منافسات  ضمن  كارة  نادر  الالعب  أحرزه  لصفر 
ُأقيمت  التي  الدولية  الودية  جى«  »إل  بطولة 

المتوسط«  »فرسان  وتوج  بطرابلس 
أبطااًل لها.  في الثامن من شهر أكتوبر 
الليبي  المنتخب  حقق   2004 العام 
المصري  المنتخب  على  مهمًا  انتصارًا 
نادر  من  كل  أحرزهما  لهدف  بهدفين 
التي  المباراة  في  سعد  وأحمد  ــارة  ك
طرابلس  بملعب  المنتخبين  جمعت 
من  المجموعات  دور  ضمن  الدولي 
كأس  لبطولة  الموحدة  التصفيات 
أفريقيا وكأس العالم ليتأهل المنتخب 
للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائيات 
مصر  بمالعب  جــرت  التي  الـــ»كــان« 
المنتخب  خسارة  وعقب   2006 العام 
إقالة  تمت  المباراة  لنتيجة  المصري 
محله  ليحل  تارديلي  اإليطالى  مدربه 
المدرب المصري، المعلم حسن شحاتة، 
الذي قاد منتخب بالده فيما بعد لثالث 

بطوالت أمم أفريقيا متتالية.

● أحمد سعيد قائد المنتخب في 2004

تأهل المنتخب لنهائيات »كان«
والفوز ببطولة »إل جي« الدولية

سلتو يستعد لتقديم 
ناديه الجديد

الالفي يختار الوداد البيضاوي 
بعد مفاوضات 9 أشهر

● المرجيني

حدث في أكتوبر 

● الالفي

● سلتو

إلى  انضمامه  رسميّا  الالفي  مؤيد  الليبي  المنتخب  جناح  أعلن 
لمدة  حر  انتقال  في صفقة  المغربي  البيضاوي  الوداد  صفوف 
مصور  فيديو  شريط  في  الالفي،  وقال  سنوات،  ثالث 
نشره عبر صفحته، إنه سيكون من ضمن صفوف نادي 
توقعات  عكس  مواسم  ثالثة  لمدة  البيضاوي  الوداد 
جميع الصحف التونسية ومواقع االتصال على شبكات 
الدوري  من  يقترب  الالفي  أن  االجتماعي  التواصل 
أعمال  وكيل  وبحسب  الترجي،  فريق  ومن  التونسي 
الالفي، شقيقه رياض الالفي، في مداخلة في برنامج 
بسبب  البيضاوي  الوداد  اختار  مؤيد  أن  »سبورتيفا« 
الترجي،  إدارة  من  جدية  أكثر  كانت  النادي  إدارة  أن 
حيث تواصل معه رئيس النادي شخصيًّا وتم التفاهم 

وقبول العرض الذي يناسب طموحات الالعب.
»اتحاد  بصفوف  المحترف  وكشف  سبق   
عدة  تلقيه  الالفي،  مؤيد  الجزائري،  العاصمة« 
منها عرض  العاصمة«،  »اتحاد  لمغادرة  عروض 
الماضي،  يناير  في  المغربي  »الوداد«  من 
أشهر  التسعة  قطعت  المفاوضات  أن  ليؤكد 
الماضية بالكامل، لكنه فضل البقاء مع »اتحاد 
أنها تجربة  يرى وقتها  العاصمة«، حيث كان 
الصعوبات،  بعض  من  الرغم  على  جيدة، 
قدومه  منذ  بشدة  إليه  األنظار  الالفي  ولفت 
ثابتة،  بخطى  سار  حيث  الجزائر،  في  لالحتراف 
وواصل تألقه، ليعوض نفسه مراحل من التخبط في 
مشواره االحترافي سواء في »سانتا كالرا« البرتغالي، 
أو »الشباب« السعودي الذي انتقل منه إلى »اتحاد 
العاصمة«، بعد أن تلقى سلسلة من العروض الجادة 
أبرزها من نادي »اإلسماعيلي« المصري، لكنه اختار 
»اتحاد العاصمة« الذي يعد ثاني أفضل تجاربه من 
حيث التألق، بعد ناديه األصلي »األهلي طرابلس« 
الذي وصل معه إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال 
المصري  »الزمالك«  عبور  في  نجح  حيث  أفريقيا، 
بداًل  ويتأهل   ،2017 يوليو  في  المجموعات  بدور 
عنه إلى ربع نهائي دوري األبطال.  المثير أن قماشة 
كانت  أن  بعد  محدودة،  باتت  الليبيين  الالعبين 
آخذة في االنتشار خالل الفترة األخيرة، في ظل حالة 
الهلع المسيطرة على الجميع، بسبب انتشار 
الذي  عالميًا،  المستجد«  »كورونا  فيروس 
الحياة  مناشط  جميع  إيقاف  في  تسبب 
والرياضية،  واالقتصادية  السياسية 
ويحد من إقامة الدوريات حول العالم، 

ليتأثر سلبًا المحترف الليبي.
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ماذا: دار فيها بشأن توحيد المؤسسة العسكرية 
والترتيبات األمنية؟

من: وضع أجندة القضايا التي جرى النقاش حولها؟ 
أين: هي من اجتماعات »بوزنيقة« في المغرب 

و»5+5« في جنيف؟ 
متى: يتم اإلعالن النهائي عن وجود مؤسسة عسكرية 

واحدة في عموم ليبيا؟ 
كيف: يضمن المواطن الليبي عدم الفصل بين 

االجتماعات التي تتم في عدد من العواصم العربية 
واألوروبية؟ 

لماذا: تم اختيار مدينة الغردقة على البحر األحمر 
لتكون مقرًا لهذه االجتماعات للجانبين؟

 كل شيء كل شيء  

»اجتماعات الغردقة«

يستهل رشاد الهوني مسيرته األدبية بشعر ينشر ألول مرة في مجلة 
فينشر  القصيرة  القصة  إلى  يتجه   1961 وسنة   ،1957 العام  النور 
)األرض( في مجلة اإلذاعة الليبية وتفوز بجائرة أدبية. وتتوالى قصائده 
الهواني  بشير  أن يصدر شقيقه محمد  إلى  اإلذاعة،  بمجلة  وقصصه 
سنة 1964 جريدة »الحقيقة« األسبوعية، فتصبح ساحته لنشر إنتاجه 
يوم  )من  عموده  في  مقاالته  نشر  ويبدأ  وقصصه،  قصائده  األدبي 

ليوم(.
شريكًا  الهوني  ورشاد  يومية،  »الحقيقة«  تصبح   1966 عام  وفي 
ينتقل  الصدور،  عن  الجريدة  أوقفت  وبعدما  لتحريرها.  ومديرًا  فيها، 
إلى لندن محررًا في هيئة )البي بي سي(. وفي عام 1977 يساهم في 
تأسيس جريدة »العرب« في لندن، وفي العام 1983 يعود إلى بنغازي. 
" في مثل يوم الغد 1993/10/2  يتوقف قلب رشاد الهوني، الذي كان 
أن  للكلمة"، توقف من بعد  وإنسانية وعشقًا  يتنفس وينبض وطنية 
فيها عدد كبير من كتابنا وشعرائنا وصحافيينا،  أسس مدرسة تخرج 

شهد بذلك كل من عرفه عن قرب.  

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

ومتابعة  قراءة  وقعت في حب  لما كنت  الصحف،  قراءة  بنعمةعادة  عليّ  اهلل  يمن  لم  لو 
مقاالت كاتبصحفيمصرياسمه طارق الشناوي. ولما كنت عرفت، بعد قرابة نصف قرن من 
الزمن أو أكثر،ما كان يقصده، ببيع الهوا، مؤلف أغنية »بياع الهوا راح فين« المشهورة 
لست  وأظنني  المطلب.  عبد  محمد  المرحوم  الشعبي  المطرب  صوت  بها  يصدح  التي 
سماعه  لدى  مزاج-  وصاحب  قاهريًا  مصريًا  يكن  لم  إن  المرء-  ألن  ذلك.  في  الوحيد 
لألغنية،ال يفكر بأن المقصود ببياع الهوا، في اللهجة الشعبية المصرية،بياع الحشيش! 
ولكان ظن خطأ – مثلي - أن المؤلف يقصد ببياع الهوا بائع الهوى. والمصطلحاألخير، 
حيث  الظن،  حسن  مستوى  األول  المستوى  الفهم.  من  مستويين  إلى  أعرفه،يحيل  كما 
يعتقد السامع لألغنية - كما حدث لي – أن بياع الهوى المقصود في األغنية، هو المحب 
غير المكترث، الذي يتنقل من عشق لعشق، من دون مباالة بمشاعر اآلخرين ومعاناتهم 

عاطفيًا، وما يسببه له تركهم من آالم، وكأنه يبيع الهوى. 
)مومسات  محترفين  من  مجتمعية  فئات  على  يحيل  الفهم  في  الثاني  المستوى 

الهوى. بيع  امتهنوا صناعة  وقوادين( 
جريدة  موقع  على  الشناوي،  طارق  الكاتب  مقالة  قراءة  الفرص  لي  تتيح  أن  قبل 
أطرب  األغنية،  سمعت  كلما  الزمن،  من  عقود  طيلة  كنت  اللندنية،  األوسط«  »الشرق 
ولو  توقف،  دون  من  كلماتها،  المطلب  عبد  محمد  المرحوم  المطرب  مع  وأردد  لها، 

ولم  الهوى.   – الهوا  ببياع  المقصود  ما  للسؤال  واحدة،  لمرة 
يخطر ببالي مطلقًا وجود عالقة من أي نوع تربط بين األغنية 
مباشرة  قمت  المذكورة،  المقالة  قراءة  الحشيش.وعقب  وبيع 
العنكبوتية،  بالشبكة  »غوغل«  موقع  في  األغنية  عن  بالبحث 
تفاصيل  عرفت  أن  بعد  الجديد،  بالفهم  سماعها  وأعــدت 
شعريًا. توثيقها  على  األغنية  مؤلف  حرص  التي  الحكاية، 
الكيفية  من  للتحقق  مكتوبة  األغنية  عن  بالبحث  قمت  بعدها 
أم  الهوا  بياع:  بعد  تأتي  اللغزالتي  الكلمة  بها  كتبتْ  التي 
رسمها  تتبنى  المعروضة  النسخ  معظم  أن  لي  الهوى؟فاتضح 
بألف مقصورة، مما يعني أن من قاموا بتوثيقها على صفحات 
موقع »غوغل«، كانوا على غير علم بحكايتها، ولهذا وقعوا في 
طويلة.  سنين  منذ  وغيري  أنا  فيه  انزلقتُ  الذي  الخطأ  نفس 
إلى  بهجة  أدخل  لألغنية،  الجديد  اكتشافي  فإن  الواقع  وفي 
سابقًا.  لها  استيعابي  سوء  غباء  مطلقًامن  أزعل  نفسي،ولم 
مصريًا،  أولد  لم  أنني  خطئي  ليس  أنه  وهو  بسيط  والسبب 
المصرية،  المدن  غيرها من  أو  القاهرة،  أعش في حواري  ولم 

وأن  الحشيش،  شعبيًابائع  تعني  الهوا  بياع  أن  ألعرف  المزاج،  أصحاب  من  أكن  ولم 
المؤلف كان في الحقيقة زعالنًا، ألن البوليس، استنادًا لطارق الشناوي، قبض على »أم 
المؤلف يندب غيابها  التي كانت تبيعه الحشيش، وغيبها وراء القضبان، وبقي  عنتر«، 

لحرمانه من جرعة هوا.
بائع حشيش  حكايةعن  رواية  تتناول  أغنية  آنذاك،  المصرية،  اإلذاعة  أجازت  كيف 

الشرطة؟  عليه  قبضت 
المنعم  عبد  اسمه  كبير  غنائي  شاعر  األغنية  مؤلف  ألن  موضحًا  الشناوي  يقول 
الوقت،  نفس  في  وكان،  آنذاك،  الغناء  لنجوم  وعديدة  رائعة  أغاني  كتب  السباعي، 
 ،1952 يوليو  ثورة  في  الثاني  الصف  رجال  ومن  رائد  برتبة  الجيش  في  ضابطًا 
الطرب  أستاذ  ومغنيها  الشريف،  محمود  وهو  التلحين  أساتذة  من  واحد  وملحنها 
المصرية  اإلذاعة  في  المسؤولين  جعل  الفني  الثالوث  هذا  المطلب.  عبد  محمد 

األغنية.  ويجيزون  المعنى  يتغاضون عن 
أنه  هو  الطويلة،  األعوام  تلك  كل  عقب  الشناوي،  طارق  الكاتب  بي  فعله  ما 
خفيفة.  تربيتة  الخلف  من  ظهري  على  ورشاقةربت  مبتسمًا،وبود  باتجاهي  تقدم 
الواقعيةوراء  التفت نحوه،فإذا به يقدم لي مقالته ألقرأها، لمعرفةالتفاصيل  وحين 
الواقع  خصوصية  في  التباين  لحقيقة  وأيضًاألنتبه  المشهورة،  األغنية  تلك  تأليف 
ودينية  روابطتاريخية  من  يجمعهما  وما  ليبيا،  من  الجغرافي  قربه  رغم  المصري، 
الخصوصيةالمميزة  ألرىتلك  اتساعهما  على  عيني  أفتح  وجعلني  بل  ولغوية. 
األغنية  تأليف  الحكايةوراء  أن  والحقيقة،  واألدبي.  الفني  نتاجه  في  وانعكاسها 
إعادة  لدى  لي،جعلني  مهمًا  جانبًا  الواقعية،وأضاءت  وشديدة  ومدهشة  غريبة 
كنت  كما  طِلبْ«   « المرحوم  مع  واللحن  الكلمات  بتريد  اكتفي  ال  األغنية،  سماع 
أفعل في السابق، بل صرت أيضًا أتخيل ذلك الطابور من الواقفين أمام شباكبياعة 
الهوا »أم عنتر«، في إحدى حواري القاهرة منذ أكثر من نصف قرن مضى،وهم في 
حالةانتظار ظهورها في الشباك، للحصول على ما يكفيهم من جرعات هوا، وعلى أمل 

ليخدروا عقولهم، وليستريحوا من عناء مشاكلهم وهمومهم. بيوتهم  إلى  أن يعودوا 
لو أن اهلل أمد في عمر المؤلف، وعاش حتى وقتنا هذا، لما كان تعرض لمعاناة غياب 
أم عنتر، ولكان الهوا يصله، أصنافًا متنوعة، بماركات قادمة من أقصى جبال تورا بورا 

بالمغرب. األطلس  جبال  أقصى  أفغانستانإلى  في 

جمعة بوكليب

الهوا..أم الهوى؟

كيف أجازت 
اإلذاعة 

املصرية، 
آنذاك، أغنية 
تتناول رواية 

حكايةعن بائع 
حشيش قبضت 
عليه الشرطة؟ 

رشاد
 الهوني 

من  مسعود  سيدي  منطقة  تعتبر 
للريف  وامتدادا  األثرية  المناطق 
القوريني، بها عيون مياه وكثير من 
والبطوم  والخروب  الزيتون  أشجار 
بمجموعة  كذلك  وتزخر  والشماري، 
الطبية،  األعــشــاب  ــن  م كــبــيــرة 
وتقع  النحل،  عسل  بإنتاج  وتشتهر 
الجمال  في  غاية  جبلية  بمنطقة 
مصلحة  صفحة  األخضر.  بالجبل 
فيسبوك  موقع  على  الليبية  اآلثار 
عددا  نشرت  االجتماعي  للتواصل 
جمال  تعكس  الــتــي  الــصــور  مــن 

وروعة هذه المنطقة.

سيدي مسعود.. سيدي مسعود.. 
التاريخ يعانق الطبيعةالتاريخ يعانق الطبيعة

أقوالهمأقوالهم

 »يجب أن تغادر هذه القوات 
والمرتزقة البالد في غضون 90 يومًا، 

وتحت إشراف األمم المتحدة «.

 المبعوثة األممية باإلنابة إلى ليبيا 
ستيفاني وليامز

»التدخل العسكري التركي في ليبيا 
أقلق بالدنا وقوض الحل السلمي 

لألزمة الليبية«. 

وزير الخارجية اإلماراتي
الشيخ عبداهلل بن زايد

»هناك مشروع تنفذه شركة تركية 
إلنشاء محطة كهرباء على وشك 

االنتهاء بالقرب من العاصمة 
طرابلس«. 

وزير الطاقة والموارد
 الطبيعية التركي

فاتح دونماز

»استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية 
المشتركة )5+5( في مدينة الغردقة 
المصرية يعد أمرًا ضروريًا الستدامة 

وقف إطالق النار في ليبيا «. 

وزير الخارجية اإليطالي
لويغي دي مايو

 ورطة مؤلفة 
»هارى بوتر«

البريطانية   وقع عدد من الشخصيات األدبية 
كي  جي  المؤلفة  تدعم  مفتوحة  رسالة  على 
رولينغ مؤلفة سلسلة »هارى بوتر« وسط الخالف 

حول موقفها من حقوق المتحولين جنسيا.
وصحفيًا  وكاتبًا  ممثاًل   50 من  أكثر  وكتب 
خطاب  أنه  يبدو  ما  على  ردًا  مسرحيًا  وكاتبًا 
كراهية موجه تجاهها، نُشر فى صحيفة »صنداى 

تايمز«.
إيــان  الكتاب  هـــؤالء  بين  ــن  وم

شرايفر  وليونيل  ــوان،  إيـ مــاك 
رولينغ  وذكرت  هيل،  وسوزان 

خبيثة  نزعة  ضحية  أنها 
وكراهية  واســتــبــداديــة 

لــلــنــســاء فــى وســائــل 
التواصل االجتماعى.
كتاب  أن  ويبدو 

ــغ األخــيــر  ــن ــي ورول
ــالف،  ــ ــه خ ــي ــل ع
يــتــفــق  وال 
الجميع،  عليه 
الكتاب  فقصة 
ــول  ــدور ح ــ تـ
شخصية قاتل 
مــتــســلــســل 
يرتدى  لكنه 
لــــــبــــــاس 
الـــجـــنـــس 
اآلخــــــــــــر، 
وحـــســـبـــمـــا 
نــــــشــــــرت 

ينت  بند ند ا «
فى  عـــربـــيـــة« 

تقرير لـ كليمانس 
»دماء  عنوان  الكتاب  يحمل  ميشالون 
ويأتى   )Troubled Blood( مضطربة« 
وهو  رولينغ  تعتمده  مستعار  اسم  تحت 

روبرت غالبريث.

رئيس من العالم 
اآلخر

 
انتخاب  أعاد قرويون رومانيون 
نصرًا  ومنحوه  بلديتهم  رئيس 

ساحًقا في االنتخابات، رغم وفاته 
بمضاعفات مرض  أسبوعين  منذ 

»كوفيد19-«، وقالوا إنه قدم عماًل 
الرحيل.  بعد  النصر حتى  ويستحق 

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على 
قرويين  االجتماعي  التواصل  وسائل 
يزورون قبر يون أليمان ويضيؤون 

التصويت  عملية  انتهاء  بعد  الشموع 
ُأجريت  التي  المحلية  االنتخابات  في 
األحد، وعلى قبر أليمان همس أحد 

الرجال بكلمات »هذا نصرك... أعرف 
أنك فخور بنا. ارقد في سالم«.

ثالثة كرئيس  بفترة  أليمان  وفاز 
يقدر  قرية  ديفيسيلو، وهي  لبلدية 
سكانها بنحو ثالثة آالف في جنوب 

64 في المئة من  رومانيا، وحصد 
بيانات  األصوات، حسبما أظهرت 

اإلثنين. يوم  االنتخابي  المكتب 

سريالنكا تعيد لبريطانيا 
مخلفات طبية

بعد أن وصلتها بصورة غير قانونية، 
أعادت سريالنكا إلى بريطانيا 21 

حاوية نفايات، يحوي بعضها مخلفات 
طبية. وأرجعت سريالنكا في المجموع 

260 طنا من النفايات كانت قد وصلت 
إلى ميناء كولومبو الرئيسي بين 

سبتمبر 2017 ومايو 2018، على ما 
أعلنت الجمارك السريالنكية بعد إرسال 

الحاويات األحد.
وكان مُفترضا أن تحوي الحاويات 
المستوردة إلى البالد أفرشة قديمة 

وسجادات مستعملة، لكنها كانت تضم 
أيضا مخلفات طبية وحيوية.

وأوضح الناطق باسم الجمارك 
سونيل جاياراتني أن »الجهة المرسلة 

وافقت على استرجاع هذه الحاويات 
الـ21«.

ولم يكشف المتحدث ماهية هذه 
المخلفات. لكن حاويات مشابهة 

وصلت سابقا كانت تحوي ضمادات 
وحتى أعضاء بشرية متأتية من 

المشارح، وفق مسؤولين.
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