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فضاء

الناتج  التعافي االقتصادي البطيء  يهدد 
عن انتشار فيروس »كورونا المستجد« 

للطلب  الكامل  االنتعاش  بتأجيل 
.2025 العالمي على الطاقة إلى العام 
وتوقعت وكالة الطالقة الدولية تراجع 

الطلب العالمي 5 % خالل العام الجاري، 
وهي النسبة التي قد تزيد على المدى 

القصير، ما قد يتسبب في معدل بطالة 
مرتفع يستنفد رأس المال البشري، 
وحاالت إفالس وتغيرات اقتصادية 

هيكلية تقود إلى توقف اإلنتاج من 
بعض األصول.

مليار 100
دوالر

خسائر محتملة لالقتصاد العالمي عقب 
انهيار محادثات الضرائب العالمية
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

نفط

كل شيء

 غزو المريخ

قريبا في ليبيا
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»بريد كلينتون« يعيد الحديث عن لغز االغتياالت في ليبيا

 »العائدة«
مرة أخرى، شغلت وزيرة الخارجية 

األميركية السابقة هيالري كلينتون 
العالم العربي، بعد إعادة نشر رسائل 

»مهمة« طالت شخصيات سياسية نافذة 
في عدد من الدول العربية.

ورغم أن الزج باسم كلينتون خالل 
هذه الفترة بالتحديد سببه االنتخابات 

الرئاسية، والصراع بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، وهو شأن 

داخلي، إال أن بعض العرب بدوا أكثر 
اهتماما بالقضية، إذ نشرت وسائل 

إعالم عربية الرسائل القديمة، 
والمنشورة منذ خمس سنوات، 

على أنها حديثة.
المرشحة السابقة لالنتخابات 

األميركية حصلت على اهتمام 
أكبر من حجمها، وبدت من 

خالل الرسائل المعاد تداولها 
أنها المتحكم األول في قرار 

الدول العربية والوصي عليها. 
وفي إطار لعبة التجاذبات 

السياسية راح كل طرف 
يستغل اسمها في تشويه 

سمعة منافسه.
ويبقى التساؤل قائما حول 

إمكانية استقالل القرار العربي بعيدا 
عن وصاية »األم أميركا«، بغض 

النظر عن فوز رئيس جمهوري 
أو ديمقراطي بسباق االنتخابات 

األمريكية المرتقبة؟.

مهرجان »القاهرة 
السينمائي الدولي« 

يمنح منى زكي جائزة 
فاتن حمامة
13
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تنطلق رحلة أوروبية–روسية للوصول إلى 
المريخ في العام 2022. ويركز مشروع 

»إكزومارس«، الذي تأتي الرحلة في 
إطاره، على إنتاج الجانب الروسي منصة 

تهبط على سطح المريخ، بينما يصنع 
الجانب األوروبي المسبار والروفر.

وحُكِم على الرحلة األولى من المشروع 
بالفشل خالل العام 2016، بعد أن تحطم 
المسبار األوروبي قبل هبوطه على سطح 

المريخ بدقائق.

بعد ماراثون تمهيدي امتد من المغرب إلى مصر مروراً بجنيف ومالطا

رسالة الشباب من »تويوه«: ننتظر حكومة انتقالية وتوحيد املؤسسات واالنتخابات

األوضاع االقتصادية والفساد سبب رغبة 69% من الليبيني في الهجرة

امللف الليبي الرحال يحط أخيرًا في تونس

األربعاء  روسية  إذاعات  مع  مقابلة  في  الفروف، 
أنه  ليبيا  في  النشط  المتحدة  الواليات  دور 
الناطق  ورأى  وروسيا،  تركيا  إلضعاف  محاولة 
في  قالن،  إبراهيم  التركية  الرئاسة  باسم 
أظهرت  إذا  أنه  األربعاء  تلفزيونية،  تصريحات 
القضايا  إيجابية في  بأجندة  التحرك  إرادة  مصر 
للتجاوب  مستعدة  تركيا  فإن  كليبيا  اإلقليمية 
وجود حكومة جديدة  عند  أنه  ذلك. مضيفًا  مع 
في ليبيا فإن تركيا ستحافظ على مكاسبها بعد 

االتفاق المثير للجدل مع حكومة الوفاق.
األمم  مبعوث  فيه  حثت  الــذي  الوقت  وفي 
مع  اجتماع  بعد  ليبيا  إلى  باإلنابة  المتحدة 
الذين  جميع  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس 
تونس  في  السالم  مفاوضات  في  سيشاركون 
الشهر المقبل على تنحية طموحاتهم السياسية 
ممثلو  يجتمع  البالد  مصلحة  أجل  من  الخاصة 
وشخصيات  القبائل  ورجــال  المدني  المجتمع 
قبل محادثات  أكتوبر   26 في  افتراضيًا  سياسية 

تونس المباشرة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان المشير خليفة 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  أو  حفتر، 
ويليامز  قالت  سيحضران،  السراج  فائز  الوفاق 
الحضور  على  قادرين  المشاركين سيكونون  إن 
الحكومية  المناصب  عن  »إبعادهم  بشرط 

العليا«. وقالت لـ»فرانس برس« إن ذلك يشمل 
الحكومة  رئيس  ومنصب  الرئاسي  المجلس 
من  »الهدف  إن  موضحة  الوزارية،  والمناصب 

المحادثات هو التحضير لالنتخابات«.
عسكريون  قــادة  أعلن  ذلــك،  غضون  وفــي 
تشكيل  الوفاق  حكومة  قــوات  من  ومقاتلون 
فريق سياسي يمثل قوات عملية بركان الغضب، 

للمشاركة في الحوار السياسي.
ويحظى تنظيم انتخابات قريبة بدعم إقليمي 

عبدالمجيد  رئيسها  أعلن  التي  الجزائر  منها 
الصيغة  هو  االستحقاقي  الموعد  أن  تبون 
ليبيا  في  المطلوبة  الشرعية  إفراز  على  القادرة 
سعيد  قيس  مع  هاتفية  محادثات  خالل  مبديًا 
الجزائر  ترغب  وقت  في  تونس  بحوار  ترحيبه 

المشاركة في الحوار الليبي الجاري حاليًا.
التي  واللقاءات  ترتيبات حوار تونس  وتزامن 
جديدة  مبادرة  عن  فرنسا  إعالن  مع  سبقته، 
تحقيق  بحث  أجل  من  مصر  دولة  مع  بالتعاون 
حلول سياسية ألزمة ليبيا، مما يطرح مزيدًا من 
وأهدافها  المبادرات،  تعدد  بشأن  التساؤالت 
لجنة  بين  الجارية  المشاورات  تواصل  ظل  في 
في  تفاهمات  إلى  توصلها  وقرب  الليبي  الحوار 
تونس. وقال سفير فرنسا لدى القاهرة، ستيفان 
روماتيه، إن بالده تُحضر إلطالق مبادرة جديدة 
دول  تضم  مصر،  مع  بالتنسيق  ــة  األزم لحل 
األزمة،  في  الفاعلة  السياسية  واألطراف  الجوار 
إلى  للتوصل  الليبية  األطراف  دفع  على  وترتكز 
إلطالق  دائم  ووقف  مشتركة  سياسية  أجندة 

النار، حسب تصريحات صحفية.
وتحت عنوان »اإلعداد إلدارة انتقالية موحدة 
تأخير  من  القلقة  موسكو  كشفت  ليبيا«  في 
لألمم  العام  لألمين  جديد  خاص  ممثل  تعيين 
للحوار  لمنتدى  التحضير  عن  ليبيا  في  المتحدة 

السياسي المقرر أن يدعى إليه نحو مئة سياسي 
وطرابلس،  وفزان  برقة  من  عامة  وشخصيات 
الخارجية  باسم  الناطقة  تصريحات  من  وتبرز 
حول  لها،  بيان  في  زاخــاروفــا،  ماريا  الروسية 
القوى  »جميع  إشراك  المنتدى  هذا  من  الهدف 
السياسية المشاركة في المنتدى بمن في ذلك 
إذا  ما  بعد  يتضح  ولم  السابق«،  النظام  أنصار 
كانت اإلشارة الروسية تعني اجتماع تونس، أم 

غيره.
وفي األثناء يثير إعالن فائز السراج رغبته في 
نحو  بقاء  مع  التساؤالت  من  المزيد  االستقالة 
أي  حددها،  التي  المهلة  انتهاء  على  أسبوعين 
تونس  حوار  وأن  خصوصا  أكتوبر،  نهاية  قبل 
اتفاق  إلى  للتوصل  عليه  يراهن  نوفمبر  مطلع 
لم  إذا  وموحدة  جديدة  سلطة  تشكيل  على 
الدولية،  الجبهة  مستوى  على  تصدعات  تتفجر 
منعًا  منصبه  في  استمراره  إما  يعني  الذي  األمر 
لحدوث فراغ سياسي أو تمسكه باالستقالة وفق 
بمهامه،  نوابه  أحد  تكليف  مع  الزمني  الجدول 
وهو ما يفسر التحرك األممي على عدة مسارات، 
إضافة إلى انتهاء مهمة وليامز كمبعوثة أممية 
لم  الذي  الوقت  في  أيام،  خالل  رسميًا  باإلنابة 
جديد  مبعوث  تعيين  على  األمن  مجلس  يتفق 

إلى ليبيا.
الشأن  المتابعين  انشغال  إلى  اإلشارة  تبقى 
اجتماع تونس  أو  إذا كان حوار  ما  الليبي، حول 
عنه  تتمخض  عمل  اجتماع  سيكون  المرتقب 
خالل  ــة  األزم حل  مسار  تحدد  طريق  خارطة 
مكررة  نسخة  سيكون  أم  المقبلة،  المرحلة 
الوضع  بحل  تتعلق  اجتماعات،  من  سبقه  مما 
الذي  مؤتمر»برلين«  وآخرها  ليبيا،  في  المأزوم 
راهن على نجاحه كثيرون، لكنه لم يعكس على 
التزامات،  أعضاؤه من  به  تعهد  مما  أيًا  األرض 
القرار األممي بحظر توريد  وعلى رأسها تطبيق 
السالح إلى ليبيا، ويبقى سقف التفاؤل باجتماع 
واضح،  دولي  توافق  غياب  في  منخفضًا،  تونس 
الليبية،  الحالة  بشأن  حاسمة  دولية  وإرادة 
برلين  مؤتمر  مصير  ــان  األذه إلى  يعيد  مما 
من  أيًا  لكن  التفاؤل،  سقف  ارتفاع  سبقه  الذي 
عدم  جراء  األرض،  على  تنعكس  لم  مخرجاته 
تنفيذها،  حيال  بتعهداتهم  أعضائه  التزام 
بخصوص  األممي  القرار  تطبيق  رأسها  وعلى 
عدم توريد السالح إلى ليبيا، والكف عن إرسال 

إليها. المرتزقة 

»مالية الوفاق«: 41.9 مليار دينار إيرادات في 9 أشهر.. و26.1 مليار نفقات
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق أن 
إجمالي الموارد المالية العامة بلغ 41 
مليارا و959 مليون دينار ليبي، خالل 
الفترة من أول يناير للعام الجاري إلى 
وصل  فيما  المنقضي،  سبتمبر   30
إجمالي تمويل نفقات الجهات العامة 

إلى 26 مليارا و175 مليون دينار.
الــمــوارد  أن  ــوزارة  ــ ال وأوضــحــت 
قدرت  ذاتها  الفترة  خــالل  النفطية 
دينار،  مليون  و259  مليارات  بخمسة 
والموارد السيادية األخرى بمليار و613 
الموارد  إجمالي  ليصل  دينار،  مليون 
ستة  إلى  األخرى  والسيادية  النفطية 

مليارات و872 مليون دينار.
السيادية  ــوارد  ــمـ الـ وتـــوزعـــت 
األخرى، إلى: مليار و613 مليون دينار 
للضرائب والرسوم على دخل األنشطة 
إيـــرادات  ــدرت  ق فيما  االقتصادية، 
الجمارك بـ151 مليون دينار، وإيرادات 
دينار،  ماليين  بــــ310  االتــصــاالت 
بـ200  المركزي  ليبيا  مصرف  وأرباح 
مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات 
بالسوق المحلية بـ100 مليون دينار، 

األخرى  ــرادات  واإلي الخدمات  ورسوم 
بـ277 مليون دينار.

أن  إلــى  ــوزارة  الـ بيانات  وأشـــارت 
الجهاد  ضريبة  من  الترتيبات  تمويل 
بلغ   »2016 لسنة   25« قانون  وفق 
األرصدة  ووصلت  دينار،  مليون   12
المرحلة من حسابات الجهات العاملة 
الممولة من الخزانة العامة عن العام 

2019 إلى 407 ماليين دينار.
الرسم  ــرادات  ــ إيـ بلغت  وفيما 
 15 األجنبي  النقد  بيع  من  اإلضافي 
مليارا و27 مليون دينار، وصل تمويل 

»قرض حسن« مصرف ليبيا المركزي 
إلى 19 مليارا و529 مليون دينار.

األول«  »الباب  المرتبات  والتهمت 
النصيب األكبر من اإلنفاق بـ16 مليارا 
و223 مليون دينار، ثم بعدها نفقات 
التي  والتشغيل  والتجهيز  التسيير 
دينار،  مليون  و578  بمليارين  قدرت 
بـ368  التنمية  وبرامج  مشروعات  ثم 
الدعم،  نفقات  وبعدها  دينار،  مليون 
والمقدرة بأربعة مليارات و200 مليون 
دينار، ثم ملياران و806 ماليين دينار 

لباب الطوارئ.

طرابلس–الوسط

الحوار  ملتقى  عقد  على  ــرأي  ال استقر  أخيرا 
ألسباب  عقده  تعذر  بعد  تونس،  في  الليبي 
من  سلسلة  وتعد  جنيف،  في  واضحة  ليست 
ومالطا،  مصر  إلى  المغرب  من  امتدت  لقاءات 
األزمة  بمسارات  تعلقت  كلها  وتونس،  جنيف 
في  مبادرات  عن  حديث  ــوازاة  م في  الليبية، 
السياق نفسه، آخرها ما سبق أن أعلنه الرئيس 
الفرنسي، ماكرون عن االتجاه نحو عقد اجتماع 

لدول الجوار محوره األزمة الليبية.
النواب  مجلسي  ممثلي  اجتماعات  وأسفرت 
الهيئة  من  وأعضاء  للدولة  األعلى  والمجلس 
ضمن  الــقــاهــرة  فــي  للدستور  التأسيسية 
ليبيا  األممية في  البعثة  ترعاها  التي  المسارات 
مصر  في  ثانية  جولة  عقد  على  االتفاق  عن 
الترتيبات  حول  البناءة  المناقشات  الستكمال 
إنهاء  ــرورة  ض إلــى  دعــت  بعدما  الدستورية 
نتيجة  إال  ذلك  يكن  ولم  االنتقالية،  المرحلة 
قاعدة  حول  اللجنة  داخل  الخالف  هوة  اتساع 
يرجح  مما  االنتخابات،  الستكمال  دستورية 
تشكيل  بعد  ما  إلــى  المسألة  حسم  تأجيل 

مجلس رئاسي جديد.
بتعديل دستور  النواب  وبينما طالب مجلس 
أو  سنوات  خمس  لمدة  به  األخــذ  مع   1951
جانب  إلى  جديد  دستور  لكتابة  لجنة  تشكيل 
مزدوجي  تولي  بحظر  المتعلقة  المادة  إلغاء 
مجلس  تمسك  السيادية،  المناصب  الجنسية 
بمشروع  التأسيسية  الهيئة  وأعضاء  الدولة 

الدستور ووجوب طرحه على االستفتاء.
الحاضرين  بيان  في  األممية  البعثة  وحثت 
يضمن  قانوني  باتفاق  الخروج  »ضرورة  على 
بتفعيل  تسمح  توافقية  دستورية  ترتيبات 

االتفاق السياسي الشامل«.
تحت  بــدأ  الــذي  الزخم  مراقبون  ويربط 
بين  موقت  بتحالف  المتحدة  األمــم  رعاية 
والــواليــات  وألمانيا  ومصر  وروســيــا  تركيا 
يمكن  حيث  التسوية،  عملية  لدعم  المتحدة 
إعــادة  في  مصلحة  وروســيــا  تركيا  تجد  أن 
على  حفاظهما  مع  الليبي  االقتصاد  تشغيل 
لكل  النفوذ  ومناطق  العسكري  وجودهما 
فسيعودون  األمر  ينجح  لم  إذا  لكن  منهما، 

الحرب. منطق  إلى 
سيرغي  الــروســي،  الخارجية  ــر  وزي واعتبر 

)الرئاسة التونسية( •  الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة البعثة األممية باإلنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز االثنين 12 أكتوبر 2020.      

إنقاذ 10 آالف مهاجر 
قبالة السواحل الليبية

أنقذت المنظمة الدولية للهجرة نحو عشرة آالف 
مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام 

الجاري حتى أوائل أكتوبر، من بينهم 671 امرأة 
و532 طفال.

وقالت المنظمة إن 199 مهاجرا لقوا حتفهم 
وفقد 275 آخرون على طريق وسط البحر األبيض 

المتوسط خالل الفترة ذاتها، مشيرة إلى إنقاذ 
391 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، خالل الفترة 

من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري فقط. وأضافت أن 
دول أوروبا »وبدافع من الرغبة في وقف وصول 

المهاجرين والالجئين بأي ثمن« تتحايل على 
القوانين الدولية التي تحظر عمليات اإلعادة من 

دون اشتراط تقديم ضمانات صارمة في مجال 
حقوق اإلنسان. وال يزال آالف المهاجرين غير 

الشرعيين، الذين أنقذوا في البحر أو اعتقلتهم 
السلطات، محتجزين بمراكز في ليبيا، على 

الرغم من الدعوات الدولية المتكررة إلغالق 
هذه المراكز. وكان مجلس األمن الدولي اعتمد 

باإلجماع، في الثالث من أكتوبر الجاري، قرارا مدد 
بمقتضاه السماح للدول األوروبية، باعتراض سفن 

ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا 
لمدة عام آخر.

 طرابلس، الرباط ، جنيف، ،القاهرة- الوسط

الليبي  الــوطــنــي  المنتخب  اخــتــتــم 
الخارجي  معسكره  القدم  لكرة  األول 
األسبوعين،  قرابة  واستمر  بتونس، 
في  وتــحــضــيــرات  أول  تجمع  سبقه 
يرض  لم  المعسكر  لكن  زوارة،  مدينة 
ســارت  أن  بعد  الجميع،  طــمــوحــات 
عن  فضال  بطيئة،  بوتيرة  ــاع  األوض
منتخب  أمــام  الودية  المباراة  إلغاء 
تــوغــو. وتــعــذر وصـــول الــعــديــد من 
إصابة  بخالف  المحترفين،  الالعبين 
»كــورونــا«،  بفيروس  منهم  البعض 
إتــمــام  أمـــام  ــال  ــائ ح جميعا  لــتــقــف 
الجهاز  خطط  كما  المعسكر  برنامج 
علي  بقيادة  الجديد  الوطني  الفني 
ودية  بتجربة  اكتفى  الذي  المرجيني، 
االتحاد  أيام  أجندة  دولية واحدة ضمن 
أمــام  »فيفا«،  الــقــدم  لكرة  الــدولــي 
بهدفين  وخسرها  القمر،  جزر  منتخب 

بهدف. متقدما  كان  أن  بعد  لهدف، 
للجهاز  كافية  تكن  لــم  التجربة 

جاهزية  على  للوقوف  الجديد  الفني 
على  ــرب  ق عــن  والــتــعــرف  الالعبين 
مجريات  وأبانت  وإمكاناتهم،  قدراتهم 
»فرسان  العبي  تأثر  مــدى  المباراة 
السلبية  الــفــراغ  بفترة  المتوسط« 

عن  وابتعادهم  الطويلة  والــتــوقــف 
التنافسية.  والمباريات  المالعب  أجواء 
ــى  األول القمر  ــزر  ج تجربة  وكشفت 
مدى  عن  طويلة  فترة  منذ  والوحيدة 
المزيد  ــى  إل الوطني  الفريق  حاجة 

التجريبية  الــوديــة  المباريات  مــن 
ولمزيد  الالعبين،  لتجهيز  والجرعات 
ما  بحسب  والتجانس،  التناغم  من 
الترهوني  كمال  المنتخب  مدير  أكده 
»الوسط«.  جريدة  إلى  تصريحاته  في 
قيمة  أو  معنى  »ال  الترهوني:  وقــال 
غياب  فــي  التدريبية  للمعسكرات 
أن  خصوصا  ــة«،  ــودي ال الــمــبــاريــات 
كاف  وقــت  يفصله  يعد  لــم  الفريق 
االستوائية  غينيا  لمواجهتي  للتحضير 
خالل  قليلة  أسابيع  بعد  الحاسمتين، 
الجولتين  ضمن  المقبل،  نوفمبر  شهر 
المجموعة  لتصفيات  والرابعة  الثالثة 
كان  لتصفيات  العاشرة  األفريقية 
سيستقبل  حيث   ،2022 الكاميرون 
منتخب  أوال  الليبي  الوطني  المنتخب 
التاسع  في  بمصر  االستوائية  غينيا 
سيتحول  ثم  المقبل،  نوفمبر  شهر  من 
غينيا  لمواجهة  أسبوع  من  بأقل  بعدها 

بماالبو. بملعبه  االستوائية 

 النواب اقترح األخذ بدستور 1951 
لمدة خمس سنوات أو تشكيل لجنة 

لكتابة دستور جديد

روماتيه: فرنسا تُحضر إلطالق مبادرة 
جديدة بالتنسيق مع مصر ودول 

الجوار واألطراف السياسية الفاعلة

املحترف الليبي 
يفرض نفسه على 

دوريات دول الجوار

  املنتخب يبحث عن تصحيح املسار استعدادًا لغينيا االستوائية
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للمرة الثالثة يجري تأجيل طرح فيلم »وندر وومان« الجديد للمخرجة باتي 
جنكينز، خالل جائحة فيروس »كورونا«، واآلن تدق المخرجة ناقوس الخطر بأن 

تجربة الذهاب لمشاهدة األفالم تواجه تهديدا حقيقيا.
وجنكينز من بين عشرات من كبار مخرجي هوليوود الذين يناشدون حكومة 

الواليات المتحدة توفير المال لدور السينما، وحذرت من إمكانية اختفاء تقليد 
الذهاب إلى السينما الذي يبلغ عمره قرنا من الزمان من الثقافة األميركية، 

وفقا لوكالة »رويترز«.
وقالت في مقابلة في لوس أنجليس: »إذا أغلقنا دور العرض فسيكون هذا 

إجراء ال يمكن العدول عنه، يمكن أن نفقد تجربة الذهاب إلى السينما إلى 
األبد«، وبينما انتعش تقليد الذهاب إلى السينما في بعض البلدان بعد 

اإلغالق العالمي في مارس، فإن السوق األميركية تواجه صعوبة.
وأغلقت مجموعة سينيوورلد دور عرض أعيد فتحها في أغسطس، 
وقالت الرابطة الوطنية لمالكي دور العرض إن %69 من شركات 

السينما الصغيرة والمتوسطة الحجم قد تضطر إلى تقديم طلب 
إفالس أو تغلق نهائيا.

فرقة »كوين« تحقق أكثر من 7 ماليني مشاهدة

تأجيل طرح فيلمتأجيل طرح فيلم
»وندر وومان« للمرة الثالثة»وندر وومان« للمرة الثالثة

الروك أكثر من سبعة ماليين مشاهدة على  حققت فرقة »كوين« لموسيقى 
موقع »يوتيوب«، كما عادت للصدارة وتبوأت المركز األول على مستوى ألبومات 
إنجلترا من جديد، حيث كان تعاون فرقة »كوين« البريطانية مع المغنى األميركي 
آدم المبيرت في ألبوم »اليف أروند ذا ورلد« وثيقة جديدة للنجاح، حيث حصدت 
اإلشادات من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء من حول العالم، فقد تصدر »كوين 
موقع  وأشار  األسبوع.  لهذا  إنجلترا  في  األلبومات  أفضل  قائمة  المبرت«  وآدم 
»شارتس« إلى أن األلبوم المتصدر لهذا األسبوع هو أول ألبوم في الصدارة لفرقة 

كوين منذ 25 عاما، وعلق المبيرت عن تصدره هذه القائمة: »أشعر بسعادة 
غامرة ألننا رقم 1، أنا من أكثر األشخاص حظا في العالم ألتمكن من العمل 

مع براين وروجر، ويسعدني أن يستمتع الناس بهذا األلبوم، واحتفالنا بأيقونة 
الموسيقى كوين بعد كل هذه السنوات هو أمر مذهل«. وسيطرت فرقة الفتيات 

الكورية الجنوبية »بالك بنك« على المركز الثاني هذا األسبوع بألبومهن األول 
باللغة الكورية بعنوان »ذا ألبوم«، أما المركز الثالث فكان من نصيب ألبوم »وات 

ذا ستوري.. مورنغ غلوري« لفرقة الروك الشهيرة »أوسيس«.

»أبل«  شركة  إعالن  قبيل  التسريبات  تتوالى 

األميركية عن هاتفها المنتظر »آيفون 12«، 

أن  البريطانية  ميل«  »ديلي  جريدة  وذكرت 

على  قادرة  ستكون  الجديد  الهاتف  كاميرا 

قدرة  يفوق  بما  مرة،   30 »زووم«  التكبير 

النسخة السابقة بثالثة أضعاف، وفق »سكاي 

تسريبات  في  متخصص  حساب  وقال  نيوز«، 

»التكبير  إن  »تويتر«  على  آيفون  هواتف 

الجديد سيمثل نقلة هائلة هذا العام«.

وأضاف الحساب المجهول الهوية أن »أبل« 

دخلت قبل أشهر في شراكة مع إحدى الشركات 

التابعة للمنافس »سامسونغ« وشركة صينية 

أخرى من أجل تحسين كاميرا الهاتف الجديد، 

على  األميركية  الشركة  تركيز  أن  ويبدو 

تطوير أداء كاميرا هاتفها الذكي يأتي بسبب 

التحديثات الواسعة التي أدخلتها »سامسونغ« 

الذي  ألترا«،   20 نوت  على هاتفها »غالكسي 

 108 إلى  تصل  بدقة  كاميراته  إحدى  تتميز 

ميغابيكسل، وهو رقم غير مسبوق.

تسريب جديد عن هاتف 
»آيفون 12«

الرسمي لألخبار العربية»نبض« يصبح املزود 

هاشتاغ

أطلق عدد من النشطاء والمدونين 
ومنظمات المجتمع المدني هاشتاغ »#الحرية_
لوليد_الحضيري«، للمطالبة باإلفراج عن مدير 

مكتب العالقات والتعاون الدولي باللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان، وليد الحضيري.

وناشدت حركة »تنوير« األجهزة المسؤولة 
عن اعتقال وليد الحضيري باإلفراج الفوري واتباع 
اإلجراءات القانونية واحترام القانون وعدم اتباع 

إجراءات اإلخفاء القسري للمواطنين.
ولفتت حركة »تنوير« أن هذه اإلجراءات المتبعة 

هي إجراءات أمنية غير قانونية، وتتعارض مع ما 
نص عليه قانون اإلجراءات الجنائية الليبي، وكذلك 

تتنافى مع التزامات الدولة الليبية حيال حماية 
المدافعين عن حقوق اإلنسان وحماية وصون حقوق 

اإلنسان وضمان سيادة القانون والعدالة في ليبيا.

CINEMA
CINEMA

أعلنت منصة »نبض« لبث األخبار العربية في 

العالم، عن شراكتها اإلستراتيجية مع »هواوي«، 

والتي بموجبها ستقدم »نبض« محتوى عربيا 

مخصصا لمستخدمي هواتف »هواوي« الذكية 

أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 

من خالل »مساعد هواوي« و»متصفح هواوي«، 

ويتيح التحالف الجديد بين »نبض« و»هواوي« 

تقديم موجز لألخبار العربية المخصصة لكل 

مستخدم من خالل »مساعد هواوي« و»متصفح 

المستخدمين  لماليين  يقدم  حيث  هواوي«؛ 

العرب في جميع أنحاء العالم أحدث األخبار التي 

تهمهم بالفعل. ويتم ذلك من خالل االستفادة 

الذي  »نبض«  لمحرك  الذكي  المحتوى  من 

يعتمد على البيانات اآلنية التي يتم الحصول 

الهائل  الجماهيري  الوصول  عليها من خالل 
لـ»نبض«، وفقا لبيان.

من  سابق  وقت  في  »هواوي«  وأطلقت 

ينقل  الذي  هواوي«  »مساعد  العام  هذا 

األداء  من  جديد  مستوى  إلى  المستخدمين 

على  العثور  في  يساعدهم  حيث  الذكي، 

الخدمات والمعلومات حينما وحيثما يحتاجون 

»نبض«  لمنصة  التعاون  هذا  ويتيح  إليها. 

تقديم أخبار مخصصة لكل مستخدم وجذابة 

للغاية، وذلك من خالل موجز أنباء مخصص 

و»متصفح  هواوي«  »مساعد  ضمن  ومدرج 

علم  على  المستخدمين  إلبقاء  هواوي«، 

بأحدث األخبار وأبرزها وأكثرها أهمية .

لخدمة  التحديثات  من  عدد  عن  »يوتيوب«  منصة  أعلنت 

أن  من  للتأكد   »YouTube Music« ميوزك«  »يوتيوب 

التحديثات  وتشمل  والمنافسة،  للعمل  جاهزة  الخدمة 

التلفاز  ألجهزة   »YouTube Music TV« الخدمة  تطبيق 

البث  وجهاز   »Android TV« التشغيل  بنظام  العاملة 

.»Chromecast with Google TV« الجديد

لمستخدمي  يمكن  تدوينة:  في  الشركة  وقالت 

التشغيل  قوائم  إلى  الوصول  اآلن   »YouTube Music«

المتاحة  مكتباتهم  في  المفضلة  واألغاني  المحفوظة 

الذكية.  التلفاز  أجهزة  لجميع  بالنسبة 

ميوزك«  »يوتيوب  التبويب  عالمة  في  الخيارات  وتظهر 

التحديث  يتضمن  كما   ،»YouTube TV« تطبيق  داخل 

واألعمال  األلبومات  إلظهار  جديدة  مرئية  عناصر  أيضا 

التشغيل. لقائمة  الفنية 

من  المزيد  لجلب  بجد  نعمل  نحن  التدوينة:  في  وجاء   

مستخدمو  وسيتمكن   ،»YouTube Music« إلى  الميزات 

مدفوعة  حسابات  لديهم  ليس  الذين  ميوزك«  »يوتيوب 

في  الموسيقى  تشغيل  مواصلة  من  المقبلة  األشهر  في 

التطبيق. من  الخروج  بعد  الخلفية 

» YouTube Music« تعلن 

عن تحديثات جديدة

»غوغل« تطلق مبادرة ملساعدة منطقة الشرق األوسط
األوسط  الشرق  في  جديدة  مبادرة  »غوغل«  األميركية  التكنولوجيا  شركة  أطلقت 
وشمال أفريقيا، ببرنامجها األكبر حتى اآلن في المنطقة لتسريع تعافيها االقتصادي 
تبلغ  التي  المالية  والمنح  والتدريب  األدوات  تقديم  عبر  الرقمي  التحول  خالل  من 
عمل،  عن  والباحثين  المحلية  الشركات  لتمكين  دوالر  مليون   13 من  أكثر  قيمتها 
ومن خالل مبادرة انطلق بقوة مع »غوغل« »Grow Stronger with Google«، فإن 
الشركة تساعد 150000 شركة في السعودية واإلمارات على دخول عالم اإلنترنت من 
الرقمي،  التسويق  على  وتدريبها   »Google My Business« إدراجها ضمن  خالل 
وقد تعاونت »غوغل« مع البريد السعودي وغرفة تجارة وصناعة دبي لتسهيل هذه 
العملية. وتساعد الشركة المملوكة لشركة »ألفابت« الناس من خالل هذه المبادرة 
على  التجارية  األعمال  ومساعدة  وظائف،  على  والعثور  جديدة،  مهارات  تعلم  على 
التي  والسياحة  التجزئة  قطاعي  في  الموجودة  تلك  خصوصا  اإلنترنت،  عبر  النمو 
واالئتمانات  اإلعالنية  والمنح  القروض  المالية  المساعدة  وتشمل  بشدة،  تأثرت 
لمختلف الحكومات والمؤسسات االجتماعية والشركات التي تأثرت بالوباء، باإلضافة 
إلى مساهمة الشركة المستمرة في األعمال المحلية واإلقليمية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
وقال لينو كاتاروزي »Lino Cattaruzzi«، المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا في »غوغل«: »كانت األدوات عبر اإلنترنت شريان 
تساعد  أن  ويمكن  الوباء،  تفشي  أثناء  للكثيرين  بالنسبة  الحياة 

الفرص المتاحة عبر اإلنترنت األشخاص والشركات والمجتمعات في 
اإلمارات المتحدة والمنطقة األوسع على التعافي بشكل أقوى«.

وستقوم الشركة أيضا بصرف منح بقيمة 1.1 مليون دوالر لمؤسسات، 
مثل منظمة السياحة العربية ومنظمة شباب األعمال الدولية، تساعد 

رواد األعمال في جميع أنحاء المنطقة، وتأتي مبادرة »غوغل« في الوقت 
الذي أدى فيه الوباء إلى قلب االقتصاد العالمي، وترك الماليين عاطلين 

التزمت »غوغل«  المنطقة،  العمل، وكجزء من مبادرتها على مستوى  عن 
األوسط  الشرق  ما يقرب من مليون شخص وشركة في منطقة  بمساعدة 

لتعلم المهارات الرقمية وتنمية أعمالهم بحلول نهاية العام المقبل، وتتجه 
مثل  المتقدمة،  الرقمية  المهارات  على  400000 مطور  تدريب  إلى  »غوغل« 

التعلم اآللي والذكاء الصناعي، وسيكون من بين هؤالء ما يقرب من 140000 
تسريع،  برنامج  أيضا  البحث  عمالقة  وأطلقت  السعودية،  العربية  المملكة  في 

الذي يقوم موظفو »غوغل« الخبراء من خالله بتوجيه وتدريب الشركات الناشئة 
اإلقليمية في مجال التسويق الرقمي.

عالمية  سياسة  إطالق  بصدد  إنها  »فيسبوك«  شركة  قالت 

على  الحصول  عن  الناس  تثني  التي  اإلعالنات  تحظر  جديدة 

اللقاحات، وكان لدى الشركة سابقا سياسة ضد أكاذيب اللقاحات 
التي حددتها علنا منظمات الصحة العالمية.

جين،  شينج  كانج  الشركة،  في  الصحة  قسم  رئيس  وقال 

ومدير إدارة المنتجات، روب ليذرن، في منشور: »اآلن، إن كان 

فسنرفضه«،  لقاح،  على  الحصول  عن  ما  شخصا  يثني  اإلعالن 

السياسية  التغييرات  من  سلسلة  وسط  الجديد  الحظر  ويأتي 

التي أعلنتها الشركة لتخليص شبكاتها االجتماعية من المحتوى 
اإلشكالي الذي كانت مترددة في حظره سابقا.

ويتضمن هذا حظرا على المحتوى الذي ينكر الهولوكوست، 

باإلضافة  الحالي،  األسبوع  من  سابق  وقت  في  عنه  أعلن  وقد 

التي تتبنى »نظرية مؤامرة«  إلى حظر الصفحات والمجموعات 

لإلعالنات  موقت  حظر  عن  الشركة  وأعلنت  الماضي.  األسبوع 

السياسية بعد االنتخابات األميركية في 3 نوفمبر المقبل، كما 

نزع  إلى  تسعى  إعالنات  أي  حظر  عن  الماضي  الشهر  أعلنت 

الشرعية عن نتائج االنتخابات األميركية، وقررت الشهر الماضي 

االجتماعية  شبكتها  على  الموجودة  المجموعات  انتشار  وقف 

التي تركز على تقديم النصائح الصحية للمستخدمين، وستظل 

بشأن اللقاحات،»فيسبوك« تسمح باإلعالنات التي تدافع عن سياسات الحكومة 

املضللة عن التطعيم»فيسبوك« تحظر نشر اإلعالنات 

كافحت منصة »eBay« مبيعات المنتجات المقلدة عبر إطالقها خدمة مصادقة جديدة 
تدعي  ما  مع  تتطابق  المنصة  على  المباعة  األحذية  أن  من  للتحقق  الرياضية  لألحذية 

قوائمهم، بحيث من المفترض أن تبدأ بالعمل في 25 أكتوبر الجاري.
وتغطي خدمة المصادقة أشهر أنماط األحذية الرياضية والعالمات التجارية، مع توسعها 
بحلول أوائل العام 2021 لتشمل جميع األحذية الرياضية المباعة بأكثر من 100 دوالر عبر 
بمثابة  للتحصيل  القابلة  الرياضية  األحذية  وتعد  المتحدة،  الواليات  في   »eBay« منصة 
األحذية يقتصر وجودها على بضعة  أن بعض  إلى  المعلومات  نشاط تجاري كبير، وتشير 
بيعها  يمكن  الشائعة  اإلصدارات  أن  يعني  مما  األزواج،  عشرات  أو  آالف 
أن  الدوالرات. ويعني هذا  أو عشرات اآلالف من  آالف  إلى  بما يصل 
حيث صادر ضباط  السوق،  في  رائجة  أصبحت  المقلدة  المنتجات 
العام  من  واحدة  حادثة  في  األميركية  الحدود  وحماية  الجمارك 
الماضي أكثر من 14000 حذاء نايك »Nike« مزيف تم شحنها 
الشركات  بعض  واستكشفت  أنجليس.  لوس  إلى  الصين  من 
الحلول التقنية لهذه المشكلة، إال أن الفحص المادي هو الطريقة 

األكثر موثوقية لضمان أن األحذية الرياضية أصلية،

شعر الحكمة
بيع الرجاجيل مانعرفوه... وشيل الكالم موش لنا.

علي عزة النفس صغيرنا انربوه... وان صار اخلطأ يلزمنا.

نحكو فالوجه واصدار... وشيل الكالم موش لنا

وقدر الرجال فوق روسنا انشيلوه... والسيه ماجتى منا.

» eBay« تكافح مبيعات 
املنتجات املقلدة

●  حملة تطوعية لترميم المدينة القديمة بـ  جادو .

كلمة1000
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مع سكوت البنادق، ارتفع صوت 
الحوار بين األطراف الليبية، التي 

واصلت جوالتها الماراثونية 
وعقدت اجتماعات مكثفة خالل 

األسابيع األخيرة في عدد من 
مدن العالم، للتوصل إلى اتفاق 
سياسي شامل وإجراء انتخابات 

في مدى زمني قصير، فضال عن 
استعادة المؤسسات سيادتها، 

األمر الذي رحب به المجتمع 
الدولي، ال سيما مع رعاية األمم 

ال صوت يعلو على »احلوار«..المتحدة الحوار.

تونس بوابة جديدة الجتماعات الفرقاء الليبيني.. 
وتفاؤل بمستقبل املفاوضات

الحوارات  تتركز  تونس،  ثم  جنيف  إلى  القاهرة  من 
الراهن، ففي حين استضافت العاصمة  خالل الوقت 
المصرية اجتماعات بين وفدين من مجلسي النواب 
تشهد  أكتوبر،  و13   11 أيام  بين  للدولة  واألعلى 
تونس في نوفمبر المقبل الجولة القادمة من الحوار 
الذي ترعاه البعثة األممية لدى ليبيا، بعد عقد ندوة 
افتراضية بعنوان »الحوار السياسي.. واقع وتحديات«، 
الثالثاء، بحضور المبعوثة األممية باإلنابة ستيفاني 
وليامز، على حين تستأنف المحادثات العسكرية التي 

تيسرها األمم المتحدة في جنيف في 19 أكتوبر.
األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  ممثلو  واتفق 
للدولة خالل اجتماعهم في القاهرة على ضرورة إنهاء 
المرحلة االنتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة. 
وجرت مناقشات قانونية حول إمكانية االستفتاء على 
على  وطرحت  عدمه،  من  الحالي  الدستور  مشروع 
بيان  وفق  عدة،  ومقترحات  آراء  المفاوضات  طاولة 
مشترك صادر عن االجتماع، فيما حثت البعثة األممية 
الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن 
االتفاق  بتفعيل  تسمح  توافقية،  دستورية  ترتيبات 
فائقة  »مرونة  الطرفان  وأبــدى  الشامل.  السياسي 
المناقشات،  في  االستمرار  على  واتفقا  الحوار«،  في 
وأعرب الوفدان عن رغبتيهما في عقد جولة ثانية في 
مصر الستكمال المناقشات »البناءة« حول الترتيبات 
الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب حوارا مجتمعيا 
للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبالد بالمضي 
قدما في المسار الدستوري، حسب البيان الصادر عن 

االجتماع.

ال مشاركة ألصحاب المناصب
المصالح  أصحاب  مشاركة  عدم  ألهمية  وتأكيدا 
الخاصة في الحوار، أرسلت البعثة األممية تعهدا كتابيا 
إلى المشاركين في منتدى الحوار المزمع عقده مطلع 
شهر نوفمبر المقبل في تونس، حسبما أكد مصدر 

مقرب من البعثة لـ»الوسط«.
منتدى  في  المشاركين  على  التعهد  ويشترط 
الحوار السياسي »عدم الترشح أو قبول منصب رئيس 
الرئاسي،  المجلس  وأعضاء 
الحكومة،  وأعضاء  رئيس 
والمناصب السيادية التي 
يكلف الملتقى بتقريرها، 
الفترة  ــالل  خـ وذلـــك 
تسبق  التي  التمهيدية 

أكبر  وإلضفاء  الليبيين  رغبة  عند  نزوال  االنتخابات.. 
قدر من المصداقية ولضمان عدم تضارب المصالح 

وترسيخا لمبدأ التداول السلمي للسلطة«.
ووضعت البعثة األممية شروطا الختيار المشاركين 
في منتدى الحوار السياسي الليبي من أهمها االمتناع 
عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب 
جديد للسلطة التنفيذية، وأن يكون االجتماع بحسن 
أجل مصلحة  والتضامن من  التعاون  نية وبروح من 
خطاب  استخدام  عن  المشاركون  يحجم  وأن  ليبيا، 
»استجابة  وذلك  العنف،  على  والتحريض  الكراهية 
لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي«.

ويهدف ملتقى الحوار بشكل عام إلى تحقيق رؤية 
موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى 
ممكن،  زمني  إطار  أقصر  في  وطنية  انتخابات  إجراء 
من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية 

للمؤسسات الليبية، وفق البعثة.
التقدم  إلى  الحوار  من  المقبلة  الجولة  وتستند 
المحرز واآلراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات 
والتفاهمات  مونترو،  ذلك توصيات  بما في  األخيرة، 

التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة.
وبخصوص اختيار المشاركين، قالت البعثة إنهم 
للشعب  الرئيسية  المكونات  مختلف  من  سيكونون 
»مبادئ  أســاس  على  سيتم  االختيار  وإن  الليبي، 
والسياسي  والعرقي  الجغرافي  والتمثيل  الشمولية 
والقبلي واالجتماعي العادل، مع التزام راسخ بالمشاركة 

الهادفة للمرأة الليبية والشباب«.

ترحيب أميركي وأوروبي
بدوره، أكد سفير الواليات المتحدة األميركية لدى 
لعملية  الكامل  بالده  دعم  نورالند،  ريتشارد  ليبيا، 
األمم  تسيرها  التي  الليبي  السياسي  الحوار  منتدى 
المتحدة، مشددا على ضرورة أن تسهم في تحقيق حل 
ليبي سيادي إلنهاء الصراع، وتعزيز الشفافية في إدارة 
اللمسات األخيرة  الليبية، ووضع  الموارد االقتصادية 

على خارطة طريق لالنتخابات الوطنية.
السفير  أكد  ووليامز،  نورالند  بين  اجتماع  وخالل 
نجاح  في  تونس  مساهمات  تقديره  عن  األميركي 
منتدى الحوار المقبل. كما رحب باستئناف المحادثات 
على  ستبنى  ــه  أن معتبرا  جنيف،  فــي  العسكرية 
في  مصر  استضافتها  التي  الناجحة«  »االجتماعات 
السالح  نزع  حل  نحو  مهمة  خطوة  وتمثل  الغردقة، 
في وسط ليبيا، والخروج النهائي للعناصر العسكرية 

األجنبية من البالد.
في  سيما  ال  األخيرة،  مشاوراتي  »بعد  وأضــاف: 
المتحدة  الواليات  أن  ثقة  على  أنا  وأنقرة،  القاهرة 

مصطفة إلى جانب الشركاء الدوليين الرئيسيين لدعم 
بـ»األطراف  مشيدا  الليبية–الليبية«،  الحوارات  هذه 
الليبية المستعدة لوضع المصلحة الوطنية في مقدمة 
أجنداتها الشخصية من خالل منتدى الحوار السياسي 

الليبي«.
لمحادثات  الطريق  بـ»خارطة  ألمانيا  رحبت  كما 
المتحدة  األمم  بعثة  قدمتها  التي  الليبية،  السالم 
للدعم في ليبيا«. وقال المركز األلماني لإلعالم التابع 
لوزارة الخارجية إن نجاح خارطة الطريق هذه يتحقق 
عبر وضع »الشروط المسبقة لوقف إطالق النار الذي 
تفاوض عليه الليبيون، واالتفاق على حكومة جديدة 

موحدة، )تمهيدا( النتخابات برلمانية ورئاسية«.
ودعت برلين جميع الفاعلين السياسيين في ليبيا 
إلى دعم هذه العملية بشكل بناء، كما حثت الشركاء 
الدوليين على التأثير بشكل إيجابي على أطراف النزاع 
في  استمرارها  وأكدت  المتحدة،  األمم  جهود  ودعم 

دعم جهود البعثة األممية.
أما سفير االتحاد األوروبي الجديد لدى ليبيا، خوسيه 
أنطونيو ساباديل، فشدد على »ضرورة إجراء انتخابات 
برلمانية لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة وتهيئة 
الدستور«،  على  االستفتاء  أجل  من  السياسي  المناخ 

محمد  الرئاسي،  المجلس  عضو  لقائه  خالل  وذلك 
عماري زايد.

األوضاع  مستجدات  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 
المحادثات  ومسار  ليبيا  في  والعسكرية  السياسية 
الحالية، والتأكيد على توحيد كل المسارات التي تهدف 
إلجراء االنتخابات، ودور االتحاد األوروبي في حل األزمة 
الحديث عن  الليبية وفق مسارات برلين. كما تناول 
مظلة  تحت  االقتصادية  العمل  مجموعة  اجتماعات 
برلين، ودعمها لضمان استمرار تدفق النفط وعدم 

استغالله في المساومات السياسية.

الجاهزية إلعالن اتفاق
من جانبه، وفي ضوء هذه االجتماعات التي تتوزع 
بين أكثر من دولة عربية وأجنبية، قال وزير الداخلية 
في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن »البيئة جاهزة اآلن 
في ليبيا إلعالن اتفاق سياسي« يجمع كل الليبيين، 
مشيرا إلى أن نتائج ومخرجات اللقاءات الخارجية بين 
»الفرقاء«، خير دليل على ذلك، و»هي فترة تاريخية 

لليبيا«.
االتحاد  بعثة  رئيس  لقائه  خالل  باشاغا،  وأضاف 
األوروبي، الثالثاء، أن ليبيا تتطلع إلى دعم دول االتحاد 

الخدمية،  خصوصا  المجاالت  كل  في  لها  األوروبــي 
سياسية  »قيادة  إلى  يتطلعون  الليبيين  أن  موضحا 
واحدة تخرج بالبالد إلى بر األمان، بعيدا عن أي جهوية 

أو مناطقية«.
وفي الوقت ذاته، أشار باشاغا إلى أن »وجود مرتزقة 
فاغنر في الحقول النفطية أربك المشهد السياسي في 
أو حاضر مع  لدينا عداء سابق  ليس  أنه  رغم  البالد، 

روسيا«.

غياب السراج وحفتر
أكدت  تونس،  في  المرتقب  الحوار  يخص  وفيما 
وليامز أنه سيكون مفتوحا فقط أمام القياديين الذين 
الحصول  هدفهم  وليس  »ببلدهم«،  أوال  يفكرون 
الرئيس  لقاء مع  على مناصب حكومية. وتابعت في 
التونسي قيس سعيد: »نأمل أن نرى أشخاصا لم يأتوا 
إلى هنا من أجل خدمة مستقبلهم السياسي بل من 

أجل بلدهم«.
طبرق  برلمان  أعضاء  من  عددا  الحوار  وسيضم 
»شرق« والمجلس األعلى للدولة »غرب«، ومشاركين 
اختارتهم األمم المتحدة، وفق وليامز. وعند سؤالها 
عن مشاركة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة 

حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج في الحوار، 
أجابت المبعوثة أن »شرط المشاركة في هذا الحوار 
هو التخلي عن المطالبة بتولي مناصب حكومية عليا«.
صحفي:  مؤتمر  خالل  برس«  لـ»فرانس  وقالت 
الــوزراء  ورئاسة  الرئاسي  المجلس  ذلك  »ويشمل 
والوزارات ومختلف المناصب السيادية، فهدف االجتماع 

هو التوصل إلى إجراء انتخابات وطنية«.
نقاش جزائري تونسي عن األزمة

عثمان  التونسي  الخارجية  وزير  دعا  جهته،  من 
الجرندي إلى »حوار مباشر بين الليبيين، بدون تدخل« 
الجزائري  الرئيس  عبر  فيما  أجنبية،  أطراف  أي  من 
عبدالمجيد تبون، عن ترحيبه بالحوار الليبي–الليبي 
خالل  وذلــك  المتحدة،  األمــم  منظمة  إشــراف  تحت 
سعيد،  قيس  التونسي  نظيره  مع  هاتفية  مكالمة 

تناولت األزمة الليبية.
الحوار  في  بالمشاركة  رغبتها  الجزائر  أبدت  كما 
للناطق باسم  الجاري حاليا، حسب تصريحات  الليبي 

وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبالوي.
وال يخفي تبون مخاوف بالده من تداعيات األزمة 
الليبية على دول الجوار، إذ قدم في تصريحات سابقة 
رؤية الجزائر لما اعتبره »الحل الوحيد« ألزمة جارتها 
االنتخابات  تنظيم  أهمية  على  مشددا  الشرقية، 
وإعادة بناء ليبيا عن طريق الشرعية الشعبية وتنظيم 

االنتخابات مهما كانت الصعوبات.
توحيد  يستغرق  أن  الجزائري  الرئيس  ويتوقع 
المؤسسات الليبية عدة أعوام حصرها بين ثالثة إلى 
أربعة أعوام »لكنها ال تقارن بعمر األزمة الماضي الذي 

وصل إلى تسع سنوات منذ بدء الصراع«.
والخميس، يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
الجزائر الستطالع مواقفها  لودريان بزيارة عمل إلى 
من تطور أزمتي ليبيا ومالي، مع اعتزام باريس إطالق 

مبادرة تجمع دول الجوار.
البرلمان  وكشف لودريان عن مالمح زيارته في 
قائال:  الجاري،  أكتوبر  من  السابع  في  الفرنسي 
تونس  في  وأفكر  تاريخية  نقاش  قنوات  »لدينا 
السودان  وكذلك  والنيجر  وتشاد  ومصر  والجزائر 
ليبيا  لجيران  اجتماع  تنظيم  من  للتمكن  قليال، 
يمكن أن يواكب العملية المسماة عملية برلين«.
ستيفان  القاهرة،  لــدى  فرنسا  سفير  وقــال 
إلطــالق  تحضر  ــالده  ب إن  الــثــالثــاء،  رومــاتــيــه، 
بالتنسيق  الليبية  األزمــة  لحل  جديدة  مبادرة 
السياسية  واألطراف  الجوار  دول  تضم  مصر،  مع 
األطراف  دفع  على  وترتكز  األزمــة،  في  الفاعلة 
مشتركة  سياسية  أجندة  إلى  للتوصل  الليبية 

النار. دائم إلطالق  ووقف 

»بريد كلينتون« يعيد الحديث عن لغز االغتياالت في ليبيا
لوزيرة  اإللكتروني  البريد  رسائل  ــادت  أع
الخارجية األميركية السابقة، هيالري كلينتون، 
قضايا اغتياالت غامضة في ليبيا إلى الواجهة، 
القديمة على  الوثائق  إعادة نشر عشرات  بعد 
على  سنوات  خمس  مضي  بعد  حديثة  أنها 
رئيس  الرسائل  وأخرجت  العام.  للرأي  إتاحتها 
عبدالجليل  السابق، مصطفى  االنتقالي  المجلس 
عن صمته وفرضت عليه الرد على ما أثير في إحدى 
عبدالفتاح  إعدام  أمر  »إصداره  حول  المراسالت 
 28 في  السابق  الوطني  الجيش  قائد  يونس«، 
الرسائل  نشر  من  الرغم  على   ،2011 يوليو 
فور  »الوسط«  إذ نشرتها  قبل خمس سنوات، 

تسريبها، وذلك في 25 مايو 2015.
السابق  الوطني  االنتقالي  المجلس  رئيس  وجدد 
عدم صلته بعملية االغتيال، قائال إن من يتهمه بذلك 
»عليه أن يقدم الدليل إلى جهات االختصاص«. وقال 
إن  الحدث«  »ليبيا  لقناة  تلفزيونية  تصريحات  في 
هناك قضية مفتوحة، بها أكثر من 26 متهما بتهم 
عدة، لم تتضمن القائمة اسمه، مشيرا إلى أنه سبق 

أن خضع للتحقيق في هذه القضية.
ووجه عبدالجليل اتهاماته إلى كتيبة أبوعبيدة بن 
الجراح، بقيادة أحمد أبوختالة، بقتل اللواء عبدالفتاح 
المتهمين  أحد  أبوختالة،  بأن  علما  ورفيقيه،  يونس 
العام  القنصلية األميركية في بنغازي،  بالهجوم على 
كريس  السفير  بينهم  أميركيين  أربعة  وقتل   ،2012
القوات  قبل  ليبيا من  في  اعتقاله  جرى  وقد  ستيفنز، 
منصب  يونس  عبدالفتاح  اللواء  وشغل  األميركية. 
حقبة  خالل  الداخلية  ووزيــر  كبير  عسكري  مسؤول 

القذافي، لينضم إلى »الثوار« في فبراير 2011.

إطاحة القذافي
وعبر عبدالجليل أيضا عن عدم خجله من االستعانة 

بقوات خارجية إلطاحة معمر القذافي قائال: »لو عاد بي 
ما في وسعي إلطاحته  لبذلت كل  أخرى،  الزمان مرة 
بالصليبيين  االستعانة  إلــى  ــر  األم وصــل  لو  حتى 
كلينتون  رسائل  ــدادات  ارتـ من  وكــان  واليهود«. 
الجديدة، كشف أسرة عبدالفتاح يونس عن  القديمة 
الدولية،  الجنايات  محكمة  إلى  اغتياله  قضية  تسليم 

متهمة عبدالجليل بالتورط في الجريمة.
الخارجية  موقع  على  اإللكترونية  الرسالة  وذكرت 
اللواء  على  بالقبض  أمر  عبدالجليل  أن  األميركية 
عبدالفتاح يونس، وبمجرد أن أصبح األخير في قبضة 
بقتله  أمــن  ضباط  األول  أمــر  االنتقالي،  المجلس 
»عبدالجليل  أن  الرسالة  في  جاء  كما  بالرصاص. 

ومؤيديه بدؤوا الترويج لقصة أن يونس تم قتله بيد 
القوات الموالية للقذافي، أو الراديكاليين اإلسالميين 
في داخل قوات المجلس االنتقالي«، مشيرة إلى عدم 
وجود »أي دالئل على أن رئيس الوزراء الليبى محمود 
عبدالسالم  أو  غوقة،  عبدالحفيظ  مساعده  أو  جبريل 

جلود، تورطوا في قرار إعدام يونس«.

مقاضاة هيالري
النضال  لجبهة  السياسي  المسؤول  قال  بــدوره 
الوطني الليبي، أحمد قذاف الدم، إنه بدأ أولى خطوات 
مقاضاة المرشحة الرئاسية األميركية السابقة بتهمة 

نشر الدمار ودعم اإلرهاب في ليبيا.

فريقه  تكليف  عن  القذافي  معمر  عم  ابن  وكشف 
في  مضيفا  كلينتون،  هيالري  بمقاضاة  القانوني 
القانوني  الفريق  أمد  أنه  اإلثنين،  له،  تصريحات 
بوثائق أخرى غير المفرج عنها من قبل وزارة الخارجية 
األميركية، لمقاضاة هيالري بتهمة نشر الدمار ودعم 

اإلرهاب في ليبيا.
عربية  ــالم  إع وسائل  عــدة  على  ــر  األم والتبس 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أوامر  بعد  وليبية 
برفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات 
الفدرالية في بريد كلينتون، حيث تسابقت إلعادة نشر 

رسائل إلكترونية قديمة متصلة بالوضع الليبي.
بعد  ليبية  شخصيات  أدوار  عن  الوثائق  وتحدثت 

الراحل  السابق  الــوزراء  رئيس  ومواقف   2011 ثورة 
السابق  الوطني  المؤتمر  ورئيس  الكيب،  عبدالرحيم 
محمد المقريف، ورئيس الحكومة السابق علي زيدان، 
من الحركات المسلحة وحادثة مقتل السفير األميركي 
بنغازي، ومفاوضات سيف  على يد »الميليشيات« في 
اإلسالم القذافي قبل إطاحة والده، إلى جانب دور حلف 
األطلسي وفرنسا وبريطانيا ومصر والجزائر في األزمة.

تسريبات قديمة
وتعود قضية الرسائل المسربة إلى العام 2015، حين 
كشفت األمر جريدة »نيويورك تايمز« األميركية التي 
قالت إن كلينتون أنشأت بريدا إلكترونيا قبل تعيينها 
وزيرة للخارجية في العام 2009 على خادم خاص في 

منزلها في تشاباكوا بوالية نيويورك.
واستخدمته خالل سنوات خدمتها في الخارجية في 
بعملها  المتعلقة  سواء  اإللكترونية،  مراسالتها  كل 
الحكومي أو بأمورها الشخصية. كما أنشأت بريدا على 
عابدين،  هوما  مساعدتها  من  لكل  الخاص  خادمها 

وكبيرة موظفي وزارة الخارجية شيريل ميلز.
وقد سلمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين 
أميركيين يحققون في األمر، لكنها لم تسلم 30 ألف 

رسالة أخرى، قالت إنها شخصية وال تتعلق بالعمل.
وفي تطور جديد في قضية رسائل البريد اإللكتروني 
من  الفترة  في  للخارجية  وزيرة  كانت  التي  لكلينتون 
على  ترامب  دونالد  الرئيس  كتب   2013 إلى   2009
جميع  عن  تماما  السرية  برفع  أذنت  »لقد  »تويتر«: 
الوثائق المتعلقة بفضيحة البريد اإللكتروني الخاص 

بهيالري كلينتون.. ال تنقيح«.
األميركي  الخارجية  وزير  أعلن  متصل،  سياق  وفي 
السبت  تلفزيونية  تصريحات  في  بومبيو  مايك 
الماضي أنه سينشر هذه الرسائل قريبا »حتى يتمكن 
ما  بأسرع  بذلك  وسنقوم  رؤيتها.  من  األميركيون 
يمكن، وأعتقد تماما أننا سنرى مزيدا قبل االنتخابات 

الرئاسية األميركية«.

القاهرة–الوسط

 السفير األميركي يرحب مبسار االجتماعات.. 
وبرلني: خارطة الطريق تنجح بوقف إطالق النار 
واالتفاق على حكومة جديدة متهيدا لالنتخابات

البعثة األممية تشدد على المشاركين في 
حوار تونس االمتناع عن تولي أية مناصب 

سياسية أو سيادية في المرحلة الجديدة

باشاغا: البيئة جاهزة اآلن إلعالن 
اتفاق سياسي يجمع كل الليبيين.. 

ونحن في فترة تاريخية

الوسط: عبدالرحمن أميني

رسالة منشورة على موقع اخلارجية األميركية: مصطفى عبداجلليل أمر بقتل اللواء عبدالفتاح يونس بالرصاص
التوجد دالئل على  تورط رئيس الوزراء الليبي محمود جبريل ومساعديه في جرائم االغتيال

نشرت في العام 2015 وأعاد البعض تدويرها بعد تصريحات بومبيو
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العربي  الشباب  لرأي  مستقل  استطالع  كشف 
جدي  بشكل  يسعون  الليبيين  من   69% أن 
للهجرة ومغادرة بالدهم؛ بسبب تردي األوضاع 
األسباب  كأحد  الفساد  واستشراء  االقتصادية 
الـ12  السنوي  االستطالع  وحسب  الرئيسية. 
شركة  تجريه  الذي  دبليو«،  سي  بي  لـ»أصداء 
ريسيرتش«  بي  إس  »بي  العالمية  األبحاث 
المنشور األسبوع الماضي، فإن أربع دول تتصدر 
قائمة الشباب الراغبين في الهجرة من دولهم 
وهي لبنان 77 % ثم ليبيا 69 % تليها اليمن 66 

% والعراق 65 %.
»تفشي  الليبي  الشباب  من   %  63 وأكد 
بلدهم«،  في  واسع  بشكل  الحكومي  الفساد 
وجاءت النسبة الكبرى أيضا في اليمن والعراق 
واألردن  وفلسطين  الجزائر  في  ثم  وتونس 
ومصر.  والمغرب  وسورية  ولبنان  والسودان 
واعتبر أغلبية المشاركين أن »مكافحة الفساد 
اإلرهابية« هما  التنظيمات  و»دحر  الحكومي« 

األولوية القصوى لضمان تطور المنطقة.
توقعات باحتجاجات مناهضة للحكومة

وتوقع 86 % من الليبيين اندالع احتجاجات 
العام  خالل  للحكومة  مناهضة  البالد  في 
االستطالع،  في  األعلى  النسبة  وهي  القادم، 
تليها تونس واليمن لكل منهما 56 % ليكون 
أكبر محرك لها تفشي الفساد وسوء اإلدارة 40 
والتدخل   %  40 االجتماعية  العدالة  وغياب   %
االستطالع  نتائج  أظهرت  كما   .%  29 األجنبي 
ديون  لديهم  الليبي  الشباب  من   %  34 أن 
العربي  الشباب  بين  كانت  بينما  شخصية، 
وهي   ،2019 العام  على   %  14 بارتفاع   %  35
سنوات.  خمس  خالل  مسبوقة  غير  نسبة 
أغلبيتهم في سورية واألردن وفلسطين  وتعد 
والعراق، ثم لبنان والسودان واليمن، وتهيمن 

عليها القروض الدراسية.
في حين وصف 88 % من الشباب في منطقتي 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وضعهم المالي 
إن حجم ديونهم   % 30 وقال  بـ»السيئ جدا«، 

األسرية ارتفع منذ بدء تفشي وباء »كورونا«.

استطالع على مرحلتين
مرحلتين:  على  االستطالع  أجري  ولإلشارة 
االستطالع الرئيسي بين الـ19 من يناير والـ3 من 

مارس 2020 قبل أن يصل تأثير وباء »كورونا« 
إلى المنطقة، واستطالع »نبض كوفيد19« في 
المرحلة الثانية بين الـ18 والـ26 من أغسطس 

االستطالع  عربية. وشمل  دول  في ست   2020
أربعة آالف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 
و24 عاما من 17 دولة عربية في منطقة الشرق 
بين  العينة  توزع  مع  أفريقيا،  وشمال  األوسط 

الجنسين بالتساوي.
حول  دراسة  كشفت  قريب،  سياق  في 
المشكالت المحتملة المتصلة بالصحة النفسية 
لمواطني دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
للتوتر  عرضة  أكثر  ليبيا  في  الحضر  سكان  أن 
يشعر  وفيما  الريف،  ساكني  من  واالكتئاب 
عن شعورهم   %  23 عبر  بالتوتر،  منهم   %  34

باالكتئاب.
»البارومتر  مركز  أعدها  دراسة  طوأظهرت 
ألف شخص في   25 أكثر من  العربي«، شملت 
المنطقة أن التونسيين األكثر ذكرا إلحساسهم 
معظم  في  أو  األحيان  من  كثير  في  بالتوتر 
 %  49 والعراقيين   ،%  53 بنسبة  األحيان 
واألردنيين 42 %، والليبيين 34 %، والمصريين 
والسودانيين   ،%  27 والجزائريين   ،%  27
إبالغا  األقل  وهم   %  12 الكويت  وفي   ،%  22
وجود  الدراسة  وأبرزت  بالتوتر.  بإحساسهم 

إن  إذ  الريف،  أو  بالحضر  السكن  تباين بحسب 
من  معاناة  األكثر  هم  ليبيا  في  الحضر  سكان 
 36 بواقع  المدينة  حياة  ضغوط  بسبب  التوتر 
%، وفي الوقت نفسه قد تزيد احتماالت معاناة 
سكان الريف من التوتر في ليبيا بسبب فقدان 
التي  المحتملة  االقتصادية  والمصاعب  الفرص 

تصل إلى 21 %، حسب »الباروميتر العربي«.
وبخصوص حالة االكتئاب فقد أبلغ 23 % من 
الليبيين أنهم يعانون منه مقابل العراقيين 43 
 37 الفلسطينيون  40 % يليهم  % والتونسيين 
 20 الجزائر  في  المواطنين  فإن  وبالمقارنة   ،%
% والمغرب 20 % والسودان 15 %، وهم األقل 

إقباال على القول بالمعاناة من االكتئاب.
األكثر  هم  ليبيا  في  الحضر  سكان  كان  كما 
إقباال على القول باإلحساس باالكتئاب في كثير 
من األحيان بنسبة 23 %، مقابل الريف 19 %. 
ومع إحياء ليبيا اليوم العالمي للصحة النفسية، 
الرازي  مستشفى  كشف  الماضي،  السبت 
لألمراض النفسية والعصبية بطرابلس أن أكثر 
المشاكل التي تواجه الليبيين اضطراب ما بعد 

الصدمة واالكتئاب والقلق واإلدمان.

القاهرة - الوسط

● جانب من مظاهرات المواطنين األخيرة ضد تردي الخدمات والفساد

مع تسجيل إصابة 45 ألفا و821 شخصا بفيروس 
كورونا المستجد في ليبيا، من بينهم 669 حالة 
جانب  من  المعلنة  اإلحصائيات  آخر  وفق  وفاة، 
األربعاء،  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
يعيش الليبيون خيارات صعبة أمام الجائحة التي 
العالم أجمع، في خيارات التصدي لها من  حيرت 

جانب، أو احتواء آثارها من جوانب أخرى.
وكان الفتا في آخر حصيلة للوباء خالل آخر 24 
ساعة، أنه من بين 836 إصابة جديدة، احتفظت 
 454 العاصمة طرابلس بأكثر من النصف بواقع 
إلى  إجراءات متفاوتة من بلدية  حالة. ومن بين 
أخرى، قرر المجلس البلدي غدامس غلق المدينة 
تماما، وحظر التجول داخلها، لمدة ثالثة أيام بدءا 
السادسة  وحتى  األربعاء  ظهر  عشرة  الثانية  من 
صباح السبت المقبل. وجاء ذلك بناء على اجتماع 
العليا لمجابهة فيروس كورونا  المجلس واللجنة 
في  المخيف  »التزايد  لبحث  بالبلدية،  المستجد 
والجديدة،  المخالطة  بسبب  المصابة  الحاالت 
وعدم التزام المخالطين بالحجر المنزلي«، حسب 
التواصل  موقع  في  صفحته  على  المجلس  بيان 

االجتماعي »فيسبوك«.
المدة  خالل  التجارية  المحالت  قفل  وتقرر 
نفسها، باستثناء الصيدليات والمختبرات الطبية 
والتأكيد على أصحاب  الشرب،  بيع مياه  ومحالت 
المناسبات االجتماعية واألعراس اتباع التعليمات 
الفعاليات.  تلك  إقامة  يخص  فيما  الصادرة 
أمام  الفرصة  سيتيح  القرار  أن  إلى  البيان  وأشار 
داخل  المخالطين  لحصر  والتقصي  الرصد  فريق 
على  الحفاظ  إلى  المواطنين  داعيا  المدينة، 
الصحة العامة، والتعاون من أجل الحد من انتشار 

الوباء.
الخميس  غدامس،  البلدي  المجلس  وقرر 
مع  مراحلها  بجميع  المدارس  غلق  الماضي، 
للشهادة  النهائية  االمتحانات  إجراء  على  اإلبقاء 
وذلك  التعليم،  وزارة  من  ورد  ما  حسب  اإلعداية 
ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار 
المدينة.  في  المستجد«  »كورونا  فيروس  عدوى 
جاء ذلك خالل اجتماع موسع عقده المجلس، مع 
اللجنة العليا لمجابهة جائحة »كورونا« بالبلدية، 
ولجنة الرصد والتقصي، واللجنة الطبية العلمية، 
وأعضاء من الشباب الداعم، ورئيس مركز شرطة 
غدامس،  البلدي  الحرس  جهاز  ورئيس  غدامس، 
محضر  وحسب  بالبلدية.  التعليم  مكتب  ومدير 
غدامس  البلدي  المجلس  نشره  الذي  االجتماع 
الحضور  ناقش  »فيسبوك«،  بموقع  صفحته  عبر 
الوضع الوبائي للجائحة داخل المدينة، و»التزايد 
خالل  للمخالطين  الموجبة  الحاالت  من  المخيف 

اليومين« الماضيين.
األوقاف  مكتب  حض  إلى  االجتماع  وخلص 
على المتابعة الدقيقة للمساجد من حيث التقيد 
صالة  خاصة  الصالة  أثناء  االحترازية  باإلجراءات 
الحد  تشغيل  العامة  الجهات  ومطالبة  الجمعة، 
والدعوة  الموظفين،  من  والضروري  األدني 
أثناء  بالمصارف  المندوبين  دائرة  توسيع  إلى 
التأكيد  إلى  باإلضافة  النقدية،  السيولة  توزيع 
التجارية  المحال  في  االحترازية  اإلجراءات  على 
المشتري  أو  للبائع  سواء  الكمامات  ارتداء  من 
بصورة  والمقابض  واألسطح  األيدي  وتعقيم 
المواطنين  بإلزام  البلدي  الحرس  وحض  دورية، 
من  والحد  االحترازية  باإلجراءات  والبائعين 

التجمعات.
أصحاب  استدعاء  باالجتماع  المشاركون  وقرر 
الجاري  أكتوبر  االجتماعية خالل شهر  المناسبات 
إلى ديوان البلدية لشرح الوضع ومحاولة إلزامهم 

كما  ممكن،  قدر  أكبر  األفراح  مراسم  بتقليص 
يومًا   15 لمدة  اإلجراءات  هذه  تسري  أن  تقرر 

ابتداًء من الخميس قابلة للتعديل أو التمديد.

تطبيق لمعرفة نتائج الفحوص
وفي سابقة تعد األولى من نوعها في البالد، 
تطبيق  إطالق  زليتن  البلدي  المجلس  أعلن 
الكشف  تحليل  نتائج  لمعرفة  المحمول،  لهواتف 
من  ويمكن  المستجد.  »كورونا«  فيروس  عن 
زليتن  في  والمقيمين  للمواطنين  التطبيق  خالل 
هواتفهم  عبر  مباشرة  التحليل  نتائج  معرفة 
في  صفحتها  على  البلدية  بيان  حسب  الذكية، 
األربعاء  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  موقع 

الماضي.
المهندس  التطبيق  مبرمجي  أحد  وقال 
هذا  على  العمل  إن  عروس  بن  عبدالرحمن 
التطبيق امتد ألسابيع، إذ يهدف إلى المعاونة في 
التجريبية  المرحلة  أن  مضيفا  الجائحة،  مواجهة 
بدأت ضمن نطاق بلدية زليتن. وأشار بن عروس 
العزل  الطبية بكل من قسم  إلى تدريب األطقم 
وفرق االستجابة وكادر المختبر المرجعي بالبلدية 

على تشغيل واستخدام التطبيق.
ولفت إلى أنه القى استحسانا وقبوال من الفرق 
الطبية الثالثة؛ لما يوفره من خدمات تعمل على 
تسهيل  حيث  من  أسرع  بشكل  الجائحة  إدارة 
تقديم  وتسهيل  منها،  كل  بين  البيانات  تبادل 
وتقليل  المواطنين  إلى  المخبرية  التحاليل  نتائج 

زمن وصولها إليهم.

أخبار سارة
وال تغيب األخبار السارة عن المشهد الوبائي، 
مدينة  في  العام  الهواري  مستشفى  غادر  حيث 
اإلثنين،  عمره،  من  الثمانين  في  مصاب  بنغازي 
مكتب  مدير  وقال  الفيروس.  من  تعافيه  بعد 
العريبي،  هاني  الهواري،  بمستشفى  اإلعالم 
يعاني  كان  »المتعافي  إن  اإلثنين  لـ»الوسط«، 
أمراضا مزمنة أخرى، وظل لمدة شهر وثالثة أيام 
أعلن  متصل،  سياق  وفي  الفائقة«.  العناية  في 
إصابة   38 تسجيل  زوارة  العسكري  الطب  جهاز 
بلدية  في  المستجد«  »كورونا  بفيروس  جديدة 
حين  في  مخالطة.  حالة   32 منها  الكبرى،  زوارة 
حسب  وذلك  آخرين،  مصابا   11 للشفاء  تماثل 
آخر إحصائية صادرة عن الجهاز في صفحته على 

»فيسبوك«.
الضوء  البريطانية،  »رويترز«  وكالة  وسلطت 
تقرير  في  قالت  حيث  الجائحة،  تداعيات  على 
من  بالفعل  يعانون  الذين  ليبيا،  أطفال  إن  لها 
يتحولون  سنوات،  منذ  المستمرة  الحرب  تبعات 
ويالت  المعاناة من  فبعد  أخرى.  مرة  إلى ضحايا 
بفعل  المدارس  تالميذ  على  القيود  زادت  الحرب 
وباء كورونا الذي اجتاح العالم، وإن كانت تبعاته 

عليهم أكبر من غيرهم في أي مكان آخر.
البالد،  مناطق  كل  في  اإلصابات  زيادة  ومع 
أبرزها  مختلفة،  ووسائل  خططا  المدارس  تجرب 
تأمين  ومحاولة  الطلق،  الهواء  في  فصول  فتح 
والكمامات  المطهرات  لزيادة  والهبات  المنح 
في  بالتدريس  للسماح  يكفي  الذي  بالقدر 

الفصول، وفق الوكالة نفسها.
وبالرغم من ذلك، تقول السلطات إنه سيتعين 
الصف  إلى  لالنتقال  امتحان  اجتياز  الجميع  على 
يتلقوا نصيبا من  لم  الذين  األطفال  التالي حتى 
التعليم على مدى ستة أشهر، أو يواجهون احتماال 
بأال يتمكنوا من التحصل على التعليم في الفترة 
المعلمة أمل قليوان،  العام. وقالت  المتبقية من 
إن  أعوام،  عشرة  عمره  لطفل  أم  نفسها  وهي 
قرارات  أن  مضيفة  شيء  أي  يدرسوا  لم  الطالب 

وزارة التربية »عشوائية« وغير مدروسة.
ويقوم األستاذ الجامعي أحمد فالق بالتدريس 

تتراوح  الذين  أخيه  والبني  لطفليه  منزله  في 
وقال  عاما.  و12  سنوات  ثماني  بين  أعمارهم 
من  جديدة  موجة  جاءت  أو  كورونا  استمرت  »لو 
كورونا ماذا سيفعل الطلبة وبالتالي سوف يخسر 
سنتين متتاليتين من عمره الدراسي وهدي تعتبر 
والعائالت  األمور  ألولياء  بالنسبة  كبيرة  مشكلة 
مستواهم  بالكامل  جيل  نشاهد  وسوف  والطلبة 

متدن في التعليم«.
وفي ظل الفوضى الناجمة عن الحرب، يعترف 
المسؤولون بأن عدد اإلصابات أكبر على األرجح 
الكشف  يتم  ال  لكن  بكثير،  المعلنة  األرقام  من 
الوضع  إن  المتحدة  األمم  وقالت  بالكامل.  عنها 

»يخرج عن السيطرة«.
المنظمة  تقديرات  تشير  أخرى،  جهة  من 
الدولية، إلى أن من نتائج القتال في ليبيا تشريد 
أكثر من 150 ألف شخص، بينهم 90 ألف طفل، 
وإغالق 200 مدرسة، وحرمان ما يزيد على 200 
وتيرة  تسارعت  أن  وبعد  التعليم.  من  طفل  ألف 
التفشي في ليبيا في أغسطس، يعيش العاملون 
في القطاع أسوأ كابوس في حياتهم مع قلة عدد 
وتضاؤل  الحاالت  وزيادة  العاملة  المستشفيات 

الموارد في بلد تعصف به الحرب.
بنقل  خاصة  سيارة  تعرضت  قريب،  سياق  في 
بمستشفى  المساعدة  والطبية  الطبية  العناصر 
سلبا  أثر  مما  للسرقة  األربعاء،  العام،  وليد  بني 
مدير  وأوضح  المستشفى.  داخل  العمل  على 
حاتم  وليد،  بني  بمستشفى  اإلعالمي  المكتب 
وقعت  السرقة  عملية  أن  لـ»الوسط«  التويجر 
صباح األربعاء عند الساعة الثامنة صباحا، مشيرا 
إلى أن السيارة من نوع »هونداي« موديل 2019 

السيارة تمت  أن  التويجر  وأضاف  راكبا.   12 عدد 
بني  األساحقة شرق  بالقرب من كوبري  سرقتها 
وليد، حيث قامت مجموعة مسلحة بإيقاف السائق 
وقاموا بالتهجم عليه بقوة السالح وأرغموه على 

النزول منها.
ملف  في  للبالد  الدولي  الدعم  صعيد  وعلى 
مواجهة كورونا، قدمت المنظمة الدولية للهجرة 
معدات  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  إلى 
في  عزل  ووحدات  صحي  فحص  محطات  إلنشاء 
منفذي رأس جدير ووازن الحدوديين مع تونس. 
األسبوع  خالل  المقدمة  المساعدات  وتضمنت 
الجاري »غرف عزل مسبقة الصنع، وأثاثا ومعدات 
طبية«، حسب بيان بعثة المنظمة لدى ليبيا، على 
صفحتها في موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، 

األربعاء.
جاهزة  المباني  هذه  أن  إلى  البيان  وأشار 
كورونا  بفيروس  المصابة  الحاالت  وعالج  لعزل 
أقرب  إلى  المصابين  نقل  حتى  وذلك  المستجد، 
مرفق رعاية صحية. ولفتت المنظمة إلى »الزيادة 
توسيعها  إلى  مشيرة  ليبيا،  في  للوباء  المقلقة« 
لتعزيز  الوطنيين  الصحيين  الشركاء  دعم  نطاق 
وبدعم  أنه  وأوضحت  االستجابة.  على  قدرتهم 
لمواجهة  المركزي  المتحدة  األمم  صندوق  من 
بالتعاون  المنظمة  أطباء  يقوم  الطوارئ، 
بفحص  األمراض  مكافحة  مركز  موظفي  مع 
المساعدة  وتقديم  الحدود  على  المسافرين 

الطبية للمرضى المنتظرين.
كما نظمت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، 
لـ36  يومين  لمدة  عمل  ورشة  الجاري،  األسبوع 
بمنطقة  السريعة  االستجابة  فرق  من  مشارًكا 

الزاوية، بما في ذلك فرق من صرمان، وصبراتة. 
السلطات  مع  بالتعاون  مت  نُظِّ التي  الورشة 
الصحية، تناولت الموضوعات المتعلقة بالتحقيق 
وأخذ  المخالطين،  وتتبع  الوباء،  تفشي  في 
العينات، والرعاية المنزلية والعزل المنزلي وإدارة 
صفحتها  عبر  المنظمة  أعلنته  ما  وفق  البيانات، 
المنظمة  عقدت  كما  »فيسبوك«.  موقع  على 
لـ20  طرابلس  في  يومين  لمدة  عمل،  ورشة 
ممرضًا في مستشفى الرازي لألمراض النفسية، 
 ،»19 »كوفيد-  مرض  من  الوقاية  تدابير  حول 
والبروتوكوالت العالجية للحاالت. ووجه القائمون 
فرنسا  لحكومة  الشكر  العمل  تنفيذ ورشتي  على 
لدعمها التمويلي ألعمال منظمة الصحة العالمية 

في ليبيا.
من جهته، أعلن مكتب صندوق األمم المتحدة 
إنسانية  مساعدات  توزيع  ليبيا  في  للسكان 
مدينة  في  طرابلس،  جنوب  من  نازحة  أسر  على 
وقدمت  األوروبي.  االتحاد  من  بدعم  العجيالت، 
احتياجات  تلبي  األسر،  إلى  صحية  حقيبة   101
النساء والفتيات خصوصا، وذلك بالتعاون مع وزارة 
الوفاق،  بحكومة  والمهجرين  النازحين  شؤون 
والمساعدات  لإلغاثة  الليبية  الهيئة  خالل  ومن 
المكتب على صفحته في  بيان  اإلنسانية، حسب 
األربعاء.  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
المتحدة  األمم  مفوضية  أجرت  الثالثاء،  ويوم 
العجيالت،  ميدانية  جولة  في  الالجئين  لشؤون 
لمراقبة وتقييم ظروف األسر النازحة بها، مشيرة 
منها  يعاني  التي  الصعبة  السكن  ظروف  إلى 

النازحون.
إحصائية  ستعد  أنها  المفوضية  وأوضحت 
لالستجابة  المسجلة،  العائالت  ألعداد 
المعنية،  السلطات  مع  بالتنسيق  الحتياجاتهم 
صندوق  الميدانية  الجولة  إلى  وانضم  هذا 
لإلغاثة  الليبية  والهيئة  للسكان،  المتحدة  األمم 

والمساعدات اإلنسانية.
الصحة  وزارة  أعلنت  ذلك،  مع  وبالتزامن 
الطبي  اإلمداد  جهاز  أن  الوفاق  بحكومة 
على  األطفال  تطعيمات  األربعاء،  وزع،  طرابلس 
لقاح  تحوي  الصحية،  بالمرافق  التطعيم  وحدات 
على  وصولها  بعد  والرئوي«،  »الروتا،  من  كل 
التفتيشية  إجراءاتها  واستكمال  متالحقة  فترات 

والرقابية، وفق بيان للوزارة.
التنفيدي  المدير  قال  سابقة،  تصريحات  وفي 
البهيليل،  الصادق  الدكتور  طرابلس  لتطعيمات 
إن تطعيمات الروتا وصلت مخازن اإلمداد الطبي، 
كبيرة،  بكميات  األسبوع  هذا  متوافرة  وستكون 

على  وتوزيعها  استالمها  سند  انتظار  في  وأنهم 
من  وسيتم  الصحية،  بالمرافق  التطعيم  وحدات 
أعمار  األطفال  تطعيمات  في  العجز  سد  خاللها 
بها  حدث  التي  أشهر،  وستة  وأربعة  شهرين 
أكدت  كما  الماضية.  الفترة  خالل  كبير  نقص 
إدارة التطعيمات أن التطعيمات ستكون متوافرة 
وأن  الصحية،  بالمرافق  التطعيم  في كل وحدات 
وأنهم  انتهائها،  من  خوف  وال  كبيرة  الكميات 
مؤكدين  العجز،  لسد  بالنهار  الليل  سيواصلون 
ولبس  االحترازية  بالضوابط  االلتزام  ضرورة 
الصحية،  المراكز  على  للمترددين  الكمامات 

حسب قوله.
التابعة  المناطق  في  الليبية  المساجد  وفتحت 
بعد  الجمعة،  مجددا،  أبوابها  الوفاق،  لحكومة 
المخاوف  بسبب  أشهر،   7 نحو  استمر  إغالق 
المستجد«.  »كورونا  فيروس  بانتشار  المرتبطة 
ابتداء  المساجد  مختلف  في  صالة  أول  وأقيمت 
تضمن  مشددة  إجراءات  وفق  العصر،  من صالة 
التباعد الجسدي، وفرض جلب المصلين سجادات 
الصالة الخاصة بهم، إضافة إلى إجرائهم الوضوء 
وقال  المساجد.  إلى  توجههم  قبل  منازلهم  في 
أبي  بن  جعفر  مسجد  إمام  الرياني،  عبدالمنعم 
طالب في بلدية جنزور، غرب العاصمة طرابلس، 
في  الصلوات  »إقامة  إن  برس«  »فرانس  لوكالة 
لليبيين«،  بالنسبة  األهمية  بالغ  أمر  المساجد 
بباقي  الماضية أسوة  األيام  مضيفا: »قمنا خالل 
تضمنت  شاملة،  توعية  عملية  بإجراء  المساجد، 
توضح  التي  اإلرشادية  الورقية  المطويات  توزيع 
لإلجراءات  وفقا  المساجد  في  الصالة  شروط 

االحترازية التي فرضتها الحكومة«.

»صحة الموقتة« تستعد »لموجة ثانية محتملة«
بالحكومة  الصحة  وزير  وجه  ناحيته،  من 
لجنة  بتشكيل  عقوب،  سعد  الدكتور  الموقتة 
الطبي  السريري  العزل  مراكز  على  للمرور 
ثانية  موجة  أي  لمواجهة  استعدادا  بالبلديات، 
الشتاء،  فصل  خالل  »كورونا«  لفيروس  محتملة 
وذلك تزامنا مع فتح األجواء أمام الرحالت الدولية 

عبر المطارات الليبية.
الصحة،  لوزارة  بيان  في  عقوب،  وبحسب 
األسبوع الجاري، ستتولى اللجنة المرور على مراكز 
العزل السريري الطبي بالبلديات للتأكد من حالة 
ثانية  موجة  حدوث  لمواجهة  الكاملة  الجهوزية 
مراكز  مديري  لكل  مؤكدا  »كورونا«،  لفيروس 
إمكانات  وضع  ضرورة  بالبلديات  السريري  العزل 
المستجد« خالل  فيروس »كورونا  لعالج مصابي 

الفترة الحالية.
خالل  اإلصابة  حاالت  بمراقبة  وطالب 
األسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ كل 
محتملة  ثانية  موجة  أي  لمواجهة  االستعدادات 
خالل فصل الشتاء. كما طالب وزير الصحة جميع 
بالبلديات  الطبية  االستشارية  اللجان  رؤساء 
موجة  حدوث  احتماالت  مع  للتعامل  خطة  بوضع 
بخبرات  االستفادة  خالل  من  للفيروس  ثانية 
األطقم الطبية بكل المستشفيات المختلفة، فيما 
»كورونا«  فيروس  مرضى  مع  بالتعامل  يتعلق 
وبروتوكوالت العالج المستخدمة، على أن تكون 
هناك منصة تشرف عليها وزارة الصحة مع تأهيل 
مصابي  بعالج  تشارك  لم  التي  الطبية  األطقم 
الكوادر  من  وثالث  ثانٍ  صف  إليجاد  »كورونا«، 
الطبية لمواجهة أي احتماالت بحدوث موجة ثانية 

من اإلصابات.
التي  الضخمة  بالجهود  الصحة  وزير  وأشاد 
ممثلة  الطبي،  السريري  العزل  مراكز  تبذلها 
الفترة  خالل  بها  والعاملين  الطبية  األطقم  في 
الماضية الستقبال وعالج حاالت اإلصابة بفيروس 
جهود  إلى  باإلضافة  المستجد«،  »كورونا 

مستشفيات وزارة الصحة.

التالميذ غير قادرين على العودة إلى مدارسهم.. وبلديات تعود إلى »اإلغالق« في وجه الوباء

● الدكتورة فدوى الصور مدير ادارة الخدمات الطبية بمستشفى الهواري العام بنغازي

رويترز: مع زيادة اإلصابات تجرب 
المدارس خططا ووسائل مختلفة 

أبرزها فتح فصول في الهواء الطلق 
وزيادة المطهرات والكمامات

»صحة الموقتة« تستعد لمواجهة 
أي موجة ثانية محتملة خالل فصل 
الشتاء بالتزامن مع فتح األجواء أمام 

الرحالت الدولية عبر المطارات

طرابلس - مصراتة - بنغازي - بني وليد - 
الصغير الحداد وخديجة العمامي ووكاالت:

● مستشفى الهواري العام ● اجتماع مشترك بين مسؤولي المركز الوطني لمكافحة األمراض وأخصائي الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية ● عديد التحديات تواجه العملية التعليمية في ليبيا خالل أزمة كورونا

مخاوف شتى أبرزها كورونا

مسن ثمانيني كان يعاني أمراضا مزمنة يتغلب على الفيروس ويغادر مستشفى الهواري العام بعد إقامة عالجية لمدة 33 يومًا

استطالع: الفساد سبب رغبة 69 % من شباب ليبيا في الهجرة
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استطالع لـ»الوسط« مع الشباب المشاركين في لقاء »تويوه«:

ننتظر تشكيل حكومة انتقالية بمهام محددة أهمها توحيد املؤسسات

من  سنوات  بعد  األمور  لضبط  واضحة،  ورؤية 
طابون،  بن  أحالم  قالت  جهتها،  من  الفوضى«. 
طرابلس:  من  تويوه  لقاء  في  المشاركات  إحدى 
»تطرقنا إلى ملفات عدة في الحوار، مثل االقتصاد، 
الفساد  وأثر  والمصالحة،  االنتقالية،  والعدالة 
-سواء كان ماليا أو إداريا- على دوالب العمل في 
سواء  الخدمية  عملها  ومنظومة  الليبية  الدولة 
بن  وأضافت  ذلك«.  غير  أو  الصحة  أو  التعليم  في 
االنتقالية،  المرحلة  حول  الشباب  »تحدث  طابون: 
وكان لديهم خوف من أن ندخل في مشكلة مرحلة 
انتقالية لما ال نهاية، مثل ما أنتج اتفاق الصخيرات، 
وما أفرزه من أجسام من مجلس رئاسي، ومجلس 

دولة«.
وتابعت في حديثها إلى »الوسط«: »كنا نتوقع 
ثم  وتنتهي،  معينة  زمنية  مرحلة  هناك  تكون  أن 
لم ندخل  انتخابية، لكن لألسف  ندخل في عملية 
من  االنتقالية  المراحل  زادت  بل  انتخابات،  في 
الذين  الشباب  أكد  فقد  لذلك  أخرى،  إلى  مرحلة 
االنتقالية  الحكومة  تكون  أن  الحوار  في  شاركوا 
مصغرة ولفترة محددة، وأن تكون حكومة تصريف 
الدولة  الحكومة-  أعمال فقط، وأن ال تلزم -هذه 
الليبية بأية التزامات، وأردنا من خالل حوارنا هذا 
أن نقول إننا نحن شباب من مختلف مناطق ليبيا، 
ومكوناتها الثقافية، لم نذهب إلى أي مكان خارج 
ليبيا بل اجتمعنا داخل بالدنا دون رعاية أو وصاية 

من أحد«.
وتحدث محمد أحمد من مدينة سبها، عن اللقاء 
الذي ضم مشاركين من مناطق شتى، فقال: »هذا 
الحدث ضم فئات شبابية فنية وقادرة على التحدث 
واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  القضايا  في 
أن  تستطيع  المجموعات  هذه  إن  أقول  أن  وأريد 
الدستوري،  المسار  عن  واضح  بشكل  تتحدث 
والسياسي، واالجتماعي، ولديها القدرة على تحليل 
وحلول.  بتوصيات  والخروج  جيد،  بشكل  القضايا 
والفكرة  الفكرة،  في  ليبيا  في  المشكلة  إن  وأقول 
اآلن موجودة من خالل هؤالء المشاركين في حوار 
وإجراءات  حلول  وضع  على  قادرون  وهم  تويوه، 
بعيدا  الليبية  المؤسسات  لمشكالت  صرفة  فنية 
عن التجاذبات السياسية، ومسائل الحوار السياسي 
االستفادة  جهة  ألية  ويمكن  الدستوري،  والمسار 
يصب  بما  الشباب  بين  الحوار  هذا  مخرجات  من 
في مصلحة الوطن والمواطنين في نهاية المطاف 

لنخرج من تلك األزمة التي أجهدت الليبيين«.
تويوه  في  الشباب  لقاء  يميز  »ما  أحمد:  وتابع 
ليبي،  وطني  كحل  المشكلة  رحم  من  يأتي  أنه 
بعيدا عن أية حوارات تأتي من الخارج، وهم بذلك 
يوفرون قاعدة شعبية ألي تحرك سياسي في سبيل 
البحث عن حلول أو وضع رؤى أو تصورات أو اتفاقات 

لمستقبل البالد بين األطراف الليبية المختلفة«.

كما  السياسية  المستخدمة  األالعيب  استخدام  أو 
على  شددوا  كما  الصخيرات«.  اتفاق  في  حدث 
االتفاق  في  الدستوري  المسار  »يكون  أن  ضرورة 
محسوما وبصورة منضبطة، وذلك باقتراح مشروع 
العليا  المفوضية  إلى  سلم  الذي  االستفتاء  قانون 
التي  المؤتمر  فعاليات  في  وشارك  لالنتخابات«. 
انطلقت يوم الجمعة قرابة 60 شابا من المناطق 
يقول:  تساؤل  تحت  والغربية،  والجنوبية  الشرقية 

»ماذا يجب أن يكون في مسار الحوار الليبي؟«.
في السطور التالية نستعرض بعض آراء الذين 
إزاء الحوار السياسي  شاركوا في المؤتمر، ورؤاهم 
األسابيع  غضون  في  ينطلق  أن  المزمع  الليبي 

القليلة المقبلة.
التحضيرية  اللجنة  رئيس  يقول  البداية،  في 
للمؤتمر أكرم النجار لـ»الوسط«: »ركزنا في حوارنا 
على ماذا سوف يقال على الطاولة بين فرقاء الصراع 
أطراف غير  برعاية  التي تجرى  المباحثات  تلك  في 
ليبية، ولذلك قلنا إنه ال بد أن نتفق على رؤية ليبية، 
ومن هنا كان لقاء تويوه بمشاركة شباب يمثلون 
المناطق الليبية بشكل نسبي، بما يساعد على خلق 
الليبي  المواطن  للتعبير عن هموم  رؤية مشتركة 

وآماله في تلك الحوارات المتكررة«.
وأضاف: »إجراء اللقاء في قرية صغيرة بالجنوب 
هذا  أن  مفادها  رسالة  إيصال  إلى  يهدف  الليبي 
القدرة  لديه  المجتمع  شباب  من  الحالي  الجيل 
الظروف  رغم  بينه،  فيما  للحوار  مساحة  خلق  على 
أن  نريد  الحاصل.  الصراع  أنتجها  التي  الصعبة 
بعضهم  مع  الجلوس  الليبيين  بإمكان  إنه  نقول 
من دون وصاية أو وساطة دولية، وهو ما تابعناه 

المؤتمر  األحد،  اختتم  أيام،  لثالثة  نقاش  بعد 
الشبابي الذي عقد في بلدة تويوه ببلدية أوباري 
جنوب غرب ليبيا، أعماله، بعد حوارات مستفيضة 

حول المسار السياسي لتسوية األزمة الليبية.
»إعالن  المؤتمر  فعاليات  ختام  في  وصدر 
إعداده  في  المشاركون  طالب  الذي  تويوه« 
الحوار  في  الليبي  الشباب  »تمثيل  بضرورة 
ليبيا،  مناطق  كل  يمثلون  شابا  بـ25  السياسي 
وذوي  الثقافية  المكونات  االعتبار  في  األخذ  مع 
المشاركون  والمرأة«. ورفض  الخاصة  االحتياجات 
أنتجت  التي  الوجوه  »نفس  إشراك  المؤتمر  في 
نجاح«،  أي  تثبت  »لن  ألنها  الصخيرات«  اتفاق 
سيجري  التي  المعايير  توضيح  ضرورة  مطالبين 
من خاللها اختيار المشاركين في المسار السياسي 
لعملية الحوار الليبي، بحسب اإلعالن الذي اطلعت 
ضرورة  على  المشاركون  وشدد  »الوسط«.  عليه 
»أن تكون نسبة تمثيل المرأة في الحوار 25 %«، 
في  المرأة  استغالل  أو  »استخدام  كذلك  رافضين 

الحوار في الصورة أو استكمال المشهد العام«.

مهمة الحكومة االنتقالية القادمة
الحكومة  تكون  أن  إلى  اإلعالن  دعا  كما 
ذات  مصغرة  أزمة  »حكومة  القادمة  االنتقالية 
صالحيات محدودة«، تكون مهمتها األولى »توحيد 
إجراء  على  والعمل  للدولة،  الحكومية  المؤسسات 
الترتيبات الالزمة إلجراء العملية االنتخابية، وإنهاء 
المختنقات المتمثلة في الكهرباء والوقود والسيولة 
النقدية«. وطالبوا أيضا الحكومة المرتقبة بـ»عدم 
إبرام أية عقود من شأنها أن ترتب التزامات مالية 
على عاتق الدولة الليبية« وبضرورة »تقديم تقارير 
في  اإلنجاز  ونسبة  ومصروفاتها  عملها  سير  عن 
المهام المنوطة بها عن كل ثلث من مدتها، وذلك 

من أجل الشفافية«.
أنه »في  ليبيا  وجاء في »إعالن تويوه« لشباب 
الالزمة  الترتيبات  إتمام  في  الحكومة  فشل  حال 
مدتها  ثلثي  مضي  بعد  االنتخابية  للعملية 
إتمام  ليبيا  في  للدعم  األممية  البعثة  على  وجب 
في  الحكومة  هذه  واعتبار  االنتخابي  االستحقاق 
المؤتمر  في  المشاركون  وأعلن  المنحلة«.  حكم 
السلطة  شأن  في  التدخل  قبولهم  عدم  الشبابي 
فيها،  المناصب  يتولى  من  واختيار  القضائية 
للمجلس  أصيل  عمل  العمل  »هذا  أن  مؤكدين 
األعلى للقضاء«. ودعوا كذلك »السلطة التشريعية 
إلى  الجديد«  السياسي  االتفاق  من  النابعة 
»تضمين ما يتم االتفاق عليه ومخرجاته باإلعالن 
الدستوري«، مؤكدين أنهم »لن يقبلوا أية مماطلة 

الوسط - رمضان كرنفوده

● جانب من أعمال لقاء تويوه● حضور شبابي ملحوظ في لقاء تويوه

● أحمد تواتي● أكرم النجار● مسار الحوار الليبي طغى على لقاء تويوه

● أحالم بن طابون

حتى ال تكون الحكومة االنتقالية المقبلة مثلها مثل 
غيرها، من الحكومات السابقة، أو حكومة السراج، 
لكنها  انتقالية ومدتها قصيرة  أنها حكومة  فرغم 
ومراكمة  وعقود  اتفاقات  إبرام  في  دخلت  لألسف 
يقيدنا  سوف  بشكل  الليبية،  الدولة  على  ديون 
النقاش،  موضوعات  وحول  طويلة«.  زمنية  لفترة 
الملتقى  في  الشباب  نقاش  »ركز  تواتي:  أوضح 
االنتقالية  للحكومة  المهام،  تحديد  كيفية  على 
المرتقبة، فإذا قلنا إن الحكومة االنتقالية ستكون 
مدة عملها قصيرة جدا، فمن أهم األولويات التي 
مشكلة  معالجة  أجندتها،  على  توضع  أن  يجب 
بأسرع  الحكومية  المؤسسات  وتوحيد  السيولة، 
وقت ممكن، وفي مقدمتها المؤسسات السيادية، 
وأن يكون لدى هذه الحكومة الجديدة خطة للملف 
وتجهيز  إدارة  على  قادرة  تكون  بحيث  االنتخابي، 
عملية انتخابية ناجحة، وذلك لن يتم إال عبر وزارة 
أنحاء  جميع  في  مشتركة  وغرف  موحدة،  داخلية 
قائما  كان  بوزنيقة  حوار  أن  يعلم  والجميع  البالد، 
وهذا  ليبيا،  في  السيادية  المؤسسات  توحيد  على 
أمر محل اتفاق جميع المعنيين بحل األزمة الليبية، 
مبادرات  أية  إلى  الذهاب  قبل  إنجازه  من  بد  وال 

أخرى«.
رؤيتنا  »تتلخص  القول:  إلى  تواتي  وخلص 
يجب  ال  االنتقالية  الحكومة  أن  في  ليبي  كشباب 
أخرى،  أمور  أية  إلى  الموقتة  مهامها  تتخطى  أن 
فال يجب أن توقع على عقود تنمية أو خالف ذلك، 
نظرا ألن مدتها ستكون سنة ونصف السنة، وربما 
تأخذنا هذه االتفاقات أو العقود في اتجاهات أخرى، 
تصور  لديهم  الشباب  أن  إدراك  الحكومة  وعلى 

مرارا من حوارات كانت تجرى عن طريق جهة دولية 
المختلفة. هذه  األطراف  بين  الثقة  انعدام  بسبب 
فضاء  خلق  على  قادر  ليبيا  شباب  أن  قوية  رسالة 
الحروب  رغم  ليبية  أرض  على  فيه  يلتقون  آمن 

والصراعات التي وقعت طيلة السنوات الماضية«.
وتابع النجار: »وفي الحقيقة لم تكن هناك رؤية 
في السابق يتجمع عليها الشباب، من هذه الفئة أو 
تلك، لكن مع وجود مستوى من نضج اإلدراك، بات 
األمر واضحا لدى الجميع، وباتت الحاجة ماسة إلى 
أن نلتف حول مطالب وطنية حقيقية، بحيث ال يتم 

السماح ألية جهة أو طرف بالعبث الحاصل في ليبيا 
اليوم. الشباب الليبيون قادرون على صناعة الفرق، 

وإحداث التغيير المنشود من المواطنين بالحوار«.
شباب  من  تويوه  لقاء  في  المشاركين  أحد 
»نحن  لـ»الوسط«:  قال  تواتي،  أحمد  بنغازي، 
بالقدر  حالمين  ولسنا  للواقع،  مدركون  كشباب 
يعلم  والجميع  مثالية،  أمور  في  نتكلم  وال  الكبير، 
أن التفاوض أو الحوار القادم في جنيف يتحدث عن 
مرحلة انتقالية أخرى مدتها ثمانية عشر شهرا، وقد 
وقيود  ضوابط  وضع  إلى  الوصول  كيفية  ناقشنا 

أحمد تواتي: من أهم األولويات معالجة مشكلة 
السيولة وتوحيد المؤسسات الحكومية بأسرع وقت 

ممكن والعمل على وضع خطة للملف االنتخابي

أحالم بن طابون: تطرقنا إلى ملفات عدة مثل االقتصاد، 
والعدالة االنتقالية، والمصالحة، وأثر الفساد -سواء كان 

ماليا أو إداريا- على دوالب العمل في الدولة الليبية

يمكن للمانحين األجانب العمل مع الحكومة 
الليبية المعترف بها إلحياء المشاريع 

الزراعية في الجنوب التي تداعت وانهارت

سلط لقاء شباب الليبيين في أوباري، األسبوع الجاري، 
ينظر  الذي  الليبي،  الجنوب  على  جديد  من  األضواء 
األوروبية  القارة  حدود  كأحد  األخيرة  اآلونة  في  إليه 
ذهبت  ما  بحسب  األفارقة،  المهاجرين  مواجهة  في 
إليه دراسة سابقة لمجموعة السياسات الدولية، وفق 
شبكة  على  اإللكتروني  موقعها  على  منشور  هو  ما 

اإلنترنت.
األوربيين  السياسات  صناع  إن  الدراسة  وتقول 
ينظرون على نحو متزايد إلى إقليم فزان، وهو اإلقليم 
الشاسع الذي يقطنه عدد قليل ومتناثر من السكان 
حدود  أحد  بوصفه  البالد،  من  الغربي  الجنوب  في 
أوروبا في مواجهة المهاجرين والالجئين من أفريقيا 
من  األوسط  الجزء  يقطعون  الذين  الصحراء،  جنوب 

حوض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا.
وتوضح أنه في العام 2016 سلك هذا الممر أكثر 
من 160000 شخص من ليبيا على قوارب صغيرة؛ 
المنطقة،  هذه  خالل  من  دخل  قد  معظمهم  وكان 
التي تربط الحدود الجنوبية للبالد بساحلها. ويأمل 
عدد من البلدان األوروبية، وإيطاليا بشكل أساسي، 
إحياء  وإعادة  فزان  في  االستقرار  تحقيق  يساعد  بأن 
هذه.  الالجئين  لتدفقات  حد  وضع  على  اقتصاده 
تكون  لن  هذه  أن  إال  اإليجابية،  جوانبها  للفكرة 
تتم  أن  دون  تنجح  أن  يمكن  وال  السهلة  بالمهمة 
بالبالد.  تحدق  التي  األوســع  األزمــات  معالجة  أيضا 
الحوكمة،  مسألة  لمعالجة  أوروبي  جهد  لكل  ينبغي 
يتم  أن  فزان  في  واألمنية  االقتصادية  والمشاكل 
تنسيقه مع الحكومة المعترف بها دوليا وأن يرتبط 
بالمبادرات الوطنية لمعالجة القضايا التي تعاني منها 

البالد بمجملها.
ويعاني إقليم فزان من مشاكل متعددة، معظمها 
لإلقليم  القانوني  االقتصاد  يعاني  صنعه.  من  ليس 
والمالية  االقتصادية  المؤسسات  لكن  الركود،  من 
إنعاشه مشلولة  أن تساعد في  التي يمكن  الوطنية 

إلى حد بعيد. على النقيض من ذلك، فإن االقتصاد 
غير القانوني يزدهر. يقع إقليم فزان على مفترق طرق 
الساحل  بمنطقة  ليبيا  جنوب  يربط  حيث  إقليمي، 
إلى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  من  المهاجرين  وبطرق 

شمال ليبيا ومن ثم إلى أوروبا.
الطبيعية،  بالموارد  غني  اإلقليم  أن  حين  في 
على  ــادرة  ق مركزية  سلطة  غياب  من  يعاني  فإنه 
جميع  من  التهريب  حوافز  أن  كما  النظام؛  فرض 
واألسلحة،  والذهب،  والنفط،  -األشخاص،  األشكال 
المال  كسب  حوافز  على  بكثير  تتفوق  والمخدرات- 
استغالل  جرى  وقد  القانونية.  الوسائل  خالل  من 
الفراغ  منها  فاقم  التي  والقبلية،  اإلثنية  التوترات 
الفصائل  بين  االقتصادية  والمنافسة  السياسي 
البالد.  على  السيطرة  على  المتنافسة  المتناحرة 

لفترة  العاصفة، لكن اإلقليم أهمل  وسط مثل هذه 
البالغ على سكانه  بالضرر  عاد  ما  ينبغي،  أطول مما 

وجيرانه وأوروبا على حد سواء.
حاليا  الجاري  القتال  يشكل  قد  الدراسة:  وتقول 
بين التحالفات العسكرية المتنافسة أكبر التحديات. 
المتحدة  األمــم  من  المدعوم  الرئاسي  المجلس 
يرأسها  التي  الوطني،  الوفاق  حكومة  وحكومته، 
تتمتع  ال  طرابلس،  في  السراج  فائز  ــوزراء  ال رئيس 
بمكانة تذكر وليس لها سوى حلفاء قالئل في فزان. 
المتحالفة مع  الفصائل  فإن  النقيض من ذلك،  على 
خليفة  المشير  يقوده  الذي  الليبي  الوطني  الجيش 
حفتر والحكومة الشرقية التي تتخذ من البيضاء مقرا 
لها تتمتع بنفوذ أكبر، وكذلك الفصائل التي تعارض 
حفتر والسراج على حد سواء. لقد ازدادت حدة القتال 

ومرتزقة  إقليمية،  -قوى  خارجية  قوى  تدخلت  كما 
وانضمت  للدول-  عابرة  جهادية  وتنظيمات  أجانب 
إلى الصراعات المحلية أو استخدمت الجنوب منطقة 
صعبا  فزان  في  االستقرار  تحقيق  سيكون  للعبور. 

العام  منذ مطلع  المختلفة  القوى  بين هذه  المميت 
السري  األجنبي  العسكري  الدعم  أن  ويبدو   ،2017
الخصومات  هذه  امتداد  من  سرع  وقد  سيزداد.  لها 
القبائل،  بين  الواقعة  التوترات  الجنوب  إلى  الوطنية 
التي قاتلت في خمسة حروب محلية متتالية منذ العام 
مخاطر  فإن  النار،  إطالق  وقف  اتفاقات  رغم   .2011
جزئيا  مرتفعة،  تبقى  التصعيد  من  المزيد  حدوث 
بسبب عدم تقديم التعويضات المادية التي وعد بها 
خالل المفاوضات السابقة، وأيضا بسبب التأخير في 

تنفيذ خطط إعادة اإلعمار.
ملحة،  حاجة  فزان  في  االستقرار  تحقيق  ويشكل 
الهجرة وحسب. دون معالجة  وليس لضبط وتقييد 
في  واألمنية  االقتصادية  والقضايا  الحوكمة،  قضايا 
والعسكرية  السياسية  األوضاع  عودة  فإن  الجنوب، 
حين  وفي  مستحيلة.  ستكون  طبيعتها  إلى  األوسع 
أن هذا يتطلب استثمارات بعيدة المدى، فإن بوسع 
السلطات الليبية والحكومات األوروبية اتخاذ خطوات 
الجنوبية  القبائل  بين  العالقات  لتحسين  فورية 
من  إجـــراءات  وهــي  المعيشية،  األحــوال  وتحسين 
الدافعة  الحوافز  تقلص  أن  الوقت،  بمرور  شأنها، 
يمكن  المثال،  سبيل  على  األشخاص.  تهريب  إلى 
للمانحين األجانب العمل مع الحكومة الليبية المعترف 
بها إلحياء المشاريع الزراعية في الجنوب التي تداعت 
فزان  في  العاملة  النفط  لشركات  أن  كما  وانهارت. 
وللمؤسسة الوطنية للنفط نصيبها من المسؤولية، 
إذ ينبغي أن تسعى إلى زيادة التوظيف على المستوى 
التنمية  مشاريع  في  االستثمار  وتعزيز  المحلي 

االجتماعية المحلية.
على  يركز  شموال  أكثر  ــوار  ح إلــى  حاجة  ثمة 
إلى  الرامية  الجهود  شملت  لقد  األمنية.  القضايا 
حول  المحلية  المجتمعات  مختلف  عن  ممثلين  جمع 
الزعماء  المفاوضات حتى اآلن بشكل رئيسي  طاولة 
يكفي.  ال  هذا  المدني،  المجتمع  ونشطاء  القبليين 
العسكريين  القادة  المحادثات  تشمل  أن  ينبغي 
أولى  كخطوة  المحلية  المسلحة  المجموعات  وقادة 
أماكن  في  البالد. كما  أمني على مستوى  نحو حوار 

بناء  بكيفية  المتعلقة  المسألة  فإن  ليبيا،  في  أخرى 
قوات أمن وطنية حقيقية وتعيين العاملين فيها، من 
الجيش إلى الشرطة إلى حرس الحدود، تبقى مسألة 

مركزية.
الخارجية، خصوصا بعض  القوى  قد تشعر بعض 
الحوار  الدول األوربية، بإغراء االلتفاف على مثل هذا 
خيارا  هذا  يكون  لن  أســرع.  عسكري  حل  عن  بحثا 
خالل  من  حل  لفرض  محاولة  أي  إن  حيث  حكيما، 
القوة العسكرية وحدها من المرجح أن يغذي المزيد 
من عدم االستقرار. على وجه الخصوص، فإن تجنيد 
مع  تحالفات  عقد  أو  بالقوة  يتمتعون  محليين  رجال 
ميليشيات محددة يخاطر بمفاقمة الصراعات القائمة 
أصال. عالوة على ذلك، فمن شبه المؤكد أن األرباح 
الهائلة التي يتم الحصول عليها من السوق السوداء 
الجهات  تدفعها  أن  يمكن  نقدية  مبالغ  أية  ستفوق 

الخارجية من أجل شراء الوالء.
أخيرا، فإن أيا من هذه الخطوات لن يكون له أثر 
دائم ما لم يتم التوصل إلى درجة أكبر من التوافق 
يتطلب  أوروبا،  داخل  المعنية.  الدولية  الجهات  بين 
وإيطاليا،  فرنسا  بين  التعاون  من  أكبر  درجة  هذا 
الدولتين العضوتين في االتحاد األوروبي اللتين تركز 
كل منهما، ألسبابها الخاصة، على إقليم فزان. وعلى 
نحو مماثل، فإن االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
حدة  تخفيف  إلى  تسعى  أن  ينبغي  األخــرى  والــدول 
التوترات بين دول الخليج العربية أو على األقل الحد 

من أثر هذه التوترات على ليبيا.
على وجه اإلجمال، ينبغي على جيران ليبيا، والقادة 
جهودا  تبذل  أن  الدولية  والقوى  األبعد  اإلقليميين 
المبادئ  من  مشتركة  مجموعة  على  للتوافق  أكبر 
لمعالجة عملية سالم ليبية تزداد تشتتا، بدال من منح 
األولوية لمصالحهم المباشرة الضيقة. في فزان، كما 
في مناطق أخرى من ليبيا، سيساعد هذا على األقل 
على تجنب مفاقمة وضع سيئ أصال وتقديم مبادئ 
الدولة،  أشكال  من  شكل  الستعادة  توجيهية  عامة 
وهو هدف ينبغي أن يعتبره الجميع في المحصلة في 

مصلحة البالد وأيضا في مصلحة المنطقة.

كيف أصبح إقليم فزان الليبي أحد الحدود الجديدة ألوروبا؟
القاهرة - الوسط

● شاحنة تحمل أغراضا لمهاجرين في الجنوب الليبي

دراسة سابقة:

أكرم النجار: إجراء اللقاء في قرية صغيرة بالجنوب يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن هذا الجيل الحالي من الشباب قادر على خلق مساحة للحوار
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أوقات صعبة للديمقراطية في مستهل دورة انتخابية بدول غرب أفريقيا

مضرب عن الطعام

جماعات حقوقية تخشى على حياة سجني فلسطيني

●   أنصار الرئيس الغيني ألفا كوندي خالل حملة في شوارع كوناكري

إصابات غير مسبوقة بفيروس »كورونا« في العراق وتونس واألردن

●  مصاب عراقي بفيروس كورونا في أحد مستشفيات النجف●  مصريات يرتدين الكمامات الوقائية

كورونا  فيروس  وباء  مستقبل  بشأن  المتنامي  القلق  مع 
المستجد في العالم العربي، شهدت دول عربية في األيام 
بمعدالت  بالفيروس  اإلصابات  أعداد  في  تزايدا  الماضية 
فقد  العربية،  الدول  صدارة  في  العراق  وجاء  مرتفعة، 
جديدة  إصابة  و921  آالف  ثالثة  إصابة  السلطات  سجلت 
بفيروس كورونا خالل 24 ساعة، ليصل إجمالي اإلصابات 

.409.358 المسجلة في البالد إلى 
 58 وفاة  العراق  في  الصحية  السلطات  سجلت  كما 
اإلصابة  جراء  الوفيات  إجمالي  بذلك  ليرتفع  شخصا 

9970 حالة، وفق »بي بي سي«. بفيروس كورونا إلى 
التراخي  من  العالمية  الصحة  منظمة  وحذرت 
بـ  اإلصابات  وصول  عن  كاشفة  الوباء،  مكافحة  في 
ألف  و81  مليونا   38 نحو  إلى  العالم  حول  كوفيد19- 
في  معظمهم  ألف  و86  مليون  نحو  منهم  سقط  حالة 
طبية  نقابات  خمس  وتواصل  واألميركتين.  أوروبا 
في  األحد  يوم  بدأته  العمل  عن  إضرابا  عراقية  وصحية 
التصعيد  باستمرار  المضربون  وهدد  المحافظات.  جميع 
وزير  إقالة  بينها  من  التي  مطالبهم  تلبية  عدم  حال  في 

والبدالت. الرواتب  وتحسين  الصحة، 
بنهاية  ستتسلم  أنها  عن  العراقية  السلطات  وكشفت 
لقاحين  من  أولى  كدفعة  جرعة  ماليين   10 الحالي  العام 

لفيروس كورونا. أحدهما بريطاني واآلخر صيني 
من جانبها، تشهد تونس تزايدا غير مسبوق في أعداد 
اإلصابات؛ مسجلة نحو ثالثة آالف حالة في اليوم الواحد، 
من  للحد  وقائية  إجراءات  اتخاذ  إلى  السلطات  دفع  مما 
التجول.  وحظر  الصحي  الحجر  منها  الفيروس  انتشار 
بروتوكوال  تونس  في  كورونا  مجابهة  لجنة  وتُصدر 
كورونا.  بفيروس  اإلصابة  جراء  المتوفين  دفن  لمراسم 
إلى  تستند  جديدة  إجراءات  على  البروتوكول  ويحتوي 
الضحايا،  دفن  عملية  في  اإلنسانية  الجوانب  مراعاة 
وإمكانية إشراك ذوي المتوفين في إجراءات عملية الدفن 

الوقائية. باإلجراءات  االلتزام  شريطة 
اإلصابة  جراء  وفاة  حالة   18 الثالثاء،  األردن،  وسجل 
يومية  أعلى حصيلة  في  إصابة،  و2047  كورونا  بفيروس 
المسجلة  اإلصابات  إجمالي  ووصل  الوباء.  تفشي  منذ 

الجاري  األسبوع  منتصف  حتى  الهاشمية  المملكة  في 
.28127

حظر  فرض  تطبيق  استمرار  األردنية  الحكومة  وأعلنت 
ليومي  المملكة  محافظات  جميع  في  الشامل  التجول 
تسجيل  استمرار  ظل  في  المقبلين،  والسبت  الجمعة 
إصابات بمستويات مرتفعة. ونفى الناطق باسم الحكومة 
الشامل  التجول  بحظر  قرار  اتخاذ  السلطات  نية  األردنية 

30 يوما، مؤكدا أن الحكومة لم تدرس هذا الخيار. مدة 
وفاة  حالة   19 الصحة  وزارة  سجلت  السعودية،  وفي 
اإلصابة  جرّاء  الوفيات  عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة 
سجلت  كما   ،5087 إلى  المملكة  في  كورونا  بفيروس 
ليرتفع  كورونا،  بفيروس  جديدة  إصابة   474 السلطات 

وفاة،   672 المسجلة  الوفيات  إجمالي  ليصل  وفيات 
ليرتفع  بكورونا  جديدة  إصابة   844 الوزارة  سجلت  كما 

.112737 إجمالي اإلصابات في البالد إلى 
وفاة جديدتين،  حالتَي  السلطات  اإلمارات سجلت  وفي 
إلى  بكورونا  اإلصابة  جرّاء  الوفيات  عدد  إجمالي  ليبلغ 
من  بالفيروس  جديدة  إصابة   1315 سجلت  كما   ،448
الوباء  رصد  منذ  يومي  معدل  أعلى  في  مختلفة،  جنسيات 
آالف   108 إلى  اإلصابات  عدد  إجمالي  ليصل  البالد،  في 
سجلت  الفلسطينية،  األراضي  وفي  أشخاص.  و608 
الغربية  الضفة  في  جديدة  وفيات  أربع  الصحية  السلطات 
بكورونا  اإلصابة  جرّاء  الوفيات  إجمالي  ليبلغ  غزة  وقطاع 
ليبلغ  بالفيروس  جديدة  إصابة   516 وتسجيل   ،459

.56,467 إجمالي اإلصابات إلى 
جديدة  إصابة   214 قطر  في  الصحة  وزارة  وسجلت 
 .2,812 المصابين  إجمالي  ليصل  كورونا  بفيروس 
إجمالي  ليبلغ  جديدة  إصابة   213 عمان  سلطنة  وسجلت 
منهم  سقط  آالف   107 كورونا  بفيروس  المصابين 

.1053
 1245 الثالثاء،  السلطات،  سجلت  فقد  لبنان،  في  أما 
ليرتفع  ساعة   24 خالل  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة 
الصحة  وزارة  إصابًة. وذكرت   55869 إلى  اإلصابات  عدد 
إلى  ارتفع  لبنان أن إجمالي عدد حاالت الشفاء  العامة في 
بعد  حالة   479 إلى  الوفيات  عدد  ارتفع  فيما   ،  24581
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المخاوف من موجة ثانية تتزايد

وسجلت   .340,89 إلى  المملكة  في  اإلصابات  إجمالي 
 10 إلى  باإلضافة  بالفيروس  جديدة  إصابة   132 مصر 
اإلصابات  إجمالي  بلغ  وقد  ساعة.   24 آخر  في  وفيات 
بفيروس كورونا 104,648، توفي منهم نحو 6062 حتى 

االثنين. يوم 
واستبعدت وزيرة الصحة العودة إلى اإلغالق الكامل أو 
%56 من وفيات كورونا في مصر كان  الجزئي، وقالت إن 
الصحة  وزيرة  وقالت  مزمنة.  بأمراض  مصابين  أصحابها 
ثانية  موجة  ألي  مستعدة  الدولة  إن  الثالثاء،  المصرية، 
الموجة  مواجهة  في  نجاحها  بعد  كورونا  فيروس  من 

األولى.
ثماني  الثالثاء،  الصحة،  وزارة  سجلت  الكويت  وفي 

قلقها،  اإلنسان  حقوق  عن  مدافعة  وفلسطينية  إسرائيلية  جماعات  أبدت 
الثالثاء، على حالة فلسطيني بدأ إضرابا عن الطعام قبل 79 يوما احتجاجا على 

اعتقال إسرائيل له دون توجيه اتهامات.
في  اآلن  إنه  عاما(   49( األخرس  ماهر  الفلسطيني  السجين  زوجة  وتقول 
في  أحيانا  ويدخل  وتشنجات  القلب  في  ألم  من  يعاني  إسرائيلي  مستشفى 

غيبوبة، وفق »رويترز«.
واعتقل األخرس، وهو من سكان جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، 

في يوليو، بموجب أمر اعتقال إداري إسرائيلي.
اإلسرائيلي  الداخلي  األمن  جهاز  وقال 
أن  بعد  اعتقل  األخرس  إن  بيت  شين 
يعمل  أنه  عن  معلومات  الجهاز  تلقى 
ونفت  اإلسالمي.  الجهاد  جماعة  لحساب 
أسابيع  ثالثة  قبل  ونُقل  ذلك.  زوجته 
ريهوفوت  مدينة  في  كابالن  لمستشفى 
اإلسرائيلية حيث تقول أسرته إنه يشرب 

الماء لكن يرفض الطعام الصلب.
في  لـ»رويترز«  زوجته  تغريد  وقالت 
المستشفى إن سيواصل اإلضراب مطالبا 
قرار  من  الرغم  على  عنه  الفوري  باإلفراج 
المحكمة العليا اإلسرائيلية، يوم االثنين، 
عدم تجديد فترة حبسه التي تستمر أربعة 

أشهر بعد 27 نوفمبر.
اإلسرائيلية  بتسيلم  جماعة  وقالت 
والتي  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعة 
ما  »مسؤولية  بيان  في  الحالة  تراقب 
من  عاتق  على  تقع  ذلك  بعد  سيحدث 
حتى  أو  حالته  تدهور  تجنب  يمكنهم 

موته«. وأضاف البيان »ما زال بإمكانهم منع حدوث ذلك«.
وقالت زوجة األخرس إن زوجها أضعف من أن يغادر سريره وهو غير مكبل 
المركز  ودعا  غرفته.  قرب  أمن  حراس  يوجد  وال  المستشفى  في  باألغالل 
الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومقره غزة الجماعات الدولية المدافعة عن حقوق 

اإلنسان للتدخل على الفور إلنقاذ حياة األخرس قبل فوات األوان.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن هناك نحو خمسة آالف سجين فلسطيني 
ويقول  إدارية.  اعتقال  بأوامر  اعتقلوا  منهم   350 اإلسرائيلية  السجون  في 
األحيان  في بعض  محاكمة مطلوب  دون  االعتقال  إن  إسرائيليون  مسؤولون 
لحماية هوية عمالء سريين. ويقول نشطاء على صلة بجماعة الجهاد اإلسالمي 

في غزة إنهم استأنفوا إطالق بالونات حارقة على إسرائيل.

في سياق آخر، أعطت الحكومة اإلسرائيلية االثنين ضوءها األخضر للسماح 
مورا،  الفالش  باسم  المعروفين  اليهود  اإلثيوبيين  من  شخص  ألفي  بهجرة 
الذين يؤكدون  الفالش مورا  أفراد  تحت عنوان لمّ شمل األسر. وال يستفيد 
أنهم متحدرون من يهود إثيوبيين، من قانون العودة الذي يتيح لكل يهودي 
وقد  تلقائي.  بشكل  جنسيتها  على  والحصول  إليها  الهجرة  إسرائيل  خارج 

اعتنقوا المسيحية عنوة في القرن التاسع عشر.
تسعة  تضمّ  مرشحين  الئحة   2015 العام  اإلسرائيلية  الحكومة  وأعدت 
إسرائيل خالل خمس سنوات تحت  إلى  بالهجرة  لهم  إثيوبي مسموح  آالف 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو  عنوان لم شمل العائالت. وأكد رئيس 
هؤالء  »سننقل  وقال  الجماعة.  هذه  أفراد  سائر  إعادة  يتعهد  أنه  بيان  في 
شعبنا،  من  شخص  األلفي 
إثيوبيا،  من  وشقيقاتنا  أشقائنا 
جلب  أجل  من  يلزم  ما  وسنفعل 
الحكومة  وصوّتت  اآلخرين«. 
لصالح  عدة  مرات  اإلسرائيلية 
في  بما  األشخاص،  هؤالء  هجرة 
وباء  تفشي  بدء  فترة  في  ذلك 

كوفيد19-.
االستيعاب  وزيرة  ورحّبت 
بنينا  اإلسرائيلية  والهجرة 
تامانو شطا وهي أصاًل مهاجرة 
بـ»تصويت  إثيوبيا،  من 
أن  على  باإلجماع  الحكومة 
ألفا  إسرائيل  إلى  يستقدم 
إثيوبيا  في  ينتظرون  شخص 
وتعدّ  هنا«.  أقربائهم  لقاء 
اإلثيوبية  اليهودية  الجالية 
ألف   140 من  أكثر  البالد  في 
من  أكثر  بينهم  شخص، 
تأخرت  جماعات  من  معظمهم  ويتحدر  إسرائيل.  في  ولدوا  ألفًا  خمسين 
ثمانين  حوالي  وهاجر  بها.  االعتراف  في  إسرائيل  في  الدينية  السلطات 
 1984 عامي  في  جويين  جسرين  عبر  إسرائيل  إلى  إثيوبي  يهودي  ألف 

و1991.
بالعنصرية  للتنديد  تظاهرات  سلسلة  هؤالء  نظم  األخيرة،  السنوات  في 
عائالتهم ظلوا  بالسماح ألفراد من  وللمطالبة  يواجهونهما  اللذين  والتمييز 
يهود  تساعد  التي  الجمعيات  بعض  وتعارض  إليهم.  باالنضمام  إثيوبيا،  في 
الهجرة،  هذه  المحلية  مورا  الفالش  جماعة  في  مسؤولون  وكذلك  إثيوبيا 
معتبرين أن إسرائيل تواجه ما يكفي من الصعوبات لدمج الجماعة، وأن أولئك 

الذين بقوا في إثيوبيا ليسوا يهودًا.

●   السجني الفلسطيني ماهر األخرس )49 عاما(.

بعد انتخابات غينيا التي تنظم األحد المقبل، دعي الماليين من سكان دول 
غرب أفريقيا النتخاب رؤسائهم بحلول نهاية عام 2020، فيما يعرب خبراء 
عن قلقهم من تراجع الممارسة الديمقراطية في هذا الجزء من القارة الذي 

كان يُعد رائداً في المجال.
وقال كوجو أسانتي، المسؤول في مركز أبحاث غانا للتنمية الديمقراطية 
»إننا نمر بأوقات صعبة بالنسبة لنا كمراقبين للديمقراطية في المنطقة«، 

وفق »فرانس برس«.
وتشهد غانا انتخابات في 7 ديسمبر فيما سيتوجه الغينيون وسكان 
ساحل العاج وبوركينا فاسو والنيجيريون أيضا إلى صناديق االقتراع قبل 
سنوات،  مدى  على  سلمية  بصورة  السلطة  تداول  وبعد  العام.  نهاية 
يُستشهد بغانا كمثال في المنطقة، على الرغم من القضايا المثيرة للقلق 

مثل االعتداءات على الصحفيين. لكن الصورة قاتمة في البلدان األخرى.
فقد شهدت مالي انقالبًا أطاح الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في 

18 أغسطس دون إراقة دماء.
النصف  في  وحشية  أشكااًل  واتخذت  انتشرت  التي  الممارسة  فهذه 
الثاني من القرن العشرين بعد االستقالل عن االستعمار، أفسحت المجال 
النقالبات »أكثر تعقيدا وبال دماء وتجميلية«، كما يالحظ مركز دراسات 
أفريكاجوم في تقرير حديث تحدث عن »انقالبات انتخابية« أو »انقالبات 
دستورية« ال تجري بقوة السالح وإنما عن طريق التزوير ومراجعة الدستور.

وال يتعلق األمر فقط بمسألة توجه بعض الرؤساء للبقاء في السلطة 
مدى الحياة. إذ يتحدث تقرير أفريكاجوم عن القمع واالعتقاالت، ويقول إن 

»التدهور فيما يتعلق بحقوق اإلنسان يحدث في كل مكان«.
في غينيا وساحل العاج، يستخدم الرئيسان المنتهية واليتهما حجة تغيير 

الدستور للترشح لوالية ثالثة، مثيرين تحركات احتجاجية خلفت العديد من 
القتلى وأضافت اسميهما إلى القائمة الطويلة للزعماء الذين استخدموا 

القانون لتحقيق طموحاتهم منذ العام 2000.

خيبة أمل للديمقراطية
وعلى النقيض من ذلك، أشيد بالرئيس محمدو يوسفو لقراره عدم الترشح 

مجدداً في 22 نوفمبر بعد فترتين رئاسيتين.
أكبر  نيجيريا  في  وكذلك  فاسو،  بوركينا  في  كما  النيجر  في  ولكن، 
الهجمات  انتشار  يثير  مالي،  وفي  السكان  عدد  حيث  من  القارة  دول 
اإلسالمية المتطرفة والعنف بين القبائل والمجتمعات قلق المدافعين 
األخيرة  المكاسب  زالت  ما  إذ  الدولي.  والمجتمع  اإلنسان  حقوق  عن 
استمرت حتى  التي  األهلية  الحروب  بعد  وسيراليون  ليبيريا  في  هشة 
أوائل القرن الحادي والعشرين، وفي غامبيا وغينيا بيساو. ولم يدحض 
الرئيس السنغالي ماكي سال بعد التكهنات بشأن تطلعه لفترة رئاسية 

ثالثة. »انقالبات انتخابية«
ويقول ماتياس هونكبيه، أستاذ العلوم السياسية في مؤسسة المجتمع 
المفتوح في غرب أفريقيا، »نالحظ من عدة جوانب تراجع الديمقراطية 
في غرب أفريقيا. ... في البلدان الناطقة بالفرنسية على وجه الخصوص، 
نالحظ تشددا في القوانين التي تحكم إنشاء األحزاب، والترشح لالنتخابات 

يزداد صعوبة، كما هي الحال في ساحل العاج أو في بنين«.
ويشير آالن دوس وهو مسؤول كبير سابق في األمم المتحدة عمل في 
عدة دول أفريقية، وأحد مسؤولي مركز أفريقيا للدراسات االستراتيجية، إلى 
»خيبة أمل ديمقراطية« ولدت من خيبات األمل الناجمة عن عدم الوفاء 

بالوعود االنتخابية واستمرار الفساد واإلفالت من العقاب وسوء الحوكمة.
والضغط  االقتصادية  الصعوبات  األسباب:  من  العديد  لهذا  ويُقدم 
الوسطاء  تأثير  وفقدان  الضابطة  المؤسسات  وفشل  الديموغرافي 

البريطاني،  أو  النموذجين األميركي  التعددية وضعف  التقليديين وأزمة 
وتزايد نفوذ دول مثل الصين وتركيا.

البحث والعمل من أجل السالم  ويقول أرسين بريس بادو من مركز 
الكبيرة مثل مجموعة دول غرب  اإلقليمية  المؤسسات  إن  أبيدجان  في 
أفريقيا )إيكواس( واالتحاد األفريقي »يجب أن تضطلع بدور أكثر أهمية، 
دور الوساطة... ألنه من الصعب العثور على وسطاء داخليين في ساحل 
العاج«. ومع ذلك، فإن هناك اتفاقًا على تشخيص حدود دور مجموعة مثل 

إيكواس.

أسباب تدعو لألمل
فالمجموعة أسيرة خالفاتها. ولم تقف في وجه مناورات رئيسي غينيا 
وساحل العاج. كما أن إصرارها على عودة النظام الدستوري في مالي، 
بخالف الدعم الشعبي لقادة االنقالب، نُظر إليه باعتباره رغبة في إدامة 
أنظمة فاسدة، مما يعكس تخوف بعض الرؤساء على مصيرهم. وقال 
إلى  إيكواس تحولت  فايا ميليمونو في الصحافة إن  الغيني  المعارض 

»اتحاد لرؤساء الدول«.
باستياء  مؤخرا  كوندي  ألفا  الرئيس  قال  الدولية  فرنسا  إذاعة  وعبر 
»إنه ألمر غير عادي أن أعد أنا الذي قاتلت لمدة 45 عاما )ضد األنظمة 
االستبدادية في غينيا(، ديكتاتورا مناهضًا للديمقراطية«. وتساءل »كيف 
يمكن القول بحدوث انقالب بعد إقرار الدستور الجديد باستفتاء«. لكن 
تداول  إلى  مشيرين  قاتمًا،  بمجمله  ليس  الوضع  إن  يقولون  البعض 

السلطة المرتقب في النيجر، وهو األول منذ فترة طويلة.
إال أن غرب أفريقيا ليست منطقة وسط أفريقيا التي تسجل مع الكاميرون 
وغينيا االستوائية وجمهورية الكونغو رقمًا قياسيًا عالميًا في طول فترة 
حركات  بظهور  السياسية  الحقوق  عن  المدافعون  ويرحب  الرئاسة. 

المواطنين وجهود التحرر التي يقودها الشباب والنساء. 

الحسكة  مدينة  قرب  بالنازحين  يعجّ  مخيم  داخل 
قبل  بيريفان  ولدت  سورية،  شرق  شمال  في 
كشقيقتيها  تحظى  أن  دون  من  أشهر،  خمسة 
فرّت  التي  العين،  رأس  منزلهم في مدينة  بدفء 
عائلتها منها قبل عام جراء هجوم تركي واسع على 

المنطقة.
عامًا(   29( شيرموخ  وضحة  والدتها  وتقول 
مخيم  في  خيمتهم  من  برس«  »فرانس  لوكالة 
من  وعربا  أكرادا  نازحين  يضم  الذي  كاني  واشو 
قبل  بيريفان  ابنتي  »وُلدت  العين،  رأس  منطقة 

أشهر في المخيم، لم تر منزاًل، بل خيمة«.
الحياة  تكون  أن  يمكن  »كيف  بتعجب  وتسأل 

بالنسبة إلى طفلة ولدت ونشأت في خيمة؟«
وعائلة شرموخ واحدة من عشرات اآلالف ممن 
شنته  واسع  هجوم  وقع  على  منازلهم،  من  فروا 
أكتوبر.  في  لها  موالية  سورية  فصائل  مع  تركيا 
أميركية  بوساطة  أسابيع،  بعد  الهجوم  وانتهى 
واتفاق مع روسيا، بعد سيطرة تركيا على منطقة 
رأس  بين  تمتد  كيلومترًا   120 بطول  حدودية 

العين )شمال الحسكة( وتل أبيض )شمال الرقة(.

ورغم أن عددا كبيرا من النازحين عادوا أدراجهم 
إلى المنطقة ذات الغالبية العربية، إال أن آخرين ما 
النزوح إما ألنهم فقدوا  زالوا يعانون في مخيمات 
أو خوفًا ألسباب عدة. ويتهم نازحون  ممتلكاتهم 
المقاتلين  حقوقية  ومنظمات  المنطقة  من  أكراد 
وسرقة  نهب  أعمال  بارتكاب  ألنقرة  الموالين 
ما  غرار  على  إعدامات،  وتنفيذ  منازل  ومصادرة 
حصل في منطقة عفرين الكردية العام 2018 إثر 

سيطرتهم عليها. »فرانس برس«.
»أشبه بقبر« ولعّل أصعب ما تمر به وضحة هو 
رؤية بناتها الثالث، وبينهنّ روسلين التي تعاني 
من شلل في ساقيها، يكبرّن في خيمة، جهدت قدر 

المستطاع لجعلها أشبه بمنزل.
وتوضح »يبدو المستقبل أسود )...( أفكر دائمًا 
بمستقبل بناتي إذا بقي الوضع على حاله، وبماذا 
تعيش  كيف  ورأين  هنا  من  خرجن  إذا  سيشعرن 
خصوصًا  القلق  ويعتريها  الخارج«.  في  الناس 
كرسيها  على  تجلس  التي  روسلين  مستقبل  إزاء 
إلى  اصطحابها  على  يوميًا  وتحرص  المتحرك. 
»كبنات  بناتها  تتعلم  أال  من  خشية  المدرسة، 

جيلهن«.
في خيمة مجاورة، تقول السيدة الكردية شمسة 
عبدالقادر )40 عامًا(، وهي أم لسبعة أطفال، إنها 

المخيم.  في  بقية عمرها  تعيش  نفسها  تتخيل  ال 
وتضيف باللغة الكردية: »نفكر لياًل ونهارًا بالعودة 
في  أموت  أن  أفضّل  العين،  رأس  في  منازلنا  إلى 
أشبه  إنه  المخيم...  هذا  في  العيش  على  بلدتي 
العودة  تخشى  ذاته،  الوقت  في  لكنها  بقبر«. 
والفصائل  التركية  القوات  سيطرة  تحت  للعيش 

التابعة لها، واصفة اياهم بـ»المرتزقة«.
في  اإلنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  وحذرت 
الماضي من تزايد مستوى  الشهر  المتحدة  األمم 
القوات  سيطرة  مناطق  في  والجريمة  العنف 
الموالية  الفصائل  ارتكاب  احتمال  ومن  التركية، 
»نمطًا  وثقت  إنّها  وقالت  حرب«.  »جرائم  ألنقرة 
مقلقًا من االنتهاكات الجسيمة« مع تزايد عمليات 
واإلخالء  الممتلكات  ومصادرة  والخطف  القتل 
على  استولت  الفصائل  أّن  إلى  ولفتت  القسري. 
منازل وأراض وممتلكات ونهبتها دون أي ضرورة 

عسكرية ظاهرة.
وطالب االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
أبرز  يعد  والذي  أنقرة،  من  المدعوم  السورية 
»القضايا  على  بإطالعه  المعارضة،  مكونات 
العين  ورأس  عفرين  منطقتي  في  المزعومة« 
إلحالتها إلى القضاء، معتبرًا أنها قد »تكون مجرد 

أفعال فردية وغير منهجية«.

الحسكة - وكاالت

نازحون سوريون يتوقون للعودة إلى منازلهم في الحسكة
●  خيام النازحين السوريين غرب الحسكة

غينيا تنتخب رئيسها األحد المقبل
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 ارتباك عالمي في مواجهة »كورونا«

فحوص ملدينة صينية بالكامل.. وانتقادات أممية لسياسة »مناعة القطيع«
مواجهة  في  عالمية  ارتباك  حالة  وسط 
موجة  من  مخاوف  مع  »كورونا«،  وباء 
الثالثاء،  الصينية،  السلطات  سارعت  ثانية، 
الستكمال إجراء فحوص »كوفيد 19« لجميع 
بؤرة  اكتشاف  بعد  تشينغداو  مدينة  سكان 
صغيرة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية، 
يتفشى  الفيروس  ترك  مغبة  من  اإلثنين، 
»بمناعة  يعرف  ما  إلى  الوصول  بهدف 
»غير  بأنه  األمر  هذا  واصفة  القطيع«، 

أخالقي«.
بسرعة  ينتشر  الفتاك  الفيروس  يزال  وال 
أكثر من  العالم، مع تسجيل  أرجاء  في جميع 
التي  الدول  تكافح  فيما  إصابة،  مليون   37
بؤر  مع  اآلن  للوباء  موجة  أول  على  تغلبت 
أوروبا،  أجزاء  بعض  في  خصوصا  جديدة، 

بحسب »فرانس برس«.
من  الحكومات  تخشى  لقاح،  وبغياب 
الصين  فقررت  الفيروس،  بانتشار  السماح 
سكان  كامل  على  جماعية  فحوص  إجراء 
بعد  البالد  شرق  في  تشينغداو  مدينة 
لجنة  وقالت  األحد.  صغيرة  بؤرة  اكتشاف 
الصحة في تشينغداو في بيان الثالثاء: »حتى 
 3.08 مدينتنا  أجرت  صباحا،  الثامنة  الساعة 

مليون عينة للفحص النووي«.
إجراء  من  االنتهاء  في  السلطات  وتأمل 
البالغ عددهم  الفحوص على كامل السكان، 

9.4 مليون نسمة، في غضون أيام.
الجهود  مع  تتناقض  مشاهد  وفي 
المتعثرة للدول األخرى إلنشاء أنظمة اختبار 
تشينغداو  في  صحيون  عاملون  شيد  فعالة، 
تجمع  كنقاط  خياما  واقية  مالبس  يرتدون 
اآلباء  أحضر  حيث  األحياء،  عبر  عينات  ألخذ 

أطفالهم الصغار لالختبار.
اقتصاديا  المؤلمة  اإلغالق  عمليات  وأمام 
بعض  طرحت  االجتماعي،  التباعد  وتدابير 
الدول مقترحات للسماح للفيروس باالنتشار 
بين السكان للوصول »لمناعة قطيع«، أي أن 
يصاب الكثير من السكان بالعدوى إلى حد أال 
يوجد ضحايا جدد كافون لنقل العدوى، لكن 
منظمة الصحة العالمية، وهي سلطة التوجيه 
فيما  المتحدة  األمم  منظومة  في  والتنسيق 
يتعلق بالصحة على المستوى الدولي، قالت 
للتطبيق  قابلة  غير  الخطط  هذه  مثل  إن 

وتتطلب لقاحات جماعية حتى تنجح.
أدهانوم  تيدروس  المنظمة  رئيس  وقال 
إلى  التوصل  »يتم  إنه  اإلثنين  غيبريسوس 
الشعوب  حماية  طريق  من  القطيع  مناعة 
له«،  بتعريضهم  وليس  ما،  فيروس  من 
علميا  »إشكالية  تشكل  بأنها  الفكرة  واصفا 
وأخالقيا«. وتابع أن »السماح لفيروس خطير 
ال نفهمه تماما أن ينطلق بحرية هو ببساطة 
»ليس  األمر  أن  معتبرا  أخالقي«،  غير  أمر 

خيارا«.
أشارت  أكبر،  بشكل  التحدي  لتوضيح 
دراسة نشرت في مجلة »ذا النسيت« الدورية 
لألمراض المعدية أن التعرض للفيروس قد 
وأشارت  المستقبل،  في  المناعة  يضمن  ال 
إلى أن العدوى الثانية قد تأتي بأعراض أكثر 

حدة.

انتكاسة في تجربة لقاح
أكثر من مليون شخص  بحياة  الوباء  وأودى 
الجهود  ما كثف من  العالم،  أنحاء  في جميع 
فعالة.  وعالجات  لقاحات  لتطوير  الهائلة 
من  متقدمة  مرحلة  إلى  البعض  ووصل 
تضاءل  التفاؤل  لكن  السريرية،  التجارب 
اإلثنين عندما أعلنت مجموعة »جونسون آند 

عواصم العالم - وكاالت

أوقفت  أنها  الدوائية  للصناعات  جونسون« 
ألف مريض   60 التي شملت  تجربتها  موقتا 
بسبب مرض غير مبرر لدى أحد المشاركين.

تجري  شركة  عاشر  المجموعة  وباتت 
عالميا  والنهائية  الثالثة  المرحلة  تجارب 

والرابعة في الواليات المتحدة.
قدره  تمويال  الشركة  واشنطن  ومنحت 
إطار  في  التجارب  بموجب  دوالر  مليار   1.45
الرئيس  يرعاها  التي  سبيد«  »وارب  عملية 
نصر  تحقيق  على  الحريص  ترامب،  دونالد 
سياسي قبل انتخابات 3 نوفمبر عبر التوصل 
الفيروس  ضد  لقاح  بخصوص  الختراق 
الذعة  النتقادات  ترامب  وتعرض  الفتاك. 
تسجيل  مع  لألزمة،  إدارته  طريقة  بسبب 
الواليات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في 

العالم.
وعلق الرئيس الجمهوري حملته االنتخابية 
لمدة عشرة أيام بعد إصابته بـ»كوفيد 19«، 
اإلثنين.  االنتخابية  الساحة  إلى  عاد  لكنه 
في  الناس  من  حشد  أمام  ترامب  وقال 

واآلن  تخطيته  »لقد  أقنعة:  ارتدى  فلوريدا 
يقولون إن لدي مناعة.. أشعر بالقوة«، لكنه 

لم يثبت مزاعمه باكتسابه مناعة.

قيود أكثر صرامة
الزيادة  احتواء  األوروبية  الدول  وتحاول 
الجديدة في اإلصابات، حيث تقوم الحكومات 
الضرر  لتجنب  صرامة  أكثر  قيود  بفرض 
االتحاد  واعتمد  السابق.  التفشي  الناجم عن 
األوروبي معايير مشتركة للقيود على السفر 

ضمن دول االتحاد.
وألمانيا  فرنسا  في  الحاالت  وارتفعت 
األيام  خالل  تشيكيا  وجمهورية  وبولندا 
بريطانيا  في  الوفيات  عدد  زاد  كما  األخيرة، 
في  الضحايا  من  عدد  أعلى  سجلت  التي 
أوروبا. وأمر رئيس الوزراء بوريس جونسون 
من  كجزء  ليفربول  في  الحانات  بإغالق 
إستراتيجية جديدة لمعالجة االرتفاع في عدد 

اإلصابات.
أجبرت  التي  التجارية  األعمال  أن  وأكد 

ستحصل  الجديدة  القيود  إثر  اإلغالق  على 
إغالق  على  تركيزه  لكن  حكومي،  دعم  على 
أماكن الضيافة أثار غضبا. وواجهت الحكومة 
البريطانية الثالثاء انتقادات جديدة لتجاهلها 
تدابير  بفرض  العلميين  الخبراء  توصيات 
إغالق فورا منذ سبتمبر لوقف انتشار فيروس 

»كورونا المستجد« المتسارع في البالد.

انتقادات في بريطانيا
األحزاب  أكبر  العمال،  حزب  وقال 
مقلق  الحكومة  تحرك  عدم  إن  المعارضة، 
خطتها  مصداقية  بشأن  التساؤالت  ويثير 
وقال  الفيروس.  انتشار  لوقف  األخيرة 
إنجلترا  في  الطبيين  المستشارين  كبير 
أن  في  ثقة«  على  »ليس  إنه  ويتي  كريس 
الوزراء  رئيس  أعلنها  التي  األخيرة  التدابير 
المسار  توقف  أن  يمكن  جونسون  بوريس 

للوباء. التصاعدي 
وقت  في  كشف  قد  جونسون  وكان 
سابق عن نظام إنذار من ثالثة مستويات، 
معدالت  بحسب  إنجلترا  مناطق  يصنف 
المعقدة  الشبكة  تسهيل  بهدف  اإلصابة، 
مدينة  وكانت  المحلية.  الضوابط  من 
أول منطقة  البالد  ليفربول في شمال غرب 
الخطورة«  »عالية  أنها  على  تصنيفها  يتم 
فيها  وسيفرض  الجديد.  النظام  بموجب 
المنازل  سكان  بين  االختالط  على  حظر 
إلى  الذي كان يقف  الداخل، لكن ويتي  في 
الصحفي  المؤتمر  خالل  جونسون  جانب 
مساء  ستريت  بداونينغ  الحكومة  مقر  في 
في  المحليين  المسؤولين  حض  اإلثنين، 
المناطق األكثر تضررا بالفيروس على بذل 

الجهود. المزيد من 
بريطانيا  في  بالجائحة  الوفيات  وحصيلة 
في  األسوأ  هي  وفاة،  ألف   43 تفوق  والتي 
عن  اإلثنين  السلطات  أعلنت  وقد  أوروبا. 
14 ألف إصابة جديدة و50 وفاة في  قرابة 

بريطانيا. أنحاء 
أعلى  المستشفيات  في  المرضى  وعدد 
 23 في  اإلغالق  فرض  لدى  عليه  كان  مما 
التجارية  األنشطة  مختلف  وحضت  مارس. 
يمينية،  وصحف  المحافظين  من  ونواب 
إغالق  تدابير  فرض  عدم  على  جونسون 
على  ذلك  انعكاسات  بسبب  جديدة  عام 
تجاهله  عن  األنباء  وتسببت  االقتصاد. 
قبل  االستشارية  المجموعة  نصائح  غالبية 
من  سريعة  انتقادات  في  أسابيع،  ثالثة 

المعارض. العمال  حزب 
الصحة في  باسم شؤون  المتحدث  وقال 
شعر  إنه  آشوورث،  جوناثان  العمل،  حزب 
توصيات  رأى  عندما  كبير«  حد  إلى  »بقلق 
الصحفي  المؤتمر  بعد  تنشر  مجموعة سيج 
إزاء  التساؤالت  يثير  ذلك  إن  وقال  اإلثنين. 
تمتثل  أنها  متكرر  بشكل  الحكومة  تأكيد 
بي  »بي  لتلفزيون  آشوورث  وقال  للعلم. 
هنا  رفضوا  أنهم  تماما  »واضح  سي«: 
خبير  وقال  العلماء«.  من  مهمة  توصيات 
االستشارية  المجموعة  في  والعضو  األوبئة 
أكثر  قيود  فرض  يتعين  إنه  إدموندز  جون 
إلذاعة  وأضاف  وقت«.  أسرع  »في  صرامة 
تدابير  سنرى  بأننا  »أعتقد  سي«:  بي  »بي 
صارمة جدا في أنحاء المملكة المتحدة في 
األوان  فوات  بعد  ستأتي  لكنها  ما،  مرحلة 

مرة أخرى«.
أحصت  أنها  الثالثاء،  روسيا،  أعلنت  كما 
»كورونا  بفيروس  يومية  وفاة  حالة   244
القياسي  العدد  بذلك  متجاوزة  المستجد«، 
الوباء  بداية تفشي  الذي سجل منذ  السابق 

في البالد، التي تواجه عودة انتشار الوباء.

●  إجراء فحص وبائي على طالبة بمدينة تشينغداو الصينية

●  سبعيني يبحث عن ممتلكاته بين أنقاض منزله في إقليم ناغورنو قره باغ

●  ترامب●  بايدن

●  حانة في ليفربول خالل إعالن رئيس الحكومة البريطانية جونسون عن تدابير جديدة لمواجهة كورونا

قبل ثالثة أسابيع من االنتخابات الرئاسية

بايدن يتقدم على ترامب في استطالعات الرأي.. 
والرئيس الجمهوري يواصل جوالته بالواليات

في أول نشاط لحملته بعد عشرة أيام من تجميدها جراء 
األميركي  الرئيس  عقدت   ،19 ــ  كوفيد  بوباء  إصابته 
فلوريدا،  في  انتخابيا  مهرجانا  االثنين،  ترامب،  دونالد 
من  يوما   22 قبل  للغاية«  »قوي  أنه  ألنصاره  مؤكدا 

المواجهة الرئاسية مع جو بايدن.
وهتف للحشود المتجمعة في سانفورد بوالية فلوريدا 
»لقد  السباق  إلى  الصاخبة  عودته  إثبات  على  عازما 
فيروس  ضد  مناعة«  لدي  إن  يقولون  واآلن  تخطيته 

كورونا المستجد، بحسب »فرانس برس«.
وأضاف وسط ضحك أنصاره »يمكنني أن أسير وسط 
أقبل  أن  أجمعين،  الحضور  أقبل  أن   )...( الحشد  هذا 
للرأي  الجميالت«. وفي ظل استطالعات  والنساء  الرجال 
الرئيس  يأمل  عليه،  بايدن  تقدم  إلى  جميعها  تشير 
من  األخيرة  الشوط  خالل  الهوة  ردم  في  الجمهوري 

الحملة من خالل التنقل في أرجاء البالد.
بدا  المستشفى،  من  خروجه  من  فقط  أسبوع  وبعد 
ترامب مفعما بالنشاط لدى إلقائه خطابه الذي استغرق 
االنتخابية  أهدافه  أيا من  يوّفر فيه  أكثر من ساعة ولم 
كلينتون  هيالري«  »المحتالة  من  وهاجمه،  إال  المعتادة 
إلى الصحافة »الفاسدة«، مع إطالق تحذيرات شديدة من 

مخاطر »اليسار الراديكالي« و»الكابوس االشتراكي«.
ولم يشارك بايدن في أي تجمع انتخابي كبير منذ عدة 
الوقائية  بالتدابير  االلتزام  ضرورة  على  مشددا  أشهر، 

التي فرضتها السلطات الصحية للحد من تفشي الوباء.

»أحب فلوريدا«
سكان  إلى  متوددا  فلوريدا«،  »أحب  ترامب  وهتف 
الوالية التي قد تلعب دورا حاسما في الثالث من نوفمبر، 
غير آبه الستطالعات الرأي التي تتوقع كلها هزيمته أمام 
بايدن. وأكد »كان األمر مماثال قبل أربع سنوات، كانوا 
يوما،   22 »بعد  مضيفا  فلوريدا«،  سنخسر  إننا  يقولون 
في  إضافية  سنوات  بأربع  وسنفوز  الوالية  بهذه  سنفوز 

البيت األبيض!«.
مشيدا  الناخبة  قاعدته  استنهاض  خطابه  في  وحاول 
في  مقعد  لشغل  باريت  كوني  إيمي  القاضية  باختياره 

المحكمة العليا.
جلسة  االثنين،  األميركي،  الشيوخ  مجلس  وبدأ 
االستماع إلى مرشحة ترامب البالغة من العمر 48 عاما 
أشادوا  الذين  الجمهوريين  بين  حاد  انقسام  وسط 
الذين نددوا بعملية  والديمقراطيين  بقاضية »المعة«، 
لفترة  العليا  القضائية  الهيئة  سترسخ  متسرعة  تعيين 
»ستكون  ترامب  وقال  المحافظ.  المعسكر  في  طويلة 

قاضية رائعة«.
من  القريبة  العسكرية  أندروز  قاعدة  مغادرته  وعند 
لجميع  خالفا  كمامة،  يضع  الرئيس  يكن  لم  واشنطن، 
والمساعدين  أمنه  المكلفين  السري  الجهاز  عناصر 
المحيطين به، وفق سيناريو مدروس إلظهاره في موقع 

القوة.
البيت  طبيب  أعلن  الرئاسية،  الطائرة  إقالع  وبعيد 
األبيض شون كونلي أن ترامب خضع لفحوص أظهرت 
»لعدة  الفيروس  يحمل  يعد  لم  أنه  تؤكد  سلبية  نتائج 
فحص  أن  غير  سريع.  فحص  باستخدام  متتالية«  أيام 
الفحوص  مثل  دقيقة  نتائج  يعطي  ال  هذا  »أبوت« 

الشائعة االستخدام.

وإن كان ترامب يتباهى بـ»مناعته« ضد المرض، إال 
أن هذه المسألة ال تزال محاطة بالكثير من العوامل غير 
المؤكدة، إذ ال يعرف تحديدا مدى الحماية الناجمة عن 
الفترة  وال  المريض،  يكتسبها  التي  المضادة  األجسام 

التي يدوم مفعولها.
»ذا  مجلة  في  الثالثاء  نتائجها  نشرت  دراسة  وكشفت 
النسيت« الطبية أن أميركيا أصيب مرتين بوباء كوفيد19- 
بفارق شهر ونصف، وأن اإلصابة الثانية كانت أكثر خطورة 
من األولى. ويعمد فريق حملة بايدن منذ اإلعالن في األول 
ميالنيا  األولى  والسيدة  الرئيس  إصابة  عن  أكتوبر  من 
بشكل  كوفيد19-  فحوص  نتائج  نشر  إلى  بالفيروس، 

يومي، وجميعها سلبية حتى اآلن.
بالغموض،  الرئيس محاطة  المقابل، تبقى صحة  في 
إذ يرفض فريقه الطبي أن يحدد متى خضع آلخر فحص 
الذي  بالوباء  إصابته  إعالن  قبل  سلبية  نتيجته  جاءت 
أودى بأكثر من 214 ألف شخص في الواليات المتحدة. 
ألي  فعال  خضوعه  حول  الشكوك  الغموض  هذا  ويغذي 

فحص قبل أيام من فحصه اإليجابي.
إلى  أكثر  افتقر  رئيسا  ترامب  بقي  بايدن »كلما  وقال 
من  بالتقليل  الرئيس  يتهم  وهو  المسؤولية«  حس 
خطورة الفيروس. وقال بهذا الصدد »سلوكه الشخصي 

الالمسؤول منذ تشخيص إصابته كان شائنا«.
إن  فقال  االنتخابي  فلوريدا  مهرجان  على  وعلق 
االنقسام«  »خطاب  سوى  للوالية  يحمل  ال  ترامب 
يقل  ال  حمله  في  فشل  ما  »لكن  مضيفا  و»الخوف«، 
هذا  على  للسيطرة  خطة  أي  لديه  ليس  فهو  خطورة، 
الفيروس الذي خطف أرواح أكثر من 15 ألفا من سكان 

فلوريدا«.
نقاط  عشر  بحوالى  الديمقراطي  المرشح  ويتقدم 
الرأي  استطالعات  متوسط  في  الجمهوري  خصمه  على 
الواليات  في  األصوات  نوايا  في  تفوقه  وعزز  الوطنية، 
التي ستحسم االنتخابات. وأدلى أكثر من عشرة ماليين 
الرئاسية  االنتخابات  في  بأصواتهم  اآلن  حتى  أميركي 
سواء عبر البريد أو عبر التصويت المبكر مسجلين رقما 
فلوريدا،  بعد  وفيما  اإلثنين.  نشر  تعداد  وفق  قياسيا 
لبعض  الرئيسية  الزيارات  من  عددًا  ترامب  يجري 
بشكل  مهرجاناته  يواصل  أن  على  األساسية،  الواليات 

مكثف طوال األسابيع الثالثة المقبلة.
هجوما  اإلثنين،  ترامب،  شنّ  نفسه،  السياق  في 
بوالية  بورتالند  مدينة  في  متظاهرين  على  عنيفا 
تمثالين  األحد،  ليل  أسقطوا،  غرب«  »شمال  أوريغون 
واصفا  روزفلت،  وثيودور  لينكولن  أبراهام  لسلفيه 
ترامب  وقال  بسجنهم.  ومطالبا  بـ»الحيوانات«  إياهم 
التي  في تغريدة على »تويتر« تعليقا على االضطرابات 
شهدتها بورتالند ليل األحد: »ضعوا هذه الحيوانات في 
السجن حاال. اليسار الراديكالي ال يعرف سوى االستفادة 
القانون  بايدن!  هو  هذا  لألغبياء.  الحمقاء  القيادة  من 
أوريغون  والية  كما  بورتالند  مدينة  ويحكم  والنظام!«. 

خصوم ترامب الديمقراطيون.
تجمّعوا  الشرطة،  بحسب  شخص،   300 نحو  وكان 
كولومبوس«،  »يوم  عشية  األحد  بورتالند  وسط  في 
كريستوف  اكتشاف  ذكرى  األميركيون  فيه  يحيي  الذي 
كولومبوس للعالم الجديد. غير أن واليات ومدنا عديدة 
في سائر أنحاء الواليات المتحدة غيّرت تسمية هذا العيد 
االتهامات  بسبب  وذلك  األصلية«،  الشعوب  »يوم  إلى 
دعائم  أرسى  الذي  الرجل  بأنه  لكولومبوس  المتزايدة 
عصر االستعمار والعنف العنصريين في القارة األميركية.
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سقوط 600 قتيل بينهم 67 مدنيا

القتال في ناغورنو قره باغ مستمر رغم اتفاق الهدنة اإلنسانية
في انتهاك التفاق الهدنة اإلنسانية لليوم الرابع على التوالي، واصلت القوات 
االنفصالية األرمينية في ناغورنو قره باغ والجيش األذربيجاني، الثالثاء، القتال 

في عدة مناطق على الجبهة.
الطرفان  يتبادل  سبتمبر،   27 في  المعارك  استئناف  منذ  يحصل  وكما 
المسؤولية عن األعمال الحربية التي أسفرت عن نحو 600 قتيل، بينهم 67 
مدنيا، وفقا لتعداد جزئي. ولم تعلن أذربيجان عن أي قتلى في صفوف قواتها، 

وفق »فرانس برس«.
األذربيجاني  الجيش  باغ  قره  ناغورنو  في  االنفصاليون  المسلحون  واتهم 
المعلن  لإلقليم  الشرقي  والشمال  والشمال،  الجنوب  في  ثالثي  بشن هجوم 
النار«  إطالق  وقف  »تحترم  أنها  جهتها،  من  باكو،  وأكدت  واحد.  طرف  من 
النار على مناطق وغورانبوي وترتار وأغدام  األرمن أطلقوا  االنفصاليين  لكن 

األذربيجانية.
ويأتي ذلك غداة زيارة قام بها وزير خارجية أرمينيا إلى موسكو، المشرفة 
على اتفاق لهدنة، لعقد لقاء مع الوسيط في النزاع »مجموعة مينسك« التابعة 
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا والتي تتشارك في رئاستها روسيا وفرنسا 
والواليات المتحدة. وكان نظيره األذربيجاني شارك في اجتماع مماثل األسبوع 

الماضي في جنيف.
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف لدى استقباله نظيره األرمني 
أن  يفترض  التي  للهدنة  الجانبين«  قبل  من  صارم  »احترام  إلى  اإلثنين 
في  »الجهود  أن  اعتبر  المعارك  استمرار  ورغم  السبت.  ظهر  بدأ  تطبيقها 
حين  في  النار  إطالق  وقف  تطبيق  من  للتحقق  آلية  إنشاء  إلى  ودعا  محلها« 

يتبادل الجانبان االتهامات بخرقها.
سيما  ال  الخصوص  هذا  في  جارية  »مشاورات«  إن  األرميني  الوزير  وقال 
الفرنسية  الخارجية  المتحدثة باسم  اعتبرت  الصليب األحمر. من جهتها،  مع 
الهدنة  احترام  يتم  أن  والعاجل«  الضروري  »من  أنه  مول  دير  فون  أنييس 
تبادل  في  الجاري  األسبوع  منتصف  حتى  الجانبان  وفشل  صارم«.  »بشكل 

األسرى والجثث بموجب اتفاق الهدنة.
وبعد االتحاد األوروبي والبابا فرنسيس األحد، عبرت إيران، الدولة المجاورة 
للبلدين، عن أسفها »النتهاكات وقف إطالق النار« ودعت اإلثنين »الطرفين 

إلى ضبط النفس«.

اليمكن االنتظار
الروس  الدبلوماسيون  يريد  الوساطة،  من  عقود  ثالثة  نحو  فشل  رغم  لكن 
واألميركيون والفرنسيون المكلفون بالملف، إقناع األرمن واألذريين بالعودة 

إلى المفاوضات حول وضع ناغورنو قره باغ ووقف المعارك الدائرة حاليا، وهي 
مع  النزاع  تدويل  الدولية من  المجموعة  وتتخوف   .1994 منذ  دموية  األكثر 

الدعم التركي لباكو فيما ترتبط موسكو بمعاهدة عسكرية مع يريفان.
وأكدت أذربيجان التي تحظى بدعم تركيا أنها لن توقف عملياتها بشكل 
وتعهد  باغ،  قره  ناغورنو  من  أرميني  انسحاب  حصول  حال  في  إال  نهائي 

الرئيس األذربيجاني إلهام علييف باستعادة السيطرة على األراضي باستخدام 
القوة إذا دعت الحاجة. من جهته، دعا وزير الدفاع التركي اإلثنين إلى انسحاب 
دفاع  وزير  مع  هاتفي  اتصال  في  باغ  قره  ناغورنو  من  األرمن  االنفصاليين 

روسيا.
على  شويغو  سيرغي  مع  حديثه  في  أكار  خلوصي  التركي  الوزير  وشدد 

ضرورة قيام أرمينيا »التي هاجمت المناطق المدنية في انتهاك لوقف إطالق 
النار، بوقف هجماتها وباالنسحاب من األراضي التي تحتلها«، وفق بيان صادر 

عن وزارة الدفاع التركية.
وأضاف أكار أن »أذربيجان ال يمكن أن تنتظر 30 عاما أخرى للتوصل إلى 
العام  إليه في  التوصل  الذي تم  األول  النار  إلى وقف إطالق  إشارة  حل«، في 
وتتهم  قتيل.  ألف   30 نحو  خلفت  حرب  بعد  النزاع  تجميد  إلى  وأدى   1994
تركيا بإرسال مقاتلين موالين لها من سورية للقتال إلى جانب األذربيجانيين، 
وهو ما تنفيه باكو. لكن المرصد السوري لحقوق اإلنسان أفاد عن مقتل 119 
مسلحا سوريا مواليا ألنقرة على األقل منذ بداية المواجهات من أصل 1450 

المنتشرين في قره باغ.
بعد  أذربيجان  عن  األرمينية،  الغالبية  ذو  باغ  قره  ناغورنو  إقليم  وانفصل 
باكو  تتهم  الماضي. ومذاك  القرن  قتيل في تسعينات  ألف   30 أوقعت  حرب 
يريفان باحتالل أرضها وتحصل جوالت عنف بشكل منتظم. والمعارك الجارية 

حاليا هي األخطر منذ وقف إطالق النار المعلن العام 1994.
المعارك بين  أن  الثالثاء  العالمية  الصحة  أعلنت منظمة  في سياق قريب، 
بفيروس  اإلصابات  عدد  بارتفاع  تسببت  األخيرة،  األسابيع  في  الجانبين 
»كورونا المستجد«. وصرح ناطق باسم المنظمة طارق جسارفيتش في مؤتمر 
صحفي في جنيف أن »كوفيد 19 ال يحترم الحدود وخطوط الجبهة ويستغل 
الهادفة إلى  العالمية  انتباهنا عن الجهود  أزمة تحول  كل تراخ لليقظة وكل 
وقف مساره القاتل«. وأضاف: »تعبئة القوات وانتقال السكان، كل ذلك يساعد 

في توطن الفيروس«.
في  حادا  ارتفاعا   »19 بـ»كوفيد  اإلصابات  عدد  سجل  المعارك،  ونتيجة 
لالستجابة  عملياتها  العالمية  الصحة  منظمة  تعزز  حيث  وأذربيجان،  أرمينيا 
إلى الحاجات الصحية المتزايدة. ففي أرمينيا، تضاعف عدد اإلصابات الجديدة 
المسجلة في أسبوعين، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة %80 في أذربيجان خالل 

األسبوع األخير، وفق ما قال الناطق باسم منظمة الصحة.
والزيادة الحادة في عدد اإلصابات مقلقة كثيرا، إذ إن تواصل المعارك بين 
الطرفين يتسبب باضطرابات في األنظمة الصحية الضرورية من أجل احتواء 
الوباء. من جهته، أكد مدير اللجنة الدولية للصليب األحمر في أوراسيا مارتن 
شويب من جنيف أن مئات آالف األشخاص في المنطقة تأثروا بالنزاع. وقال: 
»نتوقع أن يكون عشرات آالف األشخاص على األقل بحاجة إلى المساعدة خالل 
العام  منذ  المنطقة  في  الحاضرة  المنظمة  أن  إلى  مشيرا  المقبلة«،  األشهر 
المناطق  كل  إلى  الوصول  بحق  تتمتع  ال  أنها  رغم  أنشطتها  1992، ستزيد 

بسبب انعدام االستقرار.
من  كوسيط  للعمل  مستعدة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أن  وأعلن 
أجل تبادل األسرى أو إعادة جثث الضحايا إلى بالدهم، موضحا أن المحادثات 

الجارية بهذا الشأن لم تصل إلى نتيجة بعد.

إيران تنضم إلى الدول المطالبة بضبط النفس من جانب 
طرفي المواجهات وتأسف النتهاكات وقف إطالق النار

رغم فشل نحو ثالثة عقود من الوساطة يريد الدبلوماسيون الغربيون 
إقناع األرمن واألذريين بالعودة إلى المفاوضات ووقف المعارك

ناغورنو قره باغ - وكاالت

فلوريدا ــ وكاالت



اقتصاد

كالم فى األرقام

و200 مليون دينار
حجم اإلنفاق على بند »الدعم« في 
الفترة من أول يناير الجاري حتى 30 

سبتمبر

قالوا

08

للبريد  القابضة  الليبية  للشركة  العمومية  الجمعية  صادقت 
من  للسنوات  المالية  القوائم  على  المعلومات  وتقنية  واالتصاالت 
المحاسبة، كما أوصت بإجراء  المعتمدة من ديوان   ،2013 إلى   2010
الشركات  وكذلك  للشركة  التنفيذية  االدارة  ألداء  وتقييم  مراجعة 

لها. التابعة 
واالتصاالت  للبريد  الليبية  للشركة  العمومية  الجمعية  وعقدت 
 2020 لسنة  األول  العادي  اجتماعها  القابضة  المعلومات  وتقنية 
الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  برئاسة  الماضي  الثالثاء 

السراج. فائز  للشركة،  العمومية  الجمعية  رئيس 
العام  خالل  االتصاالت  قطاع  أداء  عن  تقريرًا  االجتماع  وتنااول 
االتصاالت  لشركات  واإلداري  المالي  الموقفين  إلى  إضافة  الحالي، 

.2020 للعام  التقديرية  الميزانية  مشروع  واعتماد  والمعلوماتية 

شركة البريد تصادق على القوائم املالية ألربع سنوات

»الخروج من الكارثة 
االقتصادية حاليا سيكون 
طوياًل وغير مؤكد«

كبيرة االقتصاديين 
في صندوق النقد 
الدولي غيتا غوبيناث

4 مليارات

قراءات في الدين العام الليبي

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

تناولت األوساط االقتصادية واإلعالمية الليبية موضوع 
ذلك  من  ألبعد  الموضوع  وذهــب  الليبي،  العام  الدين 
الليبي  ليتم تداوله داخل الغرف الخارجية المعنية بالشأن 
كالهيئات والمؤسسات اإلقليمية، وغيرها على هذا النحو، 
حقيقية  معضلة  من  موضوع  هكذا  يشكله  لما  وذلــك 
الليبي.  واالجتماعي  االقتصادي  االستقرار  على  تؤثر  قد 
وبالتأكيد تتبادر ألذهان الكثير من غير المتخصصين عديد 
الدين  هذا  مفهوم  عن  بديهية  نراها  التي  االستفهامات 
ليبيا،  في  وتاريخه  الليبي،  االقتصاد  في  وآثاره  وأسبابه 

وكيفية عالجه.
الدين العام بمفهومه البسيط هو حصول الحكومات على 
المال عن طريق االستدانة الداخلية أو الخارجية، ويمكن أن 
يكون المقرض لمتطلبات الحكومة إما أفرادا وإما شركات 
خارجية.  ومؤسسات  حكومات  حتى  أو  وطنية،  ومؤسسات 
وليس  ليبيا،  بالجديد عن  ليس  العام  الدين  أن  والحقيقة 
ليبيا  في  سواء  العامة  الميزانيات  لتمويل  غريب  بأسلوب 
العام  بالدين  تتعامل  الليبية  الدولة  وكانت  غيرها،  أو 
الليبية  المؤسسات  لبعض  المستحقة  القيم  بحساب  ولو 
ولكنه  المثال،  سبيل  على  االجتماعي  الضمان  كمؤسسة 
بالتأكيد كان في إطار مالئم للناتج المحلي، وكان في إطار 
القانون، وكانت تديره حكومة موحدة مستقرة إلى حد ما، 
إدارة  بشأن   1986 لسنة   »15« رقم  للقانون  وفقا  تعمل 
»بأنه   »5« رقم  مادته  في  جاء  الذي  الليبي،  العام  الدين 
القانون  بهذا  العمل  من  اعتبارا  العامة  للخزانة  يجوز  ال 
االقتراض من الداخل أو من الخارج أو إصدار الضمانات التي 
ترتب التزامات مالية إال بقانون«. وقد نجح هذا القانون في 

فترة سابقة في كبح جماح الخزانة العامة والشركات 
العامة في االقتراض أو إصدار الضمانات. كما نص 
ذات القانون في مادته رقم »3« بأن يتولى مصرف 
كامل  من   »5%« نسبته  ما  خصم  المركزي  ليبيا 
إيرادات الخزانة العامة من النفط مباشرة. وتستعمل 
أن  على  العام،  الدين  لسداد  المخصومة  المبالغ 
في  األولــويــة  تكون 
استهالك السندات 
المؤقتة  والسلفة 
للترتيب  ــا  ــق وف

التالي: 
ســـنـــدات  )أ ( 
الضمان  صندوق 

االجتماعي. 
مصرف  سندات  )ب ( 
نظير  الــمــركــزي  ليبيا 

الحساب المعلق. 
)جـ( رصيد السلفة الموقتة. 

)د ( سندات المصارف التجارية.
ولكن ذاك سابقا وذهب، وماذا يحدث اآلن؟

الواقع أنه في ظل هذا االنقسام المؤسساتي واالنقسام 
الحكومتان  توجهت  الدولة،  مــوارد  وتعطل  السياسي 
الحكومة   - الوطني  الوفاق  »حكومة  ليبيا  في  العاملتان 
العام، حيث بلغ حجم  الدين  إلى أسلوب  الموقتة«  الليبية 
الدين العام حسب المتداول 80 مليار دينار قيمة مستحقة 
الليبية الموقتة  الوفاق الوطني، أما الحكومة  على حكومة 
والتي تتخذ من بنغازي مقر إدارتها فتتضارب األرقام، وإن 
كان المرجح يشير إلى أن الدين العام القائم عليها بلغ 50 
مليار دينار. مع مالحظة أنه يجب أن يتناسب الدين العام مع 
الناتج المحلي للدولة محل االقتراض، وذلك حتى تتمكن 
الدائنين.  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء  من  المدينة  حكومتها 
وهذا بطبيعة الحال لم يتحقق في ليبيا طيلة الفترة السابقة 
المحلي  للناتج  األكبر  الممثل  النفط  قطاع  تعطيل  بسبب 

الليبي.
وهي  عندها  الوقوف  يجب  مهمة  مالحظة  هنا  وتبرز 
ماذا أضاف هذا الدين لتنمية ليبيا، ولما كان جل اإلنفاق 
اإلنفاق  في  استنفد  قد  الطرفين  من  الليبي  الحكومي 
لسداد  اليسير  الجزء  إال  منه  يخصص  ولم  االستهالكي 
التحول السابقة، فهنا نستطيع  بعض مستحقات مشاريع 
في  أساسيا  سببا  وكان  محله،  غير  في  إنفاق  إنه  القول 
الليبي،  االقتصاد  على  السلبية  الظواهر  بعض  إحداث 
كازدياد عرض النقود وبروز ظاهرة التضخم التي تفشت 
الليبي. وإذا ما أرادت  خالل الفترة السابقة في االقتصاد 
فإنها  وإطفائه  الدين  هذا  معالجة  الليبية  السلطات 
ستتوجه إلى الخيار الوارد في المادة الثالثة من القانون 
مبلغ  باستقطاع  تقضي  والتي   ،1986 لسنة   »15« رقم 
إلصدار  الليبية  السلطات  تتوجه  قد  أو  سنويا،   5% قدره 
الدين  قيمة  بدفع  سيقضي  حتما  ولكنه  جديد  قانون 
نحو  أخرى  فرصة  ستضيع  وعندها  الدائنة.  للمؤسسات 
إنفاق في اتجاه التنمية من خالل استقطاع األموال وسداد 
الدين، خصوصا أن خصم »%5« من إجمالي قيمة الدين 
العام يشكل مبلغا ليس بالقليل سيتم استقطاعه سنويا، 
وهذا المبلغ المخصوم يدفع للطرف الدائن وهو القطاع 
األموال  تكدس  من  باألساس  يعاني  الذي  المصرفي 
وعدم قدرته الستثمارها في االقتصاد الليبي. لذلك يجب 
على السلطات الليبية ابتكار أسلوب جديد لالستفادة من 
هذا الدين الذي سيتسبب في الحد من اإلنفاق التنموي، 
وهذا األسلوب المبتكر وإن طلب تعديل بعض القوانين 
مشاركة  في  الدائن  الجانب  دخول  يكفل  أن  يجب  فإنه 
من  لالستفادة  التنموية،  مشاريعها  في  الليبية  الحكومة 
أو  العام.  الدين  بإطفاء  الخاص  السنوي  الخصم  قيمة 
النقدية  السلطات  إشراف  تحت  محكمة  خطة  توضع  أن 
قدر  أكبر  باستثمار  المصرفي  القطاع  قيام  تكفل  الليبية 
في  العام  الدين  إلطفاء  المخصومة  القيمة  من  ممكن 

ليبيا. لدولة  االقتصادية  التنمية  صالح 

صحفى كاتب    *

د. عماد عبدالسالم بوالخارمه

80 مليار دينار حجم الدين 
العام على حكومة الوفاق.. 

وأرقام متضاربة عن حجمه على 
الحكومة املوقتة

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3691دوالر أميركي
1.608يورو

1.7672الجنيه االسترليني
0.365الريال السعودي
0.3727درهم إماراتي

0.2032االيوان الصيني

2020 14  أكتوبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء  

عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة يربك خطط »أوبك +«عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة يربك خطط »أوبك +«

دراسة تكشف حجم تأثر الشركات التونسية بتقلبات األوضاع في ليبيا
في  والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات  من   17% أقرت 
تونس بتأثيرات الوضع الليبي على نشاطها، بينما اشتكى 
الموازية  والتجارة  الرسمية  غير  المنافسة  منها من   53%

عبر الحدود، وفق دراسة تونسية حديثة.
التونسية  المواطنة  مؤسسات  كونفدرالية  وكشفت 
أخيرا،  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  من  وبدعم 
المؤسسات  أداء  مقياس  من  الرابعة  الطبعة  نتائج  عن 
أعمالها  ومــنــاخ  تونس  فــي  والمتوسطة  الصغرى 

التي تواجهها لدخول األسواق. والصعوبات 
على  والجزائر  ليبيا  في  الوضع  تأثير  الدراسة  وتظهر 
العام  في  التونسية  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
لها  كان  الليبية  األزمة  تطورات  أن  أكدت  إذ   ،2019
تأثير أقل على الشركات مقابل مناخ األعمال في الجزائر 

في العام ذاته.
شملها  التي  الــشــركــات  مــن   45.6% تشعر  ــم  ول
نشاطها،  على  الليبية  التطورات  بانعكاسات  االستطالع 
قوي  تأثير  من  الشركات  من   17% عانت  حين  على 

البلد على نشاطها. للوضع في هذا 
بالنشاط  وصلته  الجزائر  في  بالوضع  يتعلق  وفيما 
التجاري، سجلت %30 من الشركات التونسية التي شملها 

االستطالع تأثيرا قويا على أعمالها.

غير  المنافسة  تهدد  ليبيا،  مع  مباشر  سياق  وفــي 
االستطالع،  نتائج  فبحسب  التونسية.  الشركات  الرسمية 
فإن %23.6 ال يريدون التعليق أو ال يبدو أنهم يواجهون 
المنافسة غير  الموازية على اإلطالق. بينما مثلت  السوق 

شملها  التي  الشركات  من  ـــ53.2%  ل منافسا  الرسمية 
االستطالع.

سبتمبر  و4  أغسطس   3 بين  التونسي  المسح  وأجري 
الماضي، واستهدف الشركات التي توظف من 6 إلى 199 

صغيرة  شركة   500 من  تمثيلية  عينة  خالل  من  موظًفا، 
ومتوسطة.

واضــطــراب   2011 الــعــام  قبل  مــا  تونس  وكــانــت 
ليبيا،  إلى  مليار دوالر  تُصدّر حوالي  ليبيا،  األوضاع في 
وحاليا أصبح هذا الرقم أقل مما كان عليه نظرا لخسارة 

الليبية. السوق 
ومثلت خسارة السوق الليبية زلزاال حقيقيا للعديد من 
المؤسسات  من   12% أن  خاصة  تونس،  في  المؤسسات 
الصغرى والمتوسطة تعتبر السوق األفريقية أول عمالئها.
وتأتي نتائج هذه الدراسة، في وقت كشف فيه المعهد 
التجاري  العجز  حــدة  تواصل  عن  لإلحصاء  التونسي 
تسجيل  مقابل  في  االقتصادات،  من  عدد  مع  التونسي 
بينها  من  دول  عدة  مع  إيجابيًا  فائضًا  التجاري  الميزان 
الصادرات  إذ تفوق حجم  والمغرب؛  وألمانيا  ليبيا وفرنسا 

التونسية لهذه البلدان على حجم المستورد منهم.
االقتصاد  به  مر  التي  االستثنائية  الظروف  ــرت  وأث
من  كل  على  المستجد  كــورونــا  ــاء  وب بفعل  العالمي 
الصادرات  انخفضت  إذ  التونسية،  والــواردات  الصادرات 
نهاية  حتى  تونسي  دينار  مليار   24 بنحو  لتقدر   18.6%

أغسطس الماضي.
التصدير تراجعًا على مستوى صادرات  أنشطة  وعرفت 
الميكانيكية والكهربائية، عالوة على  النسيج والصناعات 

قطاعات الطاقة والمناجم ومادة الفوسفات.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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األسواق تترقب مسار أزمة »كورونا«

تحالف  خطط  إرباك  إلى  تدريجيا  الليبي  البترول  إنتاج  تعافي  أدى 
األسابيع  في  البراميل  من  مزيد  ضخ  تعتزم  الذي  بلس«  »أوبك 
ستفرزه  بما  أيضا  الخطط  هذه  مصير  يرتبط  بينما  المقبلة،  الثمانية 
االنتخابات الرئاسية األميركية ومسار جائحة فيروس كورونا المستجد 

وإمكانية الحصول على لقاح للوقاية أو عالج له قبل نهاية العام.
)أوبك(  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  عدت  أشهر،  مدى  وعلى 
أن  غير  الليبي؛  النفط  وتصدير  إنتاج  تعطل  من  المستفيدين  كأكبر 
خالل  من  المنهارة  الليبية  النفط  صناعة  إحياء  نحو  خطوات  اتخاذ 
إعادة فتح أكبر حقل في النفط الليبي وهو حقل الشرارة يمثل مشكلة 
لـ»أوبك +«، إذ حاول تحالف كبار المنتجين كبح اإلمدادات العالمية.
اتفاقية  تخفيضات  من  معفاة  ليبيا  أن  هو  التحالف  يقلق  وما 
»أوبك« التي بدأت في مايو على خلفية تسبب جائحة كورونا في خنق 

النفط. انخفاض أسعار  االقتصادات وفي 

600 ألف برميل يوميا من ليبيا
في  سيضخ  الشرارة  حقل  إن  لـ»الوسط«  مطلعة  مصادر  وقالت 
نحو  إلى  أن تصل طاقته  قبل  يوميا  الخام  برميل من  ألف   40 البداية 
اإلنتاج  يضاعف  أن  ذلك  ومن شأن  المقبل.  األسبوع  برميل  ألف   300

600 ألف برميل يوميًا. اإلجمالي في ليبيا إلى حوالي 
أوائل  في  اليوم  في  برميل  آالف   110 إلى  منخفضًا  اإلنتاج  وكان 
العامة  القيادة  وقوات  الوفاق  توافق حكومة  أن  قبل  الماضي  سبتمبر 
طريق  يزال  ال  ذلك،  ومع  النفط،  ضخ  الستئناف  رسمية  هدنة  على 

اليقين. المستدام محفوًفا بعدم  اإلنتاج  إلى  العودة 
خفض  إجراء  على  الماضي  أبريل  في   »+ »أوبك  تحالف  واتفق 
الطلب  قلة  بسبب  يوميا  برميل  مليون   9.7 يبلغ  اإلنتاج  في  قياسي 

على النفط جراء إغالقات »كورونا«.
الطبيعي  المعدل  إلى  تدريجيا  العودة  إلى  المنتجين  التحالف  ودعا 
الوباء  أن  افتراض  على  أشهر،  يوميا، كل ستة  برميل  مليوني  بزيادة 

الجاري. العام  سيتالشى قبل نهاية 
الصيف،  في  اإلنتاج  في  زيادة  أول  في  المجموعة  بدأت  وبالفعل 

التالي في يناير المقبل. ومن المتوقع أن يبدأ التدفق اإلضافي 

السعودية قد تؤجل زيادة اإلنتاج
تأجيل  تدرس  الرياض  إن  السعودية  في  النفط  مستشارو  ويقول 
خطوة زيادة اإلنتاج حتى نهاية الربع األول من العام المقبل )2021(، 
مؤكدة  األميركية،  جورنال«  ستريت  »وول  جريدة  نقلته  لما  وفقا 
الليبي  النفط  عودة  من  أيضا  السعوديين  النفط  مسؤولي  تخوف 

إغالقا دام  أنهت  تفاهمات  إلى  الفرقاء  السوق مجددا بعد توصل  إلى 
أشهر. ثمانية 

السعودية  في  بعد  نهائي  قرار  يتخذ  لم  الجريدة،  وحسب 
قد  االتفاق  في  تغيير  أي  خاصة  اإلنتاج،  زيادة  عدم  بخصوص 
يلتقون  عندما  المجموعة  دول  بقية  من  جزائية  إلجراءات  يخضع 
من  واألول  نوفمبر   30 في  القادمة  الرسمية  اجتماعاتهم  في 
الزيادة  تأخير  أو  المسار  في  البقاء  حول  لالتفاق  المقبلين  ديسمبر 
ال  التي  الخام  اسعار  على  للحفاظ  محاولة  في  وذلك  اإلنتاج،  في 

.%  36 بنسبة  منخفضة  تزال 
للبرميل،  دوالرا   40 نحو  عند  مؤخرا  الخام  النفط  أسعار  واستقرت 

بانخفاض حاد عن بداية العام.
التي  التخفيضات  مواكبة  روسيا  رفضت  الماضي،  مارس  وفي 
إلى  النهاية،  وفي  سعودي،  فعل  رد  إلى  أدى  مما  السعودية،  طلبتها 
فترة من أسعار النفط المنخفضة. لكن اآلن تأتي المعارضة من طرف 

حصته  بشأن  التفاوض  إعادة  يريد  إنه  يقول  الذي  السودان،  جنوب 
في اتفاق »أوبك+«.

األميركية االنتخابات  دور 
إيران  األميركية مصير  االنتخابات  نتيجة  تغير  قد  في غضون ذلك، 

العقوبات. اللتين تضررتا من  وفنزويال 
برميل  3 ماليين  احتمال وصول  أناليتيكس«  وترى وكالة »بالتس 
في اليوم من النفط الخام الثقيل إلى السوق من البلدين في العامين 

الجيوسياسية. المحادثات  في  اختراق  تحقيق  تم  إذا  المقبلين 
فارين  بيل  إنفيرس  الطاقة  تحليل  شركة  مدير  قال  جانبه،  من 
هو  الليبية  الصادرات  زيادة  احتمال  إن  »بلومبرغ«،  لوكالة  برايس 
طلب  مع  بالفعل  فيه  تكافح  وقت  في  ألوبك  إضافية  معاكسة  »رياح 
أضعف من المتوقع، باإلضافة الى اشتداد الموجة الثانية من فيروس 

كورونا«.
بعد  متضررة  تبقى  ليبيا  في  للطاقة  التحتية  البنية  فإن  ذلك  ومع 
تسبب  خلفية  على  والفوضى  الصراع  من  سنوات   10 من  يقرب  ما 
اإلغالق المتكرر وتآكل خطوط األنابيب وانهيار صهاريج التخزين في 

أخرى. خسائر 
مصطفى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
صنع اهلل لوكالة »بلومبرغ« في يونيو الماضي إن إصالح اآلبار وحدها 
على  الدولة  قدرة  من  يحد  مما  دوالر  مليون   100 من  أكثر  سيكلف 

اإلنتاج بسرعة. زيادة 
بدوره قال العضو المنتدب لشركة »منار« للطاقة جعفر الطائي إن 
السلبية  فالعوامل  النفط،  زالت تهدد أسعار  الطلب ما  أزمة في  هناك 

ما زالت أكثر من العوامل اإليجابية.

تعطل إمدادات النرويج يخفف حدة األزمة
لديها  »أوبك«  منظمة  في  األعضاء  الدول  بعض  أن  إلى  وأشار 
عدم  على  تجبرهما  وليبيا  العراق  مثل  صعبة،  اقتصادية  ظروف 
المتعلقة  المخاطر  أن  موضحا  لإلنتاج،  محدد  بسقف  االلتزام 
اإلمدادات  تعطل  ظل  في  خاصة  عالية،  ليست  النفطية  بالمخزونات 

المتوقع. من  األقل  الليبي  النفط  إنتاج  بجانب  النرويج،  من 
»إنرجى  االستشارات  لشركة  المؤسس  الشريك  أكدت  كما 
عن  المزيد  معرفة  تريد  بلس  »أوبك  أن  سين«  أمريتا  أسبكتس، 
الوضع فى ليبيا وتعافي الطلب العالمي قبل اتخاذ أي إجراء«. مضيفة 
ردها  فإن  للغاية،  ضعيفة  األسعار  أن  المجموعة  هذه  شعرت  إذ  أنه 
الصفقة  من  الثالثة  المرحلة  إلى  االنتقال  »تأخير  سيكون  المحتمل 

3 أشهر«. لمدة 
%3، اإلثنين  وهوت أسعار النفط بحدة عالميا لتتجاوز خسائر الخام 

الليبي. الماضي، عقب اإلعالن عن استئناف اإلنتاج في حقل الشرارة 

الوسط - عبدالرحمن أميني

تونس - الوسط

السعودية تتجه لتأجيل زيادة اإلنتاج حتى نهاية 
الربع األول من العام المقبل.. وترقب لمصير العراق 

وفنزويال بعد االنتخابات األميركية

●  شعار منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(

●  عامالت في مصنع أقمشة تونسي
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أعلن رئيس لجنة اإلدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط »أجوكو« فضل اهلل 
أحتيتة، إعادة تشغيل أكبر مجمع بحقل السرير النفطي »GC-2«، ليستأنف بذلك العمل 

في الحقل بالكامل.
والخبرات  الصاعدة،  الفنية  العناصر  بـ»جهود  تحقق  األمر  أن  الشركة  وأوضحت 
الوطنية من مختلف األقسام الفنية، الذين بذلوا مجهودات كبيرة، واستمروا في العمل 

ساعات طويلة ومتواصلة للتغلب على المشكالت الفنية التي تعيق عمليات التشغيل«.
القاهرة«  »القوة  حالة  رفع  الماضي  األحد  أعلنت  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وكانت 
عن حقل الشرارة، وإعطاء التعليمات إلى المشغل شركة »أكاكاوس« بمباشرة ترتيبات 

اإلنتاج بمراعاة معايير األمن والسالمة العامة وسالمة العمليات.
المنشآت  يُلزم حرس  بمقتضاه  اتفاق شرف  إلى  »التوصل  المؤسسة عن  وكشفت 
التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أية  العراقيل  النفطية بإنهاء جميع 

خروقات أمنية«.

تشغيل أكبر مجمع نفطي بحقل السرير

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا 
بقيمة  تمويل  إلى  بحاجة  األفريقية  الدول  إن  جورجييفا، 
2023 للتغلب على األزمة الناجمة  1.2 تريليون دوالر حتى 
التمويل  في  النقص  أن  مؤكدة  »كوفيد19-«،  وباء  عن 

345 مليار دوالر. يبلغ حاليا 
أجل  من  »للتعبئة  ص  خُصِّ افتراضي  لقاء  في  وأشارت 
أفريقيا« إلى أن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل ألن 
والمؤسسات  ثنائي  بشكل  الرسميين  المقرضين  التزامات 
ال  بينما  المتوقعة،  االحتياجات  ربع  من  أقل  تغطي  الدولية 

تزال رؤوس األموال الخاصة محدودة.
وكانت هذه المؤسسة المالية الدولية قدرت النقص في 

2020 وحدها. التمويل بـ44 مليار دوالر لسنة 
الدول  كل  تحشد  أن  من  البد  أنه  جورجييفا  وتابعت 
مع  التعامل  على  أفريقيا  لمساعدة  المزيد  والمؤسسات 
تتم  لم  إذا  يتوقف  أن  يمكن  ال  الوباء  بأن  منبهة  األزمة، 
صندوق  ولفت  أفريقيا.  مثل  مناطق  في  عليه  السيطرة 
ألف  و23  إصابة  مليون  من  أكثر  وجود  إلى  الدولي  النقد 

لت في القارة. وفاة سُجِّ

أفريقيا بحاجة إلى 1.2 تريليون دوالر ملواجهة »كورونا«
السعر بالدوالرنوع الخام

36.20برنت

32.96غرب تكساس

36.07دبي

35.71سلة أوبك

54.70أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء   14 أكتوبر 2020

أظهرت مسودة بيان لمجموعة السبع أن الزعماء الماليين 
ليبرا  عملة  إطالق  يعارضون  العالم  في  اقتصادات   7 ألكبر 

الرقمية لفيسبوك حتى يجري تنظيمها بطريقة مناسبة.
وقالت مسودة، جرى إعدادها الجتماع وزراء مالية ومحافظي 
البنوك المركزية لدول مجموعة السبع إن المدفوعات الرقمية 
قد تحسن الوصول إلى الخدمات المالية وتقلص أوجه القصور 

والتكاليف.
يجب  المالية  الخدمات  هذه  مثل  أن  المسودة  في  وجاء 
تقوض  ال  حتى  مناسبة  بطريقة  وتنظيم  إلشراف  تخضع  أن 
واألمن  والخصوصية  المستهلك  وحماية  المالي  االستقرار 

السيبراني.
العمالت  هذه  مثل  فإن  مناسب  إشراف  دون  أنه  وأضافت 
وقد  اإلرهاب،  تمويل  أو  األموال  لغسل  تستخدم  قد  الرقمية 
السبع  مجموعة  وتضم  والحوكمة.  األسواق  نزاهة  تقوض 
وإيطاليا  وفرنسا  وألمانيا  واليابان  وكندا  المتحدة  الواليات 

وبريطانيا.
وسيكون اليورو الرقمي أو االفتراضي نسخة إلكترونية من 
أوراق اليورو النقدية وقطعها المعدنية، وستكون عملة رسمية 
أمانا  أكثر  ذلك  يكون  وقد  األوروبي.  المركزي  البنك  يكفلها 
أو  تفلس  قد  التي  التجارية  المصارف  لدى  األموال  إيداع  من 
االحتفاظ باألوراق النقدية التي قد تتعرّض للسرقة أو الضياع.

رفض إطالق عملة رقمية
لـ »فيسبوك« خوفا من غسيل األموال

»نوبل« في االقتصاد ترجح كفة 
أميركيني طورا نظرية املزادات

300 مليار دوالر ديونا على تركيا.. وتوقعات بعجزها عن السداد

لصندوق  السابق  التنفيذي  الرئيس  حذر 
النقد الدولي، ديزموند الكمان، من أن تركيا 
التي ستتخلف  الدول  أولى  بين  ستكون من 
عن سداد ديونها إذا ساءت أوضاع السيولة 
الخارجية  ديونها  أن  إلى  مشيرًا  العالمية، 

وصلت إلى 300 مليار دوالر.
موقع  مــع  مقابلة  فــي  الكــمــان  وقـــال 
والبنوك  »الشركات  إن  اإلخباري،  »ليبرال« 
التركية سوف تواجه قريبًا مشاكل في سداد 
بسبب  الديون  من  دوالر  مليار   300 نحو 
ضعف االقتصاد والعملة في البالد«، مضيًفا: 
الواقع، وهو  منفصل عن  التركي  »االقتصاد 
الوارد  المفرط  التفاؤل  في  جليًّا  يبدو  ما 
بأحدث برنامج اقتصادي أعلنه صهر الرئيس 
ألبيرق  بيرات  إردوغــان،  طيب  رجب  التركي 

أواخر الشهر الماضي«.
وأشار الخبير االقتصادي إلى أنه رغم مرور 
تركيا بـ»أزمة اقتصادية خانقة تعمّق جائحة 
المالية  وزيــر  فإن  تداعياتها،  من  كورونا 
البالد  اقتصاد  أن  يرى  ألبيرق  بيرات  التركي 
 6% بمعدل  وينمو  المقبل،  العام  سيتعافى 
تقريبًا، متجاهاًل تراجع الليرة التركية بنسبة 
معظم  تالشي  وكذلك  الــعــام،  هــذا   25%
العمالت  من  المركزي  البنك  احتياطات 

األجنبية لصالح دعم الليرة.
مسلسل  التركي  االقــتــصــاد  ويــواصــل 
الليرة  سجلت  حيث  المستمر،  التدهور 
بفعل  أسبوع  نحو  في  مستوياتها  أضعف 
عقوبات  فرض  احتمال  من  القلق  بواعث 
بعد أن نشرت »بلومبيرغ« تقريرًا أفاد بأن 
الجوي  الدفاع  قريبًا منظومة  أنقرة ستختبر 

الروسية »إس400-« التي اشترتها.
لليرة  الحر  السقوط  محللون  ويرجع 
فبجانب  ــاب،  ــب األس عــديــد  ــى  إل التركية 
فإن  المنطقة،  في  الجيوسياسية  التوترات 
التركي  المركزي  البنك  استقاللية  عــدم 
وسط تدخالت الحكومة التركية ومعارضتها 
زعزعة  في  أسهمت  الفائدة  معدالت  لرفع 
فإن  كذلك  االقتصاد،  في  المستثمرين  ثقة 
الفائدة  معدل  من  أعلى  التضخم  معدالت 
جدوى  عدم  يعني  مما  التركية،  الليرة  على 
يفسر  مما  التركية،  األصول  في  االستثمار 

الضغوط التي تتعرض لها الليرة.
الحتواء  التركي  المركزي  تدخالت  وباءت 

تراجع الليرة بالفشل، خصوصًا وسط تآكل 
تراجع  ــذي  ال األجنبي  النقدي  االحتياطي 
الليرة،  قيمة  لدعم  تقريبًا  الثلث  بمقدار 
بسبب  والتصدير  السياحة  عائدات  وهبوط 

أزمة وباء »كورونا«.
من  لسنوات  كانت  التي  تركيا  وأصبحت 
على  النمو  في  تسارعًا  االقتصادات  أكثر 
الذي  النمو  هذا  ثمن  تدفع  العالم،  مستوى 
االقتراض  على  األول  المقام  في  اعتمد 
يعرف  ما  وهو  الخارج،  من  األجنبية  بالعملة 

اصطالحا بنموذج النمو المدفوع بالديون.
التركية  والمؤسسات  الشركات  وعملت 
العقد  خالل  الخارج  من  االستدانة  على 
معدالت  تدني  من  مستفيدة  الماضي، 
لمواجهة  العالمية  األســواق  في  الفائدة 
فتيلها  اشتعل  التي  العالمية  المالية  األزمة 
في  اإلجراء  هذا  وأسهم   ،2008 العام  في 
الماضية،  السنوات  في  النمو  معدالت  رفع 
الدين  تضخم  ــى  إل أيــضًــا  أدى  ــه  أن إال 
القطاع  لدى  خصوصًا  لتركيا،  الخارجي 
هذه  من   65% على  يستحوذ  الذي  الخاص 

الديون.
تركيا  فيه  وقعت  ــذي  ال الفخ  ويتمثل 
يزيد  الليرة  لقيمة  تراجع  كل  أن  في  اآلن، 
الديون  سداد  على  القدرة  عدم  مخاطر  من 
مزيد  وبالتالي  القصير،  المدى  في  األجنبية 

الضغط على العملة المحلية.
بالعملة  الخارجي  الدين  قيمة  وتصل 

أو  عام  خالل  السداد  يستحق  الذي  األجنبية 
يصل  حين  في  دوالر،  مليار   176 إلى  أقل 
من  أكثر  إلى  األجنبي  النقد  من  االحتياطي 
45 مليار دوالر، وإذا ما أضيف إلى ذلك الرقم 
مليار   90 إلى  يصل  فقد  الذهب،  احتياطي 
دوالر، مما يشكل أقل معدل لتغطية الديون 

القصيرة في االقتصادات الناشئة.
التي  الضغوط  تلك  كــل  جانب  ــى  وإل
وباء  جاء  فقد  التركية،  الليرة  لها  تتعرض 
التركي،  االقتصاد  جراح  ليعمّق  »كورونا« 
انكماشًا  الدولي  النقد  يتوقع صندوق  حيث 
بـ%5 خالل العام الجاري، وانكمش االقتصاد 
التركي بنسبة %9.9، خالل الربع الثاني من 

العام الجاري مقارنة بالربع األول.
وأشارت أرقام معهد اإلحصاء التركي إلى 
ويونيو  أبريل  بين  الفصلي  االنخفاض  أن 
أكثر  منذ  البالد  في  انكماش  أكبر  كــان 
أغسطس  من  سابق  وقت  وفي  عقد،  من 
للتصنيف  »فيتش«  وكالة  أعلنت  الماضي، 
االئتماني، خفض آفاق االقتصاد التركي إلى 
درجة »سلبية«، نظرًا إلى تراجع االحتياطي 
النقدي للبالد وضعف الثقة في سياسة أنقرة 

المالية.
الوضع  فإن  »بلومبرغ«،  شبكة  وبحسب 
على  الحصول  بشأن  قلًقا  يثير  تركيا  في 
تمويل من الخارج، ولذلك تم خفض تصنيف 
البالد إلى »BB-«، الذي يقل بثالث درجات 

عن المعدل المطلوب لالستثمار.

عن  لالقتصاد  نوبل  بجائزة  ويلسون  وروبرت  ميلغروم  بول  األميركيان  فاز 
لتنظيمها. أشكال جديدة  وابتكار  التجارية  المزادات  عملهما في تطوير نظرية 

ألفريد  ذكرى  في  االقتصادية  للعلوم  السويد  »بنك  جائزة  تحكيم  لجنة  وقالت 
نوبل« التي تمنح الجائزة إن الثنائي تم تكريمه بسبب »التحسينات التي أجرياها 
البائعين  مصلحة  أجل  من  للمزادات  جديدة  أشكاال  وابتكارهما  المزاد  لنظرية 

العالم«. الضرائب في  ودافعي  والمشترين 
العام،  هذا  بالجائزة  للفوز  المرشحين  أقوى  بين  كان  الذي  الثنائي  واشتهر 
بكونه وراء المفهوم المستخدم لبيع تراخيص نطاقات التردد في مجال االتصاالت 
جامعة  في  مدرس  وكالهما  االقتصاديان  الخبيران  وعمل  المتحدة.  الواليات  في 

المطارات. الهبوط في  آليات تخصيص فتحات  ستانفورد، على 
حياتنا  على  وتؤثر  مكان  كل  في  العلنية  المزادات  »تنظم  اللجنة:  وأضافت 
المشاركين  أن  أخرى  أمور  بين  عاما« من  ويلسون »83  روبرت  وأظهر  اليومية«. 
خوفا  مقدر  سعر  أعلى  من  أقل  عروض  تقديم  إلى  يميلون  المزاد  في  العقالنيين 

من دفع مبالغ زائدة.
يشارك  لم  ألنه  أسفه  وعن  االقتصاد،  نوبل  بنيله  سعادته  عن  ويسلون  وعبّر 
مطلقا في مزاد؛ فيما صاغ بول ميلغروم »72 عاما« نظرية أكثر عمومية للمزادات 
يحصل  عندما  أعلى  أسعارا  يولد  المزاد  أن  أخرى،  أمور  إلى  إضافة  تظهر،  العلنية 
عملية  خالل  المزايدون  لها  خطط  التي  العروض  حول  معلومات  على  المشترون 

البيع.
جائزة،  لكل  يورو  مليون  من  يقرب  فيما  يتشاركون  الذين  الفائزون  وسيحصل 
»كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  إقامتهم  بلد  في  العام  هذا  جوائزهم  على 

المستجد«.

القاهرة ــ الوسط

أنقرة - الوسط

طرابلس - الوسط
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15.2 مليار دينار إيرادات من بيع النقد األجنبي.. و16.22 مليار للمرتبات
إجمالي املوارد املالية 41.9 مليار دينار.. ونفقات الجهات العامة وصلت إلى 26.1 مليار دينار

إيــرادات  الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  قــدرت 
الفترة  خالل  األجنبي  النقد  بيع  من  اإلضافي  الرسم 
الماضي  سبتمبر  نهاية  إلى   2020 يناير  أول  من 
إجمالي  بلغ  فيما  دينار،  مليون  و27  مليارا  بـ15 
مليون  و223  مليارا   16 المرتبات  باب  على  اإلنفاق 

دينار.
حديثة  بيانات  أظهرت  اإلنفاق،  يخص  وفيما 
نشرتها الوزارة، اإلثنين، أن إجمالي الموارد المالية 
و959  مليارا   41 بلغ  ذاتها  الفترة  خالل  العامة، 
خالل  النفطية  الموارد  وقدرت  ليبيا.  دينار  مليون 
دينار،  مليون  و259  مليارات  بخمسة  ذاتها  الفترة 
مليون  و613  بمليار  األخــرى  السيادية  والموارد 
والسيادية  النفطية  الموارد  إجمالي  ليصل  دينار، 

األخرى إلى ستة مليارات و872 مليون دينار.
مليار  إلى:  األخــرى،  السيادية  الموارد  وتوزعت 
دخل  على  والرسوم  للضرائب  دينار  مليون  و613 
الجمارك  إيرادات  قدرت  فيما  االقتصادية،  األنشطة 
بـ310  االتصاالت  وإيــرادات  دينار،  مليون  بـ151 
بـ200  المركزي  ليبيا  مصرف  وأرباح  دينار،  ماليين 
بالسوق  المحروقات  بيع  ــرادات  وإي دينار،  مليون 
الخدمات  ورســوم  دينار،  مليون  بـــ100  المحلية 

واإليرادات األخرى بـ277 مليون دينار.
الترتيبات  تمويل  أن  إلى  الوزارة  بيانات  وأشارت 
 »2016 لسنة   25« قانون  وفق  الجهاد  ضريبة  من 
المرحلة  األرصدة  ووصلت  دينار،  مليون   12 بلغت 
الخزانة  من  الممولة  العاملة  الجهات  حسابات  من 

407 ماليين دينار. 2019 إلى  العامة عن العام 
بيع  من  اإلضافي  الرسم  ــرادات  إي بلغت  وفيما 
وصل  دينار،  مليون  و27  مليارا   15 األجنبي  النقد 
إلى  المركزي  ليبيا  مصرف  حسن«  »قرض  تمويل 

19 مليارا و529 مليون دينار.
والتهمت المرتبات )الباب األول( النصيب األكبر من 
اإلنفاق، ثم »نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل« التي 
قدرت بمليارين و578 مليون دينار، وبلغ اإلنفاق على 
الباب الثالث »مشروعات وبرامج التنمية« 368 مليون 
مليارات  أربعة  الدعم«  »نفقات  الرابع  والباب  دينار، 
»الطوارئ«  الخامس  والباب  دينار،  مليون  و200 

مليارين و806 ماليين دينار.

الضرائب والرسوم األخرى المفروضة، موضحا أنه تم 
تخصص 572 مليون دينار لوزارة الصحة، و50 مليون 

للبلديات والمجالس
العسكري، و35  المحلية، و95 مليون لجهاز الطب 
مليون دينار لجهاز خدمات اإلسعاف والطوارئ، و151 
للسفارات  مليون   ً و41  الطبي،  اإلمداد  لجهاز  مليون 
لــوزارة  مليون  و22  بالخارج،  الليبية  والقنصليات 
أغلب  الدراسة  فيه  تعطلت  وقت  في  وذلك  التعليم؛ 

هذه الفترة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

العامة  الجهات  نفقات  تمويل  إجمالي  ووصل 
الوزارة  وأكدت  دينار.  مليون  و175  مليارا   26 إلى 
المتابعة الشهرية  أن مصدر هذه األرقام هو تقارير 
لــوزارة  التابعة  والجهات  اإلدارات  عن  الــصــادرة 
الخزانة  وإدارة  الميزانية،  )إدارة  وهي:  المالية، 
ومصلحة  الضرائب  ومصلحة  المتابعة،  وإدارة 

الجمارك(.
عن  األخير  بيانه  في  أكد  المركزي  المصرف  وكان 
الجاري  العام  بداية  من  الفترة  خالل  واإلنفاق  اإليراد 

المرتبات والدعم  الماضي أن نفقات  30 سبتمبر  إلى 
حين  في  الفعلية،  النفقات  من   %  80 على  استحوذت 
بلغت الخسائر المباشرة إليقاف إنتاج النفط وتصديره 

خالل هذه الفترة نحو 10 مليارات دوالر.
ــرادات  اإلي تحصيل  تدني  إلى  المصرف  وأشــار 
األولى  أشهر  التسعة  خالل  النفطية  غير  السيادية 
في  العجز  نسبة  أن  موضحا  الــجــاري،  العام  من 

.%.51 بلغت  تحميلها 
كما دعا الجهات ذات العالقة بالعمل على تحصيل 

تعيني مراجع خارجي لحسابات 
املؤسسة الليبية لالستثمار

البنك الدولي: 400 مليون دوالر 
لدعم إصالحات في السودان

قرر مجلس إدارة المؤسسة الليبية لالستثمار تعيين شركة 
وتدقيق  لمراجعة   ،)EY( ويونغ  أرنست  الدولية  المحاسبة 
القوائم المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للسنة المنتهية 
تعيين  في  الختصاصاته  وفقًا  وذلك   ،2019 ديسمبر   31 في 

المراجع الخارجي، وفق القانون المنظم لعمل المؤسسة.
الخاص  التحول  مشروع  من  األولى  المرحلة  واستكملت 
اإلدارة  الماضي، وستعلن  بالمؤسسة في نهاية شهر سبتمبر 
عن انتهاء مشروع تقييم جميع أصولها حتى سنة 2019 مطلع 

نوفمبر المقبل.
الثقة  تعزيز  في  كبيرًا  قطعت شوطًا  إنها  المؤسسة  وقالت 
اإلنجازات  من  العديد  وحققت  الدولي،  المجتمع  مع  المتبادلة 
قضية  في  الفصل  رأسها  وعلى  مختلفة،  بلدان  في  القضائية 
الشرعية ببريطانيا، وحماية مصالح المؤسسة ضد أوامر الحجز 

في أوروبا.

لدعم  دوالر  مليون   400 دفع  على  الدولي  البنك  صادق 
اإلصالحات الحكومية التي تجري في البالد، وسط ترد مستمر 
التنفيذيين  المديرين  مجلس  ووافق  االقتصادي.  للوضع 
لمجموعة البنك الدولي على منحة، أو ما يعرف باسم »تخليص 

ما قبل المتأخرات«.
ويضاف هذا المبلغ إلى 200 مليون دوالر من شركاء السودان 
تمت الموافقة عليها مسبقا، ستدار عبر »الصندوق االستئماني 
دعم  برنامج  تمويل  أجل  من  السودان«  في  االنتقال  لدعم 
األسر »ثمرات«. تسلمت حكومة عبداهلل حمدوك االنتقالية في 
السودان اقتصادا منهارا عن نظام الرئيس السابق عمر البشير، 

مؤكدة أنها تحتاج إلى وقت من أجل اإلصالح.
السودان بشكل مريع حيث  االقتصادية في  األزمة  وفاقمت 
إلى  والبطالة  بالمئة،   200 من  أكثر  إلى  التضخم  معدل  قفز 
نحو %66، والديون الخارجية إلى 64 مليار دوالرز وتسجل قيمة 
العملة المحلية تناقصا مستمرا، إذ يجري تداول الدوالر الواحد 
بنحو 240 جنيها في السوق الموازية، وسط أزمات خانقة في 

السلع األساسية كالخبز والوقود وغاز المنازل.

● العمالت الرقمية قد تسحب البساط من اليورو الورقي

● المؤسسة الليبية لالستثمار

● مقر البنك المركزي التركي

● الفائزان بجائزة نوبل في االقتصاد بول ميلغروم وروبرت ويلسون

● رواتب العمال الليبيين تستحوذ على البند األكبر من اإلنفاق العام
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الوقت والسيف!
صالح الحاراتي

من منا ال يعرف مقولة:
تقطعه  ــم  ل إن  كــالــســيــف،  »الــوقــت 
تتكرر  وهي  قرون،  عليها  مضت  قطعك«.. 
المناسبات،  من  الكثير  في  مسامعنا  على 
جيدا  نعرف  أننا  األولى  للوهلة  يعني  مما 
أظن  بل  الحقيقة،  ولكن  الوقت،  أهمية 
نشعر  وال  نهتم  ال  أننا  هو..  السائد  األمر 
»بحسم  لنا  عالقة  وال  الــوقــت  بأهمية 

حتى. السيف  وقطعية« 
بل  ــورا..  مــأث ــوال  وق شعارا  ذلــك  نتخذ 
في  ساعات  نحمل  لماذا  تساءلت،  ما  كثيرا 

أيدينا؟
أربعا  هناك  بــأن  نهتم  فعال  نحن  هل 
الرغبة  ولدينا  اليوم؟  في  ساعة  وعشرين 
عمال  منها  باالستفادة  القيام  في  فعال 

وإنجازا؟!
عالقتنا  أن  لي  يبدو  بل  ذلك.  أعتقد  ال 
لو  إذ  فــاســدة؛  سلبية  عالقة  الزمن  مع 
الظاهر  التجلي  فسنجد  واقعنا  إلى  نظرنا 
والفعل،  القول  بين  االنفصال  لمسألة 
في  واإلفراط  والخطابية،  اللفظية  وذيوع 
وكثرة  التأكيد  وزيــادة  والمبالغة  الكالم 
بين  قارنا  ما  إذا  لذلك  والضجيج،  التكرار 
األمر  فــإن  الــواقــع،  في  هو  ومــا  ذلــك  كل 
ما  أو  نظرية  لشعارات  ترديدا  إال  ليس 
لها  ليس  بعموميات«  »المتاجرة  يسمى 
يمضي  والــزمــن  حقيقي..  عيني  ــود  وج

ونحن بال أفعال.
وانفصاما  حياتية  شيزوفرينيا  نعيش  إننا 
و»حياتنا  والعمل،  الــقــول  بين  حقيقيا 
ظاهرة..  بــالدة  وفــي  مباالة  بال  تمضي 
القادم«..  كالغد  وهما  كاليوم  فاألمس 
وليست  تكاسال  ليست  المسألة  أن  وأظن 

في  فسيولوجية  طبيعة  وليست  تــرفــا 
العالمين!  دون  بها  نختص  الجينات 
بالمحتوى  عالقة  لها  بظني،  المسألة، 
يقينيات  ــن  م يحتويه  ومـــا  ــاغــي  ــدم ال
الالمباالة  تلك  أفرزت  وبديهيات ومسلمات 

والبالدة.
مرتكزات  بعدة  تتعلق  أظنها  المسألة 
تبدأ  أظنها  ولكني  ومــؤثــرات.  وعــوامــل 
إلغاء  يــؤكــد  ديــنــي  ــوروث  ومـ يقين  مــن 
اإللهية!!  اإلرادة  مقابل  في  اإلنسان  إرادة 
أعماق  في  الغائر  اليقين  ذلــك  وبوجود 
له  دور  ال  اإلنسان  وأن  بالجبرية  النفوس 
ليست  الدنيا  هذه  وأن  مصيره،  تحديد  في 
تستحق،  ال  الدنيوية  والحياة  ــرار  ق دار 
اآلخرة!!  الحياة  هي  تستحق  التي  والحياة 
واالستفادة  الوقت  لتدارك  أهمية  ال  ولذا 
هكذا  القصيرة..  الحياة  رحلة  في  منه 
نصل  حتى  زماننا  والجمود  الرتابة  تسرق 
القيام  فسيولوجيا  نستطيع  ال  عمر  إلى 
وتمضي  ركوننا  فيزداد  ــالزم،  ال بالجهد 
ونمضي  فيها،  للوقت  قيمة  ال  رتيبة  حياتنا 
الطمأنينة  بعث  في  يسهم  ما  اجترار  في 

اآلخرة. بالحياة  تعلقا  نفوسنا  في 
من  نراه  ما  يفسرها  بظني،  فالمسألة، 
لمقوالت  وتــســوق  وتـــروج  تؤمن  عقول 
غالب«..  و»اهلل  للمالك«  الملك  »دع  مثل 
ليت  ويــا  إلــخ.  الجبين«..  ع  و»المكتوب 
واالستعداد  العمل  إلى  يحفزنا  اليقين  ذلك 
قصيرة،  الحياة  رحلة  باعتبار  نعتقد  لما 
يدفعنا  اليقين  ذلك  أن  الحال  واقع  ولكن 
وحب  الرغبة  وموت  السكون  إلى  بجهالة 
يفترض  كان  بينما  فيها؛  والكد  الحياة 
»ليس  أن  إلى  بنا  يذهب  ذلك  يقيننا  أن 

بنا  يجدر  وكــان  سعى«،  ما  إال  لإلنسان 
والجد  العمل  هــو  السعي  أن  نفهم  أن 

والمثابرة، وليس أي شيء آخر.
العقلية  تلك  مقابل  ــي  وف هــنــا،  مــن 
رفض  علينا  لــزامــا  يكون  والمنهجية، 
ذلك  حيث  المغلوطة«،  الدينية  »الفهوم 
واجب  ولكنه  ذهنيا،  ترفا  ليس  الرفض 
العقل  المدمر على  الفهوم  بأثر تلك  ووعي 
إهدار  سمة  حتما  ستنتج  ألنها  والحياة، 
تفاعل  خالل  من  والوقت  العمل  قيمتي 
في  الكدح  بمفاهيم  الخاطئة  الفهوم  تلك 

الحياة.
إلى  المعتقدات  دائــرة  من  خرجنا  وإذا 
لمسألة  آخر  مرتكزا  أيضا  هنا  نذكر  الواقع، 
الذي  ذلك  والعمل،  الوقت  قيمتي  إهــدار 
الدولة  مفهوم  وسيادة  بانتشار  يتعلق 
درجنا  حيث  العقول،  على  الرعوية  األبوية 
يكون  حكم،  أنظمة  تبني  على  تاريخنا  عبر 
شعبه  على  الــجــواد  الفرد  الحاكم  فيها 
بل  النموذج،  وهو  األصل  هو  بالمكرمات 
واالقتصاد  النفط  بلعنة  رسوخا  األمر  زاد 
يعتمد  الــمــواطــن  ــار  ص بحيث  الــريــعــي، 
له  تؤمن  »هي  شيء  كل  في  الدولة  على 
عليه  وهو  األدنى  بالحد  الضرورية  حاجاته 
يعيش  ــذا  ول للحاكم«،  والـــوالء  الطاعة 
الــدولــة  بــه  تــجــود  مــا  منتظرا  ــســان  اإلن
في  ويترسخ  مكرمات،  من  عليه  والحاكم 
والعمل  الــوقــت  قيمتي  تغييب  العقول 

الحياة. والكدح في 
هذه إطاللة عابرة على إحدى مثالبنا.

استحضار  السياق،  هذا  في  وسيبقى، 
لم  إن  كالسيف،  »الوقت  المأثور  القول 

علينا! حجة  قطعك«  تقطعه 

هل نحن فعال نهتم 
بأن هناك أربعا 

وعشرين ساعة 
في اليوم؟ ولدينا 

الرغبة فعال في القيام 
باالستفادة منها 

عمال وإنجازا؟!

بالغ صادق ضد معلوم
)اليوم العاملي للصحة النفسية 10 أكتوبر(

د. جازية شعيتير
أو األدب، ومع ذلك لم  الفن  • ال أدعي فهما في 
»الفريدتان«  للوحة  القاصرة  التفاسير  تعجبني 
ذهب  فقد  كاهلو.  فريدا  المكسيكية  للرسامة 
زوجها  مع  قصتها  تجسد  أنها  إلــى  الكثيرون 
دقيق  نوع  إلى  تشير  أجدها  لكنني  لها،  وخيانته 
من معاناة إنسانية عامة ونسوية خاصة؛ أال وهي 

االزدواجية الذاتية.
مكونات،  جملة  من  تتشكل  إنسان  أي  ذات   •
تتحد في منظومة الترابطات والتفاعالت القائمة 
بينها، وتختلف هذه الوحدة الناظمة، من حيث قوة 
أو ضعف بنيتها، بحسب سياق حياتها ومعاناتها 
ذلك؛ خصوصا  جراء  تبدالت  عليها من  يطرأ  وما 
عند النساء، ال سيما العربيات والشرقيات، نظرا لما 
المجتمع من قوالب ضيقة، وأدوار  يجبرهن عليه 
عند  الذات  أشتات  متطلبات  تلبي  ال  قد  نمطية 
المرأة، فتجد نفسها أمام ذاتها األخرى الممتعضة 

وهو ما يجعلها مضطربة!!
الخفية«  »األنــا  تسمى  األخــرى  الــذات  هذه   •
عند  »هومنكولس«  وتسمى  النفس،  علم  في 
التي  اللوامة«  »النفس  صورة  ولعلها  الفالسفة، 

أخبرنا عنها القرآن الكريم.
مرآة  بأول  وتتعثر  الجديد  نهارك  تبدأ  أحيانا   •
تصادفك فإذا بها أمامك »ذاتك الخفية« محدقة 
وتلومك!!  تعاتبك  أن  تحاول  غاضبة  حانقة  إليك 
إليها  تلتفت  وال  عنها  أذنك  الصباح، تصم  وألنه 
آيل للسقوط في مواجهة  كي ال تتداعى كمبنى 
اآلخرين. لكنك تعود إليها ليال؛ تصالحها وتتوحد 

معها في أشجانها.
• وفي أحايين كثيرة تطاردك ليال نهارا، تشوش 
بتوجس  أو  الماضي،  بتذكر  إما  حاضرك؛  عليك 
المستقبل.... دائمة الندم والحنين... دائمة القلق 

والتمني.
• إذا حدث وانهارت بنية الذات، وطفت الذات 
وبدت  صراحة،  نفسها  عن  لتعبر  الكامنة  الخفية 
مناقضة تماما للذات الظاهرة، فنحن أمام انفصام 

الشخصية.
• وفي حاالت نادرة تزداد الذات الخفية استعالنا، 
ضجيجا،  صوتها  ويصير  حدة،  معارضتها  وتزداد 
في  برصاصة  روحه  يستل  البعض  يجعل  ما  وهو 
يتناول  أو  إلخراسها،  أخيرة  محاولة  في  الــرأس 

جرعة مفرطة من المورفين كما يقال عن فريدا.
• فريدا عانت كثيرا من الذات الظاهرة العاجزة 
عن الكثير بما فيها تحقيق حلم األمومة، صحبة 
بينما  الحركة.  عن  نهائيا  تقعدها  تكاد  أمراض 
وتواقة  للحياة،  محبة  قوية  عفية  الخفية  ذاتها 

لمتعة الجمال بصنوفها.

وقعت فريدا بين ما تريده النفس الجامحة التي 
ال تقهر، وعجز سجنها الدنيوي الواهن الهش؛ إذا 
األجسام  مرادها  في  تعبت  كبيرة  النفوس  كانت 
الصحيحة فما بالك بالعليلة؟! في نهاية المطاف 
مريحة،  النهاية  تكون  أن  إلى  »أتطلع  كتبت: 

وأتمنى أن ال أعود أبدا«. قررت االنتحار.
تركته  لما  تنبه  داخلي  في  الجنائي  المحقق   •
الجريمة  على  دليل  من  وفاتها  قبل  الضحية 
اللوحة  على  عيني  وقعت  أن  بمجرد  وجانيها، 

وإدراكي كل تفاصيلها.
حيث  للمستور؛  كاشفة  السر،  حاملة  اللوحة 
جمعت فيها فريدا الظاهرة و فريدا الخفية. جمعت 
بين صاحبة الحكاية ومحل الحكاية. بين الجاني 
والمجني عليه. بين الجالد والضحية. في اللوحة 
الخصم  وأنت  الخصام  »فيك  لذاتها  فريدا  قالت 

والحكم...«.
هذه  في  الليبي  القانون  يقول  ماذا  ولكن   •
الواقعة؟ ال يجد المشرع الجنائي جدوى من اعتبار 
فعل االنتحار جريمة التحاد صفة الجاني والمجني 
عليه. فهو يشترط لجرائم القتل واإليذاء وقوعها 
غير  يعاقب  المقابل  في  لكنه  آخر،  شخص  على 
وقع  سواء  االنتحار،  على  المساعد  أو  المحرض 
االنتحار أم وقف الفعل عند حد الشروع، وذلك في 

المادة 376 من قانون العقوبات الليبي.
الخاصة  حياته  إنهاء  يقرر  من  فإن  وعليه   •
ما  على  يعينه  أن  أجير  أو  صديق  على  ويعرض 
إال  القتل،  جريمة  في  كالهما  ويشرعان  انتوى، 
عن  خارج  لسبب  بالفشل،  تبوء  محاولتهما  أن 
دعوى  برفع  القضائية  السلطة  ستقوم  إرادتهما، 
جنائية لتقتضي حقها في عقاب الشريك بإيداعه 
الحبس لمدة قد تصل إلى السنتين، بينما محاول 
يعالج  مستشفى  في  أو  بيته  في  يرقد  االنتحار 
القاتلة!  المحاولة  عن  الناجمة  العضوية  األضرار 
أستغرب خلو القانون من تدابير احترازية للناجي 
الضحية  الذات  بنجاة  االنتحار...  في  الشروع  من 
تدبير  هو  جزاء  وأنسب  الجانية،  مجازاة  سهلت 
نحتاج  مثال.  نفسية  مصحة  في  بإيداعها  عالجي 
االنتحار  يحاول  من  لوضع  تشريعي  تعديل  إلى 

تحت المالحظة والعالج النفسي.
ذاتية  انتحار  محاولة  من  النجاة  اهلل  قدر  إذا   •
دون مساعدة اآلخرين، لن تجد الذات الناجية وليا 
إجرائيا مرشدا؛ فالسلطة القضائية ليست ولي من 
ال ولي له في هذه الحالة؛ فلن ترفع النيابة دعوى 
في  الشروع  بتهمة  الجانية  الــذات  ضد  جنائية 
جريمة انتحار، ولن تعين المحكمة للذات الضحية 
وكيال يطالب بالتعويض في الدعوى المدنية... إذ 

كانت ذاتك الخفية هي الجاني فال ولي لك إال اهلل.
• األسوأ من ذلك حين تتيقن إحدى الذوات من 
النية الجرمية المبيتة لدى الذات األخرى، وأسرعت 
الجنائي  المحقق  من  تطلب  شرطة  مركز  ألقرب 
بأنها  نفسي  أتهم  بــالغ:  لتقديم  محضر  فتح 
المحقق هذا  لقتلي!! هل سيعتبر  تخطط وتجهز 
البالغ إزعاجا للسلطات القضائية ويقع تحت طائلة 
بجريمة  المتعلقة  ليبي،  عقوبات   263 المادة 
االفتراء على النفس؟ هي لم تكذب، فالبالغ صادق 
باعتبارها  الذات  هذه  مع  سيتعاملون  هل  جدا. 
مريضة نفسية ويحيلونها إلى مستشفى األمراض 
النفسية، أم سيستخفون بهذه الشاكية؟ لعلها لو 
قدمت بالغها ضد مجهول لضمنت فاعلية إجرائية 

في التحري عن بالغها ضد ذاتها!
للذات  التام  والتجاهل  الشديد  الخصام  إذا   •
الجموح  ومحاولتها  معارضتها  يزيد  قد  الخفية 
والهروب، وإن هي عجزت لجأت لفكرة أذى الذات 
إلى  يقود  خطير  حد  وهو  »الشرعية«،  المعلنة 
معها  التصالح  بينما  كلها.  الذات  أشتات  تدمير 
ومعاملتها بديمقراطية رشيدة بإعطائها مساحة 
عليه  اعتادت  لما  بالمخالفة  ولو  ذاتها  عن  لتعبر 
الذات المعلنة، وبدون اللجوء ألن تستنصر عليها 
بأي عوامل قوة داخلية أو خارجية، من شأن ذلك 

ضمان نجاة الذوات جميعها.
الشتات  هذا  إن  بالقول  أختم  أن  بإمكاني   •
إلى  وصــوال  ــرى  األخ األنــا  مع  والخصام  الذاتي 
تدمير الذات ليس سلوكا مقصورا على األشخاص 
مظاهره  رصدت  فقد  فردي؛  وبشكل  الطبيعيين 
قائمة.  وممالك  ودول  كاملة،  وشعوب  أمم  لدى 
لتضحى  ذلك؛  عن  اإلحجام  تقتضي  الحكمة  لعل 

المقالة أقل سوداوية.

بحسب  مرتبة  أهمها  كثيرة،  المقال  مراجع 
تسلسلها الزمني:

للرسامة   ،1939 اثنتان«،  »فريدتان  لوحة   •
فريدا كاهلوا.

• فيلم آسف على اإلزعاج، 2008، للمؤلف أيمن 
قمر.

• مقالة أشتات الذات، 2017، للكاتب عمر أبو 
القاسم الككلي.

نجيب  للدكتور   ،2019 سيبرانية،  جدارية   •
الحصادي.

• فريدا فرشاة األلم، 2019، لألستاذة ياسمين 
جمال.

الخصام الشديد 
والتجاهل التام 

للذات الخفية قد 
يزيد معارضتها 

ومحاولتها الجموح 
والهروب، وإن هي 

عجزت لجأت لفكرة 
أذى الذات املعلنة 

»الشرعية«، وهو 
حد خطير يقود إلى 
تدمير أشتات الذات 

كلها.

التنظيمات النقابية في ليبيا.. 
الغائب الدائم عن طاوالت الحوار

لوحظ على كل مسارات الحوار التي شهدتها ليبيا سواء على المستوى المحلي، 
أو الدولي، إشراك فئات متعددة من المجتمع الليبي؛ كممثلي منظمات المجتمع 
المدني واألحزاب السياسية ومجالس الحكماء، ناهيك ببعض أعضاء المؤسسات 
غياب  مع  للحوار،  المختلفة  المداوالت  في  األعمال،  ورجال  القائمة  السياسية 
كامل للتنظيمات النقابية في كل هذه المسارات، بما تمثله من مصالح قطاعات 
عريضة تأثرت بشكل واضح بكل أزمات المرحلة من افتقاد للشرعية وسوء توزيع 

للموارد االقتصادية، ناهيك بعجز الدولة في فرض سيطرتها على كل اإلقليم.
النقابات إلى غيابها العملي عن أرض الواقع وضعف  وقد يعزو البعض تجاهل 
األحزاب  فأغلب  الحال؛  بطبيعة  إقصاءها  يبرر  ال  الذي  األمر  وتأثيرها،  دورهــا 
على  قائمة  وهي  كــوادر،  حتى  أو  يذكر  نشاط  دون  تنظيمات  هي  المشاركة 

أشخاص فقط ال تتعدى أنشطتها إصدار البيانات.
واضح  تأثير  يوجد  ال  المدني  المجتمع  منظمات  ممثلي  من  كثير  وكذلك 
اعتقادنا  المستقلين، لكن في  لمنظماتهم على األرض، واألمر ذاته ينطبق على 
أن الخلل يمكن إرجاعه إلى النقابات ذاتها وثقافة العمل النقابي في ليبيا، حيث 
تأثرت استقاللية التنظيمات النقابية كثيرا بإدماجها ضمن بنية النظام السياسي 
بالسلطة  حينها  سمي  ما  ركائز  إحدى  جعلها  الذي  السابق،  النظام  فترة  إبان 
الذي  األمر  العام،  الشعب  مؤتمر  تركيبة  ضمن  من  النقابات  وأضحت  الشعبية، 
واالتحادات  النقابات  وجرد  النقابي  العمل  على  القائمة  السلطة  هيمنة  من  عزز 
روح  على  بالقضاء  وتدجينها  استقالليتها،  من  والخدمية  واإلنتاجية  المهنية 

المبادرة والدفاع عن مصالح األعضاء في مواجهة الدولة.
فالقوانين  ارتباكا،  المشهد  ازداد  ليبيا،  في  السياسي  النظام  تغيير  بعد 
للنقابات  ورؤيته  الجماهيري  النظام  مقاس  على  كانت  النقابي  للعمل  المنظمة 
 10 القانون  القوانين، »عدا  1998، حيث لم يتم تغيير هذه  23 لسنة  كالقانون 
األمر  تجميدها،  حتى  أو  المحاماة«،  مهنة  تنظيم  بإعادة  الخاص   1990 لسنة 
وكذلك  وتبعيتها  النقابات  تسجيل  في  الواضحة  الفوضى  من  ضربا  أوجد  الذي 
بدورها  النقابات  توعية  في   2011 في  السياسي  النظام  تغيير  ينجح  ولم  عملها. 
عملها  آلية  وتغيير  والوطني،  المحلي  المستويين  على  المجتمع  في  الحقيقي 

وتدريبها على القيادة وأخذ المبادرة في تقديم رؤية وطنية إلدارة المرحلة.
دورها،  على  للتأكيد  عاجلة  لقاءات  عقد  مشتتة،  كانت  وإن  النقابات،  على  لذا، 
القادمة  الحوار  جلسات  في  بالمشاركة  التنظيمات  من  كغيرها  والمطالبة 
بمساراته المختلفة، لتدلو بدلوها في الترتيبات االقتصادية والسياسية القادمة، 
فيها دور  للنقابات  والمغرب، حيث كان  الجوار كتونس  بمثيالتها في دول  أسوة 
رائد وفاعل في إدارة الحوار المجتمعي ونقل رؤيتها إلى أصحاب المصلحة، سيما 
عانت  التي  الوسطى  الطبقة  من  النقابات  هذه  لمنتسبي  العظمى  الغالبية  أن 

وتعاني األمرين من سوء األحوال االقتصادية والسياسية واألمنية.

عبير امنينه

في  المسلمين  باإلخوان  اآلن  حتى  األميركيون  يتمسك  لماذا  هو  المطروح  السؤال 
ليبيا؟

تحقيق  في  فاعلة  كأداة  الدين  استخدام  تفادي  على  األميركي  السياسي  الفقه  درج 
السياسة الخارجية، وال كأداة تحليلية لفهم وتفسير وتحليل وتبرير السياسة األميركية 
العقيدي.  اإلطار  في  اإلسرائيلي   - العربي  الصراع  لتصوير  تفاديا  األوسط،  الشرق  في 
ولكن التطور السياسي في المنطقة العربية وبروز ما يعرف بحركات الصحوة واإلسالم 
السياسة  جعل  السلطة  واستهدافه  اإلسالموي  التطرف  دور  تنامي  ثم  السياسي 

األميركية تبحث عن حلفاء في المنطقة من هذا الصنف.
اإلخــوان  جماعة  مع  القوي  الربط  على  أوباما  إدارة  دأبــت  ليبيا،  يخص  وفيما 
داخل  األميركية  اإلسالمية-  التنظيمات  كنف  في  ونشأوا  تعلموا  الذين  المسلمين، 
التنشئة السياسية األساسية في  الواليات المتحدة نفسها، والتي كانت بمثابة دروس 

القيادة وتعبئة الجماهير.
باإلخوان  تتمسك  ترامب  إدارة  ثم  أوباما  إدارة  جعلت  التي  العوامل  أهم  من 
إلى  األميركية  السياسة  واضعي  من  اإلستراتيجيين  نظرة  هو  الليبيين  المسلمين 
احتمال  يرفع  الحزبية، مما  الليبي  الشعب  تجربة  ليبيا وضحالة  الديني في  العامل  قوة 

وصولهم وهيمنتهم على الحكم في ليبيا.
 easy« التخلل  سهل  بسيط  مجتمع  الليبي  المجتمع  أن  األميركيون  أدرك  تاريخيا، 
المبرمج.  السياسي  التأثير  لنجاح خطط وبرامج  to penetrate«، وهي خاصية مهمة 
وتجمعت  والثورة.  للشعب  خيانة  واعتبرها  باألحزاب  لم يسمح  القذافي  العقيد  أن  كما 
طالب  من  مجموعات  بوجود  تحظى  أميركا  وكانت  الخارج،  في  المعارضين  من  فئات 
المراكز  في  وتنظيميا  اجتماعيا  نشاطا  أظهروا  ممن  جامعاتها  في  العليا  الدراسات 

والتنظيمات والمؤسسات اإلسالمية األميركية ذات النشاط العام والموجه.
السبب اآلخر نجده في أن األميركيين لم يجدوا بديال سياسيا جاهزا ومؤهال لقيادة 
البالد بعد سقوط القذافي، ورأوا هذا البديل في تلك النخبة الليبية التي على أراضيهم.

وبالحياة  فبراير  بحركة  حلت  التي  المتالحقة  اإلخفاقات  أسباب  أهم  من  ولعل 
ido-« الفردي  العامل  اختفاء  أو  القيادة  عنصر  غياب  هو  أفرزتها  التي  السياسية 

العوامل  كل  يضع  وفيه  روزيناو.  ن.  جيمس  العالمة  يسميه  كما   ،»centric factor
ذات الصبغة الفردية كعامل محرك في الحركة السياسية والسلوك السياسي.

في  المبكر  السياسي  التطور  عنها  تمخض  التي  االنتقالي  المجلس  تجربة  كانت 
خوف  وراءه  يستتر  الذي  الحاجز  الحجاب  كان  تصوري  في  الذي   ،2011 فبراير  حركة 
فكرة  كانت  لقد  فبراير؛  قيادة  وراء  واحد  شخص  اسم  ظهور  من  الطليعيين  الثوار 
رئيسا  يكون  واحد  فرد  اسم  إلى  الحاجة  أمس  في  أهميتها  على  االنتقالي  المجلس 

للمجلس االنتقالي، ويظهر علنا زعيما للثوار وقائدا للحركة الثورية.
أصاب  الذي  هو  للمجلس  الوليدة  المجموعة  في  واحد  رقم  الشخص  انسحاب  إن 

حركة فبراير بأعراض الشلل السياسي المبكر.
فرصة  كانت  لإلسالم  أساءت  التي  المتطرفة  األفكار  فإن طبيعة  تقديري،  في  أيضا، 

لتقديم مزيد الدعم للمساهمة في تدمير اإلسالم ودوره العالمي الذي كان مرتقبا.
لقد ظهرت الكثير من األفكار المتطرفة التي تبنتها حركات إسالموية كان لها بالغ 
األثر على طبيعة حركة فبراير ومجراها، سواء فيما بين الثوار أنفسهم أو في نظرتهم 
 2011 يوليو  العبيدي،  يونس  عبدالفتاح  اللواء  اغتيال  الخارجي؛  العالم  مع  وتعاملهم 
سبتمبر  ستيفنز،  كريس  األميركي،  السفير  اغتيال  ثم  الثوار،  من  متطرفين  يد  على 
2012 في بنغازي، ليست سوى أمثلة على التدهور المبكر الذي حل بالفبرايريين وهم 

في خطواتهم األولى بعد انهيار الديكتاتورية.
في  وأتباعهم  اإلسالميون  القادة  جمعها  التي  والثروات  األموال  حجم  فإن  وأخيرا، 
وبالذات  أميركية  في مصارف  معظمها  في  أودعت  والتي  الدموي،  العربي  الربيع  فترة 
في  المتمركز  المعولم  المال  رأس  من  مهما  جزءا  صارت  األموال  هذه  أميركا،  بنك 
الذي يلعب دورا مهما اقتصاديا، والذي أيضا يمكن االستيالء عليه  المتحدة،  الواليات 

ومصادرته في أي وقت عندما تقرر الحكومة األميركية االستغناء عنهم.

السياسة الخارجية األميركية
واإلخوان املسلمون في ليبيا

»االرتباط اإلستراتيجي«

محمود محمد خلف

السنة اخلامسة
العدد 256

اخلميس
28  صفر 1442 هــ
15  أكتوبر 2020 م



رأي 11

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتاً«

تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 املديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير

حمدي الحسيني
مدير املوقع اإللكرتوين

عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازي 
مكتب القاهرة:

 أبو رواش - استوديوهات شركة مكة  
الكيلو 26 بجوار توكيل نيسان

info@alwasat.ly :بريد إلكرتوين 

www.alwasat.ly :املوقع »مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها
والتعبر عن رأي »             «

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

السنة اخلامسة
العدد 256

اخلميس
28 صفر 1442 هــ
رأي15  أكتوبر 2020 م 11

»كورونا« تؤجج غضب ماركس

خواطر ذاتية محض ) 2 - 2 (

زواج  وعالقات  تجارية  معامالت  من  للناس  اليومية  الحياة  تنظم  مكتوبة  قوانين  صدور  ظاهرة 
حضارات  إلى  تعود  قديمة  ظاهرة  والجرائم،  والمخالفات  التعديات  على  عقوبات  وتحدد  وغيرها، 

ما بين النهرين.
الذي  القانوني،  التطور  هذا  بالمحكومين.  الحكام  عالقة  ترسم  تكن  لم  القوانين  أن هذه  إال 
مجتمعات  في  معينة  تطورات  الظهور  هذا  على  وساعدت  ظهوره  تأخر  الدستور،  يسمى  صار 

بعينها.
لقد ظهرت فكرة الدساتير لدى اإلغريق، فكان لدى عدد من المدن- الدول اإلغريقية دساتير 

تمزج بين العرفي والمكتوب.
حاكما  انتخب  الذي  صولون،  وضعه  الذي  ذلك  هو  مكتوب  المعنى  بحصر  دستور  أول  أن  إال 
مجلس  إنشاء  اتخذها  التي  الدستورية  اإلجــراءات  ضمن  ومن  ق.م«.   592« العام  أثينا  على 
يجب  التي  المشاريع  تحديد  المجلس  هذا  ومهمة  األربع،  أثينا  قبائل  من  المتكون  األربعمئة 
الذي  المواطنين  عموم  من  المتكون  الشعب  مجلس  بإحياء  وقام  الشيوخ.  مجلس  على  عرضها 
بعد  للمحاسبة  عرضة  والقواد  الدولة  في  الموظفين  جميع  وأصبح  الحكام،  باختيار  إليه  عهد 

انقضاء مدة عملهم.
والهيئات  المجالس  السياسية، فاستحدثت كثير من  بالحياة  روما حدث تطور كبير متعلق  في 

المنظمة لحياة الناس، منها مجلس الشيوخ الذي كان يعتبر صاحب أعلى سلطة في روما.
الواليات  للكلمة، هو دستور  أصبح متداوال  الذي  بالفهم  أول دستور،  يعد  الحديث  العصر  في 
الفدرالية الذي  الكونفدرالية، ثم دستور  1776 وهو دستور  العام  المتحدة األميركية الذي وضع 

وضع العام 1789.
الذي  العربي كان أول دستور هو ذلك المسمى »عهد األمان«،  العالم اإلسالمي والوطن  في 
األمان«  »عهد  وثيقة  على  والمتأسس  باي،  الصادق  محمد  عهد  في   1861 سنة  بتونس  صدر 
الحقوق  في  التونسيين  بين  الدستور  هذا  سوى  وقد  باي.  أحمد  عهد  في   1857 سنة  الصادرة 
بين  الفصل  وتضمن  السياسية،  أو  االجتماعية  المكانة  أو  للديانة  اعتبار  دون  والواجبات 

والقضائية. والتنفيذية  التشريعية  الثالث،  السلطات 
وبذا فهو يعد أول دستور علماني* في العالم اإلسالمي والوطن العربي.

في تركيا يعد »القانون األساسي« الصادر سنة 1876 أول دستور في الدولة العثمانية.
تم  إذ  المؤسسة،  الخطوات  بهذه  حاقت  التي  اإلجهاض  عمليات  في  تمثلت  المشكلة  لكن 
»القانون  العثماني  والدستور  سنوات،  أربع  من  أقل  بعد  األمان«  »عهد  بدستور  العمل  تعليق 

األساسي« لم يدم سوى عام واحد.
داخلي  تطور  عن  ناشئا  يكن  لم  الدستورين  إصدار هذين  أن  عن  ناجم  اإلجهاض  هذا  ولعل 
للضغوطات  اضطرارية  استجابة  نتيجة  كانت  وإنما  المعني،  المجتمع  إطار  في  داخلية  ومخاضات 

األوروبية من جانب، وحراك نخب وطنية صغيرة مستنيرة كان يهمها مثل هذا التطور.
السابق  الديمقراطي  واليمن  تونس  دستورا  يعتبر  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  في 

العربي. الوطن  الوحيدين في  العلمانيين  الدستورين 
العالم  في  ودفــاع،  وهجوم  ورد،  أخذ  محل  وأبعادها  ومضامينها  الدستور  فكرة  زالت  وما 

اإلسالمي والوطن العربي، وذلك ناشئ عن الموقف المعادي للعلمانية.
فهو  وإال  علميا.  يكون  أن  بد  ال  بطبيعته  الدستور  ألن  حشو،  مجرد  هنا  »علماني«  صفة   *
وال  األخالقية،  القواعد  وبعض  والحرام  بالحالل  تتعلق  ونواهٍ  أوامر  على  تحتوي  دينية  »شريعة« 
السلطات  سلوك  تراقب  التي  الشعبية  والمنظمات  والمحكوم  الحاكم  بين  العالقة  إلى  يتطرق 

وتطبيق القوانين، أي المشاركة الشعبية في شؤون الحكم.

حبات  وانفراط  الماضي،  القرن  من  التسعينات  بداية  في  السوفياتي  االتحاد  انهيار  لدى 
حرب  أول  باهتمام  وقتذاك،  تابعت،  العالم،  خريطة  على  جديدة  بلدان  وظهور  عقده، 
التي  المرئية  التقارير  مشاهدة  على  حريصا  كنت  باغ.  قره  ناغورني  إقليم  في  نشبت 
في  تقارير  من  ينشر  ما  وقــراءة  التلفزية،  القنوات  مختلف  في  األخبار  نشرات  تعرضها 
أو علم بما كان  أكن على دراية،  لم  أنني  اهتمامي  بأول. مبعث  أوال  المطبوعة  الصحافة 
مضمورا من مشاكل وخالفات تاريخية في تلك المنطقة من العالم، ألن اإلعالم الرسمي 
الراية  تحت  وتآخيها  انسجام شعوبه  على  للتأكيد  تجاهلها،  على  حريصا  كان  السوفياتي 
الرسمية. ما زالت صور تلك الحرب حية في ذاكرتي، وما زلت أتذكر كيف كان المسلحون 
األرمن يقفون أمام عدسات التلفزيون رافعين بنادقهم بيد، وباليد األخرى الصلبان. كانوا 

ثملين بنشوة استعادة الهوية المسيحية لإلقليم.
في األسبوع األخير من شهر سبتمبر الماضي، طفى، بعد مرور أكثر من ربع قرن، اسم 
الحكومة  قوات  قيام  أثر  على  العالمية،  األخبار  نشرات  في  أخرى،  مرة  باغ،  قره  ناغورني 
األذربيجانية بحرب تهدف الستعادة اإلقليم. ما يميز الحرب، هذه المرة، أنها حرب قديمة 
بأسلحة جديدة. السالح الجديد تمثل في دخول الطيران الحربي المسير ذاتيا إلى جانب 
الساحة  إلى  جديد  العب  دخول  وأيضا  المعارك،  سير  مجرى  انقلب  وبدخوله  أذربيجان، 

ممثال في تركيا.
السوفياتي  االتحاد  أن  تؤكد  عليها،  االطالع  فرصة  لي  أتيحت  التي  اإلعالمية،  التقارير 
بإعادة ترسيم  الكرملين  قام  1923، حين  العام  الحرب منذ  فتيل  إشعال  السبب في  كان 
إلى  وضمه  أرمينيا  من  اإلقليم  واقتطع  وأرمينيا،  أذربيجان  جمهوريتي  بين  الحدود 

أذربيجان رغم علمه أن غالبية سكانه من األرمن المسيحيين.
ضمن  تاريخيا  تعد  منطقة  وفي  أذربيجان،  لصالح  اإلقليم  في  حاليا  التركي  التدخل 
مناطق النفوذ الروسي وأمنه الحيوي، يثير القلق، خصوصا أن التوتر بين أنقرة وموسكو 
الناجم عن تدخل البلدين في الصراع الدموي في سورية يزداد يوما بعد يوم، رغم نجاح 

البلدين، إلى حد اآلن، في تجنب مواجهة عسكرية.
عن  يختلف  ال  القوقاز،  جنوب  في  األذر  جانب  إلى  وبالمرتزقة،  بالسالح  التركي  التدخل 
في  الموازين.  قلب  في  وأفلح  مؤثرا،  كان  األخيرة،  طرابلس  حرب  مجريات  في  تدخلها 
طرابلس نجح األتراك بتدخلهم في كسر الحصار عن المدينة، ثم دحر القوات المهاجمة، 
شرقا،  الزحف  مواصلة  األتراك  أراد  وحين  سرت.  مدينة  حتى  شرقا  التراجع  على  وإجبارها 
كانت روسيا لهم بالمرصاد. في الحرب الماضية في إقليم قره باغ، كانت تركيا على وشك 

التدخل، لكن روسيا سارعت بتحذيرها من مغبة ذلك، فاضطرت إلى االنصياع.
في حرب طرابلس عملت تركيا على استخدام الطيران المسير ذاتيا. التقارير اإلعالمية 
تؤكد أن طيرانها قام بأكثر من 250 غارة على قوات المشير حفتر، وبذلك مهد الطريق 
أمام القوات المدافعة عن المدينة للتقدم، واستكمال مهمة إلحاق الهزيمة بقوات المشير 
العسكريين  القادة  الذي حققوه في طرابلس، دفع  العسكري  النجاح  المنسحبة. ويبدو أن 
المنطقة  تلك  عن  المعروف  فمن  القوقاز.  جبال  جنوب  الحرب  في  إعادته  إلى  األتــراك 
الفاصلة  المنطقة  تحولت  الماضية،  السنوات  خالل  أنها  كما  تضاريسها،  وعورة  الجبلية 
بين القوات المتواجهة إلى خنادق، شبيهة بتلك التي ميزت الحرب الكونية األولى. طبيعة 
القوتين  من  أي  على  الصعب  من  تجعل  العسكريون،  الخبراء  يقول  كما  الخنادق،  حرب 
لجأ  المشكلة،  على  وللتغلب  كبيرة.  بشرية  وبخسائر  قليلة  ألمتار  إال  التقدم  المتحاربتين 
مواقع  إلى  الوصول  األذر  بإمكان  وصار  ذاتيا،  المسير  الطيران  سالح  إدخال  إلى  األتراك 

األرمن الحصينة وضربها من الجو.
المتوسط،  وشرق  والعراق،  سورية،  شمال  في  التركية  العسكرية  التدخالت  يميز  ما 
التركي  الرئيس  ثقة  في  زاد  النجاح  هذا  أهدافها.  تحقيق  في  المذهل  نجاحها  وطرابلس 
إردوغان بنفسه، وارتفعت من خالله شعبيته في تركيا، في خط سير مخالف لشعبية حزبه، 

واألزمة االقتصادية، وما أدت إليه من خسائر في قيمة الليرة التركية.
الرئيس  أصابا  كأنهما  يبدو  التركيين  العسكري  والتحرك  السياسية،  المبادرة  سرعة 
اتفاقية دفاع مشترك،  وقعتا  وأرمينيا  روسيا  فإن  وللعلم،  أربكته.  بمفاجأة  بوتين  الروسي 
إقليم  االتفاقية ال تشمل  أرمينيا في حالة تعرضها لهجوم.  بالدفاع عن  تلتزم فيه روسيا 
للجم ووقف  الكبرى  الدول  أخيرا بسرعة تدخل  األرميني طالب  الرئيس  باغ.  ناغورني قره 
سورية  إلى  القوقاز  منطقة  تحول  إلى  سيفضي  تدخلها  عدم  أن  مؤكدا  التركي،  التدخل 

أخرى.
من طبيعة حروب الهوية، كالتي في قره باغ، أنها ال تنتهي بإعالن االنتصار في حرب، 
يرفض  اآلخر  أن  المشكلة  نهائيا.  اآلخر  وجود  في  الممثل  التهديد  على  بالقضاء  بل 
وهو  إلى سيادتها،  اإلقليم  استعادة  تركية، من  بمساعدة  أذربيجان،  تتمكن  قد  االختفاء. 
أمر محتمل، لكن التوتر، واستمرار التهديد بالحرب، تظل بذوره حية مدفونة تحت التراب 
المتصارع عليه، تتحين الفرصة للظهور، ألن الهوية، كما يقول الشاعر اإلسباني أنطونيو 

ماتشادو، هي العظم األصلب الذي تتكسر عليه أسنان العقل.

عمر أبو القاسم الككلي

جمعة بوكليب

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري
• تنمية »من مكة إلى هنا«

لقد بدا لي من خالل متابعتي المحدودة ومطالعتي 
األدبيات  في  االستبعاد  عمليات  أول  أن  المختصة؛  غير 
أمسى  فقد  التنمية،  مصطلح  طالت  قد  السياسية 
االقتصادية  والموسوعات  القواميس  في  مصطلحا 
تنموية  مصطلحات  من  غرب  ما  مع  وغرب  األكاديمية، 
أخرى مثل التشريك والتكامل. وبدأ وكأن الديمقراطية 
النقيض  أنها  تعنى  مما  تعنى  والسوق  الحر  والتدفق 

الحقيقي للتنمية الوئيدة.
للتنمية  والمعيق  الدافع  أن  يظهر  استنتاج  أول  لعل 
الحافز  هو  الذي  المقارنة  سبيل  اآلخر  الخارجي؛  العامل 
كان  ما  إذا  حقيقي  وهذا  اللحظة.  نفس  في  والمعوق 
مفهومنا ثنائيا يتمظهر في عزل العامل عن موضوعه؛ 
اعتبار  دون  هكذا  اآلخر،  مواجهة  في  الذات  ندرج  بأن 
التي تبين أن نظرية االستبعاد  الموضوعية  للمعطيات 
فما  االستعمار؛  عملية  أمها  كما  أيضا  داخلي  معطى 
حروب  لإلثنيات،  القروسطى  االنبثاق  هذا  يعنيه  الذي 
الدولية،  األوصولية  النزعات  والقومية،  الدينية  الهوية 
لمجرى  العقلي  التحليل  تخلط  التي  الخالئط  وهــذه 
األمور بالغرائزية، التي تحدو بنا إلى أن نحسب السخط 
تفسيرا. أال يعنى أن الكلب يفتش عن عظمته في أرجاء 
بشعور  بالمكان،  بإحساس  ذلك  يفعل  وهو  األرض، 

بالزمن وبعين الشك إزاء الكائنات.
ما هو القديم وما هو الجديد في هذا المكان، حيث 
الكاتب  رأى  بحسب  الزمن؟  فجوات  التيارات  مضغت 
في  االستمرار  وبأن  بريتنباخ،  بريتن  أفريقي  الجنوب 
السابق،  من  أكثر  اآلن،  يبقي  ضوضاء  وإحداث  التحرك 
بما أننا حشرنا في مضايق وشعاب القلق، شرطا مسبقا 

للبقاء.
أوالدها،  القطة  أكلت  كما  نفسها  التنمية  أكلت  لقد 

استنفدت  أن  بعد  ثالثيا  عالما  يعد  لم  فالمستهلك 
للموارد،  الحسن  االستغالل  تعني  والتنمية  ــوارده؛  م
لهذا  توظيفها:  وإعــادة  الموارد  هذه  تطوير  أجل  من 
مكة  »من  النيهوم  الصادق  رواية  بطل  مسعود  حاول 
السالحف  وبيع  اصطياد  من  موارده  توظيف  هنا«  إلى 
المرابطة – التي وقف في مواجهة غضب الناس والرب 
لتحريم اصطيادها -، وبعد أن وُِجه من فقي الجامع في 
سوسة وزوجته، وظهور شبح الصبي الذي كان يساعده 
في  ففشل  السكر،  في  مـــوارده  وضيع  ضــاع  ــرق،  وغ
الحصول على موتور لقاربه الذي ضيع مجدافيه – أيضا 
عاد  الملح؛  ليبيع  لبنغازي  عاد  سالحفه.  يطارد  وهو   –
أن  بعد  له سوق،  يعد  ولم  الملح ذاب،  عبدالملح ولكن 
التجارية  المكيس في علبة عالمتها  جُلب ملح اإلنجليز 

خميسة.
النيهوم فشل محاولة بطله  الصادق  لنا  هكذا رصد 
ال  النيهوم  إن   .)*( هنا«  إلــى  مكة  »مــن  روايته  في 
وليس  رواية  يكتب  ألنه  التنموي  المشروع  في  يبحث 
فعله  ما  هو  أفعله  ما  وإني  ومدققا،  محكما  علميا  بحثا 
وأفكر  وهواجسي،  إحساسي  أرصد  قبل؛  من  النيهوم 
المجتمعات  في  التنمية  موت  لظاهرة  مسموع  بصوت 
ال  تعد  لم  أن  بعد  تسميتها  في  الحيرة  وهذه  النامية، 
يبدو  نحن؟.  نحن  نعد  لم  فهل  ثالثية،  عالم  وال  نامية 
له  كنا  ومن  ناميين،  أسمانا  من  عند  األقل  على  ذلك 

مستعمرين فغدونا مستبعدين.
واقع  من  ليس   - الضروري  من  أنه  يتضح  هكذا 
بل  فحسب  التنمية  موت  واقع  من  وال  هذا،  االستبعاد 
ومن واقع حال العالم جمعا المتطور وغير المتطور - أن 
نعيد مراجعة بدهياتنا ومسلماتنا، وأن ننظر للمستقبل 
حاضر  ليس  فالمستقبل  الماضي،  بعين  ال  بعينه 
الماضي، ولكن الحاضر الذي نحيا نقيض ماضينا، ففي 

العالم عولمة ما ومصطلح جديد وواقع أجد هو غير ما 
أو  فالتنمية  أجله.  من  نعمل  ولم  به  حلمنا  أو  توقعنا 
الدول  إرادة  جمع  حاصل  هو  ليس  الجنوب  آل  رغب  ما 
النامية الغائبة، وإرادة الدول المتطورة التي على األقل 

لم تعد تنظر إلينا أو تُسمينا دوال نامية.
وكذلك لم تعد الصين أيضا من الدول النامية؛ فغير 
لها  دولة  هي  العالم،  على  األمناء  مجلس  دخلت  أنها 
في سوق الدول المتطورة مكانة وإن لم تسم من دول 
المتطورين بعد، وفي الصين هذه لم نسمع باصطالح 
التنمية هذا، فما هو المصطلح السري أو االسم الجديد 

للصين هذه؟.
أن  أم  ؟  موتها  بعد  للتنمية  السبيل  ما  إذًا:  السؤال 
البنيوي  المنهج  غير  هو  آخر  مدخل  إلى  بحاجة  البحث 

الذي يقول بموت المؤلف؟ فلنقلب الصفحة إذا..
• وقد راجعت الكتب التالية:

 - النيهوم  الصادق   - رواية   - هنا  إلى  مكة  من   )*(
الناشر دار الحقيقة - الطبعة األولى 1971م.

مراجع بالخصوص:
 - مستمر  الغزو   501 سنة  تشومسكي-  نعوم   -  1
 - دمشق   - المدى  دار  الناشر   - النبهان  مي  ترجمة   -

الطبعة الثانية 1999م
الساقي  دار  الصادرة عن  الفصلية  أبواب  - مجلة:   2
أنظر   (  – 1994م  خريف  الثاني؛  العدد   - بيروت   -
طرابيشي  لجورج  السجالي  وزيغلر  دوبريه  كتاب  :مقالة 
للكاتب  الكلب  أفريقيا عظمة  جنوب  ومقالة:   ،120 ص 

الجنوب أفريقي بريتن بريتنباخ، ص54 (.
3 - مجلة: كتب/ وجهات نظر - الصادرة عن الشركة 
العدد   - القاهرة   - والدولي  العربي  للنشر  المصرية 

السادس عشر إبريل 2000م

نظرية  تطرح  العالم،  مصير  على  هيمنتها  من  عقود  بعد 
أهم:  أيهما  الملح:  مالية، سؤالها  أزمة  كل  مع  الرأسمالية، 
أم  البشري  الكائن  أخــرى:  بصياغة  أو  المال؟  أم  اإلنسان 
البشر  حياة  من  تمكنها  مدى  وطيلة  المصرفي؟  حسابه 
عشوائية  أقصى  إلى  ستريت«  »وول  من  الممتدة  اليومية 
أدبيات  حاولت  الفقيرة،  الثالث  العالم  مدن  أطــراف  في 
مختلفة  بسرديات  السؤال  هذا  قلق  تروض  أن  الرأسمالية 
ذاته،  حد  في  رأسمال  إلى  يتحول  حين  اإلنسان  قيمة  عن 
وحاولت أن تزين هذا الجشع الوحشي بمقوالت عن ارتباط 
فتنته  أو  اإلنسان،  لسعادة  تعزيزها  بمدى  الصائبة  األعمال 
الوقت  من  متسعا  يجد  ال  أنه  رغم  له،  الممنوحة  بالحريات 
فواتير  تسديد  أجل  من  اليومي  كدحه  ظل  في  لممارستها 
مع  تزيد.  أو  دخله  على كل  تأتي  ما  غالبا  التي  الشهر،  آخر 
آلهة  إلى  والمال  عقيدة،  إلى  الرأسمالية  تحولت  الوقت 
أكــدح..  أنا  اإلنساني:  الوجود  كوجيتو  وأصبح  مجنونة، 

أستهلك إذا أنا موجود.
لتطرح  متوقع  غير  باب  جائحة »كورونا« دخلت من  اآلن 
السؤال السابق بقوة وإلحاح، وتحت ضغط هائل ال يحتمل 
المواربة في اإلجابة وال المراوغة وال التأتأة، وال حتى إتاحة 

وقت للتفكير.
تفشي  بعد  الكبرى،  ــدول  ال ساسة  حــاول  البداية  في 
حياة  أن  يدعوا  أو  السؤال،  يراوغوا  أن  فيها،  »كورونا« 
الدول  أهم  في  شاملة  إغالق  إجــراءات  عبر  أهم،  اإلنسان 
الرأسمالية، لكن سخط اآللهة على هذه اإلجراءات لم يتأخر 
بعدما أصبحت االقتصادات الكبرى تترهل، ورؤوس األموال 
لهذا  منحنى  اخترعت  تركد، ومن جديد  واألسواق  تنكمش 
العنان  وأطلقت  ينحسر،  ثم  ــذروة  ال سيصل  الــذي  الوباء 
زالت  ما  احترازات  وسط  أعمالهم  إلى  يعودوا  كي  للناس 
جديد  من  وعادت  فاعليتها،  حيال  تتضارب  العلمية  اآلراء 
كانت  الــذروة  فكرة  حيث  الوباء،  من  ضارية  ثانية  موجة 
الفيروسات  بحوث  مراكز  تؤكده  لم  سياسي  اجتهاد  مجرد 
واألوبئة، لكن الرأسمالية التي يعتمد تاريخها الجمالي على 

رسم المنحنيات اخترعت هذا المنحنى الوهمي، وكشرت عن 
حقيقتها حين فضلت في الموجة الثانية المال على اإلنسان، 

وعافية االقتصاد على صحة البشر.
حي  جسد  إلــى  العالمي  االقتصاد  الرأسمالية  حولت 
التنفسي  جهازه  الفيروس  يصيب  أن  الممكن  من  متراص 
ويجعله يختنق، وأصبح البشر خاليا في هذا الجسد الكوني، 
أو قطع غيار في آلة الرأسمالية الضخمة، لدرجة أنهم بدؤوا 
ضدها،  تظاهرات  في  ويخرجون  اإلغالق  بإجراءات  يتأثرون 
في  للموت  مستعدين  حيواتهم،  لحماية  مقترحة  أنها  رغم 
إرضاء  أجل  من  قرابين  أنفسهم  وتقديم  جماعية  طقوس 
اآللهة، وخير ممثل لهذه السلطة العليا الرئيس الملياردير 
ترامب الذي أنكر وجود الفيروس من أساسه، ثم سخر منه، 
إلى  إلى ورقة سياسية في صراعه مع الصين، ثم  ثم حوله 

أداة دعائية هوليوودية لحملته االنتخابية القادمة.
هذه  تأثير  سيكون  كــان  كيف  االفتراضي:  والــســؤال 
الجائحة في العالم لو أن النظام االشتراكي هو الذي انتصر 
بـ»كورونا«  المتعلقة  األسئلة  ومع  االقتصاد؟  في  وتحكم 
على  ولكن  االفتراضية،  باألسئلة  بالك  ما  اإلجابة،  تصعب 
المبكرة  ماركس  تبصرات  إلى  السؤال  هذا  يعيدنا  األقل 
حيال المصير البشري، وهي التنظيرات التي كثيرا ما يسلط 
الرأسمالية.  خلفها  تقف  عالمية  أزمة  كل  في  الضوء  عليها 
من  اإلنساني  الجشع  نذور  مع  حكايته  بدأت  الذي  ماركس 
لمؤلفه  للفلسفة«  موجز  »تاريخ  كتاب  في  يرد  كما  هنا، 
هناك  »كان  الحصادي:  نجيب  ترجمة  وربروتن«  »نايغل 
التاسع عشرة آالف من مصانع القطن في شمال  القرن  في 
إنجلترا. وكان الدخان األسود ينبعث من مداخنها الطويلة، 
تظل  ولكي  بالسناج.  شيء  كل  ومغطيا  الشوارع  ملوثا 
المصانع  تلك  في  هناك  كان  دائم  دوران  حالة  في  اآلالت 
في  تصل  طويلة،  ساعات  يعملون  وأطفال  ونساء  رجــال 
الغالب إلى 14 ساعة يوميا. لم يكونوا عبيدا، لكن أجورهم 
إذا  خطرة.  تكون  ما  وغالبا  والظروف صعبة  متدنية،  كانت 
فقدوا تركيزهم قد تتورط أطرافهم في اآللة وقد تبتر وقد 

القليل  سوى  لديهم  يكن  لم  أنه  غير  للموت.  يتعرضون 
إذا  جوعا.  يتضورون  سوف  يعملوا  لم  إذا  بينه:  ليختاروا 
تركوا هذا العمل، قد ال يجدون عمال آخر. ولم يكن الذين 
هناك  تكن  ولم  يعمرون طويال،  الظروف  في هذه  يعملون 
بأنها  وصفها  يمكن  حيواتهم  في  قليلة  لحظات  سوى 
كان  أيا  يصنعون،  ما  على  الطلب  قل  وإذا  أيديهم...  ملك 
لم  وإذا  العمل،  من  يطردون  فإنهم  يصنعون،  الذي  هذا 
آخر، فإنهم يتركون للموت.  الحصول على عمل  يستطيعوا 
 Karl Marx)( ماركس  كارل  األلماني  الفيلسوف  بدأ  وحين 
عشر،  التاسع  القرن  ثالثينات  في  التأليف  في   )83-)1818
)الثورة  عن  نجمت  التي  الكئيبة  الظروف  هي  هذه  كانت 
أغضبته  قد  أوروبــا  أنحاء  كل  وفي  إنجلترا،  في  الصناعية( 

تماما«.
تمخض عن هذا الغضب نداؤه الشهير »يا عمال العالم 
الطبقة  مستقبل  عن  أطروحاته  تحولت  ثم  ومن  اتحدوا« 
العالم،  من  كثيرة  أصقاع  في  عنيفة  ثــورات  إلى  الكادحة 
حيث لم يستبعد العنف من أجل الوصول إلى هذه اليوتوبيا 
التي كثيرا ما تلمع اآلن في رؤوس ضحايا الرأسمالية وقت 
األزمات. السؤال السابق عن اختالف تداعيات هذه الجائحة 
لو أن النظام االقتصادي العالمي اشتراكي سؤال معقد، من 
االقتصاد، لكن ما  المختصون في علم  يناقشه  أن  الممكن 
أعرفه أن أساس هذا النظام أن تكون الدولة ضامنة لدخول 
للدولة  يمكن  هل  ولكن  الحيوية،  مواطنيها  ومتطلبات 
ديمقراطية؟  تكون  أن  مواطنيها  على  الوصية  أو  الضامنة 
االشتراكية  النظرية  لب  أن  غير  تعقيدا،  أكثر  آخر  سؤال 
االقتصادية  الدولة  مسؤولية  بين  المواءمة  هو  الجديدة 
وتحررها السياسي، قد تبدو معادلة صعبة، لكن االشتراكية 
الرأسمالية  صفو  تعكر  ظلت  الجديدة  الصياغة  بهذه 
قهر  من  العالم  يعتري  ما  لكل  محتمل  كبلسم  المتوحشة، 
ضد  كبعبع  »المكارثي«  ترامب  اآلن  ويستخدمها  وظلم، 

خصومه الديمقراطيين الذين يعتبرهم يسارا متطرفا.
الرأسمالية في مراحل تبرجها اإلنساني أن ترقى  حاولت 
المضمونة،  والحقوق  الرفاه  من  نوع  إلى  العمال  بوضع 
ارتباط  لكن  الصورة،  تحسين  في  ملحوظا  تقدما  وحققت 
العباد  وعالقة  مستمرا،  زال  ما  باآللة  العضوي  اإلنسان 
الصناعي  الذكاء  وزحف  الــورع،  ذروة  في  زالت  ما  باآللهة 
الممكن  من  وساق.  قدم  على  جار  البشر  رزق  مصادر  على 
اآللة ومالبسه  الموظف في هذه  أو  العامل  برفاه  نخدع  أن 
األنيقة ومنزله العصري وسيارته الفخمة، ولكن كل موظف 
أن  بمجرد  الشارع  في  نفسه  يجد  ألن  لحظة  في  معرض 
المظاهر  تلك  كل  وألن  بأزمة،  تمر  أو  اآللة  عنه  تستغني 
وليلة  يوم  في  نفسه  سيجد  مصرفية  رهون  نتيجة  الخالبة 
مشردا في الشارع حين يستعيد المصرف كل مظاهر الرفاه 

المزيف.
يسرب  أن  ماركس  كارل  حاول  الكابوس  هذا  قلب  في 
تدمر  سوف  الرأسمالية  »أن  رأى  حين  المتفائل  حدسه 
تشريح  تعيد  التي  »كورونا«  وجائحة  النهاية«.  في  نفسها 
جسد العالم، تؤجج اآلن غضب ماركس، حين يذهب قادة ما 
سمي العالم الجديد إلى أن االقتصاد أهم من البشر، وإلى 
االنتخاب  قانون  إلى  تعود  التي  القطيع  مناعة  إستراتيجية 
اعتبرها  التي  الطبيعي. نجا ترامب حتى اآلن من »كورونا« 
فلم  كبطل  نجاته،  طقوس  واستعرض  اهلل«،  من  »أعطية 
قرب  وضعت  الرأسمالية  ترسانة  ألن  رخيص،  هوليوودي 
من  التي  الهائلة  اإلمكانات  كل  المستشفى  في  سريره 
المستحيل أن يحظى بها مئات الماليين من المصابين، من 
أولئك »المربوطين في ترس اآللة الضخمة« الذين يطلب 
إلى  ويخرجوا   ،»19 بـ»كوفيد  يهتموا  ال  أن  ترامب  منهم 
أعمالهم دون كمامات كي تستمر أسهم شركات طبقته في 

االرتفاع.

 ما السبيل للتنمية 
بعد موتها ؟ أم أن 

البحث بحاجة إلى 
مدخل آخر هو غير 

املنهج البنيوي الذي 
يقول بموت املؤلف؟ 
فلنقلب الصفحة إذا..

سورية أخرى  في القوقاز!

غربة الدستور
في الوطن العربي



ملفات  الخميس،  للثقافة،  العامة  الهيئة  تسلمت 
اإلسالمي  التراث  قائمة  على  لتدرج  ليبية  مواقع  ترشيح 
التي  اللجنة  إعدادها  من  انتهت  بعدما  بـ»إيسيسكو«، 

كلفتها الهيئة للقيام بالمهمة.
لدى  الــدائــم  ليبيا  لمندوب  الملفات  تسليم  ــرى  وج
والثقافة،  والعلوم  للتربية  اإلســالمــي  العالم  منظمة 

للمنظمة. لتقديمه  استعدادا 
موقعا  عشر  لستة  تاريخيا  تفصيال  الملفات  وتضمنت 
والمعايير  ــروط  ــش وال المتطلبات  على  تحتوى  تراثيا 
صفحة  حسب  بالمنظمة،  الــتــراث  لجنة  لــدى  المدرجة 

الهيئة على »فيسبوك«.
واستكمالها  جاهزيتها  أقــرت  الترشيح  ملفات  أن  كما 
للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  من  بقرار  المكلفة  اللجنة 
بالهيئة  التراث  شــؤون  مستشار  برئاسة  أونيس،  حسن 
هذا  في  متخصصين  خبراء  تضم  التي  للثقافة،  العامة 

المجال من هيئات ومؤسسات عامة.
مستشار  أبوسالم،  عبدالمطلب  اللجنة  رئيس  وسلم 
الترشيح  لملف  النهائي  التقرير  بالهيئة،  التراث  شــؤون 
اإلعالمي  للمكتب  وفقا  أونــيــس،  حسن  الهيئة  لرئيس 

بالهيئة.
االيسيسكو  إلــى  المقدمة  الملفات  أسماء  وتتضمن 

الحفر  حــوش  باشا،  أحمد  )جامع  وهــي  وطبيعي،  ثقافي  ــراث  ت 16مــوقــع 
شروس،  جامع  الناقة،  جامع  بزليتن،  البازة  ــة  زاوي قرجي،  جامع  بغريان، 
ماركوس  قــوس  بجنزور،  عمورة  ــة  زاوي الساقزلي،  باشا  عثمان  مدرسة 
حوش  األثــريــة،  جنزور  مقبرة  القرمانلي،  حــوش  بطرابلس،  ــيــوس  أورول
تيتروين  جامع  العين،  شائب  جامع  بأجدابيا،  الفاطمي  القصر  محسن، 

بيفرن، جامع درغوت(.
حرصها  إطــار  فــي  للثقافة  العامة  الهيئة  »كــانــت  المنشور:  وتــابــع 
العامين  خــالل  عملت  الليبي  الثقافي  التراث  تثمين  ــادة  إلع العمل  على 
العالمي،  الــتــراث  لمعايير  وفقا  الترشيح  ملفات  ــداد  إع على  الماضيين 

المعنية،  العامة  الجهات  من  خبراء  تضم  وطنية  لجان  بتشكيل  وقامت 
التي  والطبيعية  المادية  وغير  المادية  التراثية  المواقع  مزيد  لتقديم 
لحماية  اإلسالمي  العالم  في  التراث  قائمة  على  لتسجيلها  ليبيا  بها  تزخر 

التراث المادي في ليبيا وتوثيقه«.
دعم  على  الحصول  التسجيل  هذا  من  للثقافة  العامة  الهيئة  وتهدف 
للتراث  النهائية  القائمة  في  تسجيلها  تعتزم  التي  للملفات  »إيسيسكو« 
مع  »إيسيسكو«  منظمة  اتفاقية  من  باالستفادة  بـ»يونيسكو«،  العالمي 
التراث  قائمة  على  األعضاء  الدول  مواقع  تسجيل  في  للتعاون  »يونيسكو« 

العالمي. الثقافي 

تدشنها  العجيبة،  العجينة  تلك  الصحراء، 
المختبئة  المتناقضات  جوقة  سوريالية 
ملحمة  على  الممد  الناعم  جسدها  فــي 
البصر،  شعاع  فيها  يتبدد  والموت،  الحياة 
الجميع  السماء،  الكثبان  تالمس  حيث  إلى 
يبقى  ولكن  للسكون،  مستسلما  يبدو 
الفاصل  الخط  بمثابة  هــو  ــا،  م هسيس 
ــال  ــب، صـــوت رج ــخ ــص بــيــن الــصــمــت وال

الطوارق وهم يناجون جمالهم.
طبيعة  ــوا  ــرب ــش وت فــهــمــوا  الـــطـــوارق 
على  ورســمــوا  للمكان،  القاسي  المناخ 
ولغتهم  ثقافتهم  و  أحاسيسهم  جسده 
أساطيرهم  فضائه  في  ودونـــوا  الخاصة، 

وحكاياتهم.
ــد عبر  ــار شــقــلــيــلــة، رصـ ــش ب ــان  ــن ــف ال
ــح تلك  ــالم بــعــضــا مــن م ــراف  ــوغ ــوت ــف ال
التحامهم  طبيعة  تسجل  التي  العالقة، 
جمال  ــدي  ــ األب رفيقهم  ــع  م بــالــصــحــراء 

المهاري .
رجل  شخصية  في  أساسي  مكون  اللثام 
اللباس،  وطريقة  اللون  أن  كما  الطواق، 
االرتــبــاط،  لهذا  عميقا  تفسيرا  تقدمان 
اللثام  بياض  يعكس  اللوحات،  إحدى  ففي 
إيحاء  الوجه،  سمرة  مع  وضعيته  وبساطة 
إطارا  يشكل  زي  مع  التواصل  بقوة  عفويا 
عالم  في  الــمــرأة  أن  كما  للهوية،  رمزيا 
في  ونـــرى  ــاص،  ــخ ال زيــهــا  لها  ــوارق  ــط ال
مع  الــســوداء  الخلفية  فوتوغرافي  مشهد 
ساعدت  ــوشــاح،  ال على  الخافتة  ــاءة  اإلضـ
وجمالية  ــرة،  ــش ــب ال مــالمــح  وضـــوح  ــي  ف

االلتفاتة.
يمثل  ــي،  ــارقـ ــطـ والـ ــري  ــه ــم ال وألن 
للصمود  األساسي  العامل  معا،  وجودهما 
يــحــاول  شقليلة  نــرى  الــعــراء،  وجــه  ــي  ف
الــصــورة من  بــإزاحــة  الــتــالزم  ذاك  قـــراءة 
مدار  في  لتتبعهم  واتجه  الكلفة  مواضع 
الترتيب  نطاق  خارج  لومضة  طلبا  العفوية 

المسبق.
األزرق  للفضاء  الالمتناهي  ــداد  ــت االم
المخيلة  يــغــري  قــد  الــذهــبــي،  والــبــســاط 
رفقة  ــطــوارق  ــل ل ــدة  ــدي ع مــشــاهــد  ألخـــد 
ذاكــرة  من  جــزءا  هــذا  وسيكون  جمالهم، 
الخاص  أرشيفه  في  سيبحث  الذي  منا،  كل 
لديه  تمثل  العالم،  لهذا  ــا  رآه صــور  عن 

للحظات  واســتــرجــاعــا  زمــنــيــة  ــراحــة  اســت
لتلك  جديد  من  والنظر  المخيلة،  عاشتها 

اللحظات، كما لو أنها حدثت للتو.
شخصية  نحو  أخــرى  خطوة  وباالقتراب 
محور  ــرز  ــب ي ــه،  ــوك ــل وس ــوارق  الـــطـ رجـــل 
الكامل  انسجامه  وهو  األساسي  ارتكازها 
ــة  ــع نــفــســه والــمــحــيــط ، تــقــدمــه دالل م
يعني  ما  تكلف،  بال  الرمال  على  الجلوس 
واالمتالء  وسائط  دون  الطبيعة  محاورة 
وعنصره  اإلنسان  بين  العالقة  قدسية  من 
في  الفنان  واستفاد  ــراب(،  ــت )ال المكون 
ــادي  ــرم ــون ال ــل ــن ال إحـــدى الــلــقــطــات م

في  ساعد  السحب  تجمع  كونها  كخلفية 
أكساب المشهد رسما تعبيريا جميال.

ــمــهــاري  وال ــوارق  ــطـ الـ سلسلة  ــي  وفـ
ثابت  بالواحة  الرباعية  تكتمل  والصحراء 
وعنصر  الــرفــيــقــان،  ــرة  ذاكـ فــي  الــتــرحــال 
وكلمة  العطش،  مغامرات  في  المفاجئة 
الــواحــة  تظهر  الــبــقــاء،  رحــلــة  ــي  ف الــســر 
صفاء  بــفــضــل  ــون،  ــك ــس ال ــي  ف ــة  ــارق ــغ ال
نسختها  إلى  تنظر  أنها  لو  كما  االنعكاس، 

األخرى في الماء.
الهائلة  ــودة  ــس ــم ال بتلك  ــة  ــواحـ والـ
األســود  الصندوق  تمثل  الهوامش  مــن 
مشفوعة  ــرمــال،  ال بحر  نـــوازل  تــاريــخ  فــي 
اختاروها  ومــن  عابريها  مخيلة  بتواقيع 
بين  السحرية  القاطعة  هي  وتبقى  مــالذا، 
للنزول  تتحضر  واحــدة  للطوارق  ذاكرتين 

وأخرى تتأهب الحتضان الماضي .
أعمال  ــي  ف الجمالية  الــمــكــونــات  إن 
ايحاءاتها  تستمد  شقليلة،  بشار  الفنان 
في  منسجم  ــصــري  ب ــاع  ــق اي وســـط  ــن  م
حيث  والطوبوغرافية،  البيئية  معطياته 
ينقلك  ضــوئــي  مــجــال  ــاد  ــج إي تستطيع 
تتضمن  مقاربات،  إلى  المباشرة  بالنظرة 
وطبيعة  ــالــصــورة  ب العميق  ــاس  ــس اإلح

تكوينها.
إلى  اإلنــســان  فحاجة  ــك،  ذل جانب  إلــى 
في  بحبه  مدفوعة  االجتماعي،  الــوجــود 
الحركة  مــن  كــامــل  فــضــاء  ــط  وس بقائه 
الفنية  الجوانب  يجعل  ما  هو  والتفاعل، 
مجال  عــن  ينفصل  ال  األعــمــال  ــذه  ه فــي 
في  الحياة  تجسيد  وهــو  العامة،  الفكرة 
السكون  النقيضان  فيه  يجتمع  فــضــاء 

والحركة، الحياة والموت.

بيرو:  جينين  القاضية  الكتاب،  مؤلفة  عن  النبذة  تقول 
الكتب  مبيعات  أكثر  من  أصبحا  كتابين  أصدرت  وأن  سبق 
هذا  الجديد  كتابها  وفي  تايمز«.  »نيويورك  قائمة  بحسب 
أمام  يكرهونه،  الذين  ترامب،  الرئيس  أعداء  اليسار،  تضع 
أو  يقولونه  لما  وتحريفاتهم  أكاذيبهم  وتفضح  المحاكمة 

يكتبونه.
عامة  ونائبة  للغاية،  محترمة  قاضية  بيرو  جانين 
لعدد  مطلوبة  قانونية  ومعلقة  منتخبة،  وسياسية  سابقة، 
حقوق  عن  ومدافعة  ومؤلفة،  التلفزيوينة،  القنوات  من 
بانتظام  ظهورها  »إيمي«.  بجائزة  فازت  أن  وسبق  المرأة. 
جعل  اإلعالم  وسائل  في  قضائية  ومعلقة  قانونية  كمحللة 

منها شخصية مؤهلة ومحترمة، معروفة ومحبوبة.
تجلس  منتخبة  قاضية  أول  أصبحت   ،  1990 العام  في 
العام  وفــي  ويستشستر.  مقاطعة  محكمة  منصة  على 
سابقة  فتشكلت  نفسها؛  للمقاطعة  مدعيا  انتخبت   1993
بتقدير  تتمتع  المنصب.  هذا  تشغل  امرأة  أول  أنها  باعتبار 
المنزلي  العنف  مكافحة  وحــدات  إحــدى  لتأسيسها  وطني 
القانوني  المشهد  ليصبح  كلل  بال  وعملت  البالد،  في 
العنف.  لجرائم  الصامتين  الضحايا  احتياجات  يعكس 
في  وتعيش  األليفة،  الحيوانات  من  وعدد  طفالن،  لديها 

ويستشستر، نيويورك.
سنوات  ــع  أرب نحو  أن  تكذب«  »ال  كتابها  في  وتبين 
وخالل  منصبه،  ترامب  الرئيس  تولى  أن  منذ  مرت  تقريبا 
وال  تعد  ال  التي  اليسار  أكاذيب  من  سئمت  الفترة  هذه 
تسأل،  اآلن  وهي  الباطلة.  اتهاماتهم  عن  ناهيك  تحصى، 
يدلى  أن  شخص  ألي  يمكن  كيف  ذلك  بعد  هل  وتتساءل: 
الرئيس  ضد  المقبل،  نوفمبر  شهر  انتخابات  في   ، بصوته 

ترامب؟ ثم ما الذي يريده - أيها المواطن - بالضبط؟
جينين  القاضية  تسلط  علي«  تكذب  »ال  كتابها  في 
أزمة  خالل  وقوته  ترامب  الرئيس  انتصارات  على  الضوء 
وعقلها  الكتابة،  في  المميز  بأسلوبها  »كورونا«،  فيروس 
تحقيقات  موضوعات  مثل  في  الحاد  الثاقب  القانوني 
للعام  الرئاسية  االنتخابات  إلى  والطريق  والجيش،  اإلقالة، 

.2020
معركة  إنها  حياتنا...  أجل  من  معركة  في  »نحن  تقول: 
فمنذ  واألكاذيب.  الحقائق  بين  وصراع  والشر،  الخير  بين 
لقد  ترامب.  الرئيس  شاملة ضد  حربا  اليسار  ، شن  البداية 
صامدا،  مــزال  وألنــه  ترسانتهم،  في  سالح  بكل  هاجموه 
ــقــوة لم  ــي مــواجــهــتــهــم ب ف
أي  مثلها  في  يجاريه  يستطع 

رجل آخرظل رئيسا قويا«.
ــن،  ــي ــن ــس ــر ال ــ ــى م ــل ــع ف
ــدت هــجــمــاتــهــم في  ــاع ــص ت
عندما  ــا.  ــره ــوات وت حــدتــهــا 
إقناعنا  حاولوا  مرشحا،  كــان 
جنسيا.  ومتحيز  عنصري  بأنه 
ــك،  ــجــح ذلـ ــن ــم ي ــا لـ ــدم ــن ع
روســي  عميل  بأنه  أخــبــرونــا 
لم  وعندما  لبوتين.  ودمية 
بأنه  أخــبــرونــا  ذلــك،  ينجح 
قانوني  غير  بشكل  تدخل 
الدفاع  بمحاولته  العدالة  وعرقل  أوكرانيا،  شــؤون  في 
على  الــدســتــور  ضــد  مخالفة  ــف  أل ــكــب  وارت نفسه،  عــن 
الكذابون  صارخة.  أكاذيب  كانت  كلها  الطريق؛  طــول 
حينها،  علينا  يكذبون  كانوا  والليبراليون  والمتسلقون، 

وما انفكوا يكذبون علينا حتى اآلن.
وفيما يلي بعض من تعليقات القراء:

كان  كيف  ستقرأ  جانين.  للقاضية  أخرى  قاضية  ضربة 
زالت  ستسمع  ممتازا.  رئيسا  الواقع  في  ترامب  الرئيس 
ترامب  الرئيس  أن  جينين  وتوضح  -النائم-.  بايدن  جو 
يقوم  األسبوع.  في  أيام  سبعة  اليوم،  في  ساعة   24 يعمل 
ولغتها  بموهبتها  المؤلفة  قدمت  لقد  ألميركا.  رائع  بعمل 
عليها  نطلع  أن  يتعين  حقائق  البديع  وأسلوبها  الجميلة 

قبل نوفمبر، باعتبار أنه شهر االنتخابات .
عامة  نظرة  مجمله  في  الكتاب  إن  أخرى  قارئة  وتقول 
القانونية  غير  االحتجاجات  عن  التوثيق  وجيدة  ممتازة 
إلى  باإلضافة  ترامب-  ضد   - مؤخرا  تعالت  التي  األخيرة، 

دراسة متأنية لكيفية وصولها إلى القراء.
دفاعها  عن  )جينين(  القاضية  إلى  امتنانها  عن  وتعبر 

المنطقي عن الديمقراطية الدستورية.
بيرو،  جينين  القاضية  أن  تايمز«  »نيويورك  وتكتب 
قائمتها  بحسب  الكتب،  مبيعات  أكثر  من  كتابين  مؤلفة 
وتفضح  المحاكمة  أمام  ترامب  يكره  الذي  اليسار  تضع   ،

أكاذيبة وتحريفات أعداء الرئيس لما يقول .
أكاذيب  تراه  ما  بليغ  باختصار  تبرز  بيرو  جينين  القاضية 
األربــع  السنوات  طــوال  تواصلت  أنها  تــرى  التي  اليسار 
وتؤكد  الرئاسة،  ترامب  الرئيس  تولى  أن  منذ  الماضية، 
وهي  الباطلة.  االتهامات  من  تحصى  وال  تعد  ال  التي  أنها 
التصويت  شخص  ألي  يمكن  كيف  للسؤال:  مضطرة  اآلن 
أيضا؟  تريده  الذي  وما  نوفمبر؟  في  ترامب  الرئيس  ضد 

في كتابها »ال تكذب علي«.
المفعم  المتميز  بأسلوبها  جينين  القاضية  تقدم 
على  الرد  الحاد  القانوني  وبعقلها  الكتابة،  في  بالحيوية، 
والجيش،  اإلقالة،  بشأن  التحقيق  بموضوعات  يتعلق  ما 
الضوء  وتسلط  الرئاسية.   2020 انتخابات  إلى  والطريق 
فيروس  أزمة  خالل  وقوته  ترامب  الرئيس  انتصارات  على 

»كورونا«.
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تسلط القاضية 
جينين الضوء على 

انتصارات الرئيس 
ترامب وقوته خالل 

أزمة فيروس كورونا

طرابلس - عبد السالم الفقهي

طرابلس - الوسط

سبها - رمضان كرنفودة

لويز جلوك: اخرج إلى العالم 
حتى تستطيع الكتابة عنه

العالم يحتفي بمئوية أولى 
روايات أجاثا كريستي

االنتهاء من ملفات تسجيل 16 موقعا ليبيا على قائمة التراث اإلسالمي

ليبيا تشارك في املؤتمر الدولي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

بشار شقليلة: الطوارق.. هسيس الصمت والصخب
الجميع يبدو مستسلما للسكون

أعدتها لجنة متخصصة

للعلوم  الخامس  الدولي  المؤتمر  اختتم 
جامعة  نظمته  الذي  واالجتماعية،  اإلنسانية 
التعليمية  كوبرو  مؤسسة  مع  بالتعاون  تكريت 

التركية، في مدينة إسطنبول.
األول  في  اختتم  الذي  المؤتمر،  في  شارك 
»تكامل  عنوان  وحمل  الجاري،  الشهر  من 
الزروق  الدكتور  التطبيق«،  وواقع  الفكرة 
بكلية  األستاذ  الحميد،  عبد  علي  عبدالحميد 
بعنوان  علمي  ببحث  مصراتة،  جامعة  التربية 
مختارات   - غزلية  قصائد  في  وجدانية  »روائع 
للمكتب  ارحومة«، وفقا  الفيتوري  من شعر علي 
بحكومة  للثقافة  العامة  للهيئة  اإلعالمي 

الوفاق الوطني.
المداخالت  من  بعدد  الدكتور  أسهم  كما 

مدى  على  عقدت  التي  المؤتمر  جلسات  أثناء 
تهم  مواضيع  عدة  خاللها  عرضت  أيام،  أربعة 

الثقافة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.
وأساتذة  باحث   200 المؤتمر  في  وشارك 
وبلغ  دولة،   30 يمثلون  والمهتمين،  الجامعات 
مجاالت  في  محورا   20 المؤتمر  محاور  عدد 

الثقافة واآلداب واللغات وغيرها.
في  التطور  مواكبة  إلى  المؤتمر  ويهدف 
العلوم  في  والمستجدات  األكاديمية،  المجاالت 
حل  في  واإلسهام  واالجتماعية،  اإلنسانية 
المجاالت  في  المجتمع  تواجه  التي  المشكالت 
الخبرات  وتبادل  واالجتماعية،  اإلنسانية 

والمعارف بين الباحثين.

على  عام   100 بمرور  أكتوبر،  شهر  في  العالم،  يحتفي 
كريستي،  أجاثا  للمؤلفة  البوليسية  الروايات  أولى  نشر 

التي كتبتها عقب رهان مع شقيقتها.
نشرت  عندما  عمرها،  من  الثالثين  في  كريستي  وكانت 
على  الغامضة«  ستايلز  »قضية  رواية  بريطانية  جريدة 
في  كتاب  في  الرواية  وصدرت   .1920 فبراير  في  حلقات 
التالي،  العام  في  بريطانيا  في  ثم  أكتوبر،  في  أميركا 

حسب »رويترز«، السبت.
روايات  إن  القياسية  لألرقام  غينيس  موسوعة  وتقول 
نسخة  ملياري  وإن  العالم،  في  مبيعا  األكثر  هي  كريستي 
وقال  العالم.  مستوى  على  بيعت  البوليسية  رواياتها  من 
امرأة  وهي  ذلك  »حققت  حفيدها:  ابن  بريتشارد  جيمس 
ذلك.  يفعلن  الوقت  ذلك  في  النساء  فيه  تكن  لم  وقت  في 

وأعتقد أن هذا شيء غير عادي... يستحق فرحة عارمة به«.
 1976 في  توفيت  التي  كريستي  أن  يعتقد  أنه  وأضاف 
تعيش  دخل  مصدر  الكتابة  تكون  أن  تتوقع  تكن  لم 
مجرد  البداية  في  لها  بالنسبة  كانت  الكتابة  وأن  عليه، 
لكتابة  دفعها  شقيقتها  مع  برهان  ذلك  وتغير  متعة. 
إنها  راهنتها  شقيقتها  إن  بريتشارد  وقال  األولى،  روايتها 

ال تستطيع كتابة كتاب ونشره.
»مصيدة  أشهرها  مسرحية   19 أيضا  كريستي  وكتبت 
للمرة  عرضها  وتوقف   1952 في  افتتحت  التي  الفئران« 

األولى في مارس بسبب »جائحة كوفيد19-«.

تحبس  ال  الشباب:  للُكتّاب  تقول  جلوك  لويز  الكاتبة 
تستطيع  حتى  العالم  إلى  واخــرج  قوقعة  داخــل  نفسك 

الكتابة عنه.
عامًا(،   77( جلوك،  لويز  األميركية،  الشاعرة  تحدثت 
تجربتها  عن   ،2020 للعام  لألدب  نوبل  جائزة  الحائزة 
خالل  للكتاب,  ذهبية  نصيحة  وقدمت  الكتابة،  مع 

مقابلة أجرتها معها مجلة »شعراء وُكتّاب«.
الحياة  عشت  صغيرة،  كنت  »عندما  جلوك:  قالت 
أي  يعيشها  أن  المفترض  مــن  ــه  أن اعــتــقــدت  الــتــي 
قوقعة،  داخــل  فيها  نفسك  تحبس  التي  تلك  كاتب، 
طاقاتك  كل  وتُكرِّس  الخارجي،  العالم  عن  وتنقطع 
فقط  كنت  الفن...  صنع  هي  محددة  لمهمة  بإخالص 
شــىء،  أي  كتابة  على  أقــوى  وال  مكتب  ــى  إل أجــلــس 
ألنني  خطئي؛  الخطأ  أن  اعتقدت  مــروعًــا،  األمــر  كــان 
عامين  وبعد  الكفاية،  فيه  بما  العالم  عن  أتخَل  لم 
أصبح  لن  أنني  مفادها  نتيجة  إلى  توصلت  ذلــك،  من 
فيرمونت،  في  التدريس  امتهنت  لذلك  ــدًا،  أب كاتبة 
ــادي الــراســخ بـــأن الــشــعــراء  ــق ــت ــن اع ــم م ــرغ عــلــى ال
حسب  التدريس«،  امتهان  على  يقدرون  ال  الحقيقيين 

»الشروق«.
الخارجي  للعالم  خــروجــي  بمجرد  »لكن  وتابعت: 
من  لي  تتدفق  األفكار  عــادت  الوظيفة،  بتلك  وعملي 

جديد، وشرعت في الكتابة مرة أخرى«.
ونشأت   ،1943 العام  نيويورك  في  جلوك  ــدت  ووُل
كما  كولومبيا،  بجامعة  والتحقت  آيــالنــد،  لونغ  فــي 
وهي  الجامعات،  عديد  فــي  الشعر  بتدريس  قامت 
بجامعة  اإلنجليزية  اللغة  في  مساعدة  أستاذة  حاليًا 

»ييل«.

● لويز جلوك
● المؤتمر الدولي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

● من أعمال الفنان بشار شقليلة

● الفنان بشار شقليلة

● الهيئة العامة للثقافة تتسلم ملفات تسجيل 16 موقعا تراثيا في ليبيا على قائمة التراث في العالم اإلسالمي.



التونسية  الفنانة  تعيش 
من  حالة  أحمد  بن  عائشة 
الــتــوهــج الــفــنــي والــنــشــاط 
في  تشارك  إذ  السينمائي، 
روحي«  ــوأم  »ت فيلم  بطولة 
ــي دور  ــمــعــروض حــالــيــا ف ال
كما  الــســيــنــمــائــي،  ــرض  ــع ال
أعمال  في  للمشاركة  تستعد 

سينمائية جديدة.
سعادتها  عن  عائشة  وأعربت 
الفيلم  حققه  الـــذي  بــالــنــجــاح 
جديد  فيلم  روحي(  »)توأم  وقالت: 
الشخصية  تفاصيله،  ــل  ك ــي  ف
قول  يمكننا  أو  أقــدمــهــا،  الــتــي 
ألني  أقدمها،  التي  الشخصيات 
في  شخصية  مــن  أكــثــر  أجــســد 
الفيلم  فــكــرة  كــذلــك  الــعــمــل، 
بإتقان  المكتوب  والسيناريو 
لــلــكــاتــبــة الــمــتــمــيــزة أمــانــي 
يجذب  الــفــيــلــم  ــونــســي.  ــت ال
فيه،  للمشاركة  فنانة  أي 
بالعمل  ــدا  جـ واســتــمــتــعــت 

فيه«.
توقيت  وعــن 
الفيلم  عـــرض 
ــه  ــ ــ ــرادات ــ ــ وإي
»أرى  ــت:  ــ ــال ــ ق
حقق  الــفــيــلــم  أن 
ظل  فــي  سيما  ال  كــبــيــرا،  نجاحا 
التي  االستثنائية  الــظــروف  تلك 
اضطررنا  ولكننا  بها،  طرحه  تم 
الجمهور  ليتحمس  للمجازفة 
ظــروف  ــم  ورغ الفيلم،  لمشاهدة 
نسبة  وتحديد  الحالية  ــا  كــورون
كنت  السينمات،  إلشغال  ضئيلة 
نجاحا  الفيلم  يحقق  أن  أتــوقــع 
أن  أرى  ألنــي  كبيرة،  ومشاهدات 

بأن  الناس  يشعر  وعندما  مــرغــوب،  الممنوع 
سيبحثون  جزئي  بشكل  ولــو  متاحة  السينما 
االستمتاع  مغامرة  ليخوضوا  جيدة  أفــام  عن 

أنني  كما  الصعبة،  ــواء  األج تلك  في  بالسينما 
إلى  وعودتي  تونس  في  الطيران  فتح  بمجرد 
بالخوف  وأشعر  الكمامات  أرتــدي  كنت  مصر 
أكثر  مصر  في  الناس  ــدت  وج ولكني  الكبير، 
إقباال  وأكثر  خوفهم،  مع  التعامل  في  مرونة 
طبيعي،  بشكل  للعيش  والــعــودة  الحياة  على 
عليه،  ــان  ك مما  أضــعــف  الــفــيــروس  ألن  ربــمــا 

فالسينما المصرية تتعافى بشكل سريع«.
الفنانة  فتقول  واجهتها  التي  الصعوبات  أما 
الفيلم  في  واجهتني  التي  »الصعوبة  التونسية: 
وأنها  أقدمها،  التي  الشخصيات  تعدد  في  كانت 
مع  تعاملت  ولكني  البعض،  بعضها  تشبه  ال 
وتقديم  أداء،  أفضل  إلى  للوصول  كتحد  األمــر 

جميع الشخصيات بطريقة جيدة«.
التصوير  بأجواء  استمتاعها  عائشة  وأكــدت 
عمل  فريق  مع  بالعمل  محظوظة  »كنت  قائلة: 
أنني  تصوير  يوم  أول  من  فشعرت  ومتميز،  رائع 
أعرفهم  وأشخاص  وأصدقائي،  عائلتي  وســط 
ومريحة  مرحة  التصوير  أجواء  فكانت  زمان،  من 
ومجتهد  مخلص  عــمــل  ــريــق  ف وســـط  جـــدا، 

يقدمون أفضل ما لديهم بحب كبير«.
ــم عبر  ــوس ــم ــام ال ــ وعـــن طـــرح بــعــض أف
فكرة  »المنصات  قالت:  اإللكترونية  المنصات 
بالتأكيد  وهــي  نواكبها،  أن  ويجب  جــديــدة، 
وال  ضدها  لست  فأنا  للسينما،  بديا  ليست 
على  ــر  ــؤث ســت ــا  ــه أن ــد  ــق ــت أع
تكون  قد  بل  بالسلب،  السينما 

منبرا لطرح أفام أكثر تنوعا«.
تستعد  أنها  عائشة  وأضافت 
أعمال  فــي  للمشاركة  حاليا 
مــؤكــدة  ــدة،  ــدي ج سينمائية 
وتشعر  السينما  تعشق  أنها 
كبير،  بشكل  إليها  تنتمي  بأنها 
التلفزيونية  »الدراما  مضيفة: 
قاعدة  تحقيق  فــي  ساعدتني 
السينما  لكن  كبيرة،  جماهيرية 
وتــركــت  األول،  عــشــقــي  ــي  ه
ــت إلــى مــصــر من  ــي بــلــدي وأت
قدمت  أن  سبق  كما  أجــلــهــا، 
تونس،  في  ناجحة  أفــام  عــدة 
التي  السينمائية  باألعمال  كثيرا  أهتم  لذلك 
ألنها  بنجاحها،  كبيرة  بسعادة  وأشعر  بها،  أشارك 

تمثل تقدم خطوات في مشواري الفني«.

الــدولــي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  أعلن 
حمامة  فاتن  جائزة  زكــي،  منى  الفنانة  منح  عن 
الفترة  خــال  تقام  التي   ،42 الــدورة  في  للتميز، 
تقديرا  ــك  وذل المقبل،  ديسمبر   10 إلــى   2 مــن 

لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.
»منى  حفظي:  محمد  المهرجان  رئيس  ــال  وق
المثالي  والنموذج  بامتياز،  جيلها  نجمة  هي  زكي 
استطاعت  المصرية.  السينما  في  المرأة  لصورة 
وتجمع  المعادلة  تحقق  أن  الذكية  باختياراتها 
تنجر  أن  دون  والجماهيرية،  الفنية  القيمة  بين 
تعرف  دائما  فهي  التواجد،  لمجرد  أعماال  لتقديم 
ونجوميتها  ببريقها  تحتفظ  ولذلك  ال،  تقول  متى 
إذا  حتى  الجمهور  وتقدير  احترام  إلــى  باإلضافة 
مهرجان  أن  على  مؤكدا  الــوقــت«،  بعض  غابت 
للتميز  حمامة  فاتن  جائزة  بمنحها  يسعد  القاهرة 

في افتتاح الدورة 42.
اختيارها  إن  زكـــي،  منى  تــقــول  جانبها  مــن 
الفنانة  ــم  اس تحمل  عظيمة  بــجــائــزة  للتكريم 
القاهرة  مــهــرجــان  مــن  حمامة  فــاتــن  الكبيرة 

بالفخر  تــشــعــر  يــجــعــلــهــا  الــعــريــق، 
مجهود  لــكــل  ــان  ــن ــت واالم ــادة  ــع ــس وال
بالفن،  عملها  ســنــوات  طــوال  بذلته 
وعامل  وكــاتــب  ومــخــرج  زمــيــل  ولــكــل 
هذه  فــي  سببا  كــان  المهنة  هــذه  فــي 

اللحظة التي لن تنسى.
»سأظل  قــائــلــة:  زكـــي،  منى  تتابع 
والسينما  للفن  بــانــتــمــائــي  ــورة  ــخ ف
قد  ــون  ــ أك أن  ــى  ــن ــم وأت ــة،  ــري ــص ــم ال
دعم  فــي  بسيط  بــجــزء  ــو  ول ساهمت 
ووصــولــهــا  المهمة  الــصــنــاعــة  هـــذه 
بأننا  الجمهور  وأعد  الائقة..  للمكانة 
حتى  جــهــدنــا  ــارى  ــص ق نــبــذل  سنظل 
وتأثيره  المصري،  الفن  ــادة  ري تستمر 

العظيم في الشعوب«.
بــدأت  زكــي  منى  المصرية  النجمة 
أول  وكـــان  مــبــكــرا،  الفنية  مسيرتها 
القدير  والمخرج  الممثل  مع  ــا  أدوارهـ
»بالعربي  مسرحية  في  صبحي  محمد 
امتلئت  الحين  ذلــك  ومنذ  الفصيح«، 
األدوار  من  بالعديد  الفنية  مسيرتها 
ــي تــظــهــر مــواهــبــهــا  ــت الــمــتــنــوعــة ال

الصوتي،  واألداء  والرقص  التمثيل  في  المتعددة، 
اختيار  في  التوازن  تحقيق  على  قدرتها  تثبت  كما 

األدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.

ــي الــعــديــد من  ــ ــمــنــى زك ــان ل ــ ك
ــة،  ــام ــه ــة ال ــي ــن ــف الـــمـــشـــاركـــات ال
ــي األفـــام  ــا ف ــ ــن أدوارهـ ــة م ــداي ب
مثل  والــكــومــيــديــة  الــرومــانــســيــة 
األميركية«  الجامعة  في  »صعيدي 
األول«  ــب  ــح و»ال ــكــانــو«  و»أفــري
علي«،  و»أبــو  وشفيقة«  و»تيمور 
في  الفعال  دورهــا  إلى  باإلضافة 
مسرحيات  خــال  من  المسرح 

»عفروتو« و»كده أوكى«.
ــال  ــمـ ــب األعـ ــانـ إلــــى جـ

والكوميدية،  الرومانسية 
بصمة  زكــي  لمنى  كــان 

ــام الـــدرامـــا  ــ فـــي أف
مثل  االجــتــمــاعــيــة 

الليالي«  »سهر 
العشق  ــن  و»عـ
والــــــهــــــوى« 
و»اضــــــحــــــك 

تطلع  ــورة  ــصـ الـ
دورها  وكذلك  الــغــزال«،  و»دم  حلوة« 

ــذي  ال زاد«  شــهــر  ــا  ي ــي  ــك »اح ــي  ف الشهير 
بشجاعة  خاله  مــن  تناولت 
ــري ضد  ــ قــضــايــا الــعــنــف األس

في  أيضا  تميزت  كما  الــمــرأة، 
و»والد  القمر«،  ــوار  »أس فيلمي 

العم«.
ــهــا أيــضــا  ومـــن أهـــم أعــمــال
حيث  ــادات«  ــسـ الـ ــام  ــ »أي فيلم 
ــى  األولـ ــدة  ــســي ال دور  ــدت  ــس ج
جسدت  كما  ــادات،  ــس ال جيهان 
ــورة  ــطـ أيـــضـــا شــخــصــيــة األسـ
مسلسل  فـــي  ــي،  حــســن ــاد  ــع س
باإلضافة  هــذا  ــا«،  ــدري ــســن »ال
ــى دورهـــا الــبــارز فــي عــدد من  إل
منها  التليفزيونية،  المسلسات 

»آسيا« و»أفراح القبة«.
ــة من  ــزوج ــت ــم ــى زكـــي ال مــن
ولديهما  حلمي،  أحــمــد  النجم 
جانب  إلــى  تهتم  أطــفــال،  ثاثة 
بالقضايا  ــيــة،  ــفــن ال أعــمــالــهــا 
المتعلقة  خــاصــة  االجــتــمــاعــيــة 
لتصبح  أهــلــهــا  مــمــا  ــاألطــفــال  ب
تركز  حيث  اليونيسيف،  سفيرة 
تخص  هامة  ملفات  في  الوعي  نشر  على  جهودها 
األطفال،  تغذية  وسوء  الختان،  مثل  الطفل  حقوق 

والفقر، وعمالة األطفال.

الرابعة  الدورة  إطالق  من  تمكنتم  كيف 
لـ»الجونة السينمائي« رغم كل التحديات 

التي فرضها فيروس كورونا؟
إرجاء  عن  الماضي  يونيو  مطلع  أعلنا  عندما 
كان  شهر،  لمدة  المهرجان  انطاق  موعد 
مجموعة  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  القرار 
من العوامل أبرزها الرغبة الشديدة في عقد 
إدارة المهرجان نفسه  الدورة سواء من قبل 
يبلغ من  بالنسبة لمهرجان  الجونة.  إدارة  أو 
أن  المحبذ  من  يكن  لم  سنوات  أربع  العمر 
إيجاد  الممكن  من  الذي  الوقت  في  يتوقف 
العالمية  المؤشرات  كل  إلجرائه.  الوسائل 
كانت  الجاري  العام  من  السادس  الشهر  في 
وإن  لانفتاح،  دوليا  اتجاها  هناك  إن  تقول 
االنفتاح  على  أيضا  مجبر  العربي  العالم 
يسمح  ال  الــذي  االقتصادي  الظرف  بسبب 
هذه  ضوء  في  الكامل.  اإلغــاق  من  بمزيد 
لعقد  المناسب  التاريخ  درسنا  المعطيات 
الدورة والمرتبط أيضا بطبيعة وموقع إقامة 
مهرجان يعتمد في عروضه المسائية وحفل 
المفتوحة  القاعات  على  والختام  االفتتاح 
التاريخ  هو  أكتوبر  نهاية  كانت  وبالتالي 

المثالي المدروس.
ــدورة  ال تأمين  خطة  مالمح  ــرز  أب ومــا 

الرابعة للمهرجان؟
من  رسمت   »19 »كوفيد  لمجابهة  خطتنا 
العالمية  للفعاليات  الدقيقة  متابعتنا  خال 
ظل  فــي  نظمت  التي  والرياضية  الفنية 
فينيسيا،  مهرجان  وأبرزها  نفسها  الظروف 
الفرصة  ــر  وف ــذي  والـ
ولمهرجانات  لنا 
ــرى  ــة أخـ ــيـ دولـ
على  لانعقاد 
ــاه مــثــل  ــطـ خـ
وســان  تورنتو 
ــان  ــي ــت ــاس ــب س

يلعبه  الذي  الــدور  هو  هذا  وبوسان. 
مهرجان الجونة في المنطقة العربية 
ــه سيكون  أيــضــا، والـــذي أتــصــور أن
التي  النظرة  لتغيير  به  يحتذى  مثاال 

الغرب  فــي  تنفيذه  يمكن  مــا  ــأن  ب تقول 
في  العربي.  العالم  في  به  االلتزام  صعب 
وختام  افتتاح  حفا  سينتقل  الــدورة  هــذه 
لمركز  الخارجية  العروض  وكذلك  المهرجان 
إلى  قاعاته  تزيد  والذي  الجديد،  المؤتمرات 
أكثر من ضعف مسرح المارينا وهو ما يدعم 
على  والحفاظ  االجتماعي  التباعد  فــرص 

نفس أعداد الضيوف في الوقت ذاته.
هو  الجونة  مهرجان  تحدي  من  جــزء 
المدينة من  زوار  استقطاب جمهور من 
األعــداد  تأثرت  فهل  والــخــارج  الداخل 
بسبب تقييد السفر وإجراءات العزل في 

العالم؟
خال  اختباره  سيتم  بالتأكيد  الجانب  هذا 

إن  تقول  المؤشرات  لكن  المهرجان،  عقد 
الماضية.  األعوام  إطار  نفس  ستتخذ  األمور 
هناك  بأن  أخبار  وصلتني  المثال  سبيل  على 
بالفعل  موجودة  السياح  من  كبيرة  أعــدادا 
أسعار  ارتــفــاع  يثبته  ما  وهــو  المدينة  في 
الماضي  العام  عن   50% بنسبة  اإليجارات 

وهو دليل إقبال.
االفتراضية  المنصات  استخدام  عن  ماذا 

لتالفي آثار القيود على الحركة؟
المنابر  تكون  أن  على  سنوات  منذ  نحرص 
فعاليات  تصميم  مــن  جــزءا  االفتراضية 
السنوات  في  ذلــك  وسيستمر  المهرجان، 
عدمها.  أو  كورونا  ظروف  في  سواء  المقبلة 
الـــدورات  خــال  المهرجان  لضيوف  نتيح 

لمشاهدة  إضافية  فرصة  السابقة 
المكتبة  ــال  ــ خ مـــن  األفـــــام 
بالتعاون  وكــذلــك  اإللكترونية، 
سكوب«  »فيستيفال  منصات  مع 
الفرصة  لهم  تتاح  و»سيناندو« 
خال  أفام  من  فاتهم  ما  لمتابعة 
هذا  المهرجان.  ختام  بعد  شهر 
مع  االتفاقات  تفعيل  ندرس  العام 
لمن  الفرصة  لتتسع  المنصتين 
المهرجان  حضور  من  يتمكنوا  لم 

لمشاهدة األفام.
محدودية  ــروف  ظ ــرت  أث كيف 
إنتاج أو إتاحة األفالم هذا العام 
مهرجان  اختيارات  نوعية  على 
المسابقات  في  لألفالم  الجونة 

المختلفة؟
األولى،  المهرجان  لدينا مبدأ سن منذ دورة 
المخرج  بــإدارة  الفني  القسم  بذلك  وأقصد 
إطاقا  المساومة  عدم  وهو  رمسيس  أمير 
تعرض  التي  ــام  األف بنوعية  يتعلق  فيما 
الصفحة  على  دائما  نحافظ  المهرجان.  في 
مع  نتعامل  بأن  المهرجان  تاريخ  في  بيضاء 
وال  فريدة  فنية  قطعة  باعتباره  فيلم  كل 
ليس  شح  هناك  العام  هذا  ذلك.  عن  تنازل 
اإلتاحة  في  ولكن  الدولي  اإلنتاج  في  فقط 
العروض  يرجئون  األفـــام  صناع  فبعض 
ينعكس  أال  حرصنا  لكن  القادمة.  للسنة 
ذلك على برنامجنا كيفا وإنما كما في بعض 

األحيان.
األفالم  عــروض  برنامج  مالمح  أبــرز  ما 

وكذلك المشاريع هذا العام كما وكيفا؟
العام نحو 65 فيلما وهو عدد  سنعرض هذا 
أقل من الدورات السابقة، لكن جزء من هذا 
التباعد  شروط  إلى  أيضا  يعود  االنخفاض 
العرض  قاعات  مع  وتناسبها  االجتماعي 
المتاحة أو تلك التي ستتم إضافتها. أما على 
مستوى المشاريع فقد كان هناك تخوف من 
المشروعات  من  المطلوب  العدد  توفر  عدم 
أرض  على  اإلنتاج.  بعد  ما  مرحلة  في  خاصة 
تصل  لم  حيث  ذلك  نقيض  جابهنا  الواقع 
ألننا  مميزة  مشاريع  عدة  المختارة  للقائمة 
كما  المترشحة  المشاريع  مجموع  حددنا 
مجموعة  أن  أتصور  الماضيين.  العامين 
المشاريع التي تم اختيارها في منصة الجونة 
ألن  األفضل  تكون  ربما  الــدورة  هــذه  في 
أسلوب اختيارنا لها يعكس ثمار تجاربنا على 
مهرجان  في  الماضية  الثاث  السنوات  مدى 
هو األول الذي يصر على وجود منصة لدعم 

األفام في دورته األولى.
في  العام  هذا  صعوبات  واجهتم  هل 
األفالم  لمشروعات  للداعمين  الوصول 
ظــروف  بسبب  الجونة  منصة  ضمن 

الوباء؟
البحث  رحلة  خال  العام  هذا  نتوقع  كنا 
وأن  صعبة  سنة  تكون  أن  داعمين  عــن 
الظرف  الدعم بسبب  يتخلى عن  قد  البعض 
سنصل  إننا  تقول  النتائج  لكن  االقتصادي، 
كانت  التي  الماضي  العام  أرقــام  نفس  إلى 

في تصاعد مستمر.
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الماضي،  الخميس  الليبي،  والتلفزيون  ــة  اإلذاع فقدت 
أحمد  ــمــخــرج،  وال والممثل  الــفــنــان  مؤسسيهما،  ــد  أح
بعد  تركيا  دولــة  مستشفيات  بأحد  توفي  الــذي  الغزيوي، 

معاناة طويلة مع المرض طوال السنوات األخيرة.
»توفي  الــغــزيــوي  إن  لـــ»الــوســط«  طبي  مصدر  ــال  وق
ساعة  ـــ48  ال خال  حالته  ســاءت  أن  بعد  الخميس،  صباح 

األخيرة«.
الكبار،  الليبية  الدراما  نجوم  أحد  الغزيوي،  أحمد  الفنان 
مجال  في  عمله  جانب  إلى  بالقاهرة،  التمثيل  معهد  خريج 

البرامج واإلخراج المسموع والمرئي والمسرح. إدارة 
منذ  الليبية  ــة  ــاإلذاع ب موظفا  العملية  حياته  ــدأ  ب
باإلرسال  عمل  كما  الزاوية،  بشارع   1960 سنة  افتتاحها 
سابقا،  »هويلس«  الماحة  محطة  في   1966 سنة  المرئي 
البرامج  قسم  ورئيس  التمثيل،  قسم  رئيس  أيضا  وشغل 
قسم  ورئيس  العامة،  العاقات  قسم  ورئيس  المسموعة، 

المسموعة. باإلذاعة  النصوص 
العاصمة  في  الليبية  األنباء  وكالة  مكتب  في  عمل  كما 
ليساهم  ليبيا  إلى  وعــاد  سنوات،   3 لمدة  رومــا  اإليطالية 
ومصراتة  ــة  ــزاوي ال فــي  المحلية  اإلذاعـــات  تأسيس  فــي 

وطرابلس التي كان مديرا لها.
األعمال  من  عــددا  الغزيوي  أحمد  الفنان  الراحل  قــدم 
وبرنامج  وآيـــة«،  »قصة  برنامج  منها  الليبية،  لــإذاعــة 
استمر  والتي  وريــت«،  »سمعت  وبرنامج  جــديــد«،  ــوم  »ي
عددا  التلفزيون  في  قدم  كما  سنة،   20 لمدة  لها  مخرجا 
و»السوس«،  و»مفيدة«،  للبيع«،  »منزل  منها  األعمال  من 

و»البحث عن شقة«.
الشعبية«،  »الفنون  فرقة  تأسيس  في  الراحل  ساهم 
»المسرح  وفرقة  بطرابلس،  للمسرح  »القومية«  والفرقة 
ــددا من  ــ ــدم مــعــهــا ع ــس، حــيــث قـ ــل ــطــراب ــي« ب ــن ــوط ال
»الزير  و»راشامون«،  قورينا«،  »حسناء  منها:  المسرحيات 

و»البخيل«. سالم«، و»وطني عكا«، 
والدولية  العربية  المهرجانات  مــن  عــدد  فــي  ــارك  ش
مثل  كما  والكويت،  وسورية،  واألردن،  وتونس،  بالجزائر، 
االتحاد  وفي  العربية،  اإلذاعــات  اتحاد  في  الليبية  اإلذاعــة 

األوروبي لإذاعات.

● أحمد الغزيوي

● انتشال التميمي

مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« 
يمنح منى زكي جائزة فاتن حمامة

رحيل أحمد الغزيوي 
أحد مؤسسي اإلذاعة 

والتلفزيون في ليبيا

انتشال التميمي: إنجاز الدورة الرابعة من »الجونة انتشال التميمي: إنجاز الدورة الرابعة من »الجونة 
السينمائي« مثال يحتذى في العالم العربيالسينمائي« مثال يحتذى في العالم العربي

الفنانة المصرية: 
أشعر بالفخر 

والسعادة واالمتنان 
لتكريمي بجائزة تحمل 

اسم فاتن حمامة

محمد حفظي: منى 
زكي نجمة جيلها.. 

ونموذج مثالي 
لصورة المرأة

عائشة: الصعوبة 
التي واجهتني في 

فيلم »توأم روحي« 
كانت في تعدد 

الشخصيات التي 
أقدمها

اختيار مشروعات »منصة 
الجونة« لم يتأثر بفيروس كورونا

لدينا خطة كاملة لتأمين الضيوف صحيا.. 
وال نواجه أي مشكلة في األفالم

حوار - محمد علوش

القاهرة - الوسط

أعربت عن سعادتها بنجاح »توأم روحي«

القاهرة - الوسط

عائشة بن أحمد: تركت بلدي عائشة بن أحمد: تركت بلدي 
وأتيت إلى مصر من أجل السينماوأتيت إلى مصر من أجل السينما

يعتبر مدير مهرجان »الجونة السينمائي«، 
الدورة  انعقاد  أن  التميمي  انتشال  الناقد 
ــدور الـــذي يلعبه  الــرابــعــة يــأتــي مــن الـ
وهو  العربية  المنطقة  في  المهرجان 
النظرة  لتغيير  به  يحتذى  مثاال  يعد  ما 

في  تنفيذه  يمكن  ما  بــأن  تقول  التي 
ــه في  ــرب صــعــب االلـــتـــزام ب ــغ ال

إلى  مشيرا  الــعــربــي،  الــعــالــم 
بعض  اتخذت  المهرجان  إدارة 
خطتها  ــار  إطـ ــي  ف ــخــطــوات  ال
والخروج  صحيا  الضيوف  لتأمين 
أفضل  عرض  مع  ناجحة  ــدورة  ب

اإلنتاجات العالمية والعربية.

● عائشة 
بن أحمد

● منى زكي



● تدريبات منتخب الشباب الليبي استعدادا ألفريقيا )عدسة - فرج بوودن(

فيفي
املرمىاملرمى

أثارت تصريحات تلفزيونية لرئيس االتحاد الليبي 
لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أصداء كبيرة 
بخصوص تحويل بعض القضايا المالية في اتحاد 
خلفية  على  العام،  النائب  لمكتب  الليبي  الكرة 
سحبها،  تم  باالتحاد  موجودة  غير  مالية  مبالغ 
ليست  الكرة  اتحاد  ملك  سيارة  عشرين  وعدد 
تحت تصرفه، مما يعني دخول هذه القضية جانبًا 

آخر ومنعرجًا خارج الرياضة.
يأتي هذا وسط انتقادات من جانب آخر لرئيس 
االتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني لصمته طيلة 
أثناء  القضايا  بعض  أن  خصوصا  الفترة،  هذه 
توليه منصب النائب األول لرئيس االتحاد لمدة 
االتحاد، وقضى عامين  رئيس  عامين، ثم أصبح 
مجلس  مدة  إن  حيث  المنصب،  هذا  في  أيضًا 

فبراير  في  تنتهي  الحالي  الليبي  االتحاد  إدارة 
2021، حيث تم انتخابه في فبراير 2017.

عبر  الليبي  الدوري  إعادة  الشلماني  ويحاول 
لحالة  حد  ووضع  جديد  كروي  موسم  انطالق 
الركود الذي ساد المشهد طوال الفترة الماضية 
ويعود  األجواء  وتنتعش  الراكدة  المياه  لتتحرك 
التي  المناسبة  والكيفية  الصيغة  عن  الحديث 
الموسم  في  الكروية  النسخة  عليها  ستكون 
وقوبلت بشيء  الرغبة  الجديد، حيث القت هذه 
من االرتياح من الوسط الرياضي في ليبيا، خاصة 
بعد حالة الهدوء واالنفراجة التي حصلت مؤخرًا، 
»كورونا«،  أزمة  لتبقى  الحرب  توقف  بينها  ومن 
العربية  البطوالت  أغلب  واستئناف  انطالق  حيث 

واألوروبية التي كانت متوقفة بصورة موقتة.

مالعب 14

هل ستعطل »كورونا« 
تحضيرات املنتخب؟

الحدث

زين العابدين بركان

برنامج  في  واألهم  األولى  الخطوة  تعثرت 
القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  تحضيرات 
بتونس،  الثانية  التحضيرية  المحطة  عند 
المفاجئ  التونسية  السلطات  قرار  بصدور 
لمنتخبنا  األولى  الودية  التجربة  بإلغاء 
وودية  تجربة  لكن  توغو،  منتخب  أمام 
في  تقام  أن  أخيرا  لها  كتب  القمر  جزر 
الفني  الجهاز  بقيادة  لمنتخبنا  ظهور  أول 
وهي  المرجيني،  علي  بقيادة  الجديد 
يدع  ال  بما  وأوضحت  أبانت  التي  التجربة 
مجاال للشك أن منتخبنا ما زال في مسيس 
الودية  المباريات  من  مزيد  إلى  الحاجة 
الغائب  والتجانس  التناغم  لخلق  التجريبية 

الفريق منذ فترة طويلة. عن 
كبيرين  وارتباكا  إرباكا  أن  يعني  ما 
منتخبنا  تحضيرات  برنامج  يسودان 
ونهائيات  »الكان«  لتصفيات  الوطني 
غينيا  مواجهتي  موعد  قرب  مع  »الشان« 
نوفمبر  الحاسمتين خالل شهر  االستوائية 
»الشان«  نهائيات  موعد  واقتراب  المقبل، 
تصفيات  كانت  وإذا  المقبل،  يناير  في 
األكبر  االعتماد  فيها  سيكون  »الكان« 
من  بشري  وزاد  رصيد  من  لدينا  ما  على 
ينشطون  الذين  المحترفين  الالعبين 
ومدى  الخارجية،  المالعب  مختلف  في 
اإلضافة  تقديم  في  وخبرتهم  جاهزيتهم 
ونقص  غياب  وتعويض  الفارق  وصنع 
الوديات ما يجعله في أفضل حال نوعا ما.
الالعبين  منتخب  تحضيرات  مصير  فما 
استحقاق  أمامه  سيكون  الذي  المحليين 
مهم في »شان الكاميرون« في ظل غياب 
البطالة  حالة  واستمرار  المحلي  الدوري 
يمر  التي  الطويلة  السلبية  الفراغ  وفترة 
العامين؟  قرابة  منذ  الالعبين  كل  بها 
وهل  المنتخب؟  لهذا  المعد  البرنامج  وما 
في  »كورونا«  جائحة  وتعطل  ستعرقل 
وتضاعف  التحضيرات  استمرارها  حال 
وتعقد  التحديات  من  وتزيد  األوجاع 
البديلة  الخطة  وما  االستعدادات؟  برنامج 
والفراغ  المفاجئ  التغيير  هذا  لمواجهة 
موعد  واقتراب  األوان  فوات  قبل  المخيف 
واجهتي  على  الحقيقي  واالختبار  االمتحان 

و»الكان«؟ »الشان« 

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

الشلماني يثير أزمة مالية بحديث تليفزيوني
»كورونا«  فيروس  هاجم 
الليبي  الكرة  نجوم  من   3
الماضية،  األيـــام  خــالل 
حيث أكد المدير اإلداري 
الــوطــنــي  للمنتخب 
إصابة  الترهوني  كمال 
االتحاد  بصفوف  المحترف  الصبو  المعتصم 
المنستيري، قبل ساعات من انضمامه لمعسكر 
مؤخرا،  انتهى  والــذي  تونس،  في  المنتخب 
الصبو في  المعتصم  أن  أكد  الترهوني  لكن 
الصحي  للحجر  خضع  بعدما  جيدة،  صحة 
معه  االحترازية  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  بهدف 
الفترة  المخالطين له في  ومع باقي زمالئه 
الدولي  المحترف  إصابة  نفى  كما  األخيرة، 
في صفوف الترجي التونسي حمدو الهوني 
أن  بعد  سالمته  مؤكداً  »كورونا«  بفيروس 
الشعباني  معين  الترجي  في  مدربه  ُأصيب 
بالفيروس وعدد من الالعبين وأعضاء الجهاز 
إصابة  أكد  الترهوني  لكن  المعاون،  الفني 
سريعا  شفي  والذي  المصراتي،  أنس  الالعب 
نتائج  جاءت  أن  بعد  »كورونا«،  فيروس  من 
األهلي  العب  تعرض  كما  سلبية،  التحاليل 
السابق  الفني  والمدير  الدولي  طرابلس 
لإلصابة  عطية،  رضــا  األولمبي،  للمنتخب 
بفيروس »كورونا«، وأكد زميل عطية الالعب 
أنه  الكوت  عبدالسالم  أيضا  السابق  الدولي 
بيته  الصحي في  للحجر  بصحة جيدة ويخضع 
لمدة عشرة أيام، كما طالب عطية من الكوت 

بعث رسالة شكر لكل من سأل عنه.

السابق، عادل  الليبية  اللجنة األولمبية  إدارة  أكد عضو مجلس 
اللجنة األولمبية  الحالي حول وضعية  أبوالشواشي، أن اختالف اآلراء 
وقراراتها األخيرة بشأن تشكيل اتحادات جديدة يجب أن يقبل في 

إطار تبادل اآلراء وعدم اعتباره هجومًا على أحد، وأبدى اندهاشه من 
برامجها  لمناقشة  الماضية  السنوات  عقد جمعية عمومية طيلة  عدم 

المخالفينلكل هذه  آراء  ومقترحاتها وما صدر عنها من قرارات وسماع 
القرارات.

الليبية حاليا ◆ الرياضة  المزوغي أن مشكلة  السابق علي  الدولي  الدراج  اعتبر 
وإنما  الموضوع فيها فقط،  األولمبية فقط، وتشخيص  اللجنة  ليست في 

االتحادات  بانتخاب  التي تقوم  العمومية،  باألندية وجمعياتها  في األساس 
اللجنة األولمبية، واألندية ليست  إدارة  الرياضية، وهي من تنتخب مجلس 

الرياضة، ومن األفضل أال يترشح المجلس  الكافي على  حريصة بالقدر 
ثماني سنوات،  الذي سيكمل بعد أشهر  الليبية،  األولمبية  للجنة  الحالي 

ثالثة. لوالية 

◆
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اعتماد قائمة 
الجحاوي في النصر

اختُتمت بنجاح كبير العملية االنتخابية 
لرئاسة الجمعية العمومية لنادي النصر 

التي ُأقيمت بقاعة مجمع الراحل سليمان 
الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي بإشراف 

مكتب الرياضة ببنغازي، وأسفرت عن فوز 
قائمة مفتاح الجحاوي الذي أصبح رئيسًا 
منتخبًا للجمعية العمومية لنادي النصر 
بعدد 158 صوتًا وعضوية كل من عالء 

احويو وعمر عامر. سارت العملية االنتخابية 
وسط أجواء ديمقراطية سادتها روح التحلي 

واإلحساس بالمسؤولية والحرص على 
النهوض بالمؤسسة الرياضية العريقة، التي 
ينتظرها عديد التحديات واالستحقاقات على 

كافة الوجهات، وكانت انتخابات الجمعية 
العمومية لنادي النصر شهدت تنافسًا بين 

ثالث قوائم وهي قائمة مفتاح الجحاوي 
الفائزة، وقائمة حسين عبدالمطلوب، وقائمة 

أسامة المشيطي. في الوقت نفسه، قرر 
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير 

القنطري، اعتماد نتائج انتخابات الجمعية 
العمومية لنادي النصر الرياضي الثقافي 

االجتماعي، وأعلن النصر أن اعتماد نتائج 
االنتخابات جاء على النحو التالي: مفتاح 

الجحاوي رئيسًا، عمر حمد بالقاسم عضوًا، 
وعالء إبراهيم حويو عضوًا، بعدما عقد النصر، 

بطل الدوري الليبي، جمعيته العمومية، 
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعية 
العمومية فوز مفتاح الجحاوي برئاسة الجمعية 

العمومية للنادي، حصلت قائمة الجحاوي 
التي تضم في عضويتها عالء إبراهيم أحويو 

وعمر حمد عامر على 158 صوتًا، وجاءت 
قائمة حسين عبدالمطلوب في المركز الثاني 

بإجمالي 64 صوتًا، فيما حصلت قائمة أسامة 
المشيطي على 60 صوتًا.

القاضي يقود الجهاز الفني 
في تدريبات يومية بالمدينة 

الرياضية بعد انتهاء 
امتحانات الثانوية العامة

لكرة  للشباب  الليبي  الوطني  المنتخب  يواصل 
وتحضيراته  تدريباته  عاما   20 تحت  القدم 
بنغازي،  بمدينة  التدريبي  بمعسكره  اليومية 
الذي انطلق منذ نهاية األسبوع الماضي تحت 
المدرب  يقوده  الذي  الفني،  الجهاز  إشراف 
المهدي  ومساعده  القاضي  عياد  الوطني 
المرمى  لحراس  مدربا  سعد  والطاهر  أبوشاح 

للمنتخب. إداريا  مديرا  الكوت  وعبدالسالم 
بالملعب  اليومية  التدريبات  تتواصل 
وملعب  ببنغازي  الرياضية  بالمدينة  الجانبي 
التدريبي  المعسكر  ويشهد  بنغازي،  جامعة 
حتى  ويتواصل  العبا،   35 وحضور  مشاركة 
يخوض  أن  وينتظر  المقبل.  األسبوع  مطلع 
من  عدد  مع  الودية  المباريات  بعض  خالله 
إقامة  تأتي  كما  بنغازي،  أندية  لفرق  مختلط 
لمشاركة  استعدادا  التدريبي  المعسكر  هذا 
االستحقاقات  من  عدد  في  الشباب  منتخب 

المقبلة. القريبة  الفترة  الدولية خالل 
عبدالسالم  أعلن  الماضي،  سبتمبر  وفي 
الذي  الوطني  المنتخب  معسكر  تأجيل  الكوت 
بسبب  زوارة،  مدينة  في  إقامته  مقررا  كان 
المواعيد  حسب  الثانوية،  الشهادة  امتحانات 
وحكومة  الموقتة  الحكومة  أعلنتها  التي 
تصريح  في  الكوت  وقال  الوطني.  الوفاق 

خاص إلى جريدة »الوسط«، إن المعسكر كان 
للشباب  أفريقيا  بطولة  لتصفيات  استعدادا 
ووجه  بموريتانيا،  المقبل  العام  ستقام  التي 
متجاوبا  كان  الذي  الكرة  التحاد  الكوت شكره 

المنتخب  إدارة  قدمتها  التي  البرامج  كل  مع 
كل  تتابع  المنتخب  إدارة  وأن  تأخير،  دون 

تواصل مستمر معهم. وعلى  الالعبين، 
للمنتخب  واإلداري  الفني  الطاقم  وتابع 

عبر  الكرة،  فريق  تدريبات  الشباب،  الوطني 
ظل  في  منطقته،  حسب  كل  الفيديو  تقنية 
فيروس  بسبب  البالد  بها  تمر  التي  األوضاع 
لياقتهم  على  للمحافظة  المستجد«،  »كورونا 
الفني  الطاقم  إن  وقتها  الكوت  وقال  البدنية، 
الفيديو  مقاطع  خالل  من  الالعبين  يتابع 
أسبوع،  كل  مباشرة  الالعبين  من  تصل  التي 
وطاقمه  الشباب  لمنتخب  التوفيق  متمنيا 
جائحة  أن  أكد  كما  والطبي.  واإلداري  الفني 
»كورونا« لم تمنع المنتخب من االستمرار في 
التدريبات، وقال إن الطاقم الفني بقيادة عياد 
طرابلس  مدن  في  التدريبات  يتابع  القاضي 
عناصر  توجد  حيث  وطبرق،  ودرنة  وبنغازي 

المنتخب.
بمفردها  تتدرب  مجموعة  كل  أن  وأوضح 
يومية  بمتابعة  البدنية  اللياقة  مستوى  لرفع 
القادمة،  لاللتزامات  استعدادًا  الطاقم،  من 
ينتظر  حيث  »كورونا«،  جائحة  انقضاء  بعد 
أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  المنتخب 
انطباعا  ترك  الليبي  المنتخب  وكان  للشباب، 
البطولة  في  األخيرة  مشاركته  في  جيدا 
السودان  على  فاز  بعدما  بالسعودية،  العربية 
يغادر  أن  قبل  األول  الدور  في  واإلمارات 

المغرب. أمام  البطولة 

بنغازي تحتضن أول استعدادات منتخب الشباب لتصفيات أفريقيا

القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  اختتم 
الليبي يوم اإلثنين الماضي معسكره التدريبي 
بتونس،  الثانية  التدريبية  محطته  ضمن 
تجمع  سبقها  التي  األسبوعين،  قرابة  واستمر 
زوارة  مدينة  محطة  في  وتحضيرات  أول 
االستعدادات  تكن  ولم  األولى،  التدريبية 
حيث  الطموحات،  مستوى  في  والتحضيرات 
التوقفات  وأربكت  بطيئة،  بوتيرة  سارت 
بينها  ومن  الودية  المباريات  من  عدد  وإلغاء 
العديد من  مباراة منتخب توغو وتعذر وصول 
منهم  البعض  وإصابة  المحترفين  الالعبين 
بفيروس »كورونا« برنامج المعسكر وحسابات 
المنتخب  خالله  اكتفى  الذي  الفني،  الجهاز 
واحدة  دولية  ودية  تجربة  بخوض  الوطني 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أيام  أجندة  ضمن 
القمر  جزر  منتخب  أمام  نتيجتها  فقد  »فيفا«، 
متقدما  كان  أن  بعد  لهدف  هدفين  بنتيجة 

بهدف.
الفني  للجهاز  كافية  تكن  لم  التجربة 
المرجيني  علي  المدرب  بقيادة  الجديد 
عن  والتعرف  الالعبين  جاهزية  على  للوقوف 
وأبانت  وإمكاناتهم،  قدراتهم  على  قرب 
»فرسان  العبي  تأثر  مدى  المباراة  مجريات 
والتوقف  السلبية  الفراغ  بفترة  المتوسط« 
المالعب  أجواء  عن  وابتعادهم  الطويلة 
جزر  تجربة  وكشفت  التنافسية.  والمباريات 
عن  طويلة  فترة  منذ  والوحيدة  األولى  القمر 
من  المزيد  إلى  الوطني  الفريق  حاجة  مدى 
لتجهيز  والجرعات  التجريبية  الودية  المباريات 
فال  والتجانس،  التناغم  من  ولمزيد  الالعبين، 
معنى أو قيمة للمعسكرات التدريبية في غياب 
لم يعد  الفريق  أن  الودية، خصوصا  المباريات 
غينيا  لمواجهتي  للتحضير  كاف  وقت  يفصله 
قليلة  أسابيع  بعد  الحاسمتين  االستوائية 
الجولتين  ضمن  المقبل،  نوفمبر  شهر  خالل 
الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة األفريقية 

 ،»2022 الكاميرون  »كان  لتصفيات  العاشرة 
أوال  الليبي  الوطني  المنتخب  سيستقبل  حيث 
منتخب غينيا االستوائية بمصر في التاسع من 
شهر نوفمبر المقبل، ثم سيتحول بعدها بأقل 
بملعبه  االستوائية  غينيا  لمواجهة  أسبوع  من 

بماالبو.
تجربته  خالل  ظهر  قد  المنتخب  كان 
القمر  جزر  منتخب  أمام  األولى  الدولية  الودية 
لحراسة  عزاقة  أحمد  بتشكيلة ضمت كال من: 
فكرون  وصالح  عكاشة  ومحمود  المرمى، 
وبدر  المقصي  وأحمد  التريكي  وعبدالرحيم 
وعبداهلل  سالم  وعمران  الشادي  وربيع  حسن 
فيما  سلتو،  وأنيس  التاورغي  ومحمد  داقو 
الالعبين،  باقي  وجود  تونس  معسكر  شهد 
التريكي  وعبدالحكيم  الطلحي  فتحي  وهم: 
القديري  وأحمد  الالفي  ومؤيد  إيتو  ومهند 
وبلقاسم  مينا  ويوسف  عامر  بن  والطاهر 
ومعاذ  الغنيمي  ومحمد  بوعجيلة  ومهند  رجب 

العمامي وأنس المصراتي.
الوطني  للمنتخب  اإلداري  المدير  وكشف 
كمال الترهوني عن عودة الالعبين المحترفين 

ألنديتهم وعودة الالعبين المحليين إلى راحة 
المنتخب  يعود  أن  على  قصيرة،  واستراحة 
الثالثة مطلع  الوطني للتجمع من جديد للمرة 
تدريباته  وسيستأنف  المقبل،  نوفمبر  شهر 

الذهاب  مباراة  موعد  من  أيام  عشرة  قبل 
التي  االستوائية،  غينيا  منتخب  أمام  األولى 
من شهر  التاسع  في  بالقاهرة  تقام  أن  ينتظر 
تحضيراته  الفريق  يواصل  ثم  المقبل،  نوفمبر 
غينيا  إلى  واإلقالع  السفر  بالقاهرة حتى موعد 
في  بماالبو  الثانية  اإلياب  مباراة  لخوض 

التاسع عشر من الشهر نفسه.
فنيا  دعما  الوطني  المنتخب  جهاز  وينتظر 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن  أن  بعد  آخر 
في  للمشاركة  فرق  ستة  ترشيح  إلى  اتجاهه 
خالل  الخارجية،  والمنافسات  المسابقات 
دوري  منافسات  في  وضمت  الجديد،  الموسم 
و»األهلي  »النصر«  فريقي  أفريقيا  أبطال 
بنغازي«، وفي مسابقة كأس االتحاد األفريقي 
طرابلس«  »األهلي  فريقي  »الكونفدرالية« 
العرب  أبطال  دوري  مسابقة  وفي  و»االتحاد«، 

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

بغينيا.
الجولتين  مباريات  ليبيا  منتخب  يخوض 
حتى   22 من  الفترة  في  والسادسة  الخامسة 
العام المقبل، ويحتل المنتخب  30 مارس من 
العاشرة  المجموعة  الثالث في  الترتيب  الليبي 
مباراتين  خاض  أن  بعد  نقاط،  ثالث  برصيد 

الثانية  في  وفاز  تونس  أمام  األولى  في  خسر 
العالم  كأس  تصفيات  أما  تنزانيا،  على 
عن   »2022 »قطر  مونديـال  إلى  المؤهلة 
قارة أفريقيا فإن ليبيا سوف تخوض منافسات 
من  الفترة  في  والثانية  األولى  الجولتين 
ويوجد   ،2021 يـونيو   15 وحتى  مايو   31
السادسة  بالـمجموعة  المتوسط«  »فرسان 
والغابون  مصر  منتخبـات  مع  التصفيات  في 
في  فوقع  المحليين  منتخب  أما  وأنغوال، 
النيجر  منتخبات  جانب  إلى  الثانية  المجموعة 
الديمقراطيـة،  والكونغو  برازافيل  والكونغو 
أمـام  المنتخب  مباريات  أولى  وستكون 

النيجـر.
الليبي  للمنتخب  الفني  الجهاز  أخيرا  تشكل 
والمدرب  فنيا،  مديرا  المرجيني  علي  من 
حراس  ومدرب  السنفاز،  أحمد  المساعد 
اطوير  مفتاح  والمدرب  غزالة،  مفتاح  المرمى 
لياقة  ومدرب  بدنيا  معدا  بـ»توحة«  الشهير 
خالصا،  محليا  الفني  الجهاز  ليكون  بدنية، 
عقد  موسع  اجتماع  نتيجة  ذلك  جاء  حيث 
المكتب  وعضو  المنتخب  منسق  بحضور 
نوري  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي 
جموم، والمقرر العام التحاد الكرة عبدالناصر 

الصويعي.
المرجيني عن تفاؤله بتحقيق نتائج  وكشف 
إيجابية، رغم الظروف التي تمر بها كرة القدم 
عددا  تمتلك  »ليبيا  المرجيني:  وقال  محليا، 
دوريات  في  بالخارج  المحترفين  الالعبين  من 
اآلخرين،  زمالئهم  مع  وسيشكلون  كبيرة، 
نهائيات كأس  إلى  الوصول  على  قادرا  منتخبا 
الكاميرون  في  المقررة  المقبلة،  أفريقيا  أمم 

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

المسابقات العربية واألوروبية«.

منتخب »فرسان املتوسط« ينهي معسكره الخارجي بارتباك
تعذر وصول بعض الالعبين الدوليين وتوالي اإلصابات ومداهمة فيروس »كورونا« وقفت حاجزا أمام أهداف المعسكر

الوسط - زين العابدين بركان

خسارة ودية في أول ظهور للفريق 
الوطني مع المرجيني بعد أزمة 
عابرة انتهت بإلغاء مباراة توغو

غياب بعض المحترفين أثر سلبا على أجواء 
أيام »فيفا«.. واالستعداد يتواصل لـ»غينيا 

االستوائية« مع مطلع نوفمبر المقبل

● مباراة سابقة لمنتخب ليبيا أمام نيجيريا

● احتفال نجوم المنتخب الليبي في بداية التصفيات األفريقية

● لقطة جماعية حديثة لفرسان المتوسط بحضور المرجيني

● أبوالشواشي

● الهوني

● الشلماني في جلسة ودية سابقة



على الرغم من أن قماشة الالعبين باتت محدودة، إال 
بعد  نفسه،  فرض  يحاول  يزال  ال  الليبي  المحترف  أن 
في  األخيرة،  الفترة  خالل  االنتشار  في  آخذة  كانت  أن 
ظل حالة الهلع المسيطرة على الجميع، بسبب انتشار 
في  تسبب  الذي  عالميًا،  المستجد«  »كورونا  فيروس 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  مناشط  جميع  إيقاف 
حول  الدوريات  إقامة  من  ويحد  والرياضية، 
حيث  الليبي،  المحترف  سلبًا  ليتأثر  العالم، 
تزايد  »كورونا«  فيروس  ظهور  سبق 
الخارج،  في  الليبيين  المحترفين  رقعة 
تزايد  مع  الجوار،  بدول  وتحديدًا 
غموض المسابقة المحلية الخاصة 
بالدوري الممتاز لكرة القدم، بعد 
وإعالن  الماضي،  الموسم  إلغاء 
في  المقبل  الموسم  بداية 
لم  ما  وهو  الماضي،  سبتمبر 

يحدث.

صولة في الصفاقسي
انتقل الجناح الدولي الليبي، 
صفوف  إلى  صولة،  محمد 
القدم  لكرة  األول  الفريق 
بنادي الصفاقسي التونسي، قادما من الرفاع 
انتقال  في صفقة  موسمين  لمدة  البحريني، 
انتقاله لتكون وجهته  حر، حيث كشف صولة 
المقبلة الدوري التونسي في غضون عشرة أيام، 
ويعد صولة )27 عاما( أبرز المحترفين، بدأ مشوره 
الكروي مع األهلي طرابلس، وقدم مردودا كبيرا في 
حيث  الماضيين،  الموسمين  خالل  البحريني  الدوري 
والسوبر  الدوري  هي  بطوالت  بثالث  المحرق  مع  توج 
الموسم  ولعب   ،2019-2018 الموسم  في  والنخبة 
الماضي لفريق الرفاع وقدم مستويات جيدة وسجل عدة 
ناديه  البقاء مع  أهداف، وسبق وكشف صولة تفضيله 

الحالي عن عرض نظيره »المنامة«.
التواصل  شبكة  على  له  حديث  عبر  صولة  وأكد 
الموسم  انطالق  قبل  عرضين  تلقى  أنه  االجتماعي، 
الماضي من ناديي »الرفاع« و»المنامة«، لكنه فضل 
ارتداء قميص األول، موضحًا أنه بعد أن انتهى 
يتلقَ  لم  البحريني،  »المحرق«  مع  عقده 
لموسم  التجديد  حول  منه  عرض  أي 
إضافي، لكنه تلقى عرضين من »الرفاع« 
أن  بعد  لألول  اللعب  مفضاًل  و»المنامة«، 
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حيث  األولمبي،  البيت  خارج  من  »األولمبية« 
حسب  تعديله  من  بد  ال  األساسي  النظام  إن 
والبعض  رياضية،  شخصيات  عدة  حديث 
لمنصب  يترشح  أن  المنطقي  غير  من  يرى 

هم  من  فقط  والثاني  األول  والنائب  الرئيس 
وعود  مع  الحالي،  اإلدارة  مجلس  داخل  من 
لرئيس اللجنة األولمبية بفتح باب الترشح في 
األولمبي.  البيت  خارج  من  المقبلة  االنتخابات 
وجه  السباعي  محسن  األول  النائب  أن  كما 
إلى  فيها  دعا  األولمبية  اللجنة  لرئيس  رسالة 
التي  والقرارات  التجاوزات  كل  عن  اإلجابة 
اإلدارة  مجلس  إلى  الرجوع  دون  إصدارها  تم 
اتحادات  تشكيل  سواء  العمومية،  والجمعية 
إجراءات  أو  إدارات  مجالس  تكليف  إعادة  أو 

رئيس »األولمبية«. رد  مالية، وينتظر 
مجلس  على  تؤخذ  التي  األشياء  بين  من 
الرؤية  غياب  الليبية  األولمبية  اللجنة  إدارة 
في  والغموض  األولمبي،  بالعمل  الواضحة 
األولمبي،  والتضامن  البطل  مشروع  برنامج 
المقدمة  األموال  عن  تفاصيل  وجود  وعدم 
وعدم  الدولية«،  »األولمبية  من  سنويا 
الثماني  السنوات  طيلة  صحفي  مؤتمر  عقد 
في  المشاركات  تقييم  غياب  مع  الماضية، 
واألفريقية  والمتوسطية  األولمبية  الدورات 
المشاركات  من  وغيرها  والعربية  واإلسالمية 

الخارجية.

شخصية  خمسين  من  أكثر  إطالق  بعد 
إلى  للدعوة  الهاشتاغ  تدوينات  ليبية  رياضية 
األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  استمرار  عدم 
لوالية  الزروق،  جمال  دكتور  برئاسة  الليبية، 
الثماني  السنوات  انقضاء  قرب  بعد  ثالثة، 
إكمال  من  يقترب  الذي  الحالي،  للمجلس 
مجموعة  الهاشتاغ  أطلق  حيث  الثانية،  دورته 
رؤساء  تضم  الرياضية،  الشخصيات  من 
أندية  ورؤساء  وإعالميين  سابقين  اتحادات 
دعوات  وسط  كبير  بشكل  وانتشر  وإداريين، 
لكن  جديد..  إدارة  لمجلس  الفرصة  بترك 
الحالي  المجلس  اللوائح  تمنع  هل  السؤال 

التقدم النتخابات جديدة؟ ورئيسه من 
يؤكد  المتسارع  األولمبي  المشهد  هذا 
ساخن،  صفيح  على  الليبية«  »األولمبية  أن 
مالي  فساد  بوجود  متبادلة  اتهامات  وسط 
تنفيه  ما  وهو  اللوائح،  على  وقفز  وإداري 
الذين  مسؤوليها  وبعض  »األولمبية«  دوما 
وأدلة  اتهامات  لديه  من  مرة  من  أكثر  قالوا 

الرياضي،  العام  للرأي  أو  للقضاء  فليقدمها 
وليس هناك مبرر التهامات دون دليل لهدف 
إثارة الرأي العام. كما يأتي الهاشتاغ أيضا مع 
تحت  رياضيا  تجمعا  الشخصيات  بعض  إطالق 
وبعض  الفساد«  ضد  الرياضي  »التجمع  اسم 
الذي  الهاشتاغ،  هذا  أطلقت  شخصياته 
ورئيسه  الحالي  اإلدارة  مجلس  برحيل  يطالب 
إضافة  تقديم  فى  ينجح  لم  رياضي  اتحاد  وأي 

الليبية. للرياضة 
شخصيات  عدة  تتبادل  طويلة  فترة  ومنذ 
األولمبية  اللجنة  ألداء  واالنتقادات  االتهامات 
للمجلس  الثماني  السنوات  وأن  الليبية، 
أولمبية،  نقلة  تقديم  فيها  يتم  لم  الحالي 
سياسة  تمارس  »األولمبية«  قيادات  أن  كما 
القفز على اللوائح، كما يرى بعض المهتمين. 
هي  الكأس  أفضت  التي  القطرة  وكانت 
الشعبية  للفروسية  جديدة  اتحادات  تشكيل 
مع  اإللكترونية،  والرياضات  واإلسكواش 
غير  بعضها  أخرى  اتحادات  تشكيل  إعادة 
هو  الهدف  أن  المهتمون  ويرى  أولمبي. 
لعبة  وأنها  باالنتخابات،  أصوات  كسب 
الحالي ومجموعته  الرئيس  انتخابية فقط من 

ما  وهو  جديدة،  سنوات  بأربع  الفوز  بقصد 
عاليا،  الصوت  يرفع  الرياضي  اإلعالم  جعل 
ال  قالت  التي  الرياضية  الشخصيات  وكذلك 
الليبية«،  »األولمبية  رئاسة  في  ثالثة  لوالية 

أن صندوق  أكثر من مرة  أكد مسؤولوها  كما 
وال  سواه،  شيء  وال  الفيصل  هو  االنتخابات 
ساخن  أولمبي  مشهد  دليل.  دون  لالتهامات 
لترأس  المجال  فتح  بضرورة  مطالبات  مع 

تجاوزات وحرب اتهامات تضع »األوملبية الليبية« على صفيح ساخن

قدم نادي االتحاد مدربه الجديد البرتغالي جورجي دا كوستا 
من  لفيف  حضره  صحفي  مؤتمر  في  اإلعالم،  وسائل  إلى 
الصحفي  المؤتمر  بداية  في  تحدث  وقد  اإلعالم،  وسائل 
رئيس مجلس إدارة نادي االتحاد جمال الجعفري، الذي أكد 
في كلمته أن موافقة دا كوستا على المجيء إلى ليبيا في 

ظروفها الراهنة موقف يحسب له.
وقال الجعفري مخاطبا المدرب: »نحيي فيك قبول المهمة 
في هذه الظروف التي تمر بها البالد، متمنين أن يعم على 
بالدنا األمن واألمان والطمأنينة، مؤكدا أن االتحاد سيبقى 

عميدا وزعيما فنحن مصرون أكثر على حصد األلقاب«.
من جهته قال المدرب دا كوستا، الذي سبق له التدريب 
في أفريقيا في كل من أوغندا وبوتسوانا: »أشكر الجميع على 
هذا االستقبال الرائع، وأنا منذ هذه اللحظة واحد منكم أحمل 
نفس المشاعر والطموحات وهي بقاء االتحاد في القمة«، 
بعد ذلك فتح باب األسئلة للمدرب البرتغالي، الذي أجاب 

عنها بكثير من الثقة والتحدي واإلصرار على النجاح مع فريق 
االتحاد  االتحاد. وأضاف: »إنني قبلت مهمة تدريب فريق 
في ليبيا في بلد يمر بظروف غير طبيعية وغير عادية، وأنا 
قبلت التحدي وهذه هي طبيعتي وأحب العمل في مثل هذه 
الظروف، وأنا أضع نصب أعيننا البطولة األفريقية، ألن مالمح 

الدوري الليبي حتى اآلن غير واضحة«.
الرسمية  صفقاتها  أولى  »االتحاد«  نادي  إدارة  أنهت 
صفقة  في  ماتا،  حسن  »األخضر«،  العب  مع  وتعاقدت 
لرئيس  الرسمية  الصفحة  بحسب  يأتي  الذي  حر،  انتقال 
المركز اإلعالمي لنادي »االتحاد«، وسام سريتي، في إطار 
تدعيم الفريق األول لكرة القدم لنادي »االتحاد« بالالعبين 
الخبرة،  الشبان والعبي  الالعبين  البارزين وبناء فريق من 
ويأتي اختيار مجلس اإلدارة لالعب حسن ماتا لما يمتلكه 
من موهبة كبيرة وإضافة للفريق األول لكرة القدم بنادي 
»االتحاد«، حيث إن حسن ماتا من المواهب الواعدة، وانتقل 
إلى »أخضر البيضاء« من فريق »األنوار«، وقدم مستويات 
جيدة مع »األخضر« وانتقل حاليًا إلى فريق »االتحاد«، أحد 

أكبر األندية الليبية.

كوستا يقود االتحاد والجعفري 
يبادله الثقة قبل الموسم الجديد

الصربي »ٔارسوڤ« 
يتسلم راية

األهلي بنغازي
تعاقدت إدارة »األهلي بنغازي« مع طاقم صربي 
 3 لمدة  أرسوء  ديغان  الصربي  المدرب  بقيادة 
مواسم والطاقم المساعد له، المكون من ميلك 
مساعدًا  الربيعي  وأنيس  أول  مساعدا  ماركو 
ثانيًا، وكيرشك ألكسندر معدًا بدنيًّا وستيفان 
وفالديمير  مرمى،  حراس  مدرب  رادولوفيتش 

أنتونوفيتش طبيبًا.
عامًا،   46 العمر  من  يبلغ  الصربي  المدرب 
و»يانغون  البحريني  »الحد«  درب  أن  له  وسبق 
و»النجوم«  الطائي«  و»نادي  مينمار  يونايتد« 
السعودي، كما درب منتخب الشباب في صربيا، 
بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة  أن  إلى  يشار  كما 
تعاقدت خالل الفترة الماضية مع عديد الالعبين 
الفريق  العبي  من  عدد  عقود  وجددت  الجدد، 
من  كانوا  العبين  أربعة  عن  واستغنت  األول 
ركائز هذا الفريق وهم: جبريل البقرماوي وعلي 

الطويل وحسن المجبري ورمضان بوشعالة.
مع  بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة  وتعاقدت 
المهاجم طه الشريف قادمًا من »التحدي« بعقد 
وكانت  حر،  انتقال  صفقة  في  موسمين  يمتد 
إدارة نادي »األهلي بنغازي« تعاقدت خالل األيام 
الماضية مع الظهير األٔيسر جمعة العبار لمدة 
موسمين قادمًا من نادي »التحدي«، والمدافع 
في  يمتد موسمين،  بعقد  أحمد شلبي  الدولي 
للموسم  استعدادًا  الفريق  صفوف  دعم  إطار 
المقبل، ومع المدافع حامد الثلبة قادمًا من فريق 
لموسمين  يمتد  بعقد  موسمين  لمدة  النصر 
»األهلي  إدارة  وتحاول  حر.  انتقال  صفقة  في 
بنغازي« تعزيز صفوف الفريق، من خالل تدعيم 
اإلمارات،  بدولة  مؤخرًا  عُقد  حيث  االستثمار، 
اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة نادي »األٔهلي 
بنغازي« خالد السعيطي، والشريك االستثماري 
األخيرة  اللمسات  وضع  أٔجل  من  اإلماراتي 
االستثماري«،  بنغازي«  األهلي  مشروع  على 
المستهدف انطالقه خالل الفترة القليلة المقبلة، 
من  األولى  للمرحلة  التجهيز  في  بالبدء  وذلك 

المشروع االستثماري الضخم.

الموافق  الماضي،  السبت  األبيار،  بمدينة  األنوار  نادي  احتفل 
الستين  تأسيسه  بعيد  الجاري،  أكتوبر  شهر  من  العاشر 
العريقة،  األندية  الئحة  ضمن  نفسه  مقدما  للنور،  وظهوره 
أجيال،  وراء  أجيال  وسط  الليبية  للرياضة  الكثير  قدم  أن  بعد 
وتم خالل هذه االحتفالية الكبيرة تكريم أبرز رموز ومؤسسي 

وقدامى العبيه ومدربيه ومسيريه. النادي 
سنوات  وبعد   1959 العام  العريق  األنوار  نادي  تأسس 
طويلة ورحلة مضنية رافق خاللها سوء الحظ والطالع مسيرته 
الرياضية الطويلة توج النادي جهود وتضحيات أبنائه وأجياله 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  إلى مالعب  الصعود  بتحقيق حلم 
القدم ألول مرة في تاريخه، ليسجل حضوره ووجوده بين كبار 
األندية في ليبيا، وهذا لم يكن محض صدفة، لكن كان ثمرة 
وبلوغ  الصعود  حلم  تحقيق  على  ومثابرة  وكفاح  واجتهاد  جد 
الهدف المنشود من جيل إلى جيل ومن سنوات وعهود ليست 

بالقصيرة.
ظهور  أول   2018  -  2017 الرياضي  الموسم  شهد 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  بمالعب  األنوار  لفريق  ووجود 
ضمت  التي  األولى  المجموعة  في  القرعة  وأوقعته  القدم، 
ودارنس  والتعاون  والهالل  بنغازي  األهلي  فرق  جانبه  إلى 
مستوى  على  الترتيب  رابع  الفريق  وحل  والقرضابية،  والنجمة 
في  وتفوق  فاز  مباراة،  عشرة  اثنتي  خاض  أن  بعد  مجموعته، 
والنجمة  وإيابا  ذهابا  القرضابية  حساب  على  مباريات  أربع 
خمس  نتائج  وفقد  مباريات  ثالث  في  وتعادل  وإيابا  ذهابا 
األضواء  دوري  في  له  تاريخي  انتصار  أول  وسجل  مباريات، 
مايو   3 في  سبها.  ملعب  من  القرضابية  فريق  حساب  على 
مدرب  األبيار،  بمنطقة  األنوار  نادي  إدارة  قدمت   ،2017
فريقها األول لكرة القدم، التونسي علي النابلي، خالل مؤتمر 
النابلي  اليوم  نفس  في  وباشر  الثقافي،  بالمركز  عقد  صحفي 
الجديد  الضيف  القدم،  األنوار األول لكرة  مهامه مدربا لفريق 
لبطولة الدوري الممتاز، وعبر المدرب التونسي خالل المؤتمر 
األنوار،  فريق  قيادة  بتوليه  الغامرة  سعادته  عن  الصحفي 
ألول  الممتاز  الدوري  إلى  بالصعود  جماهيره  حلم  حقق  الذي 
النابلي:  وقال  قرن.  نصف  من  أكثر  قبل  تأسيسه  منذ  مرة 
كل  وتضافر  تعاون  تتطلب  البقاء  على  الحفاظ  »مسؤولية 
ودعمه  الفريق،  تعترض  التي  الصعاب  كل  لتذليل  الجهود 
بالالعبين البارزين القادرين على تقديم اإلضافة وتساعد على 
النابلي  المدرب علي  الجديدة«.  التجربة والمغامرة  نجاح هذه 
في  حضورهم  يسجلون  الذين  الوافدين  المدربين  أقدم  من 
الوحدة  الليبية، بعد أن سبق وتولى تدريب فريق  المسابقات 
العديد  بعدها  وقاد   ،»89  -  88 »موسم  عاما   20 قرابة  منذ 

التعاون  أبرزها  ليبيا،  بمختلف مدن  البارزة  المحلية  الفرق  من 
بين  اسمه  األنوار  ليضع  والشرارة،  والمروج  والنصر  بأجدابيا 
المحليين  المدربين  كبار  تدريبهم  على  يتوافد  الذين  الكبار 

أيضا واألجانب 

األنوار يضيء الرياضة المحلية 60 عاما
الوسط - زين العابدين بركان

طرابلس - الصديق قواس

مطالب بقطع الطريق على الوالية 
الثالثة للمجلس الحالي بعد سلسلة 

إخفاقات إدارية ومالية وفنية

»األولمبية« ترفض االتهامات وتتهم بعض 
المهاجمين بالسعي للمصالح الشخصية.. 

ومسؤول: صندوق االنتخاب هو الفيصل

املحترف الليبي يفرض نفسه على دوريات دول الجوار
صولة يحقق نقلة نوعية في مشواره االحترافي باالنتقال الحر من الرفاع البحريني إلى الصفاقسي التونسي

تحدث معه مدرب الفريق علي عاشور، الذي كان السبب 
في ارتداء قميص »الرفاع« كونه حقق بطولتي الدوري 
ويمتلك  الماضي،  الموسم  في  البحرين  ملك  وكأس 
وكان  للفريق،  أولوية  يعطي  وهذا  خارجية،  مشاركات 
مع  وينتهي  »الرفاع«  مع  بعقد  مرتبطًا  وقتها  صولة 
نهاية الموسم الجاري المتوقف بسبب تفشي فيروس 
الصفاقسي  البحرين، قبل أن يغير نادي  »كورونا« في 
التونسي وجهته في الفترة األخيرة بإقناعه باالنضمام 
الدوري  عن  بالطبع  األقوى  التونسي  الدوري  إلى 
البحريني، فضال عن مشاركة الصفاقسي بشكل داخل 

في منافسات القارة السمراء.

الالفي يختار الوداد
بعد مفاوضات 9 أشهر أعلن جناح المنتخب الليبي 
الوداد  صفوف  إلى  انضمامه  رسميّا  الالفي  مؤيد 
ثالث  لمدة  حر  انتقال  صفقة  في  المغربي  البيضاوي 
نشره  مصور  فيديو  شريط  في  الالفي،  وقال  سنوات، 

عبر صفحته، إنه سيكون من ضمن صفوف نادي الوداد 
جميع  توقعات  عكس  مواسم  ثالثة  لمدة  البيضاوي 
الصحف التونسية ومواقع االتصال على شبكات التواصل 
االجتماعي أن الالفي يقترب من الدوري التونسي ومن 
شقيقه  الالفي،  أعمال  وكيل  وبحسب  الترجي،  فريق 
أن  برنامج »سبورتيفا«  الالفي، في مداخلة في  رياض 
النادي  إدارة  أن  بسبب  البيضاوي  الوداد  اختار  مؤيد 
الترجي، حيث تواصل معه  إدارة  كانت أكثر جدية من 
رئيس النادي شخصيًّا وتم التفاهم وقبول العرض الذي 

يناسب طموحات الالعب.
لمغادرة  عروض  عدة  تلقيه  الالفي،  وكشف  سبق 
المغربي  العاصمة«، منها عرض من »الوداد«  »اتحاد 
في يناير الماضي، ليؤكد أن المفاوضات قطعت التسعة 
»اتحاد  مع  البقاء  لكنه فضل  بالكامل،  الماضية  أشهر 
جيدة،  تجربة  أنها  وقتها  يرى  كان  حيث  العاصمة«، 
على الرغم من بعض الصعوبات، ولفت الالفي األنظار 
إليه بشدة منذ قدومه لالحتراف في الجزائر، حيث سار 

بخطى ثابتة، وواصل تألقه.

خطوة جديدة لـ»سلتو«
أعلن المهاجم الدولي الليبي أنيس سلتو المحترف 
عبر  المصري  السكندري  االتحاد  فريق  صفوف  في 
مع  عقده  فسخ  »فيسبوك«  على  الشخصية  صفحته 
جميع  عن  والتنازل  الطرفين  بين  بالتراضي  الفريق 
مستحقاته المالية، ليستعد لتقديم ناديه الجديد خالل 
االتحاد  إلدارة  شكر  كل  سلتو  وقدم  المقبلة،  األيام 
السكندري على قبولهم فسخ العقد بالتراضي والتنازل 
عن مستحقاته كلها مقدما الشكر لرئيس النادي محمد 
نادي  في  االستمرار  أجل  من  كل شيء  على  مصيلحي 
االتحاد، قائال »نشكر مدير الكرة عبدجليل، وكل الشكر 
لجمهور االتحاد العريق على تشجيعه الفترة الماضية«.

»االتحاد  بصفوف  المحترفين  هؤالء  بين  من 
السكندري« المهاجم الدولي الليبي أنيس سلتو، الذي 

الالفي يتوجه إلى الوداد البيضاوي 
المغربي بعد نجاح منقطع النظير 

في اتحاد العاصمة الجزائري

مالية  مستحقات  على  للحصول  العودة  إجراءات  بحث 
ألف  و320  عنها،  التنازل  قبل  دوالر،  ألف   280 بقيمة 
دوالر لزميله األوغندي صامويل أكوي و150 ألف دوالر 
للتوغولي ويلسون أكاكبو، مما يساوي 750 ألف دوالر، 

إدارة  ستضطر  مصري  جنيه  مليون   12 يوازي  بما 
من  االستفادة  دون  لدفعها  السكندري«  »االتحاد 
خدمات العبيها؛ بسبب عدم الوفاء بوعد استقدام 

األجانب قبل استئناف المسابقة.

بن علي غائب
المحترف  علي  بن  أحمد  الليبي  الجناح  غاب 
بصفوف نادي »كروتوني« اإليطالي، عن مباريات 
فريقه الثالثة في افتتاح الدوري الممتاز اإليطالي 
»الكالتشيو« خالل الموسم الجديد، بعد التأهل 
عن جدارة واستحقاق، وأيضًا بعد أن أعلن بن 

علي تجديد تعاقده رسميًا، حيث جاء هذا بعد 
أن أبدى »كروتوني« رغبته القوية في تجديد 
جديدة  مواسم  ثالثة  لمدة  علي  بن  عقد 
الصاعد  النادي  إدارة  ترجمت  حيث  مقبلة، 
لكرة  الممتاز  اإليطالي  الدوري  إلى  حديثًا 
القدم »الكالتشيو« ذلك على أرض الواقع، 
العرض  وجاء  رسمي،  عرض  تقدم  عبر 
نادي  إدارة  على  الطريق  قطع  بهدف 

الدولي  الجناح  لضم  تسعى  التي  »بارما« 
الليبي، إال أن إدارة »كروتوني« سعت بكل 

قوة لبقاء بن علي، خصوصًا بعد دوره المميز في 
الممتاز،  للدوري  الفريق  تأهل  نحو  المساهمة 
أن  بعد  اإليطالي،  الدوري  في  خبراته  مستثمرًا 

مثل نادي »بيسكارا« في السابق أيضًا.
الدولي  الجناح  نجح  الماضي،  يوليو  وفي 
الليبي أحمد بن علي »28 عامًا« في الصعود 
اإليطالي  الدوري  إلى  »كروتوني«  فريقه  مع 
الممتاز لكرة القدم »الكالتشيو« في الموسم 
المقبل، كما رفع بن علي سعره إلى الضعفين، 
بعد صعود فريقه »كروتوني«، ومساهمته في 
تحقيق اإلنجاز بقوة، بحسب موقع »ترانسفير« 
القيمة  رصد  في  والمتخصص  الشهير 
التسويقية لجميع العبي العالم، حيث بدأ سعر 
إلى 3 ماليين يورو، وهو األمر  بن علي يصل 
الذي سيضعه أي نادٍ كحد أدنى في التفاوض 

معه، بعد أن نجح بن علي في تجربته 
االحترافية.

●  محمد صولة

●  الالفي

الوسط - صالح بلعيد

●  بن علي

●  سلتو

●  الزروق خالل احدث الدورات للعام الجاري

●  الجعفري يقدم مدرب االتحاد الجديد

موسم 2017 - 2018
يشهد أول ظهور لفريق كرة القدم

في الدوري الممتاز



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس 15 أكتوبر 2020 م العدد 256السنة الخامسة 28 صفر 1442 هــ

»الحوار السياسي«

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

نحن الليبيين نخجل في التعبير عن حبنا لمن نحب! أنا أقصد تلك العاطفة اإلنسانية العظيمة التي 
تتخلق ما بين ذكر وأنثى، بل ونصف مشاعرنا بمفردات وتشبيهات بعيدة عن رقتها، بدءا من حكاية 

الكبد والسبع أمواس، إلى حارق »كنيني«.
نتردد، ونتلعثم، وأحيانا ال نُعلنها لمن نحب كأنه عار أو خطيئة. ويخجل المحبان الليبيان حتى بعد 
الزواج وإنجاب األطفال عن التعبير صراحة عما يعتمل في صدريهما من حب، الزوج الليبي ال يجاهر 
بمشاعره لزوجته أمام أطفاله، ناهيك بعائلته أو أصدقائه، من هو الذي يجاهر بكلمة »أحبك« مثلما 

تفعل األمم األخرى؟
بعض  وظفت  أن  سبق  حكاية  وتذكرت  كثيرا،  وتأملته  وايز«  »ستيفن  اسمه  لقديس  قوال  قرأت 
أحداثها، ورأيت أن أحكيها لكم مثلما حدثت. أما القول أو النصيحة فتقول: »ليس المهم أن يختار المرء 

شريكا صالحا فحسب، وإنما أن تكون أنت أيضا شريكا صالحا«.
أما الحكاية فبدايتها كانت في مناسبة سياحية اسمها »الدافني«، وهو عيد في الثقافة اليونانية 
للمشاركة  ربوة وجعلوا  له حديقة شاسعة فوق  انتقوا  أثينا، مناسبة سياحية،  للنبيذ، جعلوا منه، في 
فيه رسم دخول موحدا، فأصبح مزارا للفتيات الشقراوات الرقيقات القادمات من ضباب وصقيع قبعة 
إلى عنترة  البشرة -تعود أصوله  أحد أصدقائي سمر  أجاب  التي  الشمس،  إلى بالد  الشمالية،  العالم 
بن شداد شخصيا- فتاة دنماركية كانت أسفل شمسيتها الملونة، المجاورة لشمسيتنا الملونة أيضا، 
وهو مستلٍق على رمال »قليفادا« تحت شمس ظهيرة يوليو، عندما سألته عن سبب انتقائه اليونان 
 SUN، !لقضاء إجازته، أجابها من بعد أن انقلب يحك بطنه: »أنا هنا من أجل الشمس والرمال والبحر
SAND، SEA«، وخلق جناس حرف »S« للجملة نغمة موسيقية، فما كان من صديقنا الثالث إال أن 
الثالثة  وعندنا  واحد  طول  خط  على  واليونان  بنغازي  كذاااااب!  »يا  قائال:  كمان  عازف  مُحاكيا  وقف 

ومعهن )القبي( يا )شنفقه(«.
صديقي هذا من طرابلس وكان يعمل في أحد حقول النفط، ويقضي إجازته في بنغازي، إلى أن 
عرف الطريق إلى أثينا، التي أصبحت في ستينات القرن الماضي مزارا لشباب بنغازي لقضاء إجازتهم 
وكذلك حاجات أخرى، فالسفر إليها ال يحتاج إال لقدر يسير من المال ورحلة جوية تستغرق نصف ساعة، 
وكان الشباب الذين التحقوا مبكرا بمعسكرات التنقيب عن النفط هم أكثر المسافرين إليها بسبب 

ارتفاع مرتباتهم، ناهيك بأن الفنيين األميركيين يقضون إجازاتهم هناك أيضا، شجعوهم على ذلك.
أعرف أصدقاء لم يروا غيرها من المدن اليونانية، وأعرف غيرهم زار عددا كبيرا من مدنها وجزرها 
الكبيرة التي تزيد على 500 مدينة وجزيرة، وكنت أعرف أن أحدهم ال عالقة له بشهر رمضان، وأسماء 
من  يسيرا  قدرا  سريعا  تعلموا  منهم  وأنا  والكثيرون،  اليونان!  رجب، شعبان،  عنده:  العربية  الشهور 
اليونانية  المعاملة  من  كلمات  بها  يُلحقوا  كيف  ليتعاملوا  كافية  وكانت  اليونانية،  األغاني  كلمات 

اليومية، وابتدعوا بسهولة جمال أوصلتها سهرات موسيقى »البازويكي« حد المصاهرة!
كنت وما زلت مأخوذا باليونان! أستغرق في تاريخهم، وأعشق موسيقاهم ويأخذني شجن ألحانهم، 
أسماك  وصغار  األخطبوط  شواء  وروائح  »بيريوس«  مطاعم  صيف  وأماسي  أثينا،  بليالي  وأستمتع 
في  الرضيعة  الخرفان  شواء  وروائح  الزيتون،  زيت  في  مقلية  »الكاتشامورا«  تسمى  التي  »التريليا« 

»باري«، ونبيذهم المحلي.
هكذا كنت أنا، إن أحببت مكانا يُصبح قطعة من وجداني، وإن استغرقني الحديث عنه يضيع مني 
رأس موضوعي، و»الدافني« بفتياته يتمازحن ويضحكن ويتحركن كذوائب الشموع، ممسكات بإبريق 
نبيذهن، قد يضيّع رأسك ولكنك تتذكر كل شيء وتعود إليه مرات ومرات في الرحلة الواحدة. ويندر 

أن يغادر أحد الشباب هذا »الدافني« ليس مبتهجا، ومجبور الخاطر!
صديقي هذا الذي يبحث عن الشمس والرمال والبحر، أخذ تلك الفتاة الدنماركية إلى »الدافني« 

ولم تمض أشهر حتى أخذته تلك الفتاة إلى الدنمارك، وانقطعت أخباره.
بعد نحو عشرين عاما، كنت في الدنمارك، واقترح صديقي المقيم هناك أن نقضي نهاية األسبوع 
في قرية اسمها »فيبرغ« تقع عند قبعة العالم الشمالية! فذهبنا إليها. وفي الليل ارتدنا ملهى شبابيا 
معروفا، وهناك ومن بعيد انتبهت إلى البهجة والفرحة التي يضفيها شاب أسمر يعزف على مجموعة 
طبول اإليقاع، مساهما بشعره المجعد الطويل المجدول الذي يسفيه يمينا ويسارا وإلى األمام والخلف، 
وابتسامته المشرقة الواسعة، التي خصني ببعض منها، فحييته. أثناء استراحته جاءني متبسما تحدثنا 

باللغة اإلنجليزية وطلبت له مشروبا، ولم تفارقه ابتسامته أبدا.
وسألته، من أي بلد جاء إلى هذا المكان المغمور بالجليد تقريبا طوال العام؟ انفجر ضاحكا، وقال 
باللغة العربية: »من )باب أبّحر( يا قرد! خيرك انسيتني؟ أنا )فالن(!«، وتذكرته على الفور وتعانقنا. أصر 

على أن يأخذنا إلى بيته في اليوم التالي. كان قد تزوج من تلك الفتاة التي التقاها في أثينا.
في بيته رأيت طفليه وزوجته الرائعة وقضينا يوما ممتعا، فهالة الحب الذي يغمرهما كانت مشعة 
حد البهجة. كان لزوجته فلسفة حب عميقة، ناجحة وعملية. ظللت مبهورا برؤيتها التي أسستها على 

أن عهود الزواج، التي تقال أثناء الخطوبة أو قداس الزواج ينبغي أن تظل نبراسا للزوجين.
قالت الكثير، وما لفت انتباهي تفسيرها عندما تسألك زوجتك إن كنت ما زلت تحبها. قالت: »عليك 
أن تجيبها بأي صيغة كانت ما عدا أن تقول: )طبعا أحبك(، بل قل لها إنك تحبها بأي وصف أو كلمات إال 
هذه الصيغة! ألنها تنبئ عن أنك لم تعد عاشقا وإنما مجرد زوج! إنها تريد أن تشعر أن عاطفة الحب ما 
زالت ملتهبة، فالمرأة تعيش وتبدع وتزهر طالما هناك ما يغذي عاطفتها، إخالصك واالهتمام والعناية 
بها ال يغذيان عاطفتها، وإنما يغذيان إحساسك بواجباتك األسرية! إنها تريد ما سمعته قبل الزواج ألنه 

يظل ملتهبا حيا«. هكذا وضحت سر سعادتها، وراحته هو أيضا.
المرأة، تتنفس بالحب والحنان والعاطفة بجانب األمان طول حياتها، أما الباقي فهو مكمل لذلك. 
وأعتقد أن %99 من األزواج يجيبون زوجاتهم عن سؤالهن األبدي: »طبعا أحبك«. ويبدو أن فتى باب 
وأيضا  بيئتيهما  بين  الكامل  االختالف  من  الرغم  على  نجاحهما  هو سر  وذاك  أخرى،  إجابات  له  بحر 

سُاللتيهما. فال تجيبوا: »طبعا أحبك« هذا إن كنتم ما زلتم تُسألون؟!

محمد عقيلة العمامي

فتى باب البحر العجيب

ماذا: قدم من مبادرات وحلول عملية لألزمة الليبية؟
من: هي الجهة التي تختار العتاصر المشاركة فيها وما 

هي أسس االختيار؟
أين: نتائج الجوالت العديدة من بوزنيقة إلى الغردقة، 

ثم تونس وغيرها؟

متى: ينتهي سباق الحوارات الذي تحول إلى جوالت 
سياحية لبعض المشاركين في العواصم المختلفة؟

كيف: يمكن بلورة األفكار التي يجري طرحها لتصب في 
توحيد الجبهة الداخلية؟

لماذا: ال يتم تجميع نتائج تلك الجوالت وفرزها لتعظيم 
االستفادة منها؟

أقوالهمأقوالهم

»نرحب بخارطة الطريق لمحادثات 
السالم الليبية، التي قدمتها بعثة 

األمم المتحدة للدعم في ليبيا«.

وزير الخارجية األلماني
 هايكو ماس

 »دعوت الليبيين إلى عدم إهدار 
طاقتهم في إيجاد وسطاء آخرين«.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون
 األفريقي، المغربي

 ناصر بوريطة

 »حوالي أربعة آالف جهادي مواٍل 
لتركيا وصلوا إلى إقليم ناغورنو 

قره باغ قادمين من ليبيا وسورية، 
يقاتلون إلى جانب القوات 

األذربيجانية«.

سفير أرمينيا السابق لدى إيطاليا، 
سرغيس غازاريان

- »بحثنا مع الجانب الليبي آليات 
التعاون في المجاالت، والتأكيد على 
عودة الشركات األوروبية الستئناف 

أعمالها في ليبيا«

سفير االتحاد األوروبي لدى ليبيا، 
الشيخان مصطفى التريكي ومنصور الفيتوريخوسيه أنطونيو ساباديل

اختلفت  وإن   2020/10/15 اليوم،  هذا  مثل  في 
السنون رحل عنا شيخان جليالن:

- الشيخ مصطفى عبدالسالم التريكي
مسيرته  وبدأت   ،1929 مصراتة  في  ولد  الذي 
حفظ  »البي«  زاويــة  وفي  كتاتيبها،  من  العلمية 
ومنها  بزليتن،  األسمر  عبدالسالم  زاوية  ثم  القرآن 
فيه  وتخرج  بالقاهرة،  الشريف  األزهــر  إلى  انتقل 
كرسيه  وظل  المسلمين،  علماء  أهم  من  ليصبح 
 20 لمدة  الحج  أيام  في  قائما  الشريفين  بالحرمين 
العلمية.  الحلقات  تلك  في  مستمرة  ودروسه  عاما 

ورحل في 2010/10/15.
- الشيخ المجاهد منصور أبوزبيدة الفيتوري

وعى  الذي  أيضا،  والمجاهد  العالم  الشيخ  وهو 
هذه  والمواطنة.  والوطن  العلم  أهمية  مبكرا 
الشخصية الوطنية المجاهدة، هو أحد علماء مدينة 
عائلة  أخواله،  ببيت  »أزدو«  بمنطقة  وُلد  زليتن. 
الظفيرات العام 1870، ورحل في اليوم نفسه، ولكن 

سنة 1967.

ء �ي ل ��ش ء�� �ي ل ��ش ��
مسجد أوجلة العتيق هو أحد المعالم التاريخية 
للمدينة، والذي بني في بداية الفتح اإلسالمي، 

ويحتوي على تسعة أبواب أحدها يطل على ميدان 
قصر أورومان، ويعد تحفة فنية فريدة.

ومؤخرا، شرعت الهيئة العامة للثقافة في ترميم 
المسجد األثري، بعد توفير المواد الالزمة للقيام 

بهذه المهمة، حسب ما أوردت صفحة الهيئة على 
»فيسبوك«.

وللمناسبة، نشرت الصفحة بعض الصور 
الفوتوغرافية للمسجد، الذي ينقسم إلى خمسة 

أروقة مقسمة من الوسط بعدد من األعمدة 
المتالصقة وبمجموعة أقواس تحمل عشرين 
قبة مدبّبة مهمّتها تشتيت أشعة الشّمس 

المنعكسة على السّطـح ومياه األمطار في فصل 
الشتاء.

وكذلك تساعد القباب على تجميع أكبر قدر من 
الهواء البارد في تجويفها.

 مسجد أوجلة العتيق تحفة فنية فريدة مسجد أوجلة العتيق تحفة فنية فريدة

 فيرا متا.. الجمال يحكم
تشارك إخصائية التغذية العالجية واللياقة البدنية، اللبنانية فيرا متا، ضمن 

لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العالم، ألفضل عارضة أزياء 2020، معربة 
عن حماسها الشديد ومساهمتها كعضو لجنة 

تحكيم رئيسية، خالل مسابقة ملكة 
جمال العالم.

شاركت فيرا متا من قبل كعضو 
لجنة تحكيم في حفل انتخاب 

ملك جمال لبنان للعام 2019، 
مع نجمة مصر األولى الفنانة 

نبيلة عبيد، كما اهتمّت 
بصحّة ورشاقة العديد من 

النجوم ومشاهير العرب، 
 »phd« وتتمتع بشهادات

في أصول التغذية، كما 
قدمت برنامجا بعنوان 

»صحتك«، للتوعية 
والحفاظ على الصحة 

في رمضان 
الماضي.

 ضباع الجزائر في خطر
الجزائر،  البيئة بوالية باتنة، شمال شرقي  طالب ناشطون في مجال 

الضباع من  رادعة، لحماية  قانونية  إجراءات  باتخاذ  السلطات 
الحيوانات. العشوائي لهذه  القتل  االنقراض، وذلك بعد تنامي ظاهرة 

المنطقة أخيرًا على ضباع قتلت من جانب مجهولين على  وعثر في 
سبيل التسلية دون أن تكون لدى مرتكبي هذه الحوادث أي رغبة في 

الجزائرية. »الشروق«  االستفادة منها، حسب 
وعثر مواطنون على ضبعين مقتولين خالل األسبوع 

باتنة وبسكرة،  الرابط بين  الطريق  الماضي في 
فيما أظهرت صور تم تداولها على مواقع 

إقدام أشخاص صغار  التواصل االجتماعي 
في السن على قتل ضباع.

الغابات  وحذر المختص في مجال 
الوطنية  المدرسة  ومدير  والبيئة، 

الهدر  بريكي، من  بباتنة، عثمان  للغابات 
المتمثلة  البيئية  الثروة  لهذه  العشوائي 
بالضباع من خالل عمليات توعية واسعة 

التي  السيئة  الصورة  لمحو  النطاق، 
الضبع، في حين  الشعبي عن  الخيال  يحملها 

المطهّرة  الكائنات  أنه حيوان مصنف ضمن 
الحيوانات  بقايا  التخلص من  للبيئة، حيث يسهم في 

للبشر. األمراض  انتقال بعض  مانعًا  بفعالية 

 إعادة آثار مسروقة لسبب غريب
أعادت سائحة كندية قطعا أثرية سرقتها من مدينة بومبي 

السياحية اإليطالية، الواقعة على على جبل بركان فيزوف، قبل 
15 عاما. وأعادت السائحة، التي عرفت باسم نيكول فقط، طردا 

يحتوي قطعتين من الفسيفساء وأجزاء من إناء فخاري وقطعة 
سيراميك ملونة إلى وكيل سفريات في بومبي جنوبي إيطاليا، 
مرفقا برسالة اعتراف، وفقا لجريدة »ذي غارديان« البريطانية.
وفي خطابها أشارت نيكول، التي كانت في أوائل العشرينات 

من عمرها عندما زارت »بومبي« في العام 2005، إلى أنها 
سرقت القطع األثرية بسبب سوء وضعها المالي، عقب إصابتها 

بسرطان الثدي. وقالت نيكول: »من فضلكم خذوا جميع القطع، 
إنها تجلب الحظ السيئ«.


	p.01
	p.02
	p.03
	p.04
	p.05
	p.06
	p.07
	p.08
	p.09
	p.10
	p.11
	p.12
	p.13
	p.14
	p.15
	p.16

