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مواقيت الصالة - طرابلس

 رحلة إلى معبد »ديميترا«
ص16

 تصالح

فضاء

تتجه األوضاع الساخنة في أسواق 
التقارب  الهدوء، بعد  النفط نحو 

األخير بين روسيا والسعودية، إذ 
فيالديمير  الروسي  الرئيس  يتواصل 
السعودي محمد  العهد  بوتين وولي 
بن سلمان من أجل التعاون والعمل 
الكرملين  وأكد  السوق.  استقرار  على 

وجود اتصاالت مكثفة، نافيا وجود 
خالفات في الوقت الراهن بين موسكو 
التشاور والعمل  إلى  والرياض، ومشيرا 
إنتاج  المشترك حول صفقة فيما يخص 

»أوبك+«. مجموعة 

مليون 330
دوالر

تعويضات دفعها السودان للواليات 
المتحدة مقابل شطبه من قائمة اإلرهاب.

)الحكومة السودانية(

نفط

كل شيء

لغز

قريبا في ليبيا
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سالمة: أوضاع الليبيني تدفعهم للتظاهر.. واآلن أنسب فرصة لتحقيق التسوية املنشودة

 المتهور
مع انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي، 

خيل إلى كل من ألمانيا وفرنسا أن 
تكون صاحبة الكلمة األولى واألخيرة في 

المنظمة القارية. برلين
،عملت على تنفيذ هذا الهدف، مع 

التركيز على تحقيق رخاء اقتصادي 
للشعب وسياسة مهادنة مع دول 
العالم، فيما اتبعت فرنسا برئاسة 
إيمانويل ماكرون طريقًا معاكسًا. 

الرئيس الفرنسي أقحم بالده 
في نزاعات على جبهات عدة؛ 

خارجية، وداخليا تعارضت 
سياساته مع الشعب 

والعمال الذين احتجوا على 
الضرائب واألجور وعدد 

ساعات العمل.
وأخيرًا عمقت تصريحاته 
عن الدين اإلسالمي الفجوة 
بينه وبين نحو ستة ماليين 

مسلم يعيشون في البالد. 
وهي التصريحات التي اعتبرها 
محللون متهورة ومثيرة للفتنة، 

ومعبرة عن عدم خبرة، إذ تساهم 
في زيادة العداء الداخلي، فهل 

يعدّل الرئيس الفرنسي موقفه 
مع المسلمين ويبعث الطمأنينة 

بينهم، مفرقًا بين اإلرهاب واإلسالم، 
أم تشتعل المواجهة أكثر؟

انطالق »الجونة 
السينمائي« في دورته 

الرابعة مساء الجمعة
13

15

كشف فيلم وثائقي جديد لوكالة »ناسا« 
عن صور غريبة بدت وكأنها آثار أقدام 

على سطح القمر، بعيدة عن أماكن 
هبوط رواد الفضاء. ووجدت آثار األقدام 

على بعد 30 ميال من آخر مكان وصل 
إليه رائدا فضاء، قبل أن يتم البدء في 
الكشف عن مصدر هذه األقدام، الذي 

بدا لغزا يحير العلماء. وفيما أكد بعضهم 
أنها ال عالقة لها بالتفاعل البشري؛ ذهب 
آخرون إلى أن هذه العالمات أو السالسل 

الخطية من الثقوب »تعبير سطحي 
ألنبوب مدفون من الحمم البركانية منذ 

مليارات السنين«.

تساؤالت حول وضع المقاتلين األجانب وحدود المنطقة منزوعة السالح

الخمس تحتضن مهرجان السالم للفروسية والشعر

أســـــباب تمويــل القذافــي لحمــــلة نيكـــــوال ســــاركوزي

تفاؤل بمسار )5+5( مع بدء العد التنازلي مللتقى تونس

الجسم  عن  العسكرية  الصالحيات  بفصل 
حكومة  مطالب  مقابل  في  الجديد،  السياسي 
والدائرة  حفتر  خليفة  المشير  بإبعاد  الوفاق 
بأن  علما  العسكري،  الجسم  عن  به  المحيطة 
من مهام المجلس تفكيك وإدماج الميليشيات.
حدود  رسم  على  الطرفان  يركز  وقت  وفي 
السالح  منزوعتي  والجفرة  ســرت  منطقتي 
الطرفين  قــوات  انسحاب  المقرر  والمواقع 
تحفظ  حول  أيضا  اآلخر  الخالف  يتعلق  منها، 
من  الجفرة  منطقة  إخالء  على  العامة  القيادة 
تمركز  نقاط  تملك  ال  »الوفاق«  كون  قواتها 
عناصر  المنطقة  في  يتواجد  حين  في  بها، 
و»الجنجويد«  الروسيين  »فاغنر«  مقاتلي  من 
فإن  المسائل  هذه  حلحلة  حال  وفي  وآخرون. 
بشكل  النار  إطالق  وقف  تثبيت  على  االتفاق 
برنامج  لوضع  ويمهد  ممكنا،  سيكون  نهائي 
فإن  ذلك  ومع  المسلحة،  المجموعات  يخص 
يبقى  الجانبين  من  األجانب  المقاتلين  مصير 
وليامز  سعت  العسكري  المسار  في  عثرة  أهم 
الروسي  الــوجــود  خصوصا  تأثيره  لخفض 
على  األوروبي  الضغط  من  وبدعم  والتركي، 
شركة »فاغنر« التي تتدخل موسكو عبرها في 

. ليبيا

روسيا  إقناع  يمكن  هل  هو،  السؤال  ويظل 
واالنسحاب  الجفرة  في  مواقعها  عن  بالتخلي 
من  بالمقابل  النفطية  والموانئ  الحقول  من 
قاعدة  قواتها  تشغل  التي  تركيا  تغيير  دون 

مواقعها؟. الوطية 
وشكلت زيارة رئيسة البعثة األممية باإلنابة 
جنيف  اجتماع  بدء  من  يومين  قبل  موسكو، 
دليال  الفروف،  سيرغي  الخارجية  وزير  ولقاؤها 
على مساعيها لتقليل االنخراط العسكري لعدة 

اللقاء مع  البعثة  الصراع. فقد وصفت  دول في 
مناقشة  جرى  أنه  وأوضحت  بـالمثمر،  الفروف 
الليبية،  باألزمة  المتعلقة  القضايا  من  عدد 
والسياسية  األمنية  الــشــؤون  ذلــك  في  بما 
تنسيق  ضــرورة  على  واالتفاق  واالقتصادية، 

الجهود، دعمًا لمسارات الحوار الليبي.
مباشرة  جاءت  موسكو،  إلى  وليامز  مسارعة 
الدور  من  توجسها  عن  األخيرة  عبرت  بعدما 
األميركي في ليبيا، وصرح وزير الخارجية الروسي 
تسعى  واشنطن  بأن  صحفية  تصريحات  خالل 

إلضعاف الدورين الروسي والتركي في ليبيا.
بثقلها  واشنطن  ــت  رم مـــواز  خــط  ــي  وف
قادت  بعدما  وليامز،  جهود  خلف  الدبلوماسي 
ريتشارد  ليبيا  لــدى  واشنطن  لسفير  ــارة  زي
نورالند، إلى كل من مصر وتركيا، ثم اجتماعه 
مع وليامز مما يؤكد أن الضغط األميركي على 
الدور  تحييد  يستهدف  اإلقليميين  حلفائها 
يسيطر  مناطق  في  الروسي  األجنبي وخصوصا 

عليها.
األلماني  الخارجية  ــر  وزي مواقف  وتظهر 
ليبيا  في  األوضــاع  تطورات  من  ماس  هايكو 
تركيا  دور  حول  الداخلية  األوروبية  الخالفات 

وروسيا في الصراع.

وحسبما أبرز المركز األلماني لإلعالم، مساء 
اإلثنين، فقد أوضح ماس أنه ال حلول في ليبيا إال 
في وجود ممثل لروسيا على طاولة المفاوضات، 
المتحدة.  لألمم  التابع  ــن  األم مجلس  فــي 
قال  ليبيا،  في  التركي  بالتدخل  يتعلق  وفيما 
التركية  التصرفات  إن  األلماني  الخارجية  وزير 
ما  وهو  بالده،  مع  الثقة  بأجواء  بشدة  أضرت 
دفعه إللغاء رحلة له كان مخطط لها إلى أنقرة 
تهديدات  أي  أن  الوزير  وأوضح  األسبوع.  هذا 
إلرسال  ألمانيا  تدفع  لن  العسكري  بالتصعيد 
القوات والسفن إلى أي مكان تتواجد فيه تركيا، 
الفتا  للقوة،  استعراضا  سيكون  ذلك  أن  معتبرا 

إلى ضرورة تطور القوة الدبلوماسية.
التحرك  أن  خبراء  يعتقد  الصدد  هذا  وفي 
للغاية  خادع  ليبيا  في  السالم  نحو  المستمر 
بالنسبة  البرية  القوات  على  يعتمد  شيء  فكل 
التسوية وهما روسيا وتركيا،  إلى أكبر ضامني 
مثيرة  تجربة  مــن  أكثر  ليس  الــوضــع  ــإن  ف
نيزافيسيمايا  جريدة  توضح  كما   ، لالهتمام 

الروسية. غازيتا 
نحو  ليبيا  في  الــنــزاع  ــراف  أط توجه  ومــع 
الباحث  يقول  جديدة،  تنفيذية  هيئات  إنشاء 
للعالقات  الهولندي  كلينجيندال  معهد  في 
يجري  ال  التركيز  إن  حرشاوي  جليل  الدولية، 
اآلن، على الجوانب الدستورية، إذ إن »المهمة 
تشكيل  هي  المقبل،  الشهر  في  الرئيسة، 
من  بدعم  تماما  جديدة  وطنية  وحدة  حكومة 
المتحدة، والتي ينبغي أن توافق عليها،  األمم 
المهمة  األطراف  الورق، جميع  على  األقل  على 

النزاع«. في 
وال  تركيا  ال  »إنما  حرشاوي  قائال  وتابع 
جهود  بنجاح  وثبات  بعمق  مقتنعتان  روسيا 
فإن  ذلك،  ومع  المتواصلة.  المتحدة  األمم 
على  القاهرة-  جانب  -إلــى  وموسكو  أنقرة 
التجربة  من  كنوع  فرصة  لمنحها  استعداد 
ستكون  المتحدة  األمم  كانت  إذا  ما  ومعرفة 
من  المزيد  لتجنب  طريق  بناء  على  ــادرة  ق

القتالية«. األعمال 
على  أيضا  الحل  سياق  في  الرهان  يبقى 
في  تمظهرت  الــتــي  المحلية  ــادرات  ــمــب ال
البالد،  مناطق  بين  الجوية  الرحالت  استئناف 
انتخابات  ونجاح  المحتجزين،  تبادل  ومساعي 
وتصدير  إنتاج  واستئناف  البلدية،  المجالس 

متصاعدة. بوتيرة  النفط 

صندوق النقد: »كورونا« والحرب قد يدمران االقتصاد الليبي
من  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  ــذر  ح
ليبيا،  في  االقتصادي  المستقبل 
الهشة  ــدول  الـ إحـــدى  باعتبارها 
على  ــددًا  ــشـ مـ ــمــنــطــقــة،  ال فـــي 
مخاطر  تزايد  إلى  االنتباه  ضــرورة 
بسبب  االجتماعية  االضــطــرابــات 
»كورونا  فيروس  انتشار  تداعيات 

المستجد«.
وقال الصندوق في تقرير أخير، إن 
»الجمع بين الحرب والوباء المتسارع 
مدمرًا«،  أمــرًا  يكون  قد  البالد  في 
مؤكدًا تضرر القطاعات غير الرسمية 
إلى  االفتقار  مع  ليبيا،  في  الكبيرة 

الرقمنة ومحدودية العمل عن بعد.
وأشار إلى أن ليبيا هي األسوأ أداًء 
اقتصاديًا في منطقة الشرق األوسط 
خاصة  لبنان،  يليها  أفريقيا  وشمال 
بشكل  انكمش  الليبي  االقتصاد  أن 
في  الكبير  االنخفاض  بسبب  حاد 
بأكثر  اإلنتاج  وانهيار  النفط  أسعار 

من 90 % بسبب النزاع المسلح.
الليبي  االقتصاد  اعتماد  وفي ظل 
على  مداخيله  مــن   %  94 بنسبة 
عائدات النفط والغاز، رجح الصندوق 
إلى  االفتقار  بفعل  سلبًا  النمو  تأثر 

تنوع مصادر الدخل.
أسرع  »كوفيد–19«  أزمة  وتمثل 
التاريخ  في  تأثيرًا  اقتصادية  صدمة 

الصندوق،  بيانات  حسب  الحديث، 
االقتصادي،  »الــجــرح«  أن  مضيفًا 
األجل  طويلة  خسائر  يشمل  الــذي 
سيكون  والتوظيف،  والدخل  للنمو 
أجاًل  وأطول  عمقًا  أكثر  األرجح  على 
األزمــة  على  ترتب  الــذي  ذلــك  من 
العامين  فــي  العالمية  المالية 
من  الرغم  وعلى  و2009.   2008
النفط  أسعار  تحسن  بأن  نوه  ذلك، 
للتعافي  األساسي  المحرك  سيكون 
االقتصادي بالنسبة للدول المصدرة 
تعتمد  التي  تلك  خصوصًا  للنفط، 
بنسبة كبيرة على عائدات النفط في 

إيراداتها العامة.
للتفاصيل ص 9

طرابلس–الوسط

المسار  على  الخارجية  التأثيرات  تطغى 
المتواصل   5+5 لجنة  حــوار  في  العسكري 
ثالثية  فــي  مــســار  ــم  أه يعد  الــذي  بجنيف 
في  الشامل،  تونس  ملتقى  قبل  المفاوضات 
األجانب  المقاتلين  وضع  بشأن  غموض  ظل 
السالح  منزوعة  المنطقة  حدود  حول  والخالف 
تحت  الجانبان  يعمل  بينما  الجفرة،  باستبعاد 
مجلس  تشكيل  على  اتفاق  على  أممية  رعاية 

ليبي مشترك. عسكري 
تسميته  يمكن  ما  األممية  البعثة  وتخوض 
في  أميركي  بضغط  األخير«  »الرمق  بمعركة 
تشمل  طريق  خارطة  عن  متداول  حديث  ظل 
تعد  وعسكرية،  واقتصادية  سياسية  مسارات 
بين  بجنيف  األمني  المسار  اجتماعات  خاللها 
الوطني  الوفاق  وحكومة  الليبي  الجيش  وفدي 
 24 السبت  غاية  إلى  تتواصل  والتي  األصعب، 
تصريح  يعكس  مما  مغلقة،  دائرة  عبر  أكتوبر 
وليامز  ستيفاني  باإلنابة  األممية  المبعوثة 
المحادثات  هذه  في  نجاحهما  إن  للجانبين 
المسارين  على  إيجابي  تأثير  له  سيكون 
الجارية  للمحادثات  واالقتصادي  السياسي 
والهادفة  المتحدة  األمم  فيها  تتوسط  التي 

إلى إنهاء الصراع الليبي.
األممية  البعثة  ترحيب  من  الرغم  وعلى 
الموضوعة  المصرية  الغردقة  لقاءات  بنتائج 
مسائل  أن  إال  جنيف،  محادثات  طاولة  على 
تجاذبات  محور  تبقى  عالقة  ــرى  أخ أمنية 
لتفاهمات  امتثال  أبرز  ولعل  الطرفين،  بين 
أمام  الجوي  المجال  فتح  إعادة  هو  الجانبين، 
البالد  شــرق  بين  المدني  الطيران  حركة 
المحتجزين  لتبادل  التدابير  واتخاذ  وغربها، 
شهر  نهاية  قبل  العسكرية  العمليات  بسبب 
من  مختصة  لجان  تشكيل  عبر  المقبل  أكتوبر 

األطراف المعنية لتبادل »األسرى«.
الليبي  النفط  إنتاج  استئناف  ضوء  وعلى 
بجنيف  المشتركة  العسكرية  اللجنة  تناقش 
المنشآت  حرس  ومسؤوليات  مهام  موضوع 
ــراءات  اإلج التخاذ  تشكيلها  ــادة  وإع النفطية 
الكفيلة بضمان انتظام عملية اإلنتاج والتصدير.
األمني  في شقها  التحديات  أبرز  يبقى  لكن 
ليبي  عسكري  مجلس  بتشكيل  المتعلق  البند 
العامة  القيادة  ممثلي  مقترح  أمام  مشترك 

•  اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف ، 20 أكتوبر 2020      )صفحة البعثة األممية على فيسبوك(

 األمم املتحدة ترحب 
باعتقال »البيدجا«

رحب الناطق باسم األمين العام لألمم المتحدة، 
ستيفان دوجاريك، باعتقال مهرب البشر والوقود 

المعاقب دوليًا، عبدالرحمن ميالد، المعروف باسم 
»البيدجا«. وقال دوجاريك إن اعتقال »البيدجا« 
من قبل وكاالت إنفاذ القانون وحكومة الوفاق 
الليبية جاء ألنه كان على قائمة لجنة العقوبات 
بمجلس األمن منذ يونيو 2018م، لتورطه في 

االتجار بالبشر وتهريب الوقود.
وجددت األمم المتحدة مطالبتها بضرورة إجراء 

محاكمة عادلة وشفافة وسريعة للمتهم، وجميع 
األفراد المحتجزين حاليًا في الحبس االحتياطي، 

مؤكدًة التزامها بمواصلة الشراكة مع السلطات 
الليبية المختصة لضمان اتباع اإلجراءات القانونية 

الواجبة وسيادة القانون.
وقبل ذلك، رحب وزير خارجية هولندا، ستيف 

بلوك، بالقبض على المتهم، واصفًا هذه الخطوة 
بأنها »مهمة إلنهاء اإلفالت من العقاب وتعزيز 

المساءلة في ليبيا«.
وأعلنت »داخلية الوفاق« في 14 أكتوبر الجاري 
ضبط »البيدجا«، بناء على التحقيقات التي يجريها 
مكتب النائب العام، وصدور اسمه في نشرة خاصة 

صادرة عن منظمة الشرطة الدولية.

 جنيف - طرابلس - تونس - القاهرة - الوسط

الشابة نسرين عتيقة محاًل  افتتحت  الفتيات،  لغيرها من  مقدمة نموذجًا 
بذلك  لتعطي  الليبية،  التقليدية  المنتجات  لبيع  بنغازي  تجاريًا في مدينة 
من  ويتخلصوا  األعمال  عالم  يقتحموا  أن  في سن صغيرة  لمن هم  أماًل 
شبح البطالة، حتى ولو كانت البداية بفكرة بسيطة للغاية. ورغم جائحة 
للتوقف  الفيروس  بانتشار  البعض  وتحجج  المستجد«،  »كوورنا  فيروس 
المحل  افتتاح  من  تاورغاء،  مدينة  وهي من  نسرين،  تمكنت  العمل،  عن 
الذي حمل اسم »تراثي« ببنغازي، الذي عرضت فيه منتجات من السعف، 
لها  يتيح  نجاح  تحقيق  أمل  على  الليبي،  التراث  من  لمسات  عليها  طغت 
االقتصادي«،  التكامل  في  ليبيا  »دعم  برنامج  وساعد  المشروع.  توسعة 
منتجاتهم،  عرض  في  وغيرها  نسرين  الشابة  األوروبي،  لالتحاد  التابع 
افتتاح  على  ومساعدتهم  األعمال،  ورائــدات  رواد  البرنامج  تشجيع  مع 
بانطالق  سعادتهم  عن  البرنامج  مسؤولو  وعبر  بهم.  خاصة  مشروعات 
المشروع وتحويله من فكرة إلى مشروع قائم. وفازت نسرين في مبادرة 
فرنسا«  »خبراء  مؤسسة  قبل  من  المنظمة  االجتماعية،  األعمال  ريادة 
العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  ليبيا،  في  األوروبــي  االتحاد  من  والممولة 

الليبية للشباب والرياضة.
 22 العمر  من  البالغ  إقليوان،  عمر  الشاب  فاز  نسرين،  إلى  وإضافة 
عامًا، وهو نازح من تاجوراء يعيش في بنغازي، في مسابقة رواد األعمال 
لتنفيذ  اختياره  وتم  »يونيسف«،  منظمة  من  المدعومة  االجتماعية، 

مشروعه، الذي يربط السكان بمتخصصين فنيين في المجال العقاري.

يبقى أبرز التحديات في شقها األمني 
البند المتعلق بتشكيل مجلس عسكري 

ليبي مشترك.

على ضوء استئناف إنتاج النفط 
تناقش اللجنة العسكرية املشتركة 

بجنيف مهام حرس املنشآت النفطية.

عودة املحترف الدولي 
الليبي أحمد بن علي 

إلى تدريبات
فريقه »كروتوني«

  بأيٍد ليبية.. فتاة ببنغازي تفتح باب أمل للشباب في التخلص من البطالة

ُ
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أكدت شركة »Cineworld« أنها تدرس اإلغالق الموقت لدور السينما في بريطانيا والواليات المتحدة؛ 
بسبب استمرار اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس »كوفيد–19« المعروف بـ»كورونا المستجد«، 

وشركة »Cineworld«، هي الشركة األم لسينما »Regal« وقرار اإلغالق إذا ما جرى تطبيقه يعني توقف 
536 قاعة سينما عن العمل، كما سيجري تعليق 127 دار سينما الخاصة بها في بريطانيا، وأعلنت الشركة 

أنه في حال اإلغالق سيؤثر على ما يقرب من 40 ألف موظف في جميع أنحاء الواليات المتحدة. كما أنه 
يؤثر على 5500 موظف في بريطانيا.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من 
األفالم إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس »كورونا«، وفي ظل األزمة التي يتصدى لها العالم 

أغلق الكثير من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من 
األفالم، خوًفا على سالمة صناعها. يذكر أنَّه جرى تأجيل عدد من المهرجانات واألحداث الفنية، 

بينها »أوسكار«، »غولدن غلوب«، »بافتا« وغيرها.

11«، مستمرة، ال  »آيفون  الجديد، وهاتف   »12 »آيفون  بين هاتف  المقارنة  تزال  ال 
تقرير  في  رادار«  »تيك  موقع  وأشار  والقوة،  والسعر  بالمميزات  يتعلق  ما  في  سيما 
2019، أفضل  العام  الذي أطلقته شركة »آبل«   »11 إلى أن هاتف »آيفون  مفصل 
من هاتف »آيفون 12« الذي أطلقته الشركة قبل أيام، وفقًا لموع »سكاي نيوز«، 
واستند الموقع في ذلك إلى مجموعة من العوامل من أبرزها السعرالذي يوفر على 
»آيفون  سعر  انخفض  لألسواق،   »12 »آيفون  وصول  فمع  المال،  بعض  نفسك 
11« )200 دوالر( على األقل، وأصبح سعره، سعة 64 غيغابايت، اآلن 599 دوالرًا، 

مقارنة مع الهاتف الجديد الذي يبلغ سعره 799 دوالرًا.
ال  الحقيقة  في  لكنه  جديد،  بتصميم  جاء   »12 »آيفون  فإن  التصميم  أما 
يختلف في الشكل كثيرًا عن »آيفون 11« ورغم أن هاتف »آيفون 12« يدعم 
الميزة  السرعة، فإن هذه  فائقة  اإلنترنت  الخامس من شبكات  الجيل  تقنية 
الشبكات  لهذه  التحتية  البنية  إن  حيث  العالم،  في  للكثيرين  تتوفر  ال  قد 
لم تكتمل بعد، وتحديثات هاتف »آيفون 11« ستكون متاحة إلى سنوات 
مقبلة، مما يضمن بقاءه آمنًا، مع تلقي ميزات جديدة مع مرور السنين، 
شركة  وركزت   ،»12 »آيفون  هاتف  شراء  قبل  مرتين  التفكير  فعليك 
لكن  الكاميرا،  قدرات  تحسين  على   »12 »آيفون  هاتف  في  »آبل« 
من  لكثير  ضرورة  غير  التحسينات  هذه  يعتبرون  التكنولوجيا  خبراء 

المستخدمين، وإن كاميرا هاتف »آيفون 11« تؤدي الغرض.

أغنية »برج خليفة« تحقق 29 مليون مشاهدة في 48 ساعة

 » »CineworldCineworld« شركة »شركة
تدرس إغالق تدرس إغالق 536536 قاعة سينما قاعة سينما

هاتف »آيفون هاتف »آيفون 1111« الخيار « الخيار 
األفضل للشراءاألفضل للشراء

ساعة   48 خالل  مشاهدة،  مليون   29 من  أكثر  خليفة«  »برج  أغنية  حققت 
من طرحها على موقع »يوتيوب«، األغنية هي جزء من فيلم الرعب الكوميدي 
»Laxmmi Bomb«، وتعتمد على مزيج من الرقص والحركات الهوليوودية في 
تصويرها على لقطات من برج خليفة ومناطق ما حول البرج، إضافة إلى أن كلمات 

األغنية كانت تحوي »برج خليفة« التي جرى ترديدها أكثر من مرة.
وأطلق أكشاي كومار مصمم رقصة برج خليفة تحديًا عبر صفحتيه في »تويتر« 

و»إنستغرام« لتأدية حركات راقصة على أنغام األغنية الجديدة، ومن يتمكن 
من الفوز سوف يحصل على مكالمة فيديو منه ومن زميلته في الفيلم أكشاي، 

وبالفعل تفاعل رواد السوشال ميديا مع التحدي وبدؤوا بمشاركة فيديوهات 
راقصة لهم. يذكر أن الفيلم من بطولة أكشاي كومار، وكيارا أدفاني، وتدور 

قصة الفيلم حول شبح يقرر أن ينتقم لما حدث له في الماضي، حيث يسعى 
لتدمير ومطاردة كل من يحاول العيش في منزله.

واجه الكثير من المستخدمين إغراءات إعالنية 

الذكية  هواتفهم  ترقية  إلى  لدفعهم  كبيرة، 

الحالية إلى أحد طرز الهواتف التي ُأطلقت في 

الفترة السابقة، رغم أنهم ربما ال يكونون في 

حاجة إلى ذلك، وإذا كنت تفكر في شراء هاتف 

تطرحها  أن  يجب  أسئلة   3 إليك  جديد،  ذكي 

حان  قد  الوقت  هل  لتحديد  أواًل  نفسك  على 

للتفكير في شراء هاتف جديد أم ال؟.

هل ال يزال بإمكان هاتفك الحالي الحصول 

على تحديثات لنظام التشغيل؟، إذا كان هاتفك 

الذكي قديمًا جدًا لدرجة أن الشركة المصنعة 

التشغيل  لنظام  تحديثات  أي  تصدر  تعد  لم 

الذي يعمل به، فقد تحتاج إلى التفكير في شراء 

من  إصدار  أحدث  دون  إنه  حيث  جديد،  هاتف 

األخطاء  إصالحات  تفوتك  قد  التشغيل  نظام 

تتوقف  قد  وربما  األمان،  وتحسينات  المهمة 

بشكل  العمل  عن  المفضلة  تطبيقاتك  صحيح.بعض 

شراء هاتف جديدأسئلة ضرورية قبل 

 288 ألف دوالر لقراصنةشركة »آبل« تدفع

CINEMA
CINEMA

حصل »قراصنة اإلنترنت« على 288 ألف دوالر 

كبريات  من  واحدة  مساعدة  نظير  أميركي، 

شركات التكنولوجيا في العالم، على اكتشاف 

ثغرات خطيرة يمكنها أن تعرض مستخدمي 

أجهزتها لالختراق اإللكتروني، وأعلنت مجموعة 

من قراصنة اإلنترنت عن نجاحهم في اكتشاف 

األجهزة  تشغيل  ونظام  ببرامج  »ثغرات« 

التابعة لشركة »آبل« األميركية، وفقا للنسخة 

الدولية من موقع »بيزنس إنسايدر«.

وقضت المجموعة ثالثة أشهر في استهداف 

البنية التحتية لشركة »آبل« حتى تمكنت أخيرا 

من الوصول إلى عدد من نقاط الضعف لديها. 

بمرتدي  أنفسهم  وصفوا  القراصنة  ولكن 

»قبعات بيضاء« لإلشارة إلى حسن نيتهم، إذ 

سعوا لتحذير شركة »آبل« من الثغرات دون 

محاولة سرقة أية معلومات أو ملفات، ولعل 

من  »القراصنة«  تمكن  التي  الثغرات  أبرز 

الوصول إليها هو ما يجعل باإلمكان اختراق 

ما  إلى  والوصول   »iCloud« التخزين  نظام 

ملفات  من  »آبل«  جهاز  صاحب  به  يحتفظ 

االختراق  المشرف على عملية  وصور. وصرح 

بأنه  كوري،  سام  لـ»آبل«،  التحتية  للبنية 

بالرغم من عدم وجود أية »ضمانات« بشأن 

العائد أو بخصوص فهم كيفية عمل البرنامج، 

حد  على  »آبل«،  اختراق  على  الجميع  اتفق 

وصف كوري بتدوينة منشورة على اإلنترنت، 

ودفعت شركة »آبل« لمجموعة »القراصنة« 

مبلغًا وصل لنحو 288 ألف دوالر أميركي .

مميزات مدهشة في النسخة الجديدة من »فوتوشوب«
 Photoshop( »فوتوشوب  تطبيق  من  جديدًا  إصدارًا  »أدوبي«  شركة  أطلقت 
 Sky( السماء  استبدال  أداة  أصبحت  فيما  »آيباد،  وحواسيب  المكتب  لسطح   )22.0
 Photoshop( من  إصدار  أحدث  إلى  »أدوبي«  أضافتها  التي   ،)Replacement
»أدوبي«  تراهن  حيث  البرنامج،  من  الكامل  اإلصدار  في  اآلن  متاحة   ،)Elements
المستغرب  من  فليس  لذا   ،)Sensei( الصناعي  للذكاء  منصتها  على  كبير  بشكل 
تطبيقات  في  الصناعي  بالذكاء  المدعومة  الميزات  من  المزيد  بناء  تواصل  أن 
السماء  على  تلقائيًا  للتعرف  الصناعي  الذكاء  الميزة  وتستخدم  الرائدة.  فوتوشوب 
إنشاء  على  قادرًا  تكون  أن  ويجب  اختيارك،  من  بسماء  استبدالها  ثم  صورك،  في 
المزيد من المشاهد الدرامية ببضع نقرات، وبالنظر إلى أن ألوان السماء تؤثر أيضًا 
لذلك  ما،  نوعًا  غريبة  صورة  منه  سينتج  ذلك  أن  الواضح  فمن  العام،  المشهد  في 
لذلك،  وفقًا  الصورة  بقية  ألوان  بتعديل  أيضًا  »أدوبي«  من  الصناعي  الذكاء  يقوم 
وتُعد المرشحات العصبونية )Neural Filters( بمثابة إحدى أدوات الذكاء الصناعي 
فنية  فالتر  العصبونية  المرشحات  وتوفر  اآلن.  استخدامها  يمكنك  التي  األخرى 
وعملت  بسرعة،  الصورة  خلفية  لون  استبدال  أو  الصور،  لتحسين  جديدة  وترميمية 
المرشحات  إن  الشركة:  وتقول  العصبونية،  المرشحات  لتطوير  إنفيديا  مع  »أدوبي« 
وتتيح  الرسومات،  تسريع  تدعم  التي  األنظمة  عبر  أفضل  بشكل  تعمل  العصبونية 

المكان  تغيير   )Smart Portrait( الذكية  الشخصية  الصورة  ميزة 
الضوء  زاوية مصدر  تغيير  يمكنك  كما  األشخاص،  إليه  ينظر  الذي 

أو  المفاجأة،  عنصر  إضافة  أو  االبتسامة،  وطريقة  الشعر  وكثافة 
الغضب، أو جعل الشخص أكبر أو أصغر سنًا.

تغييرات  إلجراء  أفضل  بشكل  تعمل  الميزة  إن  »أدوبي«:  وتقول 
اليدوي،  العمل  من  الكثير  عادًة  التغييرات  هذه  إجراء  ويتطلب  طفيفة، 

المرشحات  بين  ومن  نقرتين،  أو  نقرة  مجرد  إلى  اآلن  بحاجة  لكنك 
تلوين  على  يساعدك  الذي  والمرشح   )Style Transfer( أداة  الجديدة، 

الصور باألبيض واألسود بألوان تدرك المحتوى أيضًا، وتتضمن المرشحات 
الجديدة القدرة على إزالة عيوب ضغط )JPEG(، وإضافة ضباب إلى خلفية 

الصور  من  معينة  مناطق  دقة  وزيادة  أكبر،  بشكل  موضوعك  إلبراز  الصورة 
 )Refine Hair( و )Object Aware Refine Edge( عند التكبير. وتوجد أدوات

التي تساعدك على تحديد مواد وعناصر صعبة أو دقيقة، حتى عندما تمتزج في 
باستخدام  الوقت  من  المزيد  توفير  في  مساعدتك  في  »أدوبي«  وتأمل  الخلفية، 

 )Discover( لوحة  وتحتوي  فوتوشوب،  في  تصميمها  المعاد   )Discover( لوحة 
والنصائح. التعليمية  البرامج  من  أكبر  مكتبة  على  المعاد تصميمها 

تمتاز  التي  الجديدة،   UE Fits الالسلكية  السماعة  إيرز«  »ألتيميت  شركة  طرحت 
على  ما  كل  أن  األميركية  الشركة  وأوضحت  مرتديها،  أذن  قناة  مع  تتالءم  بأنها 
وبعد  المرتبط.  بالتطبيق  وتوصيلها  األذن  في  السماعات  وضع  هو  فعله  المستخدم 
ذلك يتم تقوية قطع األذن في غضون 60 ثانية عبر مصابيح LED صغيرة بحيث يمكن 
األذن  تناسب  السماعة  أن  من  التأكد  إلى  المالءمة  هذه  وتهدف  بالشكل.  االحتفاظ 
وفق  لساعات،  السماعة  ارتداء  بعد  ألم حتى  أو  بأي ضغط  يشعر  ال  مرتديها  وأن  تمامًا 

موقع »24«.
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن عزل الضوضاء المحيطة بشكل أفضل. وتمتاز السماعات 
باستخدامها  الميكروفونات  من  اثنان  ويسمح  ساعات.   8 يبلغ  بطارية  بعمر   UE Fits
Assistant، ونظرًا  Siri وغوغل  كسماعة رأس للمكالمات الهاتفية، كما أنها تدعم آبل 
 UE Fits السماعة  فإن  الرياضيين،  للمستخدمين  مثالية  تجعلها  هذه  المالءمة  ألن 
SBC وAAC، تدعم سماعات  محمية بشكل جيد من العرق ورذاذ الماء. وباإلضافة إلى 
البلوتوث أكواد الترميز Qualcomm aptX، وتتوافر السماعة UE Fits باللون الرمادي 

249 دوالرًا أميركيًا. الفاتح واألزرق الداكن والبنفسجي بسعر 

شعر الحكمة
فــيــــه مـــن يـحـــس اوجـــاعـــك.
ويرفع امعاك الثقل كيف اذراعك.
وال ايسيبك كان هو زمانك باعك.
يقسم امعاك الهـم ياخــذ حصــه.
وتلقي اطباعه امالميه الطباعك.
وتتمنــى ف وســط الكنني إدســــه.

طرح سماعة جديدة 
تتالءم مع قناة األذن

)تصوير: بدر طيب( ●  الريف الليبي ضواحي مدينة المرج.   

كلمة1000

هاشتاغ

أطلق عدد من المهتمين بالنشاط الرياضي من 
الشخصيات الرياضية واإلعالميين هاشتاغ »#ال_للتمديد_

لمجلس_إدارة_اللجنة_األولمبية« لمعارضة التمديد لمجلس 
إدارة اللجنة األولمبية الليبية.

وتفاعل عدد كبير من محبي الرياضة ومشجعي األندية 
الليبية مع هذا الهاشتاغ، مطالبين بإجراء انتخابات جديدة 

لمجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية، بينما طالب عدد آخر من 
المتفاعلين مع هذا الهاشتاغ بإجراء انتخابات مبكرة في عدد 

من االتحادات الرياضية وعلى رأسها اتحاد كرة القدم.
وتمر الرياضة الليبية بأزمة إدارية كبيرة سواء على مستوى 

هيئة الرياضة المنقسمة واللجنة األولمبية واالتحادات الرياضية 
أو حتى على مستوى مجالس إدارات األندية، حيث تعثر إجراء 

االنتخابات في أكثر من نادٍ بسبب الصراع على منصب الرئاسة 
وتقديم الطعون وتبادل االتهمات بين المتنافسين.

ما قيمتك كمستخدم لدى »فيسبوك«؟
مليار  بـ70.7  يقدر  عائدًا  »فيسبوك«  شركة  حققت 
المبلغ  ذلك  قسمنا  وإذا   ،2019 العام  في  أميركي  دوالر 
مليار   2.4 وهو  العام  ذلك  في  المستخدمين  عدد  على 
مستخدم، يصبح »العائد من المستخدم الواحد« 29.25 
من  »فيسبوك«  أرباح  تزيد  كيف  لكن  أميركي،  دوالر 
المستخدم  يظل  بينما  عام،  بعد  عامًا  الواحد  المستخدم 
تغيير  دون  تقريبًا  الطريقة  بنفس  »فيسبوك«  يستعمل 
ألرباح  األساسي  المصدر  أن  الكثيرون  يعلم  يذكر.قد 
»فيسبوك« هو اإلعالنات، ولكن اإلجابة عن كيفية زيادة 
الجزء  جزأين،  من  تتكون  الواحد  المستخدم  من  األرباح 
المعلنين؛  مزيد  تكسب  »فيسبوك«  شبكة  أن  هو  األول 
»فيسبوك«  منصة  إلى  يوميًا  الشركات  مزيد  تنضم  إذ 
وهي   ،Facebook Marketing Platform للدعاية 
المعلنون  هؤالء  خاللها  من  يقوم  التي  المنظومة 
بالتباري على المساحة اإلعالنية المحدودة التي تعرضها 
»فيسبوك« للمستخدم الواحد من خالل نظام للمزايدات 
يقوم بشكل آني »Real Time«، بتحديد أي إعالن سيتم 

عرضه للمستخدم في ذات اللحظة التي يتم فيها تحميل 
الصفحة. ولكن يكفي أن نعلم أنه كلما زاد عدد المعلنين 
إعالناتهم، صار شرف  أنت شخصيا  ترى  أن  الراغبين في 
الثاني هو  الجزء  لديهم،  ثمنًا  أغلى  اإلعالن  لذلك  رؤيتك 
عن  »فيسبوك«  تجمعها  التي  المعلومات  وجودة  طبيعة 
إعالنات  لتعرض  باستعمالها  تقوم  كي  المستخدمين 
قبل  من  لالستجابة  قابلية  وأكثر  لالنتباه  لفتًا  أكثر 
من  أكثر  أموال  جني  يمكن  وبالتالي  المستخدمين، 

اإلعالن الواحد.
»فيسبوك«  خوارزميات  كانت  إذا  المثال،  سبيل  على 
الفيديو،  بألعاب  المهتمين  من  بأنك   %  50 بنسبة  تثق 
فقد تعرض عليك بضعة إعالنات أللعاب مختلفة قبل أن 
تقرر أنك غير مهتم بها في حالة عدم استجابتك، وتصير 
بينما  المساحة اإلعالنية مهدرة ألن ال طائل منها،  هذه 
إذا ارتفعت تلك الثقة إلى 95 % مثاًل ستستمر في عرض 
تلك اإلعالنات عليك لعلمها أنك ستقوم باالستجابة آجاًل 

أو عاجاًل.

»#ال_للتمديد_ملجلس»#ال_للتمديد_ملجلس
_إدارة__إدارة_اللجنة_األوملبية«اللجنة_األوملبية«
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اجتماعات »عسكرية« مثمرة في جنيف:

الحل السياسي يلوح في األفق بعد االتفاق على استمرار 
الهدنة واستئناف حركة الطيران الداخلي

أخيرًا، توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى نقاط مهمة 
وذلك  سياسية،  تسوية  عن  البالد  بحث  طريق  في 
 »5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة  لقاءات  خالل 

التي جرت في جنيف خالل األسبوع الجاري.
باإلنابة  ليبيا  في  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة 
ستيفاني وليامز أكدت توصل وفدي حكومة الوفاق 
لجنة  اجتماعات  في  المشاركين  العامة  والقيادة 
قضايا  في  نقاط  ست  شمل  اتفاق  إلى   »5+5«
مهمة تؤثر على حياة ورفاهية الشعب الليبي، وفق 
أنها  الجولة  هذه  يميز  ما  البعثة  وقالت  كالمها. 
طرفي  وفدي  بين  مباشر  تقابلي  »باجتماع  بدأت 
النزاع في ليبيا«، آملة أن يتوصل الوفدان إلى »حل 
تام  وقف  إلى  الوصول  بغية  العالقة؛  المسائل  كل 

ودائم إلطالق النار في عموم أنحاء ليبيا«.

فتح الطرق والمعابر
وأوضحت أن أولى النقاط التي جرى االتفاق عليها، 
على  اللجنة  اتفقت  فقد  والمعابر،  الطرق  فتح  هي 
فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق 
مشتركة،  أمنية  ترتيبات  في  والشروع  ليبيا،  ومدن 
من  والمعابر  الطرق  على  خاص  بشكل  التركيز  مع 
إلى  أبوقرين  ومن  مرزق،  إلى  سبها  إلى  الشويرف 
سرت  إلى  مصراتة  من  الساحلي  والطريق  الجفرة 
وصواًل إلى أجدابيا. وشدد اللجنة في بيان، األربعاء، 
إيجابيًا على  النقطة  تلك  التوافق في  انعكاس  على 
البالد، خصوصًا الجنوب الليبي الذي »يتعرض عادة 
مثل  األساسية  الخدمات  من  والحرمان  للتهميش 

عدم توافر الوقود وغياب السيولة النقدية«.
فهي:  عليها،  االتفاق  جرى  التي  الثانية  النقطة  أما 
استئناف حركة المالحة الجوية بين المدن، وال سيما 

باتجاه مدينة سبها.
مطلبًا  وكان  الكراهية«،  لخطاب  حد  »وضع  وثالثا: 
ضــرورة  مع  تحقيقه،  على  الطرفان  اتفق  مهمًا 
وحثت  اإلعالمي،  والتصعيد  للتحريض  حد  وضع 
الرادعة  اإلجــراءات  اتخاذ  على  القضائية  السلطات 
ومواقع  اإلعالمية  القنوات  مساءلة  تكفل  التي 
الكراهية  خطاب  تبث  التي  االجتماعي  التواصل 
حرية  حماية  على  التأكيد  مع  العنف،  على  وتحرض 
إلى  مباشرة  رسائل  ستوجه  كما  والتحدث.  التعبير 
التابعة  تلك  فيها  بما  والمنصات،  القنوات  هذه 
لكال الطرفين، باالمتناع عن بث أي محتوى يشكل 
الطرفان  اتفق  ورابــعــًا،  الكراهية.  على  تحريضًا 

جبهات  على  الحالية  التهدئة  دعم  مواصلة  على 
العسكري.  التصعيد  القتال وتعزيزها، واالبتعاد عن 
الوفدان  قرر  إذ  المحتجزين،  تبادل  دعم  وخامسًا، 
دعم الجهود الحالية، وال سيما دور مجالس الحكماء، 
إليجاد حلول لتبادل المحتجزين، حيث سمت اللجنة 
بهدف  والغربية  الشرقية  المنطقتين  عن  منسقين 

تنسيق الجهود وتيسير هذه العملية.
اتفق  حيث  النفط،  حرس  هيكلة  إعــادة  سادسًا، 
الطرفان على تكليف آمري حرس المنشآت النفطية 
مباشرة  بالعمل  والشرقية  الغربية  المنطقتين  في 
مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم 
يكفل  بما  الحرس،  هيكلة  إعــادة  بشأن  توصيات 

زيادة واستمرارية تدفق النفط.
وأوضح البيان أن هذه االتفاقات، التي جرى التوصل 
اللجنة  اقترحتها  التي  التوصيات  على  ترتكز  إليها 
في  اجتمعت  التي  المشتركة  واألمنية  العسكرية 

سبتمبر الماضي في مدينة الغردقة المصرية.
المستمرة  االجتماعات  في  الجانبان  ناقش  والحقًا، 
المتعلقة  الترتيبات  مسألة  المقبل،  السبت  حتى 
الطريق  يمهد  مما  ليبيا،  في  الوسطى  بالمنطقة 

للتوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار.
بدرجة  »اتسمت  المفاوضات  إن  وليامز  وقالت 
على  واإلصرار  والمهنية  الوطنية  الروح  من  عالية 
في  وأشارت  وسيادتها«.  ليبيا  وحدة  على  الحفاظ 
الرئاسي  المجلس  إلى أن إعالن رئيس  وقت سابق 
نهاية  التنحي  »نيته  السراج  فائز  الوفاق  لحكومة 
إنهاء  في  »يساعد  أن  شأنه  من  الجاري«،  الشهر 
حكومة  نحو  والتحرك  الطويلة«،  االنتقالية  الفترة 

ومؤسسات منتخبة ديمقراطيًا.

ترحيب فرنسي
األميركية على  السفارة  وفيما لم يصدر تعليق من 
اإليجابية،  النتائج  هذه  إعالن  فور  االجتماعات  هذه 
ورحبت  النتائج،  هذه  كشف  استبقت  باريس  فإن 
باستئناف  ليبيا  لدى  الفرنسية  السفارة  لسان  على 
العسكرية  اللجنة  ــل  داخ المباشرة  المحادثات 
اإلطار  هذا  في  »التوقيع  إلى  داعية  المشتركة، 
على اتفاق دائم لوقف إطالق النار، ينص على وقف 
المرتزقة  ومغادرة  األسلحة  توريد  حظر  انتهاكات 
للمبادئ  وفــقــًا  الليبية،  ــي  األراضـ مــن  األجــانــب 

المعتمدة في المؤتمر من برلين«.
الحوار  وقالت السفارة إن فرنسا »ملتزمة بأن يحرز 
السياسي بين الليبيين تقدمًا متوازيًا بشكل شامل 
إلجراء  المتحدة  األمم  اقترحته  الذي  اإلطار  ضمن 
من  المعتمدة  البارامترات  أساس  على  انتخابات 

التي  لليبيا  المجاورة  الدول  بأن  منبهة  الليبيين«، 
البلد  في  االستقرار  تثبيت  في  مباشرة  لها مصلحة 

»يجب أن تكون طرفًا كاماًل في هذه العملية«.
بيانًا،  أصدرت  ليبيا،  لدى  األميركية  السفارة  لكن 
البلدية، مرحبة  االنتخابات  فيه على  الثالثاء، علقت 
من  كل  في  البلدية  المجالس  انتخابات  بإجراء 
 15 في  وجــادو،  وكاباو  والحرابة  الجنوب  الزاوية 
أمثلة  رؤية  المشجع  »من  وقالت:  الجاري.  أكتوبر 
ناجحة لليبيين مشاركين في العملية الديمقراطية«، 
األممية  البعثة  ببيان  التغريد  إعادتها  مع  وذلك 

بالخصوص.
دور الشباب

الجارية  االجتماعات  في  الشباب  دور  يخص  وفيما 

البالد  لسمتقبل  تصور  ووضع  الليبية  األزمة  لحل 
سياسيًا، كشفت البعثة األممية عن التوصيات التي 
قدمها المشاركون في مسار الشباب الليبي، ضمن 
عملية ملتقى الحوار السياسي المزمع عقدها مطلع 
الشهر المقبل في تونس. وأكدت أن مسار الشباب 
كاملة  مشاركة  لضمان  البعثة  جهود  ضمن  يأتي 
السياسي  الحوار  ملتقى  في  المكونات  ولباقي  لهم 
الليبي. اللقاء األول من مسار الشباب الليبي نظمته 
االتصال  عبر  الجاري  أكتوبر   18 في  األممية  البعثة 
الشباب  41 مشاركًا ومشاركة من  المرئي، بحضور 
من  الشبابية  الجمعيات  عن  وممثلين  النشطاء 

مختلف التوجهات والمناطق في ليبيا.
الحوار  خالل  المشاركين  كل  أن  البعثة  وأوضحت 

للتعبير  متساوية  فــرص  على  »حصلوا  المرئي 
الشبابية  والتيارات  مواقفهم  وعن  آرائهم  عن 
والمنظمات المدنية التي يمثلونها«، مشيرة إلى أن 
للتوصل  الرسمي  اللقاء  أعمال  النقاش استمر عقب 

إلى صيغة توافقية للتوصيات التي خرج بها اللقاء.
شملت:  عناوين  عــدة  على  التوصيات  وتــوزعــت 
الحوار السياسي المرتقب عقده في نوفمبر المقبل، 
والتركيز على المسارات األمنية واالقتصادية أيضًا، 
خالل  التنفيذية  السلطة  اختيار  وآليات  شروط  ثم 
زمني  إطار  في  مدتها  وتحديد  التمهيدية  المرحلة 
الدستور  مسألة  إعطاء  على  عالوة  ودقيق،  واضح 
التي  االنتخابات  في  الشروع  قبل  قصوى،  أولوية 
ما  الجديد، وهو  الليبي  الدستور  أن ينظمها  ينبغي 

توافق عليه الشباب، وفق البعثة.

ألف مشارك
بقبول  االفتتاحية،  كلمتها  في  وليامز،  وأشــادت 
دور  مؤكدة  الحوار،  هذا  في  للمشاركة  الدعوة 
لليبيا،  والمستقبل  األمل  يمثلون  وكونهم  الشباب 
ستالقي  عليها  يتوافقون  التي  التوصيات  وأن 
السياسي  الحوار  ملتقى  أعمال  جدول  إلى  طريقها 

الليبي.
التفاعل  من  الممتاز  بـ»المستوى  ــادت  أش كما 
والنقاش البناء« في الحوار الرقمي الذي شارك فيه 
الداخل  في  الليبيين  وشابة من  1000 شاب  قرابة 
والخارج، وقالت إن من أكثر ما لفت انتباه البعثة هو 
فقدان الثقة لدى الشباب في الوضع القائم والجهات 
للوضع  القاتمة  الصورة  »رغم  وأنه  عنه،  المسؤولة 
الحالي، وجدنا أن الشباب الليبي ما زال يملك األمل 

في السالم ومستقبل أفضل لليبيا«.
وعرض الخبراء األمميون خالل اللقاء مع الشباب آخر 
)5+5(، والمسار  العسكري  المسار  المستجدات في 
يكون  بحيث  اإلنسان،  حقوق  ومسار  االقتصادي، 
الشباب على اطالع على آخر التطورات وعلى جهود 

البعثة في المسارات المختلفة.

مطالب شبابية
أهمية  المشاركين على  الشباب  جانبهم، شدد  من 
مطالبين  مناسب،  زمني  إطار  في  االنتخابات  إجراء 
القائمة  الــحــوارات  في  للشباب  حقيقي  بإشراك 
عن  ستنتج  التي  األجسام  وفي  كافة،  بمساراتها 
الحوار القادم، مؤكدين أهمية دور المرأة ومكانتها.
»أهمية  على  وتوصياتهم  الشباب  آراء  واشتملت 
ومكافحة  القانون،  سلطة  وإعالء  االنتقالية  العدالة 
المصالحة  وتحقيق  المؤسسات،  وتوحيد  الفساد، 
وتحقيق  والنازحين،  المهجرين  وإعــادة  الوطنية، 
التنمية، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
وتعويض  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  وحفظ 
المتعاقبة«.  واألزمــات  الحروب  من  المتضررين 
كل  وتفكيك  »إلغاء  إلى  التوصيات  تطرقت  كما 
المنتسبين  دمج  ــادة  وإع المسلحة،  التشكيالت 
وأمنية موحدة، مع  فيها ضمن مؤسسات عسكرية 
األمني  القطاع  إصالح  برنامج  تنفيذ  على  الحرص 
البعثة إلى أن  البعثة. وأشارت  في ليبيا« وفق بيان 
المشاركات  أصغر  »بالتوافق  اختاروا  المشاركين 
سنًا في مسار الشباب الليبي لتالوة هذه التوصيات 
بالتفصيل، في جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي 

عبر االتصال المرئي«.

أوضاع الليبيني استوجبت خروجهم للتظاهر.. واآلن أنسب فرصة لتحقيق التسوية املنشودة
اعتبر مبعوث األمم المتحدة السابق إلى ليبيا، غسان سالمة، 
أن الليبيين مستعدون حاليًا لمرحلة انتقالية، يعقبها إجراء 
لتحقيق  األنسب  هو  الراهن  الوقت  أن  مؤكدًا  انتخابات، 
خط  حول  الهدوء  مع  خاصة  البالد،  في  سياسية  تسوية 

الجفرة وسرت.
ورأى سالمة أنه »لم تتوافر لليبيين فرصة لالتفاق كالتي 
بينهم.  السياسي  الحوار  في  سيولة  فهناك  اآلن،  تتوافر 

البحر األحمر أفضل مما كانوا  حسب علمي فإن حوارات 
السنة. كما اجتمعوا  عليه في فبراير ومارس في هذه 
الدستور  وحول  مالطا  وفي  المغرب  في  بوزنيقة  في 
القاهرة. من المهم أن تتحول هذا السيولة إلى  في 
خطوات  المتحدة  األمم  أمامهم  وضعت  لقد  اتفاق. 
فوصل  صفرا  النفط  إنتاج  كان  البلد.  توحيد  إلعادة 

ساعد  مما  برميل  ألف   300 إلى  الماضي  األسبوع 
البرميل ثالثة دوالرات كما أخبرني  على انخفاض سعر 

صديق خبير في الطاقة. ولم أر في الست سنوات الماضية 
مثل هذه الفرصة المتاحة أمام الليبيين للتوصل إلى تشكيل 
ليبيا  في  المؤسسات  كل  إن  حيث  شرعية  تنفيذية  حكومة 

دون استثناء غير شرعية من ناحية قانونية«.
للسالم،  »كارنيغي«  معهد  مع  حوار  في  سالمة،  وأشاد 
بخروج تظاهرات في ليبيا ضد األوضاع المتردية في البالد، 
قائاًل: »دعوت في صلواتي، طيلة السنتين والنصف في ليبيا، 
ينتج  بلد  في  البائسة  أوضاعهم  ضد  الليبيون  يتظاهر  أن 
مليارات الدوالرات من النفط، وما زال يعيش في أحياء فقيرة 
ولم تبنَ مدرسة جديدة من 30 سنة، ولم يتم استبدال خط 
فكيف  التسرب!،  تخيل حجم   .1982 العام  واحد من  أنابيب 
أن  يمكن  وكان  الصومال،  مثل  أوضاعًا  يعيشوا  أن  لهم 

يعيشوا أوضاعًا مثل الكويت«.
وعن اعتزام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز 
السراج االستقاله من منصبه، أشار المبعوث األممي السابق 
وفهم من  السراج مؤخرًا،  مع  مناقشات مطولة  إجرائه  إلى 
خاللها أنه بات مرهًقا نتيجة األعباء الوظيفية، ولم يعد قادرًا 
صادق  أنه  »أعتقد  وأضاف:  سنوات.  منذ  أسرته  رؤية  على 
أعتقد أن أحدًا  الرئاسي، وال  المجلس  في رغبته في ترميم 
سيخلفه كما في خطة األمم المتحدة، إذ سيتم تقسيم أدواره 
المجلس  في  األول كعضو  األقل:  على  اثنين  إلى  المتعددة 
دوره  ويلعب  يأتي  أن  يمكن  ما  بشخص  وذلك  الرئاسي، 
آخر،  وشخص  الرئاسي،  المجلس  ورئيس  للبالد  كرئيس 
تكنوقراط، أكثر نشاًطا وغير مرهق يلعب دوره كرئيس وزراء 
التي  لالنتخابات،  التمهيدية  المرحلة  هذه  أثناء  األقل  على 

أعتقد أن الليبيين جاهزون لها«.
أجــاب:  ليبيا،  في  الصراع  ــآالت  وم سيناريوهات  وعــن 
»السيناريو األكثر احتماال هو بقاء هذا الصراع المجمد حول 
فتبقى  جوهرية  بطريقة  يتحرك  أحد  وال  سرت  الجفرة  خط 
ليبيا غير موحدة وستشهد كثيرا من التوتر إلنتاج ألف برميل 

نفط أخرى من هذا الحقل أو ذاك ولطباعة أموال أكثر من 
هذه الدولة أو تلك. ليبيا لن تنقسم إلى دولتي. ثلث سكان 
في  كاملة  شــوارع  وهناك  مصراتة  من   2011 في  بنغازي 
طرابلس سكانها من بنغازي وهكذا األمر في كل المناطق«.

األجانب  المقاتلين  عدد  أخرى  بنزاعات  »مقارنة  وأوضح: 
أكثر من عدد المقاتلين الليبيين، وعدد محدود من الليبيين 
على  األخيرة  الحرب  في  الضحايا  عدد  ولهذا  القتال  يريد 
وهذا  قتيل(   300( دولية  بصراعات  مقارنة  قليل  طرابلس 
مدعاة لالرتياح. المرتزقة يقاتلون إما من أجل المال أو ألنهم 

موعودون بالحصول على الجنسية الليبية أو التركية«.
في  طيار  دون  الطائرات  استخدام  أن  سالمة  بيّن  كما 
ليبيا أكثر من غيرها في أي نزاع آخر، وقال: »الدرون منتشرة 
بعد  عن  حرب  ليبيا  في  »الحرب  وتابع:  كالكالشينكوف«. 
عن  الحرب  أنه سالح  أثبت  والدرون  بالوكالة.  حربا  وليست 
أنت  للوكيل  تحتاج  ال  حيث  بعيد.  من  تقصف  ألنها  بعد، 
تقصف الهدف والوكيل يستفيد منه بعد وقت من اختياره، 
وأحد ميزاتها العديدة أنه يمكن إنكارها. ولهذا فالمتدخلون 

في ليبيا سعداء بهذه اآللة«.
العثماني– الصراع  رائحة  فيه  اليوم  يجري  »ما  وأوضح: 
العراق  في  هذا  يحصل  عشر.  التاسع  القرن  في  الروسي 
ونفس  المتنافسين  نفس  المكان  نفس  وليبيا.  وسورية 
التركية– العالقات  يميز  الذي  الصراع  داخل  من  االتفاق 
لم  هى  األميركية  اإلدارة  مع  تواصلي  خالل  من  الروسية. 
تغلق عينها على ما يجري في ليبيا بل نشطت في موضوعين؛ 
على  الضغط  تصاعد  فعندما  النفط  وثانيا  اإلرهاب  مكافحة 
إلى  الليبي  النفط  عودة  اتجاه  في  أميركا  ضغطت  إيــران 
األسواق، ولهذا كانت أميركا داعمة لألمم المتحدة في إعادة 
إنتاج النفط بعد أزمة الهالل النفطي. أتمنى من أميركا أن 
األزمة  الفصل من  أكثر نشاطا وانفتاحا في قفل هذا  تكون 
الليبية خاصة في تنفيذ الجانب السياسي من مؤتمر برلين 

الذي حضره وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو«.

مستقبل قوات القيادة
الفترة  في  العامة  القيادة  قــوات  وضع  يخص  وفيما 

المقبلة، شدد سالمة على ضرورة أن تبقى هذه القوات لكن 
القيادة  )قائد قوات  بناه  من دون توريث، »فأيًا ما كان ما 
الماضية  سنوات  الست  في  حفتر  خليفة(  المشير  العامة 
يبقى مفيدًا من أجل الحفاظ على النظام في المنطقة التي 

يسيطر عليها، ال أريد أن تتشتت هذه القوة أو تتفكك«.
حفتر،  أبناء  ألحد  القوات  هذه  قيادة  توريث  من  وحذر 
الجيش  فكرة  سيدمر  فهذا  أبنائه،  ألحد  يورثها  أال  »يجب 
نفس  وفي  الجيش  بناء  تعيد  القوة  هذه  أن  أتمنى  أصاًل. 
حيث  المناطق،  في  والنظام  األمن  على  تحافظ  الوقت 
للمجتمع  حتى  مطلوب  وهذا  والجنوب  الشرق  في  تنتشر 
إنها  كبير.  تحدٍ  القوة  هذه  بشأن  سيحدث  وما  المدني، 
طروادة  كحصان  ليست  ولكن  البلد  تحتاجها  منظمة  قوة 

السلطة«. على  للسيطرة 
»نفاق  سماه  عما  السابق  األممى  المبعوث  وتحدث 
األمم  اعتراف  رغــم  أنــه  موضحًا  الدولية«،  المنظومة 
األمن  مجلس  أعضاء  أغلبية  أن  »إال  بالسراج،  المتحدة 
فبعد  حفتر،  تؤيد  كانت  العضوية  دائمة  دول  فيها  بما 
هجومه على طرابلس ذهبت لحفتر مع األمين العام لألمم 
اتصل  وقد  تنتقدونني  )كيف  تردد  لنا دون  وقال  المتحدة، 
سابقا  األميركي  الوطني  األمن  مستشار  بولتن  جون  بي 
منذ ثالثة أيام وقالي لي إذا كنت تريد أن تفعلها، فافعلها 
ذروته  الدولية  المنظومة  في  النفاق  بلغ  لقد  بسرعة...( 

ليبيا«. يخص  فيما 
وأشار إلى دور »أفريكوم« في محاربة اإلرهاب، قائاًل إنها 
»نشطة جدًا في ليبيا فيما يخص مكافحة اإلرهاب وتتعامل 
مع الطرفين، السراج وحفتر«، الفتًا إلى دور دول أجنبية في 
مساعدة طرفي النزاع في ليبيا. وقال إن اإلمارات تتدخل في 
ليبيا »من وجهة نظر أيديولوجية، إذ تنظر إلى أن المعركة 
ذلك  في  بما  المنطقة  كل  تشمل  السياسي  اإلسالم  ضد 
ليبيا. ثم إن السعودية واإلمارات كان لهما دور أساسي في 
ما  عنه ضد  الدفاع  ويهمهما  الحالي  المصري  النظام  صنع 
يجري في ليبيا، وكذلك لحماية المصالح األمنية لمصر، كما 
ليبيا،  إذا ما سيطرت تركيا على  أنهما لن تكونا سعيدتين 
وواشنطن  )اللوبيات(  السياسي  الضغط  مجتمع  أن  وأعتقد 
مهتمان بالدور الخليجي ويعطيانه حجمًا أكبر مما يعطيان 

لدول الجوار ألنها فقيرة وغير نشطة بالمقارنة«.

الدوران التركي والروسي
إلعادة  مطامع  وجــود  إلى  فأشار  التركي،  الــدور  عن  أما 
 2011 في  أنه  »أذكر  مضيفًا:  ليبيا،  في  العثماني  التوسع 
نحوي  التفت  اسطنبول،  في  األزمة  لمجموعة  اجتماع  وفي 
أحمد أوغلو وزير الخارجية التركي في ذلك الوقت وقال لي 
)انظر يا غسان في العام 1911 طردنا اإليطاليون من ليبيا 
تصور  ضمن  يقع  هذا  إن  هناك(،  عدنا  نحن  ها  قرن  وبعد 
نجاح  في  »لتركيا مصلحة  وتابع:  العثماني«.  التوسع  إعادة 
حكومة الوفاق، حيث عندما كانت األخيرة في موقع ضعيف 
البلدين  تمنح  إحداهما  اتفاقيتين،  معها  تركيا  وقعت  جدًا، 

حصة كبيرة في نفط المتوسط وأخرى أمنية تعطي األتراك 
حق الدخول لقواعد عسكرية في ليبيا«.

مساعي  على  بتأكيده  الروسي،  التدخل  إلى  وتطرق 
المليء  الليبي  الوضع  من  االستفادة  في  وأنقرة  موسكو 
قاعدة  في  بالتواجد  منهما  كل  ورغبة  النفطية،  بالثروات 
الروس  بها  ويتواجد  استراتيجية  قاعدة  »وهي  القرضابية، 
النفط رخيص  اآلن ويرغب األتراك في أخذها وهناك أيضًا 
عقود  وكذلك  األسواق  من  والقريب  الجودة  عالي  اإلنتاج 

عهد القذافي ومن يورثها«.
عبر  الليبي  النزاع  في  عديدة  دول  تدخل  سالمة  وأكد 
األسلحة  وتقديم  ــوال  األم دفــع  منها  مختلفة،  أساليب 
الخاصة،  األمنية  والشركات  المرتزقة،  وإحضار  والذخيرة، 
خاصة،  بطائرات  والقصف  للطيران،  مضادة  أنظمة  وبناء 
أحضرتهم  الذين  السوريين  المرتزقة  آالف  أن  إلى  مشيرًا 
كفة  تغيير  في  ونجحوا  السراج،  مع  قاتلوا  ليبيا  إلى  تركيا 
دارفور  قاتل مع حفتر تشاديون وأشخاص من  الحرب، كما 
المبعوث  وحــذر  قوله.  وفق  وغيرهم،  السودان  وجنوب 
وقال:  الخارج،  في  تطبع  التي  األموال  من  السابق  األممي 
»في ليبيا أموال كثيرة وبعضها يطبع في الخارج وهى تبدد 
الناس تملك سلطات تمكنها  وتنفق بحماقة ألن عددًا من 
من أخذ األموال. وإذا لم تأخذ األمم المتحدة بهذا البعد في 
إلى تسوية وإرساء السالم،  الوصول  الصراع فلن تنجح في 

وأنا نفسي لم أكن على علم بذلك حتى وصلت هناك.

حجم »اإلسالم السياسي« والقبيلة
في  السياسي«  »اإلســالم  وقوة  دور  إلى  سالمة  وتطرق 
والتيار  السياسي  اإلسالم  بين  صراع  »هناك  بقوله:  ليبيا، 
السياسي  فاإلسالم  شيء،  كل  يفسر  ال  لكنه  له  المضاد 
اإلخوان  رأسه  وعلى  اإلسالمي  الخط  ليبيا.  في  قوي  غير 
إال  يحصل  لم  و2014   2012 انتخابات  في  المسلمون 
أيضًا  »الصراع  وأكمل:  األصوات«.  %15 من  إلى   10 على 
وآخر شمولي.  مدني  ديمقراطي  تيار  بين  كليته  في  ليس 
الشمولي،  للحكم  خطة  يملك  حفتر  أن  من  فبالرغم 
الحقيقية،  المدنية  الدولة  يمثل  ال  اآلخر  الطرف  أن  إال 
حتى  بينها  فيما  تتقاتل  مسلحة  مجموعات  يحوي  فهو 
األسبوع الماضي في تاجوراء، ولكنهم حقيقة يرفضون أي 

البلد«. في  ديكتاتورية جديدة 
فهى  بالقبائل  تتعلق  ال  ليبيا  في  »المشكلة  أن  وأكد 
معها،  لالجتماع  ما  قبيلة  طلبت  فإذا  سياسيًا،  العبًا  ليست 
خارجية  وزير  أن  وأذكر  تمثيلها،  يزعمون  عشرة  ستجد 
)احضر  قائاًل  بي  يتصل  استمر  المنطقة  في  قائدة  دولة 
إلى بلدي مئة رئيس قبيلة، سنجتمع بهم، ندفع لبعضهم، 
المشكل(..  وننهي  اتفاق  إلى  يصلوا  حتى  بعضهم  نردع 
أن  تستطيع  ال  فالقبائل  خاطئًا؛  تقديره  كــان  بالطبع 

عليها كالعب سياسي«. تعتمد  أن  تتجاهلها وال تستطيع 
¶ ترجمة: علي جماعه علي
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  المبعوث األممي السابق غسان سالمة:

 البعثة األممية: االتفاق على وضع حد خلطاب الكراهية والتأكيد على حماية حرية التعبير وعدم بث أي محتوى حتريضي
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في أول مرة في تاريخ فرنسا تم توجيه 
تهمة »تشكيل عصابة إجرامية« إلى رئيس 

دولة سابق إضافة إلى 3 تهم أخرى

لمدة 40 ساعة، خضع الرئيس الفرنسي السابق 
قضاة  قبل  من  لالستجواب  ساركوزي  نيكوال 
التحقيق لالشتباه في تمويل نظام معمر القذافي 
لحملته االنتخابية العام 2007 وخالل أقواله التي 
لم تمنعه من توجيه الئحة اتهام جديدة، خلص 
تمويل  نظير  محرج«  »سبب  إلى  االستجواب 
السابق  الليبية  المخابرات  الحملة يتعلق برئيس 

عبد اهلل السنوسي.
وفي أول مرة في تاريخ فرنسا تم توجيه تهمة 
»تشكيل عصابة إجرامية« إلى رئيس دولة سابق 
ساركوزي  نيكوال  لحملة  ليبي  تمويل  قضية  في 
االنتخابية إضافة إلى 3 تهم أخرى، بعد االستماع 

إليه أيام 6 و7 و8 و12 أكتوبر الجاري.
ودافع رئيس الدولة السابق عن نفسه، وبداًل 
عن ذلك ورط معاونيه السابقين دون إقناع قضاة 
التحقيق الذين وجهوا إليه تهمة تشكيل عصابة 
إليه في هذا  رابع تهمة موجهة  لتصبح  إجرامية 
الملف، الذي فتحت النيابة تحقيقات بشأنه طيلة 
فهي  األخرى  الثالث  التهم  أما  أعوام.  ثمانية 
و»التمويل  العامة«  األموال  و»اختالس  الرشوة 
غير الشرعي لحملة انتخابية«، وكلها تهم وجهت 

إليه في مارس العام 2018.
نقلتها  ساركوزي،  من  مثيرة  فعل  ردود  وفي 
جريدة »لوباريزيان« الفرنسية األربعاء التي أشارت 
إلى استفادته من نظام القذافي من خالل جهتين 
القضية  هذه  وفي  مطول.  بشكل  تحليلهما  تم 
بدأ كل شيء بنشر وثيقة من موقع »ميديابارت« 
االنتخابات  جولتي  بين  ما  الفترة  خالل  الفرنسي 
نيكوال  يتحدى  حيث   ،2012 للعام  الرئاسية 
تثبت  مادية  أدلة  أي  بتقديم  القضاة  ساركوزي 

تلقيه أموااًل ليبية لتمويل حملته االنتخابية.

اإلقامة الليبية العام 2005
وزير  ساركوزي  نيكوال  بإقامة  القضاة  ويهتم 
 .2005 أكتوبر   6 في  ليبيا،  في  آنذاك  الداخلية 
ويشيرون إلى الوجود المطلق للوسيط الفرنسي 
ويعلق  الكواليس  وراء  الدين  تقي  زياد  اللبناني 
إنه  قائاًل  دور«،  أي  يلعب  »لم  السابق  الرئيس 

الرئيسي.  المتهم  اليوم  وهو  أبدًا  به  يشعر  لم 
العام  أمينه  غيان،  كلود  إلى  القاضي  ويعود 
التحقيق  أثبت  الذي  اإلليزيه،  قصر  في  السابق 
الوسيط حيث  مع  لها  اجتماعات ال حصر  اجراءه 
ذهب الرجالن معًا إلى طرابلس للتحضير لرحلة 
معاونه  التقى  اإلقامة  هذه  وخالل  ساركوزي. 
عبداهلل  الدين،  تقي  زياد  حضور  في  المخلص 
المحكوم  الليبية،  المخابرات  رئيس  السنوسي، 
 1999 العام  فرنسا  في  المؤبد  بالسجن  عليه 
لقيامه بتنفيذ هجوم إرهابي على طائرة فرنسية 
 54 بينهم  قتياًل،   170 )خلف   1989 العام  في 

فرنسيًا(.
يقف  لم  بأنه  االتهام  على  ساركوزي  وأجاب 
عن  سُئلت  »إذا  قائاًل  مطلقًا  االجتماع  هذا  وراء 
سئلت  وإذا  بوضوح  ال  سأقول  كنت  فيه،  رأيي 
عما إذا كان خطأ نعم« متبرئًا من مستشاره قبل 
الذي وصفه  السنوسي  إلى  إشارة  في  يضيف  أن 
بالمجرم: »يمكنني أن أرى بوضوح فكرتك بشأن 
إبرامها مع  الممكن  التي كان من  اتفاقية فساد 
توقيف«.  مذكرة  لديه  كان  الذي  الشخص  هذا 

أخيرًا على  التحقيقات  ركزت  الرئيسين. كما  بين 
الصديق  أورتفو  بريس  رحلة  وهي  ثالثة،  رحلة 
تقي  زياد  وبحضور  المستقبلي،  للرئيس  الحميم 
التقى عبد اهلل السنوسي. وبحسب االخير  الدين 
استكمال  على  سيوافق  كان  القذافي  معمر  فإن 
يورو.  ماليين   7 بمبلغ  ساركوزي  نيكوال  حملة 
أورتفو  تقديم  خالله  حدث  اجتماعًا  ويستحضر 
لتقي الدين بيانات حساب بنكي ال يتذكر اسمه 
هذا  أن  ويوضح  عليه.  التحويالت  سيجري  الذي 

الحساب يخص الوسيط الفرنسي اللبناني.
باألكاذيب  ذلك  السابق  الرئيس  ووصف 
المخزية مستغربًا اتهامه بوضع أموال في حساب 
قائاًل:  وليس في حساب خاص  الدين،  تقي  زياد 
»األثر الوحيد هو التحويالت من الحسابات الليبية 
تجدوا  لم  لكن  الدين  تقي  زياد  حسابات  إلى 

التحويالت التي كانت ستتم لمصلحتي؟«.

»نسيج من األكاذيب واالفتراءات«
ومع ذلك، أوضح زياد تقي الدين أمام قاضي 
نقدية  حقائب  ثالث  شخصيًا  سلم  أنه  التحقيق 

زياد  أن  التحقيق  خالل  السنوسي  اهلل  عبد  وأكد 
حملة  تمويل  في  الوسيط  دور  لعب  الدين  تقي 

نيكوال ساركوزي بقيمة 20 مليون يورو.
أكتوبر   6 في  الشهيرة  اإلقامة  هذه  وخالل 
المخابرات  لجهاز  السابق  الرئيس  أوضح   ،2005
كانا  والقذافي  ساركوزي  نيكوال  أن  الليبي 
المالي. وإلثبات حسن  الدعم  سيذكران معًا هذا 
مترجم  سراح  إطالق  على  ساركوزي  وافق  نيته 
المهنية  السرية  من  األسبق  الفرنسي  الرئيس 
المباشر  اللقاء  محتوى  عن  الكشف  رفض  الذي 

تحتوي على ما مجموعه 5 ماليين يورو إلى كلود 
واحدة(،  )مرة  ساركوزي  ونيكوال  )مرتين(  غيان 
الداخلية  وزير  ويجيب   .2006 العام  نهاية  في 
واالفتراءات  األكاذيب  من  نسيج  »إنه  األسبق 
أحد  يدخل  »لم  مضيفًا:  الوقائع«،  في  واألخطاء 
ودون  الشخصية  أوراقه  إبراز  دون  الوزارة  إلى 

تفتيش«.
لنيكوال  السابق  المستشار  اتهام  تم  كما 
ساركوزي في وزارة الموازنة تييري جوبير، بتلقي 
اموال ليبية مشبوهة على حساب في جزر الباهاما 
قدمها زياد تقي الدين حيث تلقى 440 ألف يورو 
في عام 2006. فهل هذه األموال أفادت المرشح 
لدي  تعد  »لم  السابق  الرئيس  يقول  الرئاسي؟ 
العام  منذ  جوبير  تييري  مع  شخصية  عالقات 

.»1996
المحمودي  البغدادي  تحدث  المقابل  وفي 
تمويل  قناة  عن  للقذافي،  األسبق  الوزراء  رئيس 
مكتبه.  مدير  صالح  بشير  عبر  تمر  ثانية  سرية 
غيان  لكلود  األموال  سيعطي  األخير  هذا  كان 
اهلل  عبد  جدًا.  صغيرة  حقيبة  في  باريس،  في 

يورو  ماليين   8 عن  ويتحدث  يؤكد  السنوسي 
وأجاب ساركوزي »لم أكن أعرف بشير صالح في 

ذلك الوقت« معتبرًا قصة الحقيبة غير صحيحة.

لغز زيارات ألكسندر جوهري
في  اآلخر  الالعب  فإن  أخرى،  ناحية  من 
األعمال  رجل  جوهري  ألكسندر  هو  الليبي  الملف 
الفرنسي الجزائري فقد أظهر التحقيق أنه، خالل 
قصر  في  غيان  كلود  زار  سنوات،  الخمس  فترة 
اإلليزيه 59 مرة ونيكوال ساركوزي 14 مرة. وردًا 
يبرر  الزيارات  أسباب  القضاة حول  على تساؤالت 
مرح،  رجل  جوهري  »ألكسندر  السابق  الرئيس 
أما  السياسة«.  عن  ليحدثني  جاء  جدًا  متعاطف 
بالنسبة للمال، فهو يعتقد مرة أخرى أن زياد تقي 

الدين اختلسه.

فوائد القذافي من تمويل حملة ساركوزي
يمكن  التي  الفوائد  في  أخيرًا  القضاة  ونظر 
المزعوم.  التمويل  الليبي جنيها من هذا  للنظام 
لشركة  مُنح  مراقبة  عقد  عن  حديث  هناك  إذ 
فرنسية في مجال الطاقة النووية المدنية ولكن 
مذكرة  إللغاء  التدخل  إحراجًا  األكثر  األمر  أيضًا 
التوقيف الدولية الصادرة عن عبد اهلل السنوسي 
اإلرهابي.  الهجوم  جريمة  بارتكاب  إدانته  بعد 
الدبلوماسي  الوجه  سيكون  القضاة  نظر  وفي 
إلى  القذافي  لمعمر  الرسمية  الزيارة  مع  اآلخر 
فرنسا في ديسمبر 2007. لكن بالنسبة لنيكوال 
ساركوزي، كان من المفترض أن يتم الثناء عليه 
في  البلغاريات  الممرضات  عن  اإلفراج  لقبوله 
العام. ويعترف وهو يتحدث عن  يوليو من نفس 
»لم  القذافي  أمام  المفروشة  الحمراء  السجادة 
يروقني ذلك لكنها كانت مجرد جائزة سياسية«.

على  الحصول  من  العامة  النيابة  تتمكن  ولم 
من  بالرغم  المفترض  للتمويل  قاطعة  دالئل 
الثماني  السنوات  خالل  متواصل  شبه  تحقيق 
ليبيين  لمسؤولين  شهادات  وتجميع  الماضية 
أكدوا أن الرئيس الفرنسي السابق تلقى تموياًل 
من المال العام الليبي في عهد معمر القذافي في 
الى  ُأضيفت  التي  الخاصة  والتهمة   .2007 العام 
سجل ساركوزي بتشكيل عصابة إجرامية قد تصل 

عقوبتها إلى عشر سنوات سجنًا.

»سبب محرج« لفرنسا وراء تمويل القذافي لحملة نيكوال ساركوزي

الوسط - عبد الرحمن أميني

●  نيكوال ساركوزي ●  ساركوزي والقذافي

يهتم القضاة بإقامة ساركوزي وزير الداخلية آنذاك بليبيا في 6 أكتوبر 2005 ويشيرون إلى الوجود المطلق للوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين وراء الكواليس

بعد 40 ساعة استجواب..

قبل أيام من انطالقه في تونس

توصيات »مسار الشباب« مللتقى الحوار السياسي الليبي

ملتقى  عملية  موعد  حلول  من  أيــام  قبل 
عقدها  المزمع  الليبي،  السياسي  الحوار 
أعلنت  تونس،  في  المقبل  الشهر  مطلع 
ليبيا،  فــي  للدعم  المتحدة  ــم  األم بعثة 
المشاركون  قدمها  التي  التوصيات  الثالثاء، 
العملية  ضمن  الليبي،  الشباب  مسار  في 
يأتي  المسار  ذلك  أن  إلى  مشيرة  نفسها، 
كاملة  مشاركة  لضمان  البعثة  جهود  ضمن 
الحوار  ملتقى  في  المكونات  وباقي  للشباب 

الليبي. السياسي 
مسار  من  األول  اللقاء  البعثة  ونظمت 
 ،2020 أكتوبر   18 األحد  الليبي،  الشباب 
مشاركًا   41 بحضور  المرئي،  االتصال  عبر 
وممثلين  النشطاء  الشباب  من  ومشاِركة 
مختلف  ــن  م الشبابية  الجمعيات  ــن  ع

ليبيا. في  والمناطق  التوجهات 
المشاركين  كــل  أن  البعثة  وأوضــحــت 
فرص  على  »حصلوا  المرئي  الحوار  خالل 
وعــن  آرائـــهـــم  ــن  ع للتعبير  مــتــســاويــة 
والمنظمات  الشبابية  والتيارات  مواقفهم 
أن  إلى  مشيرة  يمثلونها«،  التي  المدنية 
الرسمي  اللقاء  أعمال  عقب  استمر  النقاش 
التي  للتوصيات  توافقية  صيغة  إلى  للتوصل 

اللقاء. بها  خرج 

عناوين توصيات مسار شباب
توزعت  التوصيات  إن  البعثة  وقــالــت 
»الـــحـــوار  ــن شــمــلــت  ــاوي ــن ع ــدة  عـ ــى  عــل
نوفمبر  فــي  عــقــده  المرتقب  السياسي 
األمنية  المسارات  على  والتركيز  المقبل، 
وآليات  ــروط  ش ثــم  أيــضــًا،  واالقتصادية 
المرحلة  خالل  التنفيذية  السلطة  اختيار 
زمني  إطار  في  مدتها  وتحديد  التمهيدية 
مسألة  ــالء  إي على  ــالوة  ع ودقــيــق،  ــح  واض
في  الشروع  قبل  قصوى،  أولوية  الدستور 
الدستور  ينظمها  أن  ينبغي  التي  االنتخابات 
عليه  تــوافــق  مــا  حسب  الــجــديــد،  الليبي 

الشباب«.
المشاركين تفاعل  بمستوى  تشيد  وليامز 

لألمم  الــعــام  األمــيــن  ممثلة  ــادت  وأشـ
ستيفاني  البعثة،  رئيسة  باإلنابة،  المتحدة 
بقبول  االفتتاحية،  كلمتها  في  وليامز، 
مؤكدة  الحوار،  هذا  في  للمشاركة  الدعوة 
األمــل  يمثلون  وكــونــهــم  الــشــبــاب  دور 
التي  التوصيات  وأن  لليبيا،  والمستقبل 
إلى  طريقها  ستالقي  عليها  يتوافقون 
السياسي  ــحــوار  ال ملتقى  أعــمــال  جــدول 
بـ»المستوى  وليامز  أشــادت  كما  الليبي. 
في  البناء  والنقاش  التفاعل  من  الممتاز 
قرابة  فيه  ــارك  ش ــذي  ال الرقمي  الــحــوار 
في  الليبيين  مــن  وشــابــة  ــاب  ش  1000
أكثر  من  »إن  وقالت:  والــخــارج«،  الداخل 
الثقة  فقدان  هو  البعثة  انتباه  لفت  ما 
والجهات  القائم  الوضع  في  الشباب  لدى 
القاتمة  الصورة  رغم  وأنه  عنه،  المسؤولة 

المرحلة  ــالل  خ تــضــررًا  األكــثــر  الــشــرائــح 
والــشــرائــح  ــزاع  ــن ال وبــســبــب  االنــتــقــالــيــة 
هذه  تنطلق  فــقــرا.  ــد  واألشـ المهمشة 
لبناء  ــاس  أس ــة  األم بناء  أن  مــن  الــرؤيــة 
وحــدة  تــعــزز  فإنها  ذلــك،  ــي  وف ــة.  ــدول ال
اإلنساني  بتنوعها  وتحتفي  الليبية  األمة 
تلبية  تنشد  وهــي  والــفــكــري.  والثقافي 
تتصدى  الرؤية  هذه  إن  األجيال.  طموحات 
إلعادة  وتسعى  للنزاع  الجذرية  لألسباب 
خالل  من  ذلك  ويتحقق  أصله.  إلى  الشيء 
والدستوري  المؤسسي  اإلرث  استلهام 
الليبية  الــدولــة  والدة  منذ  تراكم  ــذي  ال
استقاللها  ليبيا  نــالــت  حين  الحديثة 
)دستور  اجتماعي  عقد  إرســاء  في  وتوجته 
تعمل  الرؤية  فإن  ذلك،  وفي  اإلستقالل(. 
البناء  وتُعيد  أصله  إلى  الشيء  إعادة  على 
لدولة  والتاريخي  المؤسسي  اإلرث  على 
تمكين  في  تسهم  رؤية  إنها  االستقالل. 
تقود  هيبتها.  استعادة  من  الليبية  الدولة 
عدالة  جوهره  وطني  ميثاق  إلــى  الرؤية 
هذه  ــإن  ف ــت،  ــوق ال نفس  فــي  ــع.  ــوزي ــت ال
واإلجراءات  الحلول  ترفض  المأمولة  الرؤية 
لمجرد  المرحلة  مع  تتوافق  ال  التي  المعلبة 
مثاًل  فهي  أخــرى.  بلدان  في  نجحت  أنها 
مشحون  مناخ  في  انتخابات  إجراء  تتجنب 
يزيد  ال  ذلــك  أن  على  بناء  باالستقطاب 
انقسامًا  إال  الفاعلة  ــقــوى  وال المجتمع 
النتكاسة  توطئة  يكون  وقــد  وتشظيًا، 
إجراء  يمكن  المقابل،  في  النزاع.  وتجدد 
من  مقبول  حــد  إنــجــاز  بعد  االنــتــخــابــات 

المدني«. والوئام  االستقرار 
المتنازعين  ــراف  »األط بمطالبة  وختم 
بأن  الــدســتــوريــة  ــراحــات  ــت االق ــاب  ــح وأص
وعملية  الدستور  فكرة  جوهر  يستحضروا 
مجموعة  هو  الدستور  إن  الدستور.  إعداد 
عليها  يرتكز  التي  األســاســيــة  الــمــبــادئ 
المبادئ  هذه  لألمة.  السياسي  االجتماع 
أهم  لألمة.  الجمعي  الوعي  في  مستقرة 
رضائيًا،  يــكــون  أن  الــدســتــور  فــي  سمة 
اقتسام  لتكريس  وثيقة  ليس  فالدستور 
إقصائيًا  استئثاريًا  اقــتــســامــًا  السلطة 
الفئات  بين  المزايا  وتوزيع  والمحاصصة 
الدستور  يكون  أن  ينبغي  وال  المتصارعة. 
اقتسامًا  السلطة  المتنازعين  القتسام  أداة 
ممثلي  بقية  حساب  على  بينهم  حصريًا 
الدستور  يكون  أن  ينبغي  ال  كما  األمــة. 
تكريسها  بمعنى  الخالفات  لدسترة  وسيلة 
األمــة  وإجــبــار  قانونيًا  لباسًا  وإلباسها 
لحقبة  بلهيبها  تتلظى  أن  على  الليبية 
أخـــرى.  ــدان  ــل ب ــي  ف حــصــل  كــمــا  ــة  ــادم ق
الدستورية  الـــروح  اســتــعــادة  مسعى  إن 
منها  ينطلق  الــتــي  ــة  ــرؤي وال الرضائية 
إن  رابــحــيــن.  يخرجوا  أن  للجميع  يتيح 
المغالبة.  مقاربة  تجنب  يستدعي  هــذا 
تحقيق  الــمــفــاوضــات  مــن  الــغــرض  ليس 
الغرض  وليس  المتنازعة.  القوى  مــآرب 
إرضاء  إن  القيادات.  من  أي  إرضــاء  منها 

للسالم«. ثمنًا  ليس  المتنازعين 

القاهرة - الوسط

الليبي  الشباب  أن  وجدنا  الحالي،  للوضع 
ومستقبل  السالم  في  األمل  يملك  زال  ما 

لليبيا«. أفضل 

مستجدات المسارين العسكري واالقتصادي
ــددًا  ع أن  بيانها  فــي  البعثة  وذكـــرت 
»آخــر  اللقاء  خــالل  عــرضــوا  خبرائها  مــن 
 ،)5+5( العسكري  المسار  في  المستجدات 
اإلنسان،  حقوق  ومسار  االقتصادي،  والمسار 
على  اطــالع  على  الشباب  يــكــون  بحيث 
في  البعثة  جهود  وعلى  الــتــطــورات  آخــر 
الشباب  أن  وأضافت  المختلفة«.  المسارات 
على  أطروحاتهم  »في  شددوا  المشاركين 
زمني  إطــار  في  االنتخابات  ــراء  إج أهمية 
للشباب  حقيقي  بإشراك  مطالبين  مناسب، 
وفي  كافة،  بمساراتها  القائمة  الحوارات  في 
القادم،  الحوار  عن  ستنتج  التي  األجسام 
ومكانتها«.  المرأة  دور  أهمية  مؤكدين 
على  وتوصياتهم  الشباب  آراء  واشتملت 
سلطة  وإعــالء  االنتقالية  العدالة  »أهمية 
وتوحيد  الــفــســاد،  ومكافحة  ــون،  ــان ــق ال
الوطنية،  المصالحة  وتحقيق  المؤسسات، 
وتحقيق  والنازحين،  المهجرين  وإعـــادة 
الصغيرة  المؤسسات  وتشجيع  التنمية، 
ذوي  األشخاص  حقوق  وحفظ  والمتوسطة، 
الحروب  من  المتضررين  وتعويض  اإلعاقة، 

المتعاقبة«. واألزمات 
»إلــغــاء  ــى  إل الــتــوصــيــات  تطرقت  كما 
وإعادة  المسلحة،  التشكيالت  كل  وتفكيك 
مؤسسات  ضمن  فيها  المنتسبين  دمــج 
الحرص  مــع  ــدة،  ــوح م وأمــنــيــة  عسكرية 
األمني  القطاع  إصالح  برنامج  تنفيذ  على 
ــارت  وأش البعثة.  بيان  ــق  وف ليبيا«  فــي 

اختاروا  المشاركين  أن  إلى  كذلك  البعثة 
مسار  في  سنًا  المشاركات  أصغر  »بالتوافق 
التوصيات  هــذه  لــتــالوة  الليبي  الشباب 
الــحــوار  ملتقى  جلسة  فــي  بالتفصيل، 
المرئي«.  االتصال  عبر  الليبي  السياسي 
بالبعثة،  واالتصال  اإلعــالم  مدير  وأعــرب 
ارتياحه  عن  اللقاء،  ختام  في  العلم،  جان 
»أشعر  مضيفا:  والهادف،  الفعال  للنقاش 
إليكم  االســتــمــاع  بعد  اآلن  باالطمئنان 
بهذه  أنتم  طالما  بخير  ستكون  ليبيا  بأن 
تأكيد  مجددًا  والنضج«،  والمسؤولية  الروح 
عليها  توافق  التي  »التوصيات  أن  البعثة 
االعتبار،  بعين  تؤخذ  ســوف  المشاركون 

الحوار  ملتقى  طاولة  على  ستوضع  وأنها 
البيان. وفق  الليبي«،  السياسي 

المشاركين:  لسان  على  البيان  ــال  وق
الحوار  الســتــمــرار  ارتياحنا  عــن  نعبر  إذ 
من  عنه  أسفر  وما  المتنازعة  القوى  بين 
المستوى  على  الماضية  األيام  خالل  انفراج 
ما  ــو  وه والــوطــنــي،  واإلقليمي  الوطني 
المواجهة  خيار  بإبعاد  األمــل  نوافذ  فتح 
بعناية  نتابعُ  وإذ  التوافق،  خيار  وتبني 
لترتيب  تحضيرية  أعــمــال  مــن  يجري  مــا 
ونتابع  الــمــفــاوضــات،  مــن  جــديــدة  جولة 
اقتراحاتٍ  من  الــرأي  ساحة  في  يصدر  ما 
إلنجاز  الالزمة  الخطوات  بشأن  وأطروحاتٍ 

رُ  نُّذكِّ فإننا  والدستوري،  السياسي  االنتقال 
الفاعلة  القوى  وجميع  المتنازعين  األطرافَ 
المفاوضات  في  الصحيحة  البدء  نقطة  بأن 
وســؤال  »مـــاذا؟«  ســؤال  عن  اإلجــابــة  هي 
االنشغال  فــي  وليست  ــن؟«  م »لمصلحة 

»من؟«. بسؤال 
يهتم  أن  ينبغي  مــا  أن  »أي  وأوضـــح: 
القوى  وجميع  المتفاوضون  ــراف  األط به 
وطــرح  صياغة  فــي  الــتــبــاري  هــو  الفاعلة 
التباري  وليس  رصينة،  مستقبلية  رؤى 
والخروج  الضيقة  المكاسب  اقتناص  في 
لتحقيق  انتظارًا  شكلي  سياسي  باتفاق 
أن  عليهم  إن  مستقباًل.  أكبر  مكاسب 
الخطط  هــي  مــا  الليبية  لــألمــة  يبينوا 
المزمع  من  التي  والسياسات  والبرامج 
وهل  الكلية.  الــرؤى  لتلك  تنفيذًا  وضعها 
لواقع  دقيقة  قراءة  إلى  الرؤى  هذه  تستند 
مقومات  هي  وما  الراهن؟  الليبية  األمــة 
حقوق  حماية  فــي  ــرؤى  الـ ــذه  ه إســهــام 
المحليات  وحقوق  األســرة  وحقوق  األفــراد 
تعاملهم  مقاربات  هي  وما  الدولة؟  وحقوق 
حَجَرَ  تقف  التي  المزمنة  المشكالت  مع 
القانون  سيادة  تحقيق  طريق  في  عثرةٍ 
هذه  قائمة  إن  المؤسسات.  دولــة  وبناء 
تضم  وهــي  طويلة.  واألفــخــاخ  المشكالت 
وسيطرة  واالستبداد  المفرطة  المركزية 
الرسمية  الــمــؤســســات  على  ــاص  ــخ األش
معها  والتعامل  الليبية  لألمة  المملوكة 
اإلنتاجية  عــدم  ونــزعــة  خــاصــة،  كملكية 
والفساد،  المؤسسية  والضبابية  والطفيلية، 
إذابة  خطوات  هي  ما  القيمي؟  والتسيب 
التي  ــادي  ــم وال المعنوي  العنف  نــزعــات 
إجــراءات  هي  ما  الجمعي؟  الوعي  أصابت 
المسلحين  وتأهيل  السالح  فوضى  إنهاء 
سيسهم  كيف  المؤسسات؟  في  لدمجهم 
في  الفاعلة  الــقــوى  وبقية  المتنازعون 
والنزاهة  والــتــوافــق  السماحة  استعادة 

والمساءلة؟«.
المتنازعين  األطراف  نذكر  »إننا  وواصل: 
سمات  هناك  أن  الفاعلة  القوى  وجميع 
أن  ــراد  ي ــة  رؤي أي  في  تتحقق  أن  ينبغي 
من  ــة  واألم الــدولــة  إلنقاذ  أســاســًا  تكون 
هذه  تكون  أن  البد  بدء  ذي  بادئ  أزمتها. 
بحماية  مشغولة  أنها  أي  حقوقية.  الرؤية 
السيما  الليبية  األمــة  وبنات  أبناء  حقوق 

●  ستيفاني وليامز مع الرئيس التونسي قيس سعيد خالل مناقشة استضافة بالده للحوار الليبي

●  حرب طاحنة خلفت دمارا كبيرا في مناطق واسعة من ليبيا

الدستور ليس وثيقة لتكريس 
اقتسام السلطة وال ينبغي أن 

يكون أداة للمتنازعني لتحقيق 
ذلك حصرياً بينهم على حساب 

بقية ممثلي األمة

ما ينبغي أن يهتم به المتفاوضون هو صياغة رؤى رصينة وليس التباري في اقتناص المكاسب الضيقة والخروج باتفاق شكلي
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مصادر  أكدت  تهديدًا،  تلقيه  أعقاب  في 
متطابقة في طرابلس خطف رئيس المؤسسة 
الليبية لإلعالم، محمد بعيو، األربعاء، وذلك بعد 
نشره تسجياًل لمكالمة هاتفية، مع آمر ما يعرف 
قال  أبوراس،  أيوب  طرابلس«  ثوار  بـ»كتيبة 
عنها في صفحته على »فيسبوك« بأنها »رسالة 
فيها  كتب  أخرى،  بتدوينة  تالها  ثم  تهديد«، 
»المجرمون يهاجمون بيتي اآلن في طرابلس«.
طرابلس«،  ثوار  »كتيبة  صفحة  ونشرت 
ما  الكتيبة،  شعار  خلفه  وبدا  لبعيو  صورة 
رئيس  وأصدر  مقراتها.  أحد  في  أنه  إلى  يشير 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، 
في 2020/9/10 قرارًا بتعيين اإلعالمي محمد 
وهو  لإلعالم،  الليبية  للمؤسسة  رئيسًا  بعيو، 
القرار الذي أثار جداًل من قبل بعض اإلعالميين 
بـ»ثوار  أنفسهم  يصفون  ومن  والنشطاء 
المجلس  داخل  إلى  الجدل  وامتد  فبراير«، 
المجلس  عضو  اعتبر  حيث  نفسه،  الرئاسي 
زايد،  عماري  محمد  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
قرار التعيين »غير شرعي« وطالب بالتراجع عنه.
وقالت مصادر لـ»الوسط« إن عناصر مسلحة 
ليل  تمركزت  طرابلس«  ثوار  لـ»كتيبة  تابعة 
الليبي،  والتلفزيزن  اإلذاعة  مبنى  أمام  األربعاء 
مكتب  مقر  حيث  بطرابلس،  الشط  بشارع 
محمد بعيو، قبل إعالن اعتقاله من خالل صفحة 
»عملية بركان الغضب« على موقع »فيسبوك«.
تدوينات،  عدة  نشرت  الصفحة  أن  والالفت 
ليبيا  قناة  مقر  »تطويق  منها:  األربعاء،  ليل 
الليبية  المؤسسة  مقر  نفسها  وهي  الوطنية 
من  بعيو  محمد  المدعو  يرأسها  التي  لإلعالم 
قبل قوة عسكرية«، وأخرى جاء فيها: »من لديه 
محمد  والجاسوس  العميل  تواجد  عن  معلومة 
بعيو يتواصل معنا على بريد الصفحة«، وثالثة 
بعون  تضيع  لن  البركان  شهداء  »دماء  تقول: 

اهلل.. تم القبض على العميل محمد بعيو«.
طعن قضائي

لحكومة  الرئاسي  المجلس  عضو  وأعلن 
اتخاذ  الثالثاء،  زايد،  عماري  محمد  الوفاق، 
في  للطعن  الالزمة  القضائية  اإلجراءات 
رئاسة  بعيو  بتكليف  الرئاسي  المجلس  قرار 
المؤسسة الليبية لإلعالم، واصفًا القرار بـ»غير 
نقلتها  تصريحات  في  عماري  وقال  الشرعي«. 
موقع  على  الغضب«  »بركان  عملية  صفحة 
على  العدوان  »جريمة  وصف  إن  »فيسبوك« 
للحقائق  تزوير  هو  االٔهلية  بالحرب  طرابلس 

ليبيا  في  كورونا  جائحة  مواجهة  صعوبات  تبقى 
فالفيروس  األبعاد،  متعددة  وتعقيداتها  مضاعفة 
ووضع  سيئة  وصحية  اقتصادية  ظروف  في  ينتشر 
أمني هش. كل ذلك يلقي بظالله على كاهل مرافق 
صحية تفتقر الدعم ومواطن تفاقمت مأساته، وإذا 
المدن  مؤسسات  حال  واقع  الخدمات  تدني  كان 
الرئيسة، فماذا عن مناطق التخوم أو الدواخل التي 

تعاني األمرين؟
الوطني  المركز  من  معلن  إحصاء  آخر  وحتى 
لمكافحة األمراض، األربعاء، وصل إجمالي اإلصابات 
ألفا   51 إلى  ليبيا  في  المستجد  كورونا  بفيروس 
ألفا  و28  نشطة،  و420  ألفا   22 منها  حالة،  و625 
و440 متعافيا، في حين توفي 765 آخرون، منذ بدء 

انتشار الوباء في البالد مارس الماضي.
جائحة  لمجابهة  العليا  اللجنة  رئيس  ويقول 
كورونا بوادي زمزم وأبونجيم، امبارك علي دبنون، 
إن ظروف عملهم ما زالت تواجه الكثير من العراقيل، 
الرغم من تحسنه  األمني على  الوضع  تردي  أهمها 
النسبي مقارنة بالسابق، خصوصا والوادي يتوسط 
مدينتي سرت ومصراتة، ووجوده في مسافة حرجة 
وفاصلة بين قوات الوفاق والكرامة، غالبا ما يجعله 
مرمى  وفي  عمليات(  )منطقة  مسمى  رحمة  تحت 
مواجهات عنيفة شهدها مرارا بين الطرفين، وبقيت 
حركة  عرقلت  التي  الرملية  السواتر  في  عالماتها 
السكان  وجعلت  المنطقة  وديان  بين  المواصالت 

يسلكون الطرق الترابية لقضاء شؤونهم.

أرقام مفزعة
أن  »الوسط«  إلى  تصريح  في  دبنون  ويضيف 
كبير  انتشار  »صاحبها  للمرض  األولى  المؤشرات 
وسريع للفيروس، ولم نتمكن من تشخيص هوية 
الرصد  فرق  من  المختصين  وجود  لعدم  الجائحة 
وغيرها، وكذلك التجاهل التام من الجهات المعنية 
اضطر  مما  اإلبادة،  خطر  يواجه  الوادي  جعل  الذي 
من  تطوعية  لجنة  وتكوين  التنادي  إلى  األهالي 
شباب المنطقة حاولت تقديم المساعدات للحاالت 
تواصلها  ثم  ومن  الممكن،  حدود  في  المصابة 
السريعة  واالستجابة  والتقصي  الرصد  فريق  مع 
فريق  نواة  تشكيل  في  ساعد  الذي  وليد  ببني 
من  الدعم  تبعها  وأبونجيم،  زمزم  بوادي  التقصي 
المستشفى العام وجهاز الطب العسكري بالمدينة، 
أيضا من فريق الرصد والتقصي والمختبر المرجعي 
الالزم وأشرفا  الطبي  الدعم  اللذين وفرا  بمصراتة 
من  العينات  أخذ  كيفية  في  الفنيين  تدريب  على 

المرضى«.
إلى  دبنون  أشار  اإلصابة،  ببيانات  يتعلق  وفيما 
لمكافحة  الوطني  المركز  مع  التنسيق  »بعد  أنه 
وليد  بني  الرصد  فريق  تمكن  األمراض بطرابلس، 
والعشرين  الخامس  بتاريخ  بالوادي،  العليا  واللجنة 

خاضتها  التي  المعركة  شرعية  في  وطعن 
العسكرية  لقياداتنا  هانة  وإ الوفاق  حكومة 

وشهدائنا االٔبرار«.
بيت المال يطالب بسحب قرار التعيين

سرت- عمليات  غرفة  آمر  طالب  بدوره، 
المجلس  المال،  بيت  إبراهيم  العميد  الجفرة، 
الرئاسي بسحب قرار تعيين محمد بعيو رئيسًا 
أن  إلى  وأشار  لإلعالم،  الليبية  للمؤسسة 
األخير »أصدر تعميمًا للقنوات اإلعالمية وصف 
األهلية،  بالحرب  طرابلس  على  العدوان  فيه 
القنوات  من  الغضب  بركان  شعار  بإزالة  وأمر 
تصريحات  في  المال  بيت  ولفت  الرسمية«. 
شدد  بعيو  أن  إلى  الغضب«  »بركان  نقلتها 
الليبية  األنباء  ووكالة  اإلعالمية  القنوات  على 
كل  ونشر  بث  عن  نهائيًا  بـ»التوقف  الرسمية 
أو ما يصفه  بالعدوان على طرابلس  ما يتعلق 
القنوات  مديري  وتوعد  األهلية،  بالحرب  هو 
ضدهم«  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  واإلذاعات 

حال عدم االلتزام بتوجيهاته.
بتكليف  قرارًا  أخيرًا  أصدر  بعيو  إن  وقال 
شخصية إعالمية مناهضة لثورة فبراير ومقربة 
من مجرم الحرب حفتر وأسند إليها مهمة إدارة 

البرامج واإلنتاج المرئي في قناة الوطنية.
نسخة  على  »الوسط«  حصلت  بيان  وفي 
منه، طالب النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة 
ديوان  رئيس  كاجمان،  عبدالسالم  الوفاق، 
ووزيري  المركزي  ليبيا  ومحافظ  المحاسبة 

عينة،   78 عدد  أخذ  من  الماضي  أغسطس  من 
78 وهي  37 حالة موجبة من أصل  النتيجة  وكانت 
مؤشر صادم كبداية، إال أنه تم تجاوزها وفق خطة 
العينات  عدد  إجمالي  يبلغ  فيما  مسبقا،  وضعناها 
و65  موجبة،   109 منها   415 اآلن  إلى  المسحوبة 

حالة شفاء، و6 حاالت وفاة«.

ظروف صعبة
كما تحدث عن العقبات التي تواجه عمل اللجنة، 
ميزانية  أي  لهم  تخصص  لم  إنه  دبنون  قال  حيث 
مساهمة  يتعدى  ال  موجود  هو  وما  جهة،  أي  »من 
أننا  »صحيح  مضيفا:  الوادي«،  سكان  من  أهلية 
ومستلزمات  بالمواد  نسبيا  دعما  أخيرا  تسلمنا 
تظل  لكن  العليا  االستشارية  اللجنة  من  الوقاية 
تصمد  لن  وهي  جدا،  متواضعة  الدوائية  إمكاناتنا 
طويال مع تزايد عدد الحاالت، عدا أن الكادر الطبي 
يعمل في ظروف قاهرة وفي رقعة جغرافية يصل عدد 
سكانها 15 ألف نسمة موزعين في مناطق متباعدة 
وطرقها مقفلة نتيجة الصراع المسلح، فالوصول إلى 
المناطق المجاورة كوادي بي وأم الهشيم مثال يعني 
 4 100 كم، يغطيها عدد  إلى   40 قطع مسافة من 
الحاالت  مع  ويتعاملون  فقط،  ممرضين  و7  أطباء 
الطبية  الرعاية  تقديم  خالل  من  مباشرة  المصابة 
لهم داخل منازلهم لعدم وجود مركز للعزل، ورغم 
أنه يجري العمل اآلن على تجهيز مركز عزل بمنطقة 
القداحية، إال أن سعته السريريه ال تكفي خاصة مع 

ازدياد معدل اإلصابات«.
الصحية  الطوارئ  لجنة  أعلنت  وليد،  بني  وإلى 
48 حالة إصابة جديدة  الثالثاء، تسجيل  بني وليد، 
بفيروس »كورونا المستجد«. وفي بيان منشور على 
بموقع  وليد  بني  الصحية  الخدمات  إدارة  صفحة 

المجلس  رئيس  قرار  بإيقاف  والمالية  الداخلية 
الليبية  المؤسسة  رئاسة  الرئاسي تكليف بعيو 
لإلعالم، واعتباره كأن لم يكن. وقال كاجمان إن 
القرار رقم »598« لسنة 2020، صدر بالمخالفة 
مشروع  عرض  لعدم  الليبي  السياسي  لالتفاق 
نصت  كما  بشأنه  والتوافق  النواب  على  القرار 
حكومة  باب  األولى  المادة  من   »3« الفقرة 

الوفاق من االتفاق السياسي.

»فيسبوك« حذرت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد 
سوًءا«،  »يزداد  البلدية  في  الوبائي  الوضع  أن  من 
وبينها  أعراضا  تعاني  الحاالت  معظم  أن  إلى  الفتة 
لتدهور  العزل  مراكز  إلى  تحويلها  سيتم  حاالت 

وضعهم الصحي.
وفي وقت سابق من يوم الثالثاء، أعلن عضو لجنة 
صالح،  محمد  وليد،  بني  بمدينة  والتقصي  الرصد 
بفيروس  إصابته  بعد  الدقلة  مفتاح  الممرض  وفاة 
إلى  تصريح  في  صالح  وأشار  المستجد«.  »كورونا 
خالل  بالفيروس  ُأصيب  الدقلة  أن  إلى  »الوسط« 
أدائه واجبه تجاه المرضى من أهالي بني وليد، رغم 

من جهته، دان المركز الليبي لحرية الصحافة 
واقعة »خطف« رئيس المؤسسة الليبية لإلعالم 
محمد  الصحفي  الوفاق،  لحكومة  التابعة 
المسار  و»إتباع  بإطالقه،  وطالب  بعيو.  عمر 
التعيينات  حول  خالفات  أي  حل  في  القانوني« 
األخيرة، حسب بيان نشره عبر صفحته بموقع 
أعضاء  إلى  دعوته  األربعاء. وجدد  »فيسبوك«، 
المجلس الرئاسي لالنعقاد، وإلغاء قراري إنشاء 

كبر سنه، ومعاناته مع بعض األمراض المزمنة، إذ 
لم يبخل بتقديم المساعدة للمرضى.

مكتب  أعلن  حيث  نفسها،  المدينة  في  ونبقى 
الرعاية الصحية في بني وليد، األربعاء، ظهور حالة 
مطالبا  المدينة،  داخل  »اللشمانيا«  بمرض  إصابة 
للتخفيف  العاجلة  الجهات الصحية باتخاذ اإلجراءات 
ينتشر  الذي  الشتاء  فصل  بداية  مع  اإلصابات  من 
الصحية  الرعاية  مكتب  طالب  كما  المرض.  فيه 
الوطني  والمركز  الصحة  وزارة  وليد،  بني  بمدينة 
المصابة  للحاالت  العالج  بتوفير  السارية  لألمراض 
داخل المدينة ووضع خطة للسيطرة على المسببات. 

وتقنينه،  واسعة  بصالحيات  اإلعالم  مؤسسة 
وإعادة النظر في تسمية بعيو رئيسًا لها.

خبراء  تعيين  على  االعتماد  المركز  واقترح 
اإلدارة  مجلس  كأعضاء  اإلعالم  بقطاع 
اإلصالحات  إجراء  على  للعمل  والمديرين؛ 
الليبي،  اإلعالم  قطاع  حوكمة  وإعادة  اإلدارية، 
السياسية  والتدخالت  التجاذبات  عن  بعيدًا 

لفرض أي أجندة.
في  بعيو،  طرابلس«  »ثوار  كتيبة  وهاجمت 
وقت سابق، مؤكدة أنها لن ترضى بأن »يحكم 
إعالمنا شخص دون مبدأ أو توجه حر شريف«، 
بـ»إقصاء  وصفته  ما  ذاته  الوقت  في  منتقدة 
رجال بركان الغضب«. وقالت الكتيبة في بيان 
بثته قنوات تلفزيونية محلية إن »بعيو لم يكن 
ممن  وليس  فبراير   17 ثورة  رموز  من  رمزًا 
»لن  وتابعت:  نضالنا«.  في  بأنفسهم  ضحوا 

ووفق مصادر طبية، فإن مرض »اللشمانيا« ينتشر 
جراء لسعة ذبابة صغيرة جدا يصعب رؤيتها بالعين 
المجردة تُسمى »ذبابة الرمل«، وهي الذبابة التي 
تحمل »الطفيل« المسبب المرض، الذي يؤدي إلى 
»تقرحات جلدية« تشوه الجلد إذا لم تتم معالجته. 
إذ  أخطر،  داخلية  إصابات  في  المرض  يتسبب  وقد 
حيوانا مصابا  تلسع  عندما  بالعدوى  الذبابة  تصاب 
تنشر  وهكذا  الكالب،  أو  كالقوارض  »باللشمانيا« 
الحيوانات  أو  البشر  لسعها  عند  المرض  الذبابة 
األخرى، كما ينتقل المرض عن طريق نقل الدم أو 

عند استخدام اإلبرة الملوثة.
البيئية  الظروف  لتحسين  محاوالت  بدت  وفيما 
من  عدد  أطلق  واألمراض،  األوبئة  من  للتقليل 
الثالثاء،  البلدية،  في  المدني  المجتمع  منظمات 
حملة نظافة موسعة تستهدف إزالة أكوام القمامة 
بمشاركة  المدينة  ووسط  ومخارج  مداخل  من 
بالمدينة.  الرياضية  واألندية  المواصالت  مكتب 
زايد  الحملة،  باسم  اإلعالمي  الناطق  وقال 
رفع  تستهدف  الحملة  إن  لـ»الوسط«  أبوقدندش 
وأماكن  المدينة  مداخل  من  والمخلفات  القمامة 
تجميع القمامة وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة 

بالبلدية.
وأضاف أبوقدندش أن الحملة التي شاركت فيها 
منظمات  من  كبير  وعدد  ورياضية  حكومية  جهات 
بأهمية  المواطنين  توعية  بهدف  المدني  المجتمع 
من  للتخلص  بالبيئة،  واالهتمام  العامة  النظافة 
والحشرات  الروائح  بسبب  تنتقل  التي  األمراض 
قال مدير  القمامة. من جهته،  أكوام  المنتشرة في 
مراكز خدمات النظافة بني وليد، فوزي أبوستة، إن 
تساعد  التي  والمعدات  اآلليات  ونقص  الدعم  قلة 
أداء أعمالهم كانت السبب في كثرة  العاملين على 

شخص  إعالمنا  يحكم  أن  حصل  مهما  نرضى 
دون مبدأ أو توجه حر شريف، وأن تذهب دماء 
شهدائنا هباًء منثورًا، كما لم نقبل االستخفاف 
وصفته  ما  منتقدة  الجبارة«،  بالتضحيات 

بـ»إقصاء رجال بركان الغضب«.
حسابه  عبر  بعيو  تدوينات  أبرز  ومن 
األيام  خالل  »فيسبوك«  موقع  على  الشخصي 
لنكون  اهلل  بتوفيق  »نعمل  الماضية:  القليلة 
الوطن. ستعمل  إعالمًا وطنيًا واحدًا على مدى 
ومراكزنا  ووكالتنا  وصحافتنا  وإذاعاتنا  قنواتنا 
ُأنوف  رغم  ليبيا  كل  في  ومكاتبها  فروعها  من 
أبالسة الفتنة«. ومنها أيضًا: »االنتصار الحقيقي 
الوحيد الذي سيحققه الطرفان المتصارعان على 
مشارف سـرت هو فتح الطريق الساحلي وإنهاء 
فيفتحون  يدركون  فمتى  أهلهم..  عذابات 

الطريق وتنتصر ليبيا«.
»في  الماضيين:  اليومين  خالل  كتب  كما 
اإلخوان  أبواق  حمالت  فيه  ازدادت  وقت 
دوغة  سليمان  للمدعو  إحالتي  بعد  شراسة 
 35 واختالس  تبديد  بتهمة  التحقيق  إلى 
األجهزة  في  للفساد  ومحاربتي  دينار،  مليون 
صوتية  تهديد  رسالة  اليوم  تلقيت  اإلعالمية، 
ثوار  كتيبة  آمر  بوراس  أيوب  المدعو  من 
مقدسة  وطنية  معركة  أنها  أعرف  طرابلس. 
بين مشروع الدولة الموعودة المنشودة، وبين 
وسأخوضها  والفساد،  واإلرهاب  اإلجرام  واقع 
بشجاعة وشرف، وحتى لو كنت شهيدها وهذا 
شر  يقيني  باهلل  ويقيني  أتراجع  لن  أتمناه،  ما 
والدولة  ستبقى،  اهلل  بإذن  ليبيا  اهلل.  أعداء 
بإذن اهلل ستقوم وتكون والمجرمون بإذن اهلل 
سيُهزمون، وإنا بإذن اهلل لمنتصرون. والحمد 

هلل رب العالمين«.
األسبق  المحامين  نقيب  علق  جانبه،  من 
»فيسبوك«  على  صفحته  عبر  العالقي  محمد 
أو  معه  االتفاق  عن  النظر  »بغض  بالقول: 
الصحفي  على  القبض  فإن  معه  االختالف 
المرموق محمد عمر بعيو بهذه الطريقه ومن 
جهة غير مختصة يشكل نقطة سوداء في جبين 
المشروعية وسيادة حكم القانون.. اللهم اهدنا 

طريق الحق يارب العالمين«.
وصحفي  وشاعر،  ليبي  كاتب  بعيو  ومحمد 
اإلعالمية  المهام  من  عددًا  تولى  أن  سبق 
الشركة  في  مسؤواًل  كان  فقد  والسياسية، 
للمؤسسة  ورئيسًا  والتوزيع،  للنشر  العامة 
العامة للصحافة ثم ناطقًا رسميًا باسم الحكومة 
معمر  نظام  عهد  حكومات  آخر  في  الليبية 
القذافي، لكنه انشق مبكرًا وأعلن تأييده لثورة 
الماضي  سبتمبر  في  تعيينه  وتم  فبراير،   17

رئيسًا لمؤسسة اإلعالم الليبية.

تكدس القمامة في المدينة. وأكد أبوستة أن نتائج 
كل  مطالبا  الجاري،  األسبوع  خالل  ستظهر  الحملة 
في  بالمساهمة  األعمال  ورجال  الخاصة  الشركات 
الحملة للتخلص من كل المخلفات وإظهار المدينة 

بشكلها الالئق وتحسين مظهرها.
يونس  المكلف،  وليد  بني  بلدية  عميد  وحضر 
سالمة،  حسين  البلدي،  المجلس  وعضو  العزوزي، 
جهاز  من  عناصر  بمساعدة  الحملة،  انطالق  بداية 
ودعت  وليد.  بني  أمن  ومديرية  البلدي  الحرس 
سكان  وليد  بني  النظافة  لخدمات  العامة  الشركة 
المدينة إلى ضرورة التعاون من أجل المحافظة على 
نظافة المدينة، بجمع القمامة في أكياس ووضعها 

في المكبات المخصصة لها.
جائحة  لمجابهة  العليا  اللجنة  قررت  من جهتها، 
استقبال  إيقاف  األربعاء،  ببلدية مصراتة،  »كورونا« 
»كورونا  بفيروس  الخاصة  والعزل  الكشف  مراكز 
المستجد« أية حاالت من خارج البلدية. وعللت اللجنة 
عبر صفحتها بموقع »فيسبوك« قرارها بـ»زيادة عدد 
الطبية  المستلزمات  في  الشديد  والنقص  الحاالت، 
والمواد التشغيلية، وعدم سداد مستحقات العناصر 
الطبية، وتأخر الدعم الالزم من الدولة لمراكز العزل 
الوبائي  الوضع  تحديث عن  آخر  بالبلدية«. وحسب 
إلصابات  اإلجمالية  الحصيلة  بلغت  مصراتة،  في 
 4296 المدينة  في  المستجد«  »كورونا  فيروس 
حالة، بينها 984 حالة نشطة، و3128 متعافيا، فيما 
الذي  بالفيروس  اإلصابة  جراء  شخصا   116 توفي 

ظهر في ليبيا مارس الماضي.
ترهونة  لبلدية  التسييري  المجلس  لجأ  كما 
المواطنين  جميع  مطالبة  إلى  الوباء  مواجهته  في 
القاطنين والمارين عبر المدينة، األربعاء، بـ»ضرورة 
انتشار  بسبب  والحذر  الحيطة  درجات  أقصى  أخذ 

فيروس كورونا المستجد بالبلدية«.
وقال المجلس التسييري في بيان له، إن المدينة 
»سجلت حاالت موجبة فاقت المتوقع، مما دعا إلى 
البلدية  مناطق  »أغلب  أن  مؤكدا  عليه«،  التنبيه 
سجل فيها أخيرا عدد كبير من حاالت اإلصابة بين 
انفالت  بحدوث  ينذر  مما  والمخالطة،  الصفرية 
أكد  كما  بالمنطقة«.  الوبائي  الوضع  في  وشيك 
التقيد  ضرورة  ترهونة  لبلدية  التسييري  المجلس 
منظمة  من  الصادرة  والتعليمات  بالتوصيات 
لمكافحة  الوطني  والمركز  العالمية  الصحة 
التباعد  بقواعد  وااللتزام  الصحة،  ووزارة  األمراض 
االزدحامات  وتجنب  الكمامة  وارتداء  االجتماعي 
األيدي  بغسل  واالستمرار  االجتماعية  والمناسبات 

بالماء والصابون بشكل دوري.
ترهونة  لبلدية  التسييري  المجلس  وناشد 
التابع  الرصد  فريق  مع  التعاون  بضرورة  الجميع 
المسحات  وأخذ  بالبلدية،  مكافحة »كورونا«  للجنة 
كإجراء  المنزلي  والحجر  بالعزل  التام  وااللتزام 
لالشتباه  أعراض  أي  وجود  »حال  في  احترازي 
مسحات  إجراء  حتى  كورونا  بفيروس  باإلصابة 

لتحليلها والتحقق من نتائجها«.

القاهرة - الوسط

طرابلس - بني وليد - عبدالسالم الفقهي والصغير الحداد

بعد تلقيه تهديدات

اإلصابات تجاوزت 51 ألفًا

خطف رئيس املؤسسة الليبية لإلعالم محمد بعيو بواسطة مسلحني في طرابلس

صعوبات مضاعفة في مواجهة فيروس »كورونا« بالضواحي الليبية واملناطق النائية

نقيب المحامين األسبق محمد العالقي: القبض على بعيو بهذه الطريقة ومن جهة غير مختصة نقطة سوداء في جبين المشروعية وحكم القانون

رئيس لجنة مجابهة الوباء بوادي زمزم امبارك دبنون لـ»الوسط«: إمكاناتنا محدودة في مقابل انتشار واسع للوباء

● مسلحون ينتمون لكتيبة ثوار طرابلس يلقون بيانا ضد بعيو

● فقر اإلمكانات أكبر تحديات مواجهة وباء كورونا في ليبيا

● امبارك دبنون

● صورة متداولة بموقع فيسبوك لبعيو بعد خطفه

● اإلعالمي الليبي محمد بعيو ● نقيب المحامين األسبق محمد العالقي

● مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض د. بدر الدين النجار

آمر غرفة عمليات سرت - الجفرة العميد 
إبراهيم بيت المال طالب بسحب قرار تعيين 

بعيو، مشيراً إلى أن األخير »أصدر تعميماً وصف 
فيه العدوان على طرابلس بالحرب األهلية«
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المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار  الحتواء  محاولة  في 
أصبحت  معقول«،  بشكل  الميالد  بعيد  االحتفال  أمل  »على 
اإلغالق  فرض  تعيد  األوروبي  االتحاد  في  دولة  أول  أيرلندا 
التام، فيما تدخل تدابير جديدة أيضا حيز التنفيذ في بلجيكا 

وسلوفينيا وإيطاليا.
حظر  لفرض  إيطاليا  بشمال  لومبارديا  منطقة  وتستعد 
صرامة،  بالفيروس  المرتبطة  التدابير  أكثر  في  ليلي،  تجول 
التجول  منع  يطبق  حيث  الربيع،  في  العام  اإلغالق  إلغاء  منذ 
بين الساعة 11 مساء »21.00 بتوقيت غرينتش« والخامسة 
صباحا اعتبارا من ليل الخميس ويستمر حتى 13 نوفمبر، وفق 

»فرانس برس«.
وأصدر رئيس الوزراء األيرلندي مايكل مارتن، اإلثنين، قرارا 
المدارس.  يشمل  ال  البالد  مستوى  على  المنزل«  »بمالزمة 
التنفيذ منتصف ليل  التدبير ومدته ستة أسابيع حيز  ويدخل 
كل  بموجبه  وستغلق  غرينتش«،  بتوقيت   23.00« األربعاء 
خالله  سيقتصر  كما  األساسية،  غير  بالتجزئة  البيع  شركات 
عمل الحانات والمطاعم على تقديم خدمة التسلم والمغادرة.

التلفزيون:  عبر  األمة  إلى  وجهه  خطاب  في  مارتن  وقال 
وحذرت  المنزل«.  في  البقاء  السكان  جميع  من  »يطلب 
الحكومة في بيان من أن خرق القيود على التنقل المفروضة 
لعقوبة.  مرتكبه  سيعرض  كيلومترات  خمسة  نطاق  ضمن 
وقال مارتن إن المدارس ودور رعاية األطفال ستبقى مفتوحة 
ضحية  وشبابنا  أوالدنا  مستقبل  يقع  بأن  نسمح  لن  »ألننا 

جديدة لهذا المرض«.
في  واالحتفاالت  المنزلية  الزيارات  حظر  تمديد  وسيتم 
مستوى  على  الرياضية  األحداث  بأن  علما  المغلقة،  األماكن 
»إذا  مارتن:  وتابع  جمهور.  دون  من  ستجرى  المحترفين 
نجحنا في األسابيع الستة المقبلة، سنحظى بفرصة االحتفال 
وفاة   1852 أيرلندا  وسجلت  معقول«.  بشكل  الميالد  بعيد 

بـ»كوفيد 19«، وفق األرقام الرسمية.
ألسبوعين،  عزل  تدابير  البريطانية  ويلز  مقاطعة  وفرضت 
في  البقاء  ماليين  ثالثة  عددهم  البالغ  السكان  من  وطلبت 
أو  الرياضة  ممارسة  مثل  جدا،  محددة  ألسباب  إال  المنازل 
أو  المنازل  داخل  التجمعات  وحظرت  العمل،  إلى  الذهاب 

خارجها.
وفي بلجيكا التي ارتفع فيها عدد حاالت االستشفاء الجديدة 
والمقاهي  المطاعم  أغلقت  أسبوع،  خالل   %  100 بنسبة 
لمدة شهر  يطبق  تدبير  بموجب  اإلثنين،  أبوابها،  والحانات 
على  سيحظر  سلوفينيا  وفي  ليلي.  تجول  حظر  مع  ويترافق 
الساعة  بين  الخروج  نسمة  مليوني  عددهم  البالغ  السكان 

عواصم العالم - وكاالت

الخرطوم - وكاالت
باريس - وكاالت

●  من تظاهرة أصحاب وكاالت السفر في تونس العاصمة.●  شارع في دبلن

قيود متفاوتة لمواجهة الوباء

إغالق في أوروبا واحتجاجات تونسية بسبب «كورونا» قبل أسابيع من أعياد امليالد
جدا،  الضروري  السفر  باستثناء  صباحا،  والسادسة  مساء   9
وفقا لمرسوم حكومي صدر اإلثنين. كما ستقتصر التجمعات 
جميع  وستمنع  السابق  في  عشرة  مقابل  أشخاص  ستة  على 

التنقالت بين مناطق البالد الـ12.
المحافظ  المستشار  ودعا  إجراءاتها،  النمسا  عززت  كما 
باستطاعتهم  ما  كل  »بذل  إلى  السكان  كورتز،  سيباستيان 
ستة  على  التجمعات  وستقتصر  الثاني«.  اإلغالق  لتفادي 

األماكن  في  شخصا  و12  المغلقة  األماكن  في  أشخاص 
غالبية  رصد  تم  فقد  الجنازة.  مراسم  باستثناء  المفتوحة، 
اإلصابات في األسابيع األخيرة في محيط العائلة واألصدقاء. 
المغلقة  األماكن  في  بألف  الجمهور  عدد  الحكومة  وحددت 

و1500 في األماكن المفتوحة، مع االلتزام بتحديد المقاعد.
وفرضت  قيودها،  بوخارست  الرومانية  العاصمة  وعززت 
وضع الكمامة اعتبارا من منتصف الليل بما في ذلك في الهواء 

التعليمية  المؤسسات  وستغلق  الخامسة.  سن  ومن  الطلق 
أبوابها لمدة أسبوعين على األقل وسيتم تلقي الدروس عبر 
في  شخص  ألف   250 من  بأكثر  الفيروس  وأودى  اإلنترنت. 

أوروبا، وفق تعداد لوكالة »فرانس برس«.
وضع المخالطين في الحجر

ولمواجهة االرتفاع المقلق في عدد حاالت »كوفيد 19« في 
قسم كبير من أوروبا والواليات المتحدة، نصح مدير برنامج 

السلطات  راين  مايكل  العالمية  الصحة  منظمة  في  الطوارئ 
خالل  راين  وأعلن  الحجر«.  في  المخالطين  بـ»وضع  اإلثنين 
لدي  كان  »إذا  جنيف  في  األسبوع  في  مرتين  يعقده  مؤتمر 
أمنية سحرية لتحسين أمر يمكننا تحسينه فعال وتغيير الواقع 
فهي التأكد من وضع كل فرد خالط مصابا بفيروس كورونا 

في الحجر للفترة الالزمة لوقف انتقال العدوى«.
أدهانوم  تيدروس  للمنظمة،  العام  المدير  وقال 
الفيروس  هذا  لكن  سئموا،  الناس  أن  »أعلم  غيبريسوس: 
لينتشر  أن يعود  لم نبق متيقظين يمكنه  أنه في حال  أثبت 

بسرعة ويهدد المستشفيات واألنظمة الصحية«.
السفر في تونس،  عربيا، تظاهر أصحاب وموظفو وكاالت 
قطاع  يواجهه  الذي  الصعب  الوضع  على  لالحتجاج  الثالثاء، 
»كوفيد  وباء  من  تضررا  األكثر  من  يعتبر  الذي  السياحة 
وتجمع  بالدعم.  وعودها  بتنفيذ  الدولة  ولمطالبة   »19
وركنوا  بالعاصمة  السياحة  وزارة  مقر  أمام  المحتجين  مئات 
كتب  الفتات  ورفعوا  الشارع،  طول  على  السياحية  حافالتهم 
عليها »وكاالت السفر مهددة باالندثار« و»يوم غضب وكيل 

السفر«.
كما طالب المحتجون الحكومة التونسية بااللتزام بوعودها 
السياحة،  قطاع  في  للناشطين  مالية  مساعدات  بتقديم 
وقال  للبنوك.  ديونهم  وسداد  األزمة  تجاوز  من  ليتمكنوا 
عطوش  بن  جابر  السفر  لوكاالت  التونسية  الجامعة  رئيس 
صرخة  بمثابة  هي  االحتجاجية  »الوقفة  برس«:  لـ»فرانس 
مهددون  ونحن  يحتمل  ال  الوضع  ألن  السفر،  لوكالء  فزع 

باالندثار«.
ويمثل قطاع السياحة في تونس 14 % من إجمالي الناتج 
ألف عامل،   400 نحو  الرسمية ويشغل  لألرقام  وفقا  الداخلي 
ما  منذ  يعرفه  لم  انتعاش  بداية   2019 العام  في  وقد شهد 
قبل ثورة 2011 وزار البالد نحو 9.5 مليون سائح. وأتى وباء 
»كوفيد 19« ليزيد من تعميق األزمة ودفع بالقطاع في دوامة 
جديدة، خصوصا بالنسبة إلى المستثمرين في قطاع الفنادق.
وأغلقت نحو 50 % من وكاالت السفر أبوابها بسبب توقف 
نشاطها، وفقا للجامعة العامة لوكاالت السفر. وقال عزيز بن 
عيسي وهو صاحب وكالة سفر: »نحن في خطر وفي محنة«. 
لم  والسلطات  مارس...  منذ  كبيرة  كارثة  »نعيش  مضيفا: 
 180 بقيمة  مساعدات  السياحة  قطاع  بمنح  وعودها  تنفذ 
330 ألف سائح  20 سبتمبر، زار تونس  مليون يورو«. وحتى 
أكبر  وهما  وروسيا  الجزائر  سياح  غاب  بينما  فقط،  أوروبي 
سوقين بالنسبة لتونس بسبب الوضع الوبائي في البلدين. 
كما انهارت الحجوزات الفندقية بنسبة 80 % ولم تتجاوز 4.6 

مليون ليلة منذ مطلع العام 2020.
بتراجع  إجماال  السياحية  المداخيل  تدهورت  لذلك  وتبعا 

بنسبة 60 % وبنحو 491.4 مليون يورو حتى 20 سبتمبر.

استئناف الصالة باملسجد الحرام في السعودية
للحد  المفروضة  القيود  السعودية  سلطات  تخفيف  مع 
في  الرسمية  السلطات  فتحت   ،»19 »كوفيد  جائحة  من 
البالد، األحد، المسجد الحرام في مكة أمام المصلين للمرة 
 15 إلى  المعتمرين  عدد  وزادت  أشهر،  سبعة  منذ  األولى 

ألفا يوميا.
طوال  وقت  أي  في  أداؤها  يمكن  التي  العمرة،  وتجذب 
العالم كل عام،  أنحاء  العام، ماليين المسلمين من جميع 
ولكن تم تعليقها في مارس في إطار إجراءات احترازية غير 
مسبوقة اتخذت للحد من تفشي الجائحة، حسب »فرانس 

برس«.
وسمحت السلطات لـ40 ألفا من مواطنيها  والمقيمين 
على أراضيها بدخول المسجد الحرام للصالة و15 ألفا ألداء 
العمرة وسط تدابير صحية احترازية مكثفة. وذكرت وكالة 
األنباء السعودية الرسمية »واس« األحد »أدى المواطنون 
مع  اليوم  الحرام  المسجد  في  الفجر  صالة  والمقيمون 
من  للعمرة  التدريجية  العودة  من  الثانية  المرحلة  بدء 
مناسك  ألداء  المملكة  داخل  من  والمقيمين  المواطنين 

العمرة«.
جزئيا  السعودية  سمحت  الحالي،  الشهر  ومطلع 
بأداء  شخص  آالف  لستة  السماح  عبر  المناسك  باستئناف 

العمرة يوميا.
التي بدأت األحد، تمت زيادة  الثانية  المرحلة  وبموجب 
عدد المعتمرين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة 
ليصبح نحو 15 ألف معتمر. وسيسمح بدخول 40 ألف مصل 

حدا أقصى إلى الحرم المكي ألداء الصلوات اليومية.
من  األول  في  سيسمح  الثالثة،  المرحلة  وبموجب 

نوفمبر للقادمين من الخارج بالدخول، وسيتم رفع الطاقة 
االستيعابية لتصبح 20 ألف معتمر في اليوم ويسمح لـ60 
ألف شخص بأداء الصالة في الحرم. وذكر اإلعالم المحلي 
أنه تم اتخاذ حزمة من اإلجراءات االحترازية. وسيتم تعقيم 
المسجد الحرام عشر مرات يوميا، وتعقيمه قبل دخول كل 
فوج وبعد خروجه منه. وسيمنع أيضا الوصول إلى الكعبة 
والحجر األسود. وذكرت السلطات في مكة أنه تم تركيب 

أجهزة لقياس درجات حرارة المعتمرين.

إلى  العمرة  ستعيد  أنها  السعودية  السلطات  وأكدت 
المختصة  الجهة  تقرر  »عندما  االستيعابية  طاقتها  كامل 
زوال مخاطر الجائحة«. كما شملت اإلجراءات االحترازية غير 
المسبوقة فريضة الحج التي اقتصر أداؤها هذا العام على 
نحو عشرة آالف حاج، جميعهم من داخل المملكة، في حين 
الفريضة.  حاج  مليون   2.5 نحو  أداء  الماضي  العام  شهد 
واألحد بلغت حصيلة »كوفيد 19« في السعودية أكثر من 

342 ألف إصابة و5185 وفاة، منذ بدء الجائحة.

مكة المكرمة - وكاالت

●   مصلون في المسجد الحرام بمكة

باتي،  صامويل  المدرس  مقتل  من  أيام  ثالثة  بعد 
عمليات  سلسلة  اإلثنين،  الفرنسية،  السلطات  أطلقت 
أعداء  ضد  »معركة  بشن  وتوعدت  اإلسالمي  التيار  ضد 

الجمهورية«، مما أدى إلى توقيف أفراد جدد.
وأوقفت الشرطة خمسة عشر شخصا، من بينهم أربعة 
الذين  اإلرهاب  مكافحة  محققو  واستجوبهم  تالميذ، 
يسعون لمعرفة ما إذا كان القاتل، وهو روسي شيشاني 
مع  صلة  على  الشرطة،  وقتلته  عاما   18 العمر  من  يبلغ 

متورطين، وفق »فرانس برس«.
باتي  السيد  »تحديد«  تم  إنه  مطلع  مصدر  وقال 
للقاتل عبداهلل أنزروف »من قبل واحد أو أكثر من تالميذ 
األشخاص  بين  ومن  يبدو«.  ما  على  أجر  لقاء  المدرسة، 
الجدد الذين تم توقيفهم رجل دين بـ»اإلرهاب« وأعلن 
أنه كان على اتصال بالفاعل قبل حدوث  »بشكل عفوي 

الواقعة«، حسب مصدر قضائي.
وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان إن »فتوى« صدرت 
بحق المدرس، الذي قتل الجمعة بالقرب من مدرسة في 
قبل  من  أونورين،  سانت  كونفالن  الباريسية  الضاحية 
والد تلميذ وناشط إسالمي، هما قيد الحجز، ألنه عرض 

على تالمذته رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمدا.
»مضايقة« اإلسالميين

مجلس  اجتماع  بعد  اإلثنين  صباح  العمليات  وبدأت 
الدفاع، الذي عقد األحد، وستتواصل في األيام المقبلة. 
في نهاية االجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة 
مع رئيس الوزراء جان كاستكس وخمسة وزراء والمدعي 
العام لمكافحة اإلرهاب جان فرانسوا ريشار، أعلن ماكرون 
عن »خطة عمل« ضد »الكيانات والجمعيات أو األشخاص 
ينشرون  الذين  المتطرفة«  الدوائر  من  المقربين 

الدعوات للكراهية.
تستهدف  العمليات  أن  إلى  دارمانان  الوزير  وأشار 
صلة  على  بالضرورة  ليسوا  األفراد  من  »عشرات 
صامويل  التاريخ  أستاذ  قتل  جريمة  بشأن  بالتحقيق« 
باتي، لكنها تهدف إلى »تمرير رسالة: )...( لن ندع أعداء 
به  محيطون  وأكد  واحدة«.  دقيقة  يرتاحون  الجمهورية 
أنه سيتم إجراء نحو عشرين عملية تفتيش إداري كل يوم 

لـ»مضايقة« و»زعزعة استقرار« هذا التيار.
 51 مقار  ستزور  الدولة  أجهزة  أن  دارمانان  وأعلن 
حلها«  »سيتم  منها  العديد  وأن  األسبوع،  خالل  جمعية 
بشكل  يرغب  إنه  الوزير  وقال  الوزراء.  مجلس  من  بقرار 

فرنسا«،  في  اإلسالموفوبيا  ضد  »التجمع  بحل  خاص 
مؤكدا أن هذا الكيان »متورط علنا« وهناك »عدد معين 

من العناصر يسمح لنا بالتفكير أنه عدو للجمهورية«.
»مدينة  سيتي«  »بركة  منظمة  أيضا  دارمانان  وذكر 
التي أسسها مسلمون ذوو نزعة  الحكومية  البركة« غير 
تحت  الخميس،  يمو،  إدريس  رئيسها  ووضع  سلفية. 
المراقبة القانونية في إطار تحقيق في قضية تحرش على 
موقع  على  الجمعية  وردت  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
أن  بعد  الجنون  أصابه مس من  الوزير  »أن  »فيسبوك« 
فشل في العثور على أي شيء ضد منظمتنا غير الحكومية، 
واستغل االنفعال الذي أثارته المأساة«. وأضاف الوزير أنه 
تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر اإلنترنت 
استهدفت »كل من عبر عن أسفه وقال بطريقة أو بأخرى 

إن األستاذ جلب األمر لنفسه«، مؤكدا حدوث توقيفات.
أكد رئيس الوزراء جان كاستكس أن »الخوف والظالمية 
سيما  ال  أخرى«،  »إجراءات  عن  وأعلن  أبدا«،  يسودا  لن 
الكراهية  و»مكافحة  الجمهورية«  »أعداء  جمعيات  ضد 
على اإلنترنت« و»على معلومات ومراقبة هذه الشبكات«، 
وكذلك إزاء »سالمة المعلمين« في المدارس. وخلف قتل 
فرنسا.  أنحاء  في مختلف  باتي صدمة  المدرس صمويل 
التعبير  حرية  عن  دفاعا  األحد  اآلالف  عشرات  وتظاهر 

ورفض »الظالمية«.

تأبين وطني
وفيما استقبل ماكرون عائلة المدرس، اإلثنين، افتتح 
فعل  كما  صمت،  بدقيقة  جلسته  األوروبي  البرلمان 
التاريخ  بأستاذ  أشادت  كما  الفرنسي.  الشيوخ  مجلس 
حيث  باريس،  في  الخاصة  الجنايات  محكمة  والجغرافيا 
تتم محاكمة 14 متهما بالتورط في هجمات يناير 2015 
المجلس  ممثلي  الجمهورية  رئيس  والتقى  باريس.  في 
إلى  الجمعة  ليل  ندد  الذي  اإلسالمية،  للديانة  الفرنسي 
السبت بـ»من يبحثون عن سبب لهذه الجريمة النكراء«. 
واجتمع األئمة بعد الظهر أمام مدرسة باتي، وأعربوا عن 
الشرطة والدرك  »غضبهم«. وبعد ان اجتمعت مع قادة 
الثالثاء،  شيابا،  مارلين  المواطنة  وزيرة  التقت  اإلثنين، 
ومنصات  االجتماعية  للشبكات  الفرنسية  الفروع  رؤساء 
»فيسبوك« و»تويتر« و»يوتيوب« و»تيك توك« و»سناب 

شات« من أجل »محاربة اإلسالمية السيبرانية«.
تقديم  على  المتطرف  واليمين  اليمين  وتنافس 
»المتطرفة«  المساجد  إغالق  من  اإلثنين،  مقترحات 
الهجرة، بما  إلى وقف  المتطرفين  وطرد األئمة األجانب 
في ذلك تضمين الدستور أسبقية قواعد الجمهورية، أو، 
اقترح رئيس بلدية نيس »جنوب شرق« كريستيان  كما 
الشرطة »مرجعا علمانيا«  أن تصبح  »اليمين«  إستروزي 

في المدارس.

األميركي  اإلعالن  بعد  السودان  يستعد 
الدول  قائمة  من  لشطبه  االستعداد  حول 
الراعية لإلرهاب، التخاذ إجراءات من شأنها أن 
تنعش الوضع االقتصادي المتأزم في البالد، 
معوال خصوصا على إعفاء محتمل من ديون 

تتجاوز قيمتها ستين مليار دوالر.
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  وأبدى 
السودان  لشطب  استعداده  اإلثنين،  مساء 
من القائمة األميركية للدول الراعية لإلرهاب، 
مبلغ  تدفع  أن  على  الخرطوم  مع  اتفاق  بعد 
لمتضررين  تعويضات  دوالر  مليون   335
من اعتداءات استهدفت مصالح أميركية في 
العالم خالل حكم الرئيس عمر البشير، حسب 

»فرانس برس«.
الحكومة  واقعا، تطوي  أصبحت  حال  وفي 
السودانية االنتقالية عبر هذه الخطوة، صفحة 
عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبالد في 
قبل  الجيش  أطاحه  الذي  البشير،  حكم  ظل 
أكثر من سنة. وقال رئيس الوزراء السوداني 
التلفزيون  بثه  بيان  في  حمدوك  عبداهلل 
يؤهل  القرار  »هذا  الثالثاء:  فجر  الرسمي 
السودان لإلعفاء من الديون«. وأضاف: »نحن 
اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دوالر، بهذا 

القرار يفتح المجال لإلعفاء«.
فتح  على  »يساعد  القرار  أن  أيضا  واعتبر 
واإلقليمية  الدولية  االستثمارات  أمام  الباب 
واالستفادة من التكنولوجيا، إذ بقينا أكثر من 
عقدين محرومين من ذلك نتيجة للعقوبات«. 
وعقد وزيرا المالية والخارجية ومحافظ البنك 
مؤتمرا  الثالثاء،  السودان،  في  المركزي 
وقال  األميركي.  القرار  على  للتعليق  صحفيا 
وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين: »هذه 
إلشكاالتنا  حال  ليست  األميركية(  )الخطوة 

ولكنها البداية«.
وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي: »نحن 
هو  بنظام  أصبنا  ولكننا  إرهابيا  شعبا  لسنا 
إلى  العودة  اآلن سنبدأ   )..( بذلك  ما صبغنا 
حضن العالم«. وأضافت: »سنحصل على حزم 
من جهات متعددة مثل آلية مساعدة الدول 

الفقيرة )..( وهذه اآللية ستمكننا من الحصول 
على 1.7 مليار دوالر سنويا«.

أن  إلى  السودانية  الوزيرة  وأشارت 
جوهري  تغيير  له  يحدث  لن  »االقتصاد 
فورا«، لكنها أوضحت أن المؤسسات المالية 
تسترجع  أن  القرار  بعد  يمكنها  السودانية 
الدولية.  المالية  المؤسسات  مع  العالقات 
الخارج  من  التحويالت  استئناف  يمكن  كما 
عبر المصارف. وكشفت أن ذلك لكي يتحقق 
»يتطلب منا تعديل سعر الصرف الرسمي«. 
الرسمية في السودان  العملة  وتشهد قيمة 
بين  هائال  تفاوتا  األميركي  الدوالر  أمام 
والموازي  جنيها(   55=1$( الرسمية  السوق 

)$1=250 جنيها(.
مع  خطوات  بدأنا  »اآلن  علي:  وقالت 
مصرف سيتي بنك الذي كانت له مكاتب عدة 
السودان  بأن  وأفادت  السودان«.  في  سابقا 
يدين للواليات المتحدة بـ700 مليون دوالر 

»ونحتاج لجدولتها حتى نستطيع سدادها«.
على   1993 العام  منذ  السودان  وأدرج 
الالئحة األميركية للدول الراعية لإلرهاب وهو 
خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية. وكان 
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن استقر 
السودان،  البشير لوقت طويل في  في عهد 
الذي اتهم بدعم جهاديين فجروا السفارتين 

إلى  أدى  ما  وتنزانيا،  كينيا  في  األميركيتين 
آالف  خمسة  نحو  وجرح  شخصا   224 مقتل 

آخرين.
وأعلن الرئيس األميركي أيضا التوصل إلى 
تعويضات  السودان في شأن دفع  مع  اتفاق 
في  سقطوا  الذين  األميركيين  لعائالت 
وكتب   .1998 العام  في  أفريقيا  اعتداءات 
انتظار،  طول  »بعد  »تويتر«:  على  ترامب 
كبيرة  وخطوة  األميركي  للشعب  العدالة 
السيادة  مجلس  رئيس  واعتبر  للسودان«. 
أن  البرهان  عبدالفتاح  أول  الفريق  االنتقالي 
للشعب  تقدير  ينطوي على  ترامب  أعلنه  ما 

السوداني.
وكتب على »تويتر«: »هذه الخطوة البناءة 
التي  الدول  قائمة  من  السودان  اسم  إلزالة 
الكبير  التقدير  فيها  يتأكد  اإلرهاب  ترعى 
السودان  في  حدث  الذي  التاريخي  للتغيير 

ولنضال وتضحيات الشعب السوداني«.
وتحكم السودان منذ أكثر من سنة حكومة 
العسكريين  بين  اتفاق  ثمرة  هي  انتقالية 
االحتجاج  وقادة  البشير،  عمر  أطاحوا  الذين 
بعد  ألشهر  تواصل  الذي  ضده،  الشعبي 
وحددت  مدني.  بحكم  للمطالبة  سقوطه 
تنتهي  سنوات  بثالث  االنتقالية  المرحلة 

بتنظيم انتخابات حرة.

الخرطوم تستعد لتوديع عقود من المقاطعة الدولية

مساع سودانية إلنعاش االقتصاد املتأزم
بعد الشطب من قائمة «اإلرهاب»

●   رئيس الوزراء السوداني عبد اهلل حمدوك

●   شرطيون فرنسيون يقفون تكريمًا لألستاذ صمويل باتي في بوردو
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صفوف طويلة من الناخبين أمام مراكز االقتراع المبكر

الواليات األميركية الحاسمة مقصد ترامب األخير قبل أسبوعني من االنتخابات

في هياليه، الحي الشعبي في ميامي، حيث يقطن العديد 
البالغ  ليريانو  يوليسيس  كان  األميركيين،  الكوبيين  من 
األميركي  العلم  بألوان  قبعة  مرتديا  عاما   51 العمر  من 
ترامب،  سينتخب  إنه  وقال  بصوته.  لإلدالء  دوره  وينتظر 
ألنه »أعطى األولوية لالقتصاد« قبل الوباء، مضيفا: »هو 

يشبهنا«. شخص 
ويحظى التصويت المبكر بانتباه كبير هذا العام، وهو 
بلغ مستويات غير مسبوقة انعكست بصفوف طويلة أمام 

مراكز االقتراع في الواليات التي بدأ فيها االنتخاب.
ترامب  هاجم  حملته،  فريق  مع  هاتفية  مكالمة  وخالل 
مرة جديدة بحدة الطبيب أنطوني فاوتشي، الذي يحظى 
خلية  في  والعضو  المتحدة  الواليات  في  شديد  باحترام 
األبيض.  البيت  في  »كوفيد19-«  بوباء  المتعلقة  األزمة 
اإلصغاء  من  تعبوا  »تعبوا،  الناس  إن  ترامب  وقال 
لفاوتشي وكل هؤالء األغبياء«، فيما أسفر الوباء عن وفاة 

220 ألف شخص في الواليات المتحدة. نحو 
وسائل  بحضور  جرى  الذي  االتصال  في  ترامب  وتابع 
أو  ألف   700 نحو  توفي  لكان  إليه،  أصغينا  »لو  إعالم: 
800 ألف شخص«. وأعلن ترامب أيضا أنه سيجري خمسة 
الحملة  من  األخيرة  المرحلة  هذه  في  اليوم  في  لقاءات 

االنتخابية.
 29 أدلى  الرئاسية،  االنتخابات  من  يوما   15 وقبل 
مليون أميركي بأصواتهم في كل أنحاء البالد، شخصيا أو 
عبر البريد، وهو ما يساوي نحو خمس المشاركة الشاملة 

المستقلة. بروجكت«  »إلكشن  منظمة  وفق  المتوقعة، 
مبكرا،  بكثافة  التصويت  إلى  الديمقراطيون  ودعا 
في  »كوفيد19-«.  وباء  تفشي  وسط  احترازي  كإجراء 

مواجهة ذلك، يندد ترامب بنهج من شأنه أن يؤدي إلى 
بأدلة، وتعهد  أقواله  أن يدعم  االنتخابات، دون  »تزوير« 
يوم  بأعداد كبيرة  التصويت  إلى  ناخبيه سيتوجهون  بأن 

تنبئ بخسارته. التي  االستطالعات  لتكذيب  نوفمبر،   3
وحسب جريدة »ميامي هيرالد«، عين المعسكران فرقا 

النتائج، من شأن  من المحامين تحسبا لتقارب شديد في 
المتحدة. المقبل للواليات  الرئيس  حسمه أن يحدد اسم 

المناظرة ال ميكروفونات في 
واألخيرة  الثانية  المناظرة  إلى  األنظار  تتجه  وفيما 
أعلنت  وبايدن،  ترامب  بين  الخميس،  اليوم  المقررة، 

هذه  قواعد  تعديل  سيتم  أنه  الرئاسية  المناظرات  لجنة 
حين  المرشح  عن  الميكروفون  قطع  خصوصا  المناظرة، 
تكرار  دون  للحيلولة  وذلك  الكالم،  في  دوره  يكون  ال 

المناظرة األولى. الذي ساد  التشويش 
كل  أمام  سيكون  المناظرة  خالل  إنه  اللجنة  وقالت 
سؤال  عن  لإلجابة  دقيقتين  مدة  وبايدن  ترامب  من 
الندوة، وخالل هذا  مدير  أحدهما  على  أو  عليهما  يطرحه 
اآلخر  المرشح  عن  مقطوعا  الميكروفون  سيكون  الوقت 
المفترض به أن ينصت إلى إجابة منافسه. وما إن ينهي 
يتحول  لإلجابة،  المخصصتين  دقيقتيه  المرشحين  كال 
األمر عندها إلى نقاش مفتوح بينهما، فيصبح بإمكانهما 
في  مفتوحة  ميكروفوناتهما  تاليا  وتكون  مباشرة  التحاور 

نفسه. الوقت 
يحترم  أن  في  »ترغب  إنها  بيان  في  اللجنة  وقالت 
الذي سيدفع  األمر  بهما،  الخاص  الكالم  وقت  المرشحان 

المشاهدين«. لما فيه صالح  العام  النقاش 
انتقاد  إلى  ترامب،  حملة  مدير  ستيبين،  بيل  وسارع 
ترامب  »الرئيس  إن  بيان  في  وقال  بشدة.  اللجنة  قرار 
تغييرات  كانت  مهما  بايدن،  جو  مناظرة  على  حريص 
محاولة  في  متحيزة،  لجنة  تقررها  التي  األخيرة  اللحظة 
أن  وأضاف  المفضل«.  لمرشحها  ميزة  لتوفير  منها  أخيرة 
بايدن،  هانتر  قضية  طرح  المناظرة  خالل  يعتزم  ترامب 
من  أسبوعين  قبل  بانتظام  يفعل  كما  بايدن،  جو  نجل 
االنتخابات. وشدد ستيبين على أنه »إذا لم تسأل وسائل 
ذلك،  الرئيس  فسيفعل  األسئلة،  هذه  بايدن  جو  اإلعالم 

ولن يكون هناك مفر لبايدن«.
ترامب  قاطع  سبتمبر،  في  األولى  مناظرتهما  وخالل 
نائب  قاطعه  حين  في  مرة،   71 الديمقراطي  منافسه 
»أكسيوس«  لموقع  وفقا  مرة،   22 السابق  الرئيس 

اإلخباري.
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االنتخابات األميركية 2020
قبل أسبوعين من االنتخابات الرئاسية األميركية، واصل 

الرئيس دونالد ترامب ماراثون التجمعات االنتخابية عبر 
زيارته بنسلفانيا التي تعد من الواليات الحاسمة للنتيجة 

غداة بدء التصويت المبكر في فلوريدا.
واإلثنين في أريزونا، الوالية األخرى التي تحوز أهمية كبرى 

بالنسبة إلى حسم نتيجة االنتخابات، وعد بـ»االزدهار« في 

حال فوزه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. وقال ترامب 
أيضا الذي تعافى بالكامل من إصابته بفيروس »كورونا 

المستجد« إن الوباء شارف على النهاية، وفق »فرانس برس«.
وأوضح أمام حشد جاء الستقباله في تاكسون: »اللقاحات 

تصل«، مضيفا: »وسنعود إلى الحياة الطبيعية«.
والرئيس الجمهوري، الذي واجهت إدارته أزمة الوباء 

انتقادات شديدة، متراجع في نتيجة استطالعات الرأي 
على المستوى الوطني وفي غالبية الواليات الحاسمة في 

االنتخابات. لكنه متعادل تقريبا مع جو بايدن في استطالعات 
الرأي في فلوريدا، حيث اصطف اإلثنين العديد من الناخبين 

الذين كانوا يضعون الكمامات أمام بلدية ميامي على سبيل 
المثال للتصويت المبكر.

 قبل 15 يوما من االستحقاق الرئاسي أدلى
 29 مليون أميركي بأصواتهم شخصيا أو عبر البريد

مع تقدم بايدن في استطالعات الرأي تشعر 
اإلمارات والسعودية بالقلق من إمكانية 

»العودة عن العقوبات المفروضة على إيران«

خالل زيارته األولى إلى السعودية قبل أكثر من ثالث 
الرئيس األميركي دونالد ترامب على  سنوات، رقص 
فضي،  بسيف  متسلحا  التقليدية  الموسيقى  أنغام 
ودشن مسار تغيير سياسي جوهري في المنطقة عبر 
إرساء تحالف قوي بين إدارته ودول خليجية في مواجهة 

إيران.
وقبل أسابيع من االنتخابات الرئاسية في الواليات 
لشريكهم  الدعم  المنطقة  في  قادة  يقدم  المتحدة، 
في واشنطن الساعي إلى الفوز بوالية ثانية يتوقع أن 
تواصل حرق الجسور مع إيران، ومن تجليات هذا الدعم 
الخليج  في  غير مسبوق إلسرائيل  قدم  توفير موطئ 

الثري، حسب »فرانس برس«.
وتتناقض عالقات ترامب الوثيقة مع دول الخليج مع 
العالقة الفاترة التي ربطت هذه الدول الغنية بالنفط 
بسلفه باراك أوباما، الذي أثار بإبرامه االتفاق مع إيران 

حول ملفها النووي، مخاوف السعودية وجيرانها.
في  األوسط«  الشرق  »معهد  في  الباحثة  وحسب 
واشنطن، راندا سليم، فإن إدارة ترامب جعلت العالقة 
بين الواليات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 
»تتمحور حول األشخاص بشكل أكبر )...( وبدرجة أقل 

حول المؤسسات«.
جو  خلف  الرأي  استطالعات  في  ترامب  تخلف  ومع 
إدارة  في  الرئيس  نائب  منصب  شغل  الذي  بايدن، 
أوباما، قد تكون المنطقة مرة أخرى على أعتاب تغييرات 
جديدة، خصوصا أنه من المرجح أن يعيد بايدن في حال 
فوزه، اعتماد مواقف أكثر تقليدية بشأن حقوق اإلنسان 
التي تتعرض النتهاكات عدة في عدد من دول الخليج، 

حسب منظمات غير حكومية، وصفقات األسلحة.
ويقول مسؤول خليجي لـ»فرانس برس« طلب عدم 
الكشف عن هويته: »الزيارة التاريخية في مايو 2017 
كانت بداية لعالقة استثنائية مع رئيس أميركي. لقد 
فتحت أبوابا كثيرة«. ويضيف: »صناع القرار هنا يريدون 
منطقيا أن تظل تلك األبواب مفتوحة، لكنهم ليسوا 

مغمضي األعين. هم يستعدون للسيناريو اآلخر«.

استقبال حار
للواليات  كرئيس  له  خارجية  رحلة  أول  وفي 
المتحدة في مايو 2017، حظي ترامب باستقبال حار 

زعماء  وخاطب  ذهبية  ميدالية  وتقلد  السعودية.  في 
ومتجنبا  إيران  مع  لمواجهة  العنان  مطلقا  مسلمين، 

موضوع حقوق اإلنسان في المملكة.
إستراتيجيته  ولدت  تلت،  التي  السنوات  وفي 
األحداث  من  سلسلة  التقليدية  وغير  االندفاعية 
اإلقليمي.  المشهد  رسم  أعادت  التي  المتسارعة 
رسخت  إذ  تشددا،  أكثر  اإليرانيين  جعلت  أنها  كما 
في  جيرانهم  مع  »المفاوضات  بأن  قناعة  لديهم 
إضعاف  على  تعمل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
انسحب  فقد  سليم.  حسب  تقويتها«،  ال  إيران 
مع   2015 العام  المبرم  النووي  االتفاق  من  ترامب 
قاسم  النافذ  اإليراني  الجنرال  باغتيال  وأمر  إيران، 
القدس،  إلى  األميركية  السفارة  ونقل  سليماني، 
منطقة  في  ووجودها  العسكري  بالده  دور  وقلص 
ووجدت  التاريخية.  إستراتيجيتها  فقدت  أنها  يعتقد 
الخليج،  في  عام  السياسات صدى جيدا بشكل  هذه 
رغم عدم اتخاذ ترامب إجراءات حاسمة بشأن أحداث 
كبرى بينها الهجمات ضد »أرامكو« في 2019 التي 
محللي  كبيرة  وتقول  إيران.  على  فيها  باللوم  ألقي 
الخليج في معهد »مجموعة األزمات الدولية« إلهام 
تصور  في  تشتركان  واإلمارات  »السعودية  فخرو: 
في  التقليديين  حلفائها  عن  تخلت  أوباما  إدارة  أن 
السعودية عالقاتها  الخليج«. وتضيف: »لقد حسنت 
مع إدارة ترامب بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
إيران  على  قصوى«  ضغوط  فرض  واشنطن  قرار 

وقطاعها النفطي.
حقق  نوفمبر،  في  االنتخابات  موعد  اقتراب  ومع 
اتفاق  انتصارا خارجيا كبيرا من خالل رعايته  ترامب 
وقعت  كما  وإسرائيل.  اإلمارات  بين  عالقات  تطبيع 
السعودية  بالسياسات  المتأثرة  البحرين  مملكة 
أن  محللون  ورأى  العالقات.  لتطبيع  مماثال  اتفاقا 

توقيت االتفاقين دون مباركة الفلسطينيين، محاولة 
الخارجية  السياسة  في  ثمين  بنصر  ترامب  لتزويد 
على  ذلك  تأثير  محدودية  رغم  االنتخابات،  قبل 

العملية االنتخابية بحد ذاتها.

رقصة صعبة
استطالعات  في  بايدن  تقدم  مع  أنه  فخرو  وترى 
الرأي، تشعر اإلمارات والسعودية بالقلق من إمكانية 
في  إيران«  على  المفروضة  العقوبات  عن  »العودة 
ظل إدارة ديمقراطية. كما أن ترامب »أكثر استعدادا 
الدول  هذه  إلى  األسلحة  مبيعات  تمضي  أن  لضمان 
تبذل  أن  ويستبعد  الخبيرة.  حسب  وبسرعة«،  قدما 
إدارة بايدن مثل هذه الجهود إليصال األسلحة إلى دول 

الخليج.
ألبحاث  الدولي  »ستوكهولم  معهد  أرقام  وتظهر 
السالم« أن مبيعات األسلحة األميركية إلى السعودية 
إلدارة  مبيعات  أعلى  ثاني  كانت  و2019   2017 بين 
و2000،   1993 عامي  بين  كلينتون  بيل  بعد  واحدة 
ما يشير إلى أن والية ترامب األولى قد تحقق مبيعات 
إلى جانب ذلك،  قياسية مع احتساب مبيعات 2020. 
للسعودية  المناهضة  القرارات  األبيض  البيت  عارض 
في الكونغرس، على خلفية حربها المثيرة للجدل في 
اليمن وجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي 

في 2018.
كتابه  في  وودورد  بوب  الشهير  الصحفي  وروى 
»غضب«، أن ترامب قال له في مقابلة ردا على سؤال 
بن  محمد  األمير  السعودي،  العهد  ولي  عالقة  عن 
سلمان، الذي تولى منصبه بعد أسابيع قليلة من زيارة 
ترامب للمملكة، بقتل خاشقجي في قنصلية بالده في 
منطقة  تستعد  ذلك،  ومع  أنقذته«.  »لقد  إسطنبول: 
الخليج خصوصا السعودية، الحتمال العودة إلى التعامل 

مع إدارة ديمقراطية.
وتقول راندا سليم: »طالما أن محمد بن سلمان هو 
ولي العهد، وإذا كان سيتولى العرش في السنوات األربع 
المقبلة، فإن العالقات األميركية السعودية ستدخل في 
في  وستستمر  عميق  حالة جمود  في  األحوال  أحسن 
المعاناة من عواقب مقتل جمال خاشقجي«. وستحاول 
طاولة  إلى  مجددا  إيران  جر  األرجح  على  بايدن  إدارة 
األوسط  الشرق  الخبير في شؤون  ويرى  المفاوضات. 
جيمس دورسي أن »األمر سيكون صعبا بالنسبة إلى 
السعوديين، لكن في نهاية المطاف سيكون عليهم 

التعايش معه«. وتابع: »ستكون رقصة صعبة«.

العالقات بني واشنطن وأوروبا على »جهاز 
اإلنعاش« في عهد الرئيس الجمهوري

ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  استقبلت  استثنائي،  بتحذير 
في 2016 فوز دونالد ترامب في االنتخابات، مرددة أنها ستتعاون 
القيم الديمقراطية، لكن لم  الرئيس األميركي شرط احترامه  مع 

تتحسن األمور مذاك.
في  المتشددة  ترامب  خطوات  أحدثت  سنوات،  أربع  وبعد 
عن  معبرة  بتغريدات  مرارا  عنها  كشف  التي  الخارجية،  السياسة 
غضبه، شرخا ليس مع ألمانيا فحسب، بل مع معظم دول أوروبا، 

حسب »فرانس برس«.
وقالت سودها ديفيد-ويلب من مركز »صندوق مارشال األلماني 
للواليات المتحدة« إن »العالقة عبر األطلسي باتت فعليا على جهاز 
الديمقراطي جو  أنه حتى وإن فاز المرشح  اإلنعاش«. وأفاد خبراء 
بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر، فلن يكون هناك حل سحري 

يردم الهوة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة.
لألبحاث«  بيو  »مركز  أخيرا  أجراها  للرأي  استطالعات  وأظهرت 
إلى  تراجعت  األوروبيين  أوساط  في  المتحدة  الواليات  صورة  أن 
ينظرون  األلمان  من   %  26 إال  يعد  لم  حيث  قياسية،  مستويات 

بشكل إيجابي اآلن إلى القوة العظمى.
يمكن  أنه  هاوس«  »شاتهام  مركز  من  بروس ستوكس  وأفاد 
إرجاع »الحكم القاسي« هذا إلى االعتقاد السائد بأن حكومة ترامب 
أن  ديفيد-ويلب  وتضيف  المستجد«.  كورونا  أزمة  إدارة  »أساءت 
العديد من  هناك  أن  ويعتقدون  أميركا  إلى  ينظرون  »األوروبيين 
أن  يمكنها  كيف  وبالتالي  البالد،  تفكك  التي  الداخلية  المسائل 

تكون شريكا جيدا )في وقت كهذا(؟«.

خصم
واالتفاق  للمناخ  باريس  اتفاقية  من  انسحابها  من  وانطالقا 
الفوالذ  واردات  على  رسوم  فرض  إلى  وصوال  اإليراني  النووي 
واأللمنيوم من االتحاد األوروبي وإضعاف منظمة التجارة العالمية، 
األوروبيون  يوليها  التي  للتعددية  األخرى  تلو  ضربة  ترامب  وجه 
أهمية بالغة كنهج في التعامل مع التحديات الدولية. وصدم حلفاء 
التجارة  بالده حينما وصف االتحاد األوروبي بأنه خصم في مجال 

بينما »أخاف الناس« بتودده لروسيا، حسب ستوكس.
لالتحاد  الدورية  الرئاسة  تتولى  التي  ألمانيا،  كانت  ولطالما 
لعل  عديدة،  ألسباب  ترامب  غضب  عاصفة  عين  في  األوروبي، 
أبرزها إخفاقها في بلوغ أهداف حلف شمال األطلسي لإلنفاق على 
الدفاع. وحتى على المستوى الشخصي، ال يخفي أي من أقوى نساء 
أوروبا، التي تغادر منصبها العام المقبل، وسيد البيت األبيض عدم 

استلطاف أحدهما اآلخر.

إثارة  حاول  الذي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وبخالف 
إعجاب ترامب عبر عرض عسكري وعشاء مبهر في برج إيفل قبل 
أن تتردى العالقات بينما، لم تحاول ميركل يوما مالطفة الرئيس 
يونيو  في  أكثر  العالقات  على  الفتور  وطغى  المتقلب.  األميركي 
في  السبع  الدول  لمجموعة  اجتماع  لحضور  دعوة  رفضت  بعدما 
المستجد«.  »كورونا  بفيروس  المرتبطة  المخاوف  جراء  واشنطن 
الجنود  عدد  سيخفض  أنه  ترامب  أعلن  قصير،  بوقت  ذلك  وبعد 
األميركيين المنتشرين في ألمانيا. وقال ستوكس: »لديه مشكلة 

حقيقية في التعامل مع النساء القويات«.
رئيس  غرار  القارة، على  في  الصداقات  أقام بعض  ترامب  لكن 
المهاجرين.  معاداة  يشاطره  الذي  أوربان  فيكتور  المجري  الوزراء 
الجمهوري.  الرئيس  انتخاب  إعادة  دعمه  عن  علنا  األخير  وأعرب 
وقالت جاستينا غوتكوسكا من »مركز دراسات الشرق« إن بولندا، 
التي ستستفيد من إعادة نشر ترامب قوات بالده، اختبرت »إعادة 
مشروع  معارضتها  واشنطن  وتشارك  المتحدة«  الواليات  انخراط 
»نورد ستريم 2« المثير للجدل لمد أنابيب غاز بين روسيا وألمانيا.

إذا فاز بايدن
العالقات  إحياء  إعادة  إلى  حاجة  »فسيرى  بايدن  فاز  حال  وفي 
نائب  يجري  أن  الخبراء  ويتوقع  ديفيد-ويلب.  الحلفاء«، حسب  مع 
حال  فوزه،  من  قصير  وقت  بعد  أوروبا  إلى  زيارة  األسبق  الرئيس 
تحقق ذلك، واالنضمام إلى اتفاقية المناخ وإعادة إطالق المحادثات 
النووية مع إيران. لكن ستتواصل الحساسيات المرتبطة باإلنفاق 
مجموعة  ضد  واشنطن  وحملة   »2 ستريم  و»نورد  الدفاعي 

»هواوي« الصينية العمالقة للتكنولوجيا.
سيتحاشى  كاهله،  »كوفيد19-«  أثقل  اقتصاد  مواجهة  وفي 
أن  يرجح  األكثر حمائية، لكن  ترامب  اتجاهات  األرجح  بايدن على 
أوال«  »أميركا  المفضل  ترامب  شعار  على  قائمة  ما  رؤية  تستمر 
»على  ستوكس:  وقال  الوقت.  لبعض  حساسية  األكثر  للصناعات 
للغاية  منشغلة  ستكون  بايدن  إدارة  أن  يفهموا  أن  األوروبيين 

بالشؤون الداخلية«.
األغلب  على  نفسه  سيحيط  بايدن  أن  يعني  ذلك  أن  وأضاف 
بسياسيين متمرسين في الشؤون الخارجية يمكن االعتماد عليهم 
بدرجة »أكبر من العادة... إلعادة ترتيب األمور بل حتى وضع مسار 
فسيكون  ترامب،  انتخاب  إعادة  حال  في  أنه  إلى  وأشار  جديد«. 
»أربع  بانتظار  األوروبية  العواصم  في  الترقب«  »الكثير من  هناك 

سنوات أخرى عاصفة«.
جدا«  »الممكن  فمن  ثانية  بوالية  ترامب  فاز  وإن  حتى  لكن 
المتحدة واالتحاد األوروبي تشكيل جبهة موحدة عندما  للواليات 
فيروس  غرار  على  مسائل  في  الجانبين،  مصلحة  في  األمر  يصب 

»كورونا المستجد« أو السياسات حيال الصين.

الخليج يحبس أنفاسه: شريك جمهوري من جديد أم ظل ألوباما؟
ملفات مهمة تنتظر حسم الرئاسة األميركية

الخطوات المتشددة للبيت األبيض أحدثت شرخا مع معظم دول القارة

●  ناخبون أمام مركز اقتراع في ميامي

● ترامب يؤدي رقصة تقليدية إلى جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خالل زيارة للرياض

●  قوات أميركية خالل مشاركتها في مناورات للناتو بألمانيا - يناير 2020



اقتصاد

كالم فى األرقام

تريليونات دوالر
زيادة في الدخل العالمي في حال 

التوصل إلى لقاح لعالج فيروس كورونا 
المستجد

قالوا
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كشف ديوان المحاسبة أن شركات األشغال العامة في البلديات تحرم من إسناد 
مشروعات إليها، مع عزوف الجهات العامة عن دعوتها لتقديم عطاءات، فيما يتم 
تفضيل الشركات الخاصة؛ وهو األمر الذي تسبب في انعدام الموارد المالية للشركات 

العامة.
وطالب الديوان بالتعاقد مع هذه الشركات العامة فيما يتم إبرامه من عقود، مع 
ضرورة دعوتها بخطابات مصحوبة بعلم الوصول للتقدم بعروضها، وذلك في خطاب 

موجه إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح واألجهزة.
وجاء في الخطاب أن الديوان سيولي اهتمامًا بدعوات التعاقد الموجهة لشركات 
األشغال العامة هذه، وسيحقق الرقابة المسبقة للتعاقدات، ويراجع الدفعات المصروفة، 
المسبقة  الفحص والدراسة  و»سيكون ذلك شرطًا جوهريًا فيما يجريه من أعمال 
والالحقة لتلك العقود«. وأشار الديوان إلى أن »شركات األشغال العامة بالبلديات هي 
شركات وطنية مساهمة تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتؤول 
ملكيتها إلى جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان والمرافق، ودفعت رؤوس أموالها منه، 

وتعمل أنظمتها األساسية بقرارات صادرة عنه«.

 شركات األشغال العامة تعاني انعدام املوارد املالية

»التعاون القوي بين البلدان، 
وال سيما من الواليات 
المتحدة والصين قد 
يسهم في تضييق فجوة 
الدخل بين الدول الغنية 
والفقيرة«

مديرة صندوق النقد الدولي 
كريستالينا جورجييفا
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عن  )نقال  أوروغواي  بدولة  المصرفي  االتحاد  في  اقتصادي  *خبير 
سينديكيت«(. »بروجيكت  موقع 

الشمول املالي

أنيبال بيالفو*

»يتوجب على الحكومات دعم استخدام 
التقنية املالية ومؤسسات تمويل 

املشاريع الصغيرة، ألنها األنسب لقيادة 
جهود الشمول املالي بما لديها من 

خبرة في العمل مع الناس«

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3617دوالر أميركي
1.6152يورو

1.7701الجنيه االسترليني
0.3631الريال السعودي
0.3707درهم إماراتي

0.2049االيوان الصيني

2020 21  أكتوبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء  
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قد يكون من الصعب في الدول النامية إقناع الناس أن التمويل 
منحرفة  آلية  بالضرورة  ليس  المالي  النظام  وأن  كلمة سيئة،  ليس 
األسئلة  إن  الخارج.  إلى  الوطنية  الثروة  وترسل  فقط  األثرياء  تخدم 
الجوهرية تتعلق بنوعية النظام المالي الذي نريده، وما الذي يمكن 

عمله لتحقيق ذلك.
إن األنظمة المالية األكثر شموال ويمكن الوصول إليها بشكل أكبر 
تزيد من النمو االقتصادي وتقلل من الفقر وانعدام المساواة وتعزز 
االندماج االجتماعي، وباإلضافة إلى ذلك يمكن أن تلعب الحكومات 
دورا حيويا في المساعدة في تحقيق أهداف التنمية تلك، من خالل 

التنفيذ النشط لسياسات الشمول المالي.
المتوافرة  المعلومات  في  والنقص  المعلومات  تناسق  عدم  إن 
هي  واحتياجاتهم  المحتملين  الزبائن  عن  المالية  المؤسسات  لدى 
الناس  إقصاء قطاعات كبيرة من  ولفترة طويلة، في  أمور أسهمت، 
في الدول النامية من النظام المالي، ولكن السياسات التي تتصدى 
إلخفاقات السوق تلك سوف تؤدي على المدى الطويل إلى تداعيات 

اقتصادية إيجابية وتحسن االستقرار المالي.
الرقمية  األدوات  تستخدم  المالية  التقنية  شركات  فإن  اليوم  أما 
األفراد  احتياجات  مع  تتوافق  لجعلها  المالية،  الخدمات  لتطويع 
والشركات الصغيرة، الذين عادة ما يتم إقصاؤهم من النظام المالي.
باستخدام  االئتماني  التقييم  عمل  الجديدة  التقنيات  بإمكان  إن 
البيانات البديلة، مما يعني توسيع حرية الوصول إلى القروض وغيرها 
من المنتجات المالية، باإلضافة إلى عمل ميزانيات عمومية للشركات 
لتسهيل حصولهم  40 دقيقة، وذلك  تتجاوز  فترة ال  الصغيرة خالل 
»أوال  الدفع  المصغر  الدفع  أنظمة  وتمكين  الصغيرة  القروض  على 

بأول« من التعامل مع نفقات كبيرة ومحددة.
هي  والجمعيات  الصغيرة  المشاريع  تمويل  مؤسسات  أن  ربما 

األنسب لقيادة جهود الشمول المالي، وذلك ألنه لديها بالفعل 
الخبرة في العمل مع الناس الذين تم إقصاؤهم. وفي أوروغواي، 
الثانية  الدرجة  المالية من  المؤسسات  المثال، فإن  على سبيل 
تمويل  مؤسسات  خالل  من  القروض  لتوفير  البرامج  تمول 
المشاريع الصغيرة والجمعيات للمجتمعات الصغيرة، ولكن مثل 
تلك البرامج غير كافية ونجاحها يعتمد بشكل كبير على السياق 

المحلي.
على  ــوجــب  ــت ي ــه  ــي وعــل
استخدام  دعم  الحكومات 
ومؤسسات  المالية  التقنية 
الصغيرة،  المشاريع  تمويل 
على  تــشــجــع  بــســيــاســات 
المالية  الخدمات  تطوير 
تؤكد  التي  ربحية،  ــل  األق

يتوجب  االجتماعية.  األهـــداف 
كذلك  السياسات  صناع  على 
استكشاف طرق لتحسين التوافق 
والخدمات  الجدد  الالعبين  بين 

المالية التقليدية على ضوء تلك األهداف.
على سبيل المثال أقر االئتالف الموسع من يسار الوسط، فرينتي 
2005 وحتى وقت سابق من هذا  أوروغواي من  الذي حكم  إمبليو، 

العام قانون الشمول المالي سنة 2014.
إلى  الوصول  على  القدرة  من  كبير  بشكل  البرنامج  هذا  زاد  لقد 
به  القيام  يتعين  يزال  ال  الكثير  هناك  كان  وإن  المالية،  الخدمات 
اإلدارة  قررت  لألسف،  لكن  فعال،  بشكل  استخدامها  من  للتحقق 
الجديدة في أوروغواي من يمين الوسط تفكيك العناصر األساسية 
للقانون، على الرغم من توصيات العديد من المنظمات الدولية، التي 

تعتبر الشمول المالي هدفا تنمويا.
أخيرا  أوروغــواي  أحرزته  الذي  التقدم  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
مساعدة صناع  في  الكبيرة  أهميته  أثبت  المالي  الشمول  زيادة  في 
السياسات على التصدي لألزمة االقتصادية، التي تسببت بها جائحة 
»كوفيد19-«. لقد كان الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمواطنين 
واألدوات الالزمة لتوفير السيولة للشركات من خالل النظام المالي 
أكثر فاعلية بكثير، وذلك نتيجة لسياسة الحكومة السابقة »على الرغم 
االختالفات  منظور  من  نسبيا  صغيرة  كانت  المساعدة  هذه  أن  من 

ضمن البلد«.
يؤدي  ال  المالية  الخدمات  إلى  الوصول  على  القدرة  توسيع  لكن 
األخيرة  التجربة  تظهر  كما  المالي،  الشمول  تعزيز  إلى  بالضرورة 
أنها  من  الرغم  فعلى  الجنوبية،  أميركا  دول  من  وغيرها  ألوروغواي 
زادت الشمول المالي في المنطقة فإن السياسة العامة لم تزل األبعاد 

األخرى طويلة األمد للتهميش.
يغير  لم  ولكنه  األعلى،  إلى  المالي  الشمول  منحنى  تحول  لقد 
شكله، فالمجموعات السكانية األكثر تهميشا ال تزال على حالها، ومن 
المشورة  تتلقى  أن  يجب  المجموعات  تلك  مثل  أن  بمكان  األهمية 
المالية  الخدمات  استخدام  أجل  من  تحتاجه،  الذي  المالي  والتعليم 
عالية الجودة، وذلك نظرا ألن القرارات الخاطئة في مثل تلك األمور 

يمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة.
سنة  أجري  الذي  أوروغــواي،  في  لألسر  األخير  المالي  المسح  إن 
والوصول  المالية  الخدمات  استخدام  فروقات في  2014، كشف عن 

إليها بين المجموعات االجتماعية.
الظروف  غيره من  أو  الدعم  توفير  الحكومات  على  يتوجب  وعليه 
وبعائد  ربحية  أقل  مالية  خدمات  تنمية  تشجيع  أجل  من  المواتية 
المالية  المؤسسات  على  يتوجب  نفسه  الوقت  وفي  أعلى،  اجتماعي 
استخدام األدوات الرقمية بشكل أكبر، وذلك من أجل الحصول على 
تعرض  حتى  وذلك  والمحتملين،  الحاليين  بالزبائن  أعمق  معرفة 

عليهم منتجات تتوافق مع متطلباتهم.
أن  دخال  األقل  الزبائن  يعاقبوا  ال  حتى  المقرضين  على  يتوجب 
يعملوا على صياغة نهج جديد، قائم على أساس تقدير الرغبة بالدفع 
ووضع تلك الرغبة فوق القدرة على الدفع، وتقديم تسهيالت إعادة 

تمويل أكثر، عندما تصبح األوضاع االقتصادية أكثر سوءا.
إن التغيرات الهيكلية في األنظمة المالية للدول النامية والالزمة 
لتعزيز الشمول االجتماعي سوف تتطلب سياسات أكثر جرأة وأهدافا 
التحقق  اإلجراءات في  تلك  لو ساعدت  إبداعية.  أكثر طموحا وحلوال 
من أن كل شخص بإمكانه الوصول إلى الخدمات المالية واالستفادة 

منها، عندها قد ال تكون كلمة التمويل كلمة قذرة بعد ذلك.

●  مزارع في حقل للزيتون في ترهونة

طرابلس - الوسط

الغذاء  بيوم  االحتفال  مع  تزامنا 
والزراعة  األغذية  منظمة  سلطت  العالمي 
األغذية  وبرنامج  »الفاو«  المتحدة  لألمم 
في  مبتكرة  مبادرات  على  الضوء  العالمي، 
ليبيا ترفع شعار »القدرة على الصمود في 
عددا  ذلك  ويشمل  الصدمات«،  مواجهة 
تقييمات  وإجراء  الزراعية  األنشطة  من 
المجتمع  على  تركز  القطاع،  هذا  في 
أن  خصوصا  الطوارئ؛  وحاالت  المحلي 
أدت  المستجد«  »كورونا  فيروس  جائحة 
الغذاء،  إلى  المحتاجين  نسب  زيادة  إلى 
قطاع  تواجه  التي  المشاكل  من  وفاقمت 

الزراعة.
تقييما مشتركا سيصدر  »الفاو«  وأجرت 
الغذائي  الوضع  عن  الجاري  أكتوبر  خالل 
لجمع  فيه  األولوية  وجاءت  ليبيا،  في 
الواقع،  أرض  على  وتحليلها  البيانات 
المنفذة  المشروعات  تلبية  لضمان 
جزءا  يعد  ذلك  ألن  المحلية،  لالحتياجات 
بيان  في  جاء  حسبما  البناء،  حلول  من 

والمنظمة. العالمي  للبرنامج  مشترك 
بين  يجمع  التقييم  أن  البيان  وأوضح 
والتي  للبرنامج،  المتنقلة  التكنولوجيا 
وغرب  شرق  في  مزارعا   118 إلى  وصلت 
المنظمة  شبه  والمقابالت  ليبيا،  وجنوب 
من  مجموعة  مع  المنظمة  أجرتها  التي 
ذلك  في  بما  المحلية،  الفاعلة  الجهات 
الحكومات  وممثلو  والصيادون  المزارعون 
جائحة  تداعيات  لدراسة  والصناعات، 
القيمة  سالسل  على   »19 »كوفيد  كورونا 

ليبيا. الغذائي في  الغذائية واألمن 
المعلومات  لجمع  منصة  أخيرا  وأطلقت 
تبادل  على  وتقوم  ليبيا،  في  الزراعية 
ويدعمها  المشاركين  بين  المعلومات 

ما  حاليا  وتضم  العالمي،  األغذية  برنامج 
500 عضو. يقرب من 

زراعية مشروعات 
وأشار البيان إلى أن المنصة يشارك فيها 
شباب،  ومزارعون  الزراعة  مجال  في  خبراء 
التحديات  مشاركة  خاللها  من  ويجري 
والحلول المحلية الممكنة لها، الفتا إلى أن 
هناك مشروعا للزراعة المائية في ليبيا قيد 

التطوير خالل الفترة الراهنة.
أوباري  في  سوق  هناك  ذلك،  إلى  إضافة 
نتاج  ذلك  وكان  اإلنشاء،  تحت  ليبيا  بجنوب 
مبادرة ولدت من شراكة البرنامج العالمي مع 
 ،»USIP« للسالم  المتحدة  الواليات  معهد 
الذي ساعدت مناقشاته مع الشباب والجهات 
الفاعلة المحلية في تشكيل هذا المشروع على 
أساس االحتياجات المحلية، وذلك لخلق فرص 
مع  العالمي  األغذية  برنامج  للنمو، ويعمل 

والمتضررة  المحتاجة  السكانية  الفئات 
من سياق األزمات المتعددة في ليبيا دعم 
يعانون  الذين  اللجوء،  وطالبي  الالجئين 

من انعدام األمن الغذائي.
الوصول  إنها تعمل على  »الفاو«  وتقول 
احتياجا  األكثر  الريفيين  المزارعين  إلى 
لتحسين قدرتهم على الصمود في مواجهة 
وتنمية  التوظيف،  ودعم  المشكالت، 

األمراض  تفشي  من  والحد  القدرات، 
موضوع  وسلط  والنباتية.  الحيوانية 
الضوء  العام  لهذا  العالمي  األغذية  يوم 
متضافرة  إجراءات  اتخاذ  إلى  الحاجة  على 
لتحسين اإلنتاج الزراعي، مع تعزيز سالسل 
تحت  الطعام  هدر  وإنهاء  العالمية  اإلمداد 
على  ونحافظ  ونتغذى،  ننمو،  »معا  شعار: 

االستدامة«، وفق البيان.

الغذائية االحتياجات  زيادة 
األغذية  برنامج  ممثل  أكد  بدوره، 
عبدالجابر،  سامر  ليبيا  في  ومديره  العالمي 
في  هائلة  تحسينات  إدخال  دون  من  أنه 
العديد  »ستصبح  الغذائي،  اإلمداد  سلسلة 
من المجتمعات الهشة أكثر عرضة للتقلبات 
إلى  ولفت  المناخية«,  والصدمات  المالية 
تأثير جائحة »كورونا« في ارتفاع االحتياجات 
مما يضيف  كبير،  ليبيا بشكل  في  الغذائية 

في  تتسبب  األزمة  بأن  منبها  إضافيا،  عبئا 
الفئات  إلى  جديدة  مجموعات  انضمام 

المحتاجة إلى الدعم.
تقديم  برامج  بتنفيذ  »قمنا  وتابع: 
أطلقنا  نفسه  الوقت  وفي  الفوري،  الدعم 
مبادرات تدعم االقتصادات المحلية وتساعد 
المجتمعات على إعادة البناء، وتصبح قادرة 
المرتبطة  الصدمات  أمام  الصمود  على 
أو  المستمر  النزاع  بسبب  أو  بالجائحة 

كليهما«.

لمنطقة فزان دراسة 
الزراعية  االحتياجات  تقييم  تقرير  وأبرز 
برنامج  أصدره  الذي  العيش،  كسب  وسبل 
لمنطقة  »دراسة  بعنوان  العالمي  األغذية 
العام  من  مارس  في  نشر  الذي  فزان« 
مصدرا  تمثل  تزال  ال  الزراعة  أن  الجاري، 
مهما للدخل والغذاء، موضحا أنه على وجه 
الخصوص منذ العام 2014، تواصل النساء 
السكان-  من  مهمة  شريحة  يمثلن  -وهن 
إضافي  سبب  »وهذا  مشاركتهن،  زيادة 

لضرورة دعم الزراعة والمجتمعات«.
في  »الفاو«  منظمة  مكتب  مسؤول  وقال 
المستمر  النزاع  إن  العنسي،  محمد  ليبيا، 
قدرة  وتدمير  مزر،  إنساني  وضع  إلى  أدى 
التحتية  والبنية  البالد  في  الصحية  الرعاية 
األساسية األخرى، إذ أصابت جائحة »كورونا« 
المجتمعات الفقيرة والضعيفة بشدة، وزادت 
القيود المرتبطة بها من تفاقم الوضع، كما 

زادت من ضعف العديد من األسر.
»الفاو«  أولوية  أن  على  العنسي  وشدد 
المزارعين  صغار  قدرة  زيادة  في  تتمثل 
الريفيين، بما في ذلك النساء، على الصمود 
حاالت  في  الزراعة  مبادرات  خالل  من 
من  للتخفيف  الضوابط  ووضع  الطوارئ 
التهديدات الصحية على الحيوان واإلنسان 

والنبات والبيئة.

في تقرير لشبكة »بلومبرغ« األميركية:

ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 500 ألف برميل يوميا

ارتفع إنتاج ليبيا اليومي من النفط إلى نحو 500 
على  مطلعة  مصادر  صرحت  حسبما  برميل،  ألف 

األميركية. »بلومبرغ«  لوكالة  اإلنتاج  وضع 
في  النفط  حقول  أكبر  الشرارة،  حقل  ويضخ 
وفقا  يوميا،  برميل  آالف   110 يقرب من  ما  البالد، 
الكشف  عدم  طلبا  بالوضع،  دراية  على  لشخصين 
إلى  بالتحدث  مخولين  غير  ألنهما  هويتهما،  عن 
الجنوبي  اإليداع  استؤنف  كما  اإلعالم.  وسائل 
ألف   300 اإلنتاجية  طاقته  تبلغ  الذي  الغربي، 

يوميا. برميل 
استئناف  عن  األخبار  عقب  برنت  خام  وهبط 
الحقا،  الخسائر  بعض  قلص  لكنه  الليبي؛  اإلنتاج 
وقت  في   %  0.6 القياسي  الدولي  المؤشر  وانخفض 
43.06 دوالر  الماضي عند  الخميس  متأخر من يوم 
إلى  طرابلس  العاصمة  حرب  توقف  وأدى  للبرميل. 
الشهر  والموانئ  الحقول  من  العديد  فتح  إعادة 
الماضي، بعد إغالق شبه كامل لمنشآت الطاقة منذ 

يناير.

يوميا برميل  مليون 
الليبي  وتتوقع »جي بي مورغان«، وصول اإلنتاج 
الرغم  على  مارس،  بحلول  يوميا  برميل  مليون  إلى 
بين  الهدنة  تطبيق  على  سيعتمد  ذلك  أن  من 

طرفي النزاع في البالد.
ألف   385 الليبية  النفط  صادرات  متوسط    وبلغ 
أكتوبر  من  األولين  األسبوعين  ي  ف يوميا  برميل 
لشهر  يوميا  برميل  ألف   213 من  عا  ا ارتف الجاري، 
التي  الناقالت  تتبع  لبيانات  وفقا   ، ه بأكمل سبتمبر 

رغ«. ب »بلوم رصدتها 

صهاريج  من  الشحنات  هذه  من  العديد  وتأتي 
حديث  الخام  النفط  من  ال  موانئ،  ل ا في  التخزين 

الضخ.
شركة  إن  األميركية  للشبكة  آخر  مصدر  وقال 
 257 تنتج  كانت  »أجوكو«،  للنفط  العربي  الخليج 
من  الماضي  الخميس  من  اعتبارا  يوميا  برميل  ألف 
التي  للنفط،  سرت  شركة  وتضخ  الشرقية،  حقولها 
برميل  ألف   76 البريقة  ميناء  لتزويد  حقوال  تشغل 

يوميا.
برميل  ألف   100 للنفط  مليتة  شركة  تنتج  كما 
إنتاج حقل  الشبكة،  يوميا. ولم يستأنف بعد، حسب 
برميل  ألف   70 اإلنتاجية  طاقته  تبلغ  الذي  الفيل 

المتوقع أن يستأنف قريبا. يوميا، ومن 
خالل  برميل  ألف   630 تحميل  يتم  أن  ويتوقع 
من  نوبلليتي«  »إيجة  الناقلة  على  الجاري  الشهر 
وفقا  الشرارة،  خام  مع  يتعامل  الذي  الزاوية،  ميناء 
هي  الصادرات  وستكون  األولية،  التحميل  لخطة 

الماضي. يناير  الميناء منذ  األولى من 
البريقة من  الشحنات  استئناف 

ورأس  السدر  ميناءا  زال  ما  ذاته،  الوقت  في 
مغلقين،  البالد،  في  ميناء  أكبر  وثالث  أكبر  النوف، 

للنفط  البريقة  شركة  تصدر  أن  المقرر  من  بينما 
المقبل. نوفمبر  ثالث شحنات خالل 

للنفط  المصدر  الدول  من جانبها، تعتزم منظمة 
المقبل  العام  خالل  اإلنتاج  خفض  تمديد  »أوبك« 
للطلب  السلبية  التوقعات  نتيجة  وذلك   ،»2021«
مع استمرار أزمة انتشار فيروس »كورونا المستجد« 
عقب  الليبية،  اإلنتاج  كميات  وارتفاع  العالم،  في 
يناير  منذ  متوقفا  كان  الذي  اإلنتاج  استئناف 

الماضي.
مجموعة  أن  مصادر  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
في  الحالية  التخفيضات  تمدد  ربما   »+ »أوبك 
وأوضح  التخفيضات.  تخفيف  وترجئ  المقبل،  العام 
التزام  أن  النفطية  المجموعة  هذه  في  مصدران 
الماضي  سبتمبر  في  اإلنتاج  بتخفيضات  المجموعة 

بلغ 102 %.
 »+ »أوبك  مندوبي  إن  المصدرين  أحد  وقال 
من  الرابع  الربع  في  للطلب  البطيء  التعافي  بحثوا 
نظرا  يرتفع  أن  التوقعات  كانت  بينما  الجاري،  العام 

موسمية. لعوامل 
الزيادة  لمجموعة  التابعة  الفنية  اللجنة  وناقشت 
ليبيا،  في  إنتاج  استئناف  بعد  النفط  إمدادات  في 

وسط ضعف في توقعات الطلب في األشهر المقبلة.
تضم  التي  المشتركة،  الفنية  اللجنة  وعقدت 
مثل   »+ »أوبك  في  رئيسيين  منتجين  عن  ممثلين 
االلتزام  مدى  لمراجعة  االجتماع  وروسيا،  السعودية 

السوق. وأوضاع  العالمية  النفط  إنتاج  بتخفيضات 
تضم  مجموعة  وهي   ،»+ »أوبك  وقلصت 
للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  من  منتجين 
 2017 يناير  منذ  اإلنتاج  روسيا،  بينهم  وآخرين 
األسعار  ودعم  بالسوق  التوازن  لتحقيق  مسعى  في 

المخزونات. وخفض 

لفترة أطول الخفض  استمرار 
برميل  مليون   7.7 بمقدار  اإلنتاج  تقليص  وجرى 
ومن  يوميا.  برميل  مليون   9.7 من  انخفاضا  يوميا، 
مقدار  تخفيف  يتم  أن  اآلن،  حتى  رسميا،  المقرر 
يناير  في  يوميا  برميل  بمليوني  اإلنتاج  خفض 
تلغي  قد  حاليا  المستجدة  الظروف  أن  غير  المقبل، 
هذه الفكرة، ليستمر الخفض لفترة أطول في العام 

الجديد.
محتملة  مراجعة  هناك  أن  المصادر  وأوضحت 
توقعات  يخلق  مما  النفط،  على  الطلب  بخفض 
مع  تزامنا  وذلك  المقبلة،  األشهر  في  للسوق  سلبية 
لقاح  وجود  وعدم  ليبيا  من  النفط  إنتاج  استئناف 
زيادة  الدول  من  العديد  ومواجهة   ،»19 لـ»كوفيد 
في  القيود،  فرض  وتجدد  بالفيروس  اإلصابات  في 

الجائحة. الحتواء  مسعى 
معروضا  فائضا  تظهر  بيانات  اللجنة  وتناولت 
منظمة  لدول  مخزونات  مع   ،2021 العام  مدى  على 
301 مليون  تزيد على  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
اجتماعا  المجموعة  تعقد  أن  المقرر  ومن  برميل. 
ديسمبر  من  واألول  نوفمبر   30 يومي  وزاريا 

السياسات. لتحديد  المقبلين 

جائحة »كورونا« ترفع نسب املحتاجني إلى الغذاء في ليبيا وتزيد التحديات الزراعية

طرابلس - الوسط

»الفاو«: النزاع المستمر وانتشار 
الوباء أديا إلى وضع إنساني صعب 

وأضرا بكثير من األسر

»أوبك« تتجه لتمديد خفض اإلنتاج إلى 
العام المقبل.. واجتماع وزاري لمناقشة 

المسألة في نهاية الشهر المقبل

»جي بي مورغان«: وصول ليبيا إلى مليون 
برميل يوميا في مارس المقبل مرتبط 

باستمرار الهدنة

●  عمال في ميناء الزاوية النفطي●  شاحنات تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط



اقتصاد 09

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط االنتهاء من أعمال الصيانة الجزئية للمرسى »رقم 3« 
بميناء الزاوية النفطي، مؤكدة أن »عملية الصيانة بالكامل أنجزتها السواعد الوطنية بمراقبة 

العمليات البحرية«.
وقالت المؤسسة إن هذه العملية تأتي »في إطار السعي الدؤوب لشركة الزاوية لتكرير 
النفط لضمان سير العمليات بميناء الزاوية النفطي وفق أفضل الظروف التشغيلية، وبالتزامن 

مع قرب عودة عمليات التصدير للمنتجات النفطية«.
وأوضحت أن عملية الصيانة الجزئية استهدفت »استبدال خطوط الشحن تحت المائية 
)submarine hose( بالكامل واستبدال خزانات الطفو، باإلضافة إلى استبدال جزئي لبعض 
الخراطيم الطافية وتغيير منظومة الحبال بالكامل«، مشيرة إلى أن عملية الصيانة الجزئية 

بالمرسى استغرقت نحو أربعة أسابيع.
وتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بالمؤسسة بالشكر إلى مستخدمي شركة الزاوية 
لتكرير النفط، وجميع العاملين بقطاع النفط والغاز في ليبيا، مشيدين بـ»جهودهم المبذولة 

طيلة األعوام الماضية منأجل الحفاظ على مكتسبات ومقدرات الشعب الليبي«.

10 اتفاقات جديدة للتنقيب عن الذهب في السودان االنتهاء من صيانة »مرسى 3« بميناء الزاوية النفطي
السعر بالدوالرنوع الخام

42.48برنت

40.99غرب تكساس

41.37دبي

41.38سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء   21 أكتوبر 2020

736 مليون شخص حول العالم 
يعيشون بأقل من 1.9 دوالر يوميا

دول الشرق األوسط ملزمة باإلسراع 
في اإلصالحات االقتصادية

تشغيل مصفاة البريقة على طاولة 
االجتماع الفني لـ »سرت للنفط«

 736 نحو  العالم  حول  الفقر  خط  تحت  يعيشون  من  عدد  بلغ 
األمم  عنها  كشفت  حديثة  إحصاءات  حسب  شخص،  مليون 
المتحدة. وتنتمي الغالبية العظمى من هؤالء إلى منطقتي جنوب 

آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأوضحت المنظمة األمية في بيانات رسمية أن 8 % من سكان 
العام  1.9 دوالر يوميا في  أقل من  العالم وأسرهم يعيشون على 
في  توجد  ما  غالبا  العالية  الفقر  معدالت  أن  إلى  مشيرة   ،2018

البلدان الصغيرة والهشة، والدول التي تعاني النزاعات. 
 17 يوافق  الذي  الفقر،  على  للقضاء  العالمي  اليوم  ولمناسبة 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  دعا  عام،  كل  من  أكتوبر 
في  فقر،  في  يعيشون  الذين  الناس  مع  التضامن  إلى  غوتيريس، 
جميع مراحل جائحة »كوفيد 19« وما بعدها. وقال إن هذه األوقات 
إذ  الفقر،  لمكافحة  استثنائية  جهود  إلى  منا  »تحتاج  العصيبة 

تتطلب الجائحة عمال جماعيا قويا«.
العام  إلى  الفقر  لمكافحة  العالمي  اليوم  تنظيم  بداية  وتعود 
1987، عندما اجتمع في هذه السنة ماليين من األشخاص، الذين 
في  تروكاديرو  ساحة  في  مختلفة  اجتماعية  طبقات  إلى  ينتمون 
باريس، وقام جوزيف فريزنسكي مؤسس منظمة »ATD« »العالم 

الرابع«.

دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
تواجه  وقت  في  االقتصاد،  تنويع  وجهود  اإلصالحات  تسريع  إلى 
بسبب  مسبوقة  غير  تحديات  الطاقة  بموارد  الغنية  المنطقة 

فيروس »كورونا المستجد« وانخفاض أسعار النفط.
أكتوبر  اإلقليمية لشهر  االقتصادية  لتوقعاته  آخر تحديث  وفي 
للمنطقة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إن  الصندوق  قال  الجاري، 
في  سابقة  توقعات  مع  مقارنة  العام  هذا   %  5 بنسبة  سينكمش 

يوليو بانكماش بنسبة 5.7 %.
الدول  التي تضم جميع  المنطقة  فإن  البسيط،  التحسن  ورغم 
متجاوزة  لها،  اقتصادي  أداء  أسوأ  من  ستعاني  وإيران،  العربية 
كانت  عندما   1978 العام  في   %  4.7 البالغ  القياسي  االنكماش 

شاهدة على اضطرابات كبرى.
صندوق  في  الوسطى  وآسيا  األوسط  الشرق  قسم  مدير  وقال 
يحدث  ما  إلى  النظر  الواجب  من  إنه  أزعور،  جهاد  الدولي،  النقد 
التحول  لتحفيز  كفرصة  وأيضا  التحرك،  إلى  دعوة  أنه  على  اليوم 
وأضاف:  للشباب.  خصوصا  الفرص  من  المزيد  وخلق  االقتصادي 
العام، ويمكن أن تؤدي هذه  النمو والبطالة هذا  »توقع أن يتأثر 
ارتفاع  كذلك   %  5 بنسبة  النمو  انخفاض  إلى  عام  بشكل  األزمة 

معدل البطالة بنسبة 5 %«.

النفط والغاز اجتماعها  عقدت شركة سرت إلنتاج وتصنيع 
الفني بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وبالربط 
وناقش  بالبريقة.  الشركة  مقر  من  المغلقة  الدوائر  عبر 
الغاز  ونقل  البريقة،  مصفاة  تشغيل  عمليات  المجتمعون 
الكهرباء  محطات  لتزويد  الساحلية  الشبكة  عبر  الطبيعي 

والمستهلكين.
أن  اإلثنين،  اليوم  بيان  في  النفط،  مؤسسة  وأوضحت 
االجتماع تناول النشاط العام للشركة، وكل ما يتعلق باألمور 
اتخاذها  تم  التي  االحترازية  والبروتوكوالت  والفنية،  المالية 

المستجد«. »كورونا  فيروس  جائحة  ومكافحة  لمجابهة 
الميثانول  مصنعي  تشغيل  عمليات  إلى  تطرق  كما 
»القوة  حالة  رفع  بعد  البريقة  مصفاة  تشغيل  وعمليات 
نقل  عمليات  الى  باإلضافة  الشركة،  حقول  عن  القاهرة« 
لتزويد  الساحلية  الشبكة  عبر  الطبيعي  الغاز  وتزويدات 
تشغيل  وعمليات  المستهلكين،  وباقي  الكهرباء  محطات 

المعلومات. وتقنية  واالتصاالت  الغاز  ومعمل  المرافق 
الوطنية  بالمؤسسة  الصناعات  عام  مدير  االجتماع  حضر 
سرت  بشركة  اإلدارة  مجلس  ورئيس  جويلي،  خالد  للنفط 
والمختصون  اإلدارات  ومديرو  موسى،  سليمان  مسعود 
العموميون،  والمديرون  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  بالمؤسسة، 

ومديرو اإلدارات والمختصون لدى الشركة.
وخالله، تم عرض نشاط الصيانة لكل الوحدات الصناعية 
ساهمت  إذ  السابقة،  التوقف  فترة  أثناء  المطلوبة  والمرافق 
أعمال الصيانة في تحسين وتشغيل آمن للوحدات الصناعية، 
الرأسمالية  المشاريع  الحاضرون  تناول  كما  البيان.  وفق 
وملخص   ،2021 للعام  والمقترحة  تنفيذها  والجاري  المرحلة 

الميزانيات.
وفي ختام االجتماع، وجه جويلي الشكر للعاملين بالشركة 
ذاتيًا  المشاريع  بعض  تنفيذ  في  جهد  من  بذلوه  ما  »على 

بنجاح«. اآلمن  التشغيل  ليبية، وعودة عمليات  وبسواعد 
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الجمع بني الحرب وجائحة »كورونا« في لييبا قد يكون أمرًا مدمرًا

رجح  والغاز،  النفط  عائدات  على  مداخيله  من   %
تنوع  إلى  االفتقار  بفعل  النمو  تأثر  الصندوق 
للنفط  المصدرة  الدول  شأن  شأنه  الدخل  مصادر 
أسعار  تراجع  مع  تضررًا،  »األكثر  بأنها  المصنفة 

األزمة،  قبل  ما  مستويات  عن   %  40 نحو  النفط 
إيراداتها  مصدر  في  حاد  انخفاض  إلى  أدى  مما 
الرئيسي، وقلب مسار النجاح المحدود الذي حققته 

اقتصاداتها«. تنويع  في 

أسعار  هبوط  »عقب  قائاًل:  الصندوق  وتابع 
خالل  عامًا   20 منذ  مستوياتها  أدنى  إلى  النفط 
 )+ )أوبك  دول  نجحت  وأبريل،  مارس  بين  الفترة 
اتفاق لخفض اإلنتاج حفاظًا على استقرار  في وضع 
50 % من الخسائر  األسعار، واسترداد ما يزيد على 

.»2019 نهاية  المسجلة منذ 
النفط  الصندوق أن تحسن أسعار  وأوضح تقرير 
االقتصادي  للتعافي  األساسي  المحرك  سيكون 
تلك  خصوصًا  للنفط،  المصدرة  للدول  بالنسبة 
في  النفط  عائدات  على  كبيرة  بنسبة  تعتمد  التي 
الرغم  على  أنه  التقرير  وذكر  العامة،  إيراداتها 
مستوياتها،  أدنى  من  النفط  أسعار  تعافي  من 
النفط  أن  إال  الماضي،  أبريل  في  شهدتها  التي 
ما  أسعار  من  أدنى  مستويات  عند  يتداول  يزال  ال 
قبل »كورونا« بنحو 40 %، متوقعًا أن أسعار النفط 
حيث  المقبل؛  العام  خالل  قياسيًا  تعافيًا  تحقق  لن 
40 دوالرًا  النفط في نطاق  أن يجري تداول  يتوقع 

إلى 50 دوالرًا خالل 2021.
 19  - كوفيد  أزمة  »تمثل  النقد  صندوق  وقال 
أسرع صدمة اقتصادية تأثيرًا في التاريخ الحديث«. 
يشمل  الذي  االقتصادي،  »الجرح«  أن  مضيفًا 
والتوظيف،  والدخل  للنمو  األجل  طويلة  خسائر 
من  أجاًل  وأطول  عمقًا  أكثر  األرجح  على  سيكون 
في  العالمية  المالية  األزمة  على  ترتب  الذي  ذلك 

2008 و2009. العامين 
وعلى المدى البعيد فإن عودة دول الشرق األوسط 
النمو  إلى مستويات  الوسطى  وآسيا  أفريقيا  وشمال 
أزمة »كورونا«  التي كانت تشهدها قبل  االقتصادي 
ضعف  نقاط  تضغط  إذ  سنوات،  عشر  تستغرق  قد 

قائمة على تعافي المنطقة منذ مدة طويلة.
وعمومًا فإن أزمة فيروس »كورونا« سلطت الضوء 
على »نقاط ضعف مهمة« في المنطقة، بما في ذلك 
ارتفاع الديون والتعرض لتقلبات سوق النفط وارتفاع 

معدالت البطالة.
وقال التقرير إنه مع إبالغ بعض الدول عن المزيد 
آخر  إغالق  يكون  فقد   ، بالوباء  اإلصابة  حاالت  من 
أن  وأضاف  الشركات،  لبعض  الموت  ناقوس  هو 
»الشركات التي نجت من اإلغالق األول قد ال تتمكن 

من الصمود في حالة ثانية«.
مليار   17 نحو  قدم  النقد  صندوق  أن  إلى  يشار 
هذا  المنطقة  في  دولة   14 إلى  التمويل  من  دوالر 
الماضي،  العام  في  قدمه  عما   %  50 بزيادة  العام، 
حسب مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في 

صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

مع إبالغ بعض الدول عن المزيد من حاالت 
اإلصابة بالوباءفقد يكون إغالق آخر

هو ناقوس الموت لبعض الشركات 

انكماش االقتصاد الليبي وانهيار إنتاجه
بأكثر من 90% يشير إلى التأثير االجتماعي 

واالقتصادي للحرب وتفشي وباء كورونا 

تحذير من صندوق النقد الدولي:

●  المباني المدمرة في طرابلس في انتظار إعادة اإلعمار

إحدى  باعتبارها  ليبيا،  الدولي  النقد  صندوق  حذر 
من  تصنيفه،  وفق  المنطقة  في  الهشة  الدول 
االجتماعية  االضطرابات  تصاعد  مخاطر  ارتفاع 
في  وواصل  »كورونا«،  فيروس  تداعيات  بسبب 
والوباء  الحرب  بين  »الجمع  أن  صادم  تعليق 

المتسارع في البالد قد يكون أمرًا مدمرًا«.
االقتصادية  »اآلفاق  تقرير  في  الصندوق  وقال 
وآسيا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة 
الوسطى«، الصادر يوم اإلثنين، أن جائحة »كوفيد 
- 19« تفرض تحديات إنسانية واجتماعية جسيمة 
التحديات  تفاقم  إلى  »تؤدي  حيث  ليبيا،  على 
النزاعات  تعاني  بأنها  تعرّف  حيث  األساسية، 
السياسي  اليقين  عدم  في  الغارقة  أو  المسلحة، 

واالقتصادي«.
زيادة  إلى  الجائحة  »تؤدي  أن  التقرير  ورجح 
عن  نتج  بعدما  االجتماعية،  االضطرابات  مخاطر 
القطاعات  تضرر  كورونا  فيروس  احتواء  إجراءات 
الرقمنة  إلى  االفتقار  مع   ، الكبيرة  الرسمية  غير 

العمل عن بعد«. ومحدودية 
كما تستضيف ليبيا أيضًا عددًا غير متناسب من 
الالجئين والنازحين داخليًا، مما يؤدي إلى قطاعات 
الناس  يكسب  أكبر، حيث  رسمية«  »غير  اقتصادية 
»على  الشأن:  بهذا  الصندوق  وقال  العيش.  لقمة 
بتنشيط شبكات  الحكومات  قيام معظم  الرغم من 
وعدم  ضعيفة  تظل  أنها  إال  االجتماعي،  األمان 
في  )خاصة  المستفيدين  حول  المعلومات  كفاية 

والالجئين(«. النازحين داخليًا  ظل وجود 
أداًء  األسوأ  بأنها  ليبيا  النقد  صندوق  ويصنف   
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اقتصاديًا 
أفريقيا يليها لبنان، إذ يشير إلى التأثير االجتماعي 
»كورونا«،  وباء  وتفشي  للحرب  واالقتصادي 
بسبب  حاد  بشكل  الليبي  االقتصاد  انكمش  فقد 
إنتاجه  وانهيار  النفط  أسعار  في  الحاد  االنخفاض 

90 % بسبب الصراع. بأكثر من 
المركزي  المصرف  أفاد  أكتوبر،  أوائل  ففي   
 2020 العام  التسعة األولى من  بأنه خالل األشهر 
عائدات  من  دوالر  مليارات   10 الدولة  خسرت   ،
وعلق  والتصدير،  اإلنتاج  توقف  بسبب  النفط 
الجمع  قائاًل: »قد يكون  الخصوص  الصندوق بهذا 
بين الحرب والوباء المتسارع في ليبيا أمرًا مدمرًا«.
 94 بنسبة  الليبي  االقتصاد  اعتماد  ظل  وفي 

الوسط ـ عبد الرحمن أميني

أنقرة - الوسط

تركيا تستثمر 19 مليار دوالر في مشاريع »إعمار ليبيا«
سرعت تركيا الخطى لالنفراد باستثمارات إعادة اإلعمار 
الستعادة  إما  شركاتها  عودة  بضمان  وذلك  ليبيا،  في 
جديدة،  أعمال  بدء  وإما   ،2011 منذ  المتوقفة  مشاريعها 
خصوصا في مجاالت البنى التحتية والكهرباء، وذلك تجنبا 
لتغير مسار األحداث مع إبداء رئيس المجلس الرئاسي، فائز 
اقتصادية موقعة  اتفاقية  التنحي قريبا. وأصبحت  السراج، 
بين حكومة الوفاق وأنقرة منذ 24 سبتمبر الماضي سارية 
المفعول، ورسمت خارطة طريق لمدة عام واحد للشركات 
طريق  عن  المسددة  غير  المستحقات  لتحصيل  التركية، 
إتمام مشاريعها التجارية غير المكتملة، ولكن من المتوقع 

أن تمهد الطريق لمشاريع البناء والبنية التحتية الجديدة.

اجتماع مرتقب
وفي حديثه عن االتفاقية، قال رئيس مجلس األعمال التركي 
الخارجية،  االقتصادية  العالقات  لمجلس  التابع  الليبي، 
الـ90 يوما القادمة، سيجتمع  مرتضى كارانفيل، إنه خالل 
 24 في  بدأت  التي  العملية  لتقييم  معا  البلدين  مسؤولو 
سبتمبر. وأضاف كارانفيل لجريدة »ديلي صباح« التركية، 

اإلثنين الماضي، أن حجم مشروع 
قطاع البناء التركي كان 29 مليار 
األعمال، مشيرا  قبل توقف  دوالر 
البالد كانت مصدر خبرة  أن  إلى 
عن  النظر  »وبصرف  للقطاع، 
االنتهاء  سيتم  التي  المشاريع 
إلى  بحاجة  اآلن  ليبيا  فإن  منها، 
التنموية  المشاريع  من  مزيد 
الخبرة  لديهم  محليين  وبناة 

والمعرفة إلكمالها«.
ميثات  األتراك،  المقاولين  اتحاد  رئيس  قال  بدوره، 
سوق  أكبر  ثالث  تزال  وال  األولى  كانت  ليبيا  إن  ينيغون، 
حقوق  »حماية  أهمية  على  مشددا  التركي،  البناء  لقطاع 
القطاع في ليبيا، حيث يقومون اآلن بفتح صفحة جديدة، 
القديمة  المشاريع  إلتمام  ومستعدة  حريصة  فشركاتنا 
والوضع  األمن  استقرار  بمجرد  جديدة  مشاريع  وتنفيذ 
السياسي واالقتصادي في ليبيا«. وتفيد إحصائيات رسمية 
المكتملة  غير  للمشاريع  اإلجمالية  القيمة  أن  أنقرة  في 
للشركات التركية في ليبيا تبلغ 19 مليار دوالر، على حين 
تقدر الذمم المدينة غير المحصلة بنحو مليار دوالر، ومبلغ 
الضمان 1.7 مليار دوالر، وهناك خسائر أخرى تبلغ نحو 1.3 

مليار دوالر.

منتدى لغرف التجارة الليبية في إسطنبول
شركات  القتحام  الطريق  التركية  السلطات  ومهدت 
جديدة مجال اإلعمار في ليبيا، بتنظيم منتدى اقتصادي في 

إسطنبول يومي 15-16 أكتوبر الجاري، من قبل اتحاد غرف 
االقتصادية  العالقات  بالتعاون مع مجلس  الليبية،  التجارة 
بحكومة  االقتصاد  وزارة  من  وبدعم  التركية،  الخارجية 
الوفاق، وذلك بمشاركة 200 مؤسسة ليبية حكومية وغير 
تركية  شركة  و100  االقتصاد،  مجال  في  رائدة  حكومية 

بهدف عودة العالقات االقتصادية لسابقها بين البلدين.
المصدرين  اتحاد  مجلس  رئيس  قال  المنتدى،  وخالل 
تعزيز  في  التركية  الرغبة  إن  بايرق،  باشاران  األتراك، 
العالقات التجارية بين البلدين باتت واضحة، معربا عن نية 
بالده رفع حجم التبادل التجاري ألربعة أضعاف، أي ما يعادل 

عشرة مليارات خالل السنوات القليلة المقبلة.
المجلس  رئيس  عقد  الماضيين،  الشهرين  وخالل 
الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لقاءات مع مسؤولين 
بارزين في أنقرة وطرابلس، لعودة الشركات واالستثمارات 
التركية إلى ليبيا، وتزامنت مع تعقيب تركيا على مستقبل 

العالقات بعد استقالة السراج.

الحفاظ على المكاسب بعد السراج
في  قالن،  إبراهيم  التركية،  الرئاسة  متحدث  وقال 
في  مكاسبها  على  الحفاظ  تركيا ستواصل  إن  تصريحات، 
»أبرمت  بالده  أن  مضيفا  ليبيا، 
الشرعية  الحكومة  مع  االتفاقات 
وتم  ورسمي  شفاف  بشكل 
المتحدة«،  األمم  في  تسجيلها 
إذا  ما  حول  سؤال  على  ردا  وذلك 
كانت تركيا ستفقد قوتها في ليبيا 

أم ال بعد استقالة السراج.
»السياسة  أن  إلى  وأشار 
في  كبير  تأثير  لها  العشائرية 
الفاعلة في  الجهات  ليبيا، وتدخل 

تطورات األحداث يمكنه أن يغير مسارها«. 
وال تقتصر عالقات تركيا المتسارعة أخيرا مع ليبيا على 
أنقرة وطرابلس  إذ وقعت  الثنائية،  التجارة  أو  البناء  قطاع 
نوفمبر الماضي اتفاقية بشأن الحدود البحرية، إلى جانب 
اتفاقية منفصلة للتعاون األمني والعسكري. كما وقع وزير 
ورئيس  فارانك،  مصطفى  التركي،  والتكنولوجيا  الصناعة 
هيئة  ورئيس  الكبير،  الصديق  المركزي،  ليبيا  مصرف 
االستثمار الليبية، علي محمود، بروتوكول تعاون في مجال 

االقتصاد والتكنولوجيا في سبتمبر الماضي.
جديد  بحري  خط  لتدشين  الطرفان  يستعد  وقت  وفي 
حجم  زيادة  يستهدف  أيام،  غضون  في  وتركيا  ليبيا  بين 
دوالر،  مليار   2.5 الماضي  العام  بلغ  الذي  التجاري  التبادل 
مجال  في  التعاون  نحو  وطرابلس  أنقرة  من  كل  اتجهت 
المتوسط  البحر  بشرق  والغاز  النفط  واستكشاف  التنقيب 
البحرية  الحدود  ترسيمهما  بعد  الليبية،  السواحل  وقبالة 

وسط استنكار عدة دول.

رئيس اتحاد المقاولين األتراك: ليبيا ثالث أكبر 
سوق لنا.. وحريصون على إتمام المشروعات 

القديمة وتنفيذ أخرى جديدة

عن  للتنقيب  اتفاقات  عشر  توقيع  السودانية  السلطات  أعلنت 
خيري  السوداني،  الطاقة  وزير  وأكد  المصاحبة.  والمعادن  الذهب 
التعدين  قطاع  تطوير  سياسة  في  وزارته  استمرار  عبدالرحمن، 
وضبط الشركات ومراقبتها، كاشفا عن عطاء دولي إلعالن مربعات 

امتياز جديدة، وطرح 16 مربعا للتوقيع مع ثماني شركات أخرى.
للموارد  السودانية  للشركة  العام  المدير  وصف  جانبه،  من 
في  المهم  بالحدث  اتفاقات  عشر  توقيع  أردول،  مبارك  المعدنية، 
سودانية  شركات  ست  حظيت  حيث  السوداني،  التعدين  مسيرة 

الخاص. للقطاع  تابعتان  منها شركتان  بامتياز، 

سليمان  الجيولوجية،  لألبحاث  العامة  للهيئة  العام  المدير 
عبدالرحمن، أشار بدوره إلى وجود 130 شركة قدمت لالستكشاف، 
حيث أكملت 32 منها فقط أوراقها، مؤكدا حصول الشركات الجديدة 
على مربعات امتياز، وأن جملة المساحات الصالحة للتعدين بالبالد 

تصل إلى مليون وثمانمئة ألف كيلومتر.
على  وقعت  التي  المحلية  بالشركات  عبدالرحمن  رحب  كما 
الشركات  أن  على  مشددا  الصينية،  »وانبو«  وشركة  االتفاقات، 
أو  غالب  دون  »من  االستثمار،  في  حقوق  ولها  التزامات  عليها 

مغلوب«.

●  الشباب الليبي يأمل تجاوز أزمات الحرب وفيروس كورونا

● مصفاة البريقة
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الحريق الليبي
حطب اقتصادي ونفخ سياسي
صالح السنوسي

تفكر  ما  أول  فإن  بيتك  في  حريق  يشب  عندما 
محاولة  هو  عنك  يصدر  تلقائي  تصرف  وأول  فيه 
البحث عمن كان وراء  أو  التفكير  الحريق قبل  إطفاء 
هذا الحريق، وال شك أن الوضع الذي نحن فيه اآلن 
زلنا  -وما  نسارع  أن  وعلينا  ببداية حريق،  هو شبيه 
نستطيع- إلى إخماد ما ظهر منه، قبل أن يخرج عن 
سيطرتنا فيحترق الوطن بكامله، وعندها لن يفيدنا 
يتبقى  لن  الحقيقة  في  بل  الجاني  كان  من  معرفة 

الجاني وال من يعاقبه.
سيكون ما أقوله وأقترحه مجرد لغو ما لم يظهر 
تفكر  قوى  المتصارعة  ــراف  األط صفوف  بين  من 
والتي  المطلقة،  قناعاتها  عن  بعيدا  عقالني  بشكل 
قد ال تكون صحيحة تحت كل الظروف، وأن تعترف 
بأن هناك أخطاء كبيرة وقعت من كل جانب، بصرف 
البعض  النظر عن أسبقية وقوع بعضها على وقوع 
أمامهم  المتاح  الممكن  هو  المستقبل  وأن  اآلخر، 
وأن الماضي خرج من أيديهم ومن العبث أن يبقوا 
والتمترس  الصراع  في  االستمرار  وأن  له،  سجناء 
خلف دعاوى أيديولوجية يقينية أو جهوية عصبوية 
الجغرافي  الكيان  استمرار  أهمية  عدم  إال  يعني  ال 
بتلك  يتمسك  لمن  بالنسبة  الليبي  والسياسي 

الدعاوى.
الداخل  في  الليبية  القوى  وأخطاء  صراع  بسبب 
ال  وضع  إلى  ليبيا  وصلت  األجنبية  القوى  وتدخل 
سياسي  ككيان  واستعادتها  منه  الخروج  يمكن 
أن  يجب  كان  ما  في  التفكير  طريق  عن  وجغرافي 
هو  ما  وعلى  في  والعمل  التفكير  في  بل  يكون، 

كائن.
التي  والمبادرات  االتفاقات  كل  أن  المالحظ  من 
ينتج  لم  الليبي  للمشكل  حلول  عن  للبحث  جرت 
عنها سوى تفاقم األوضاع وزيادة التمزق والتشظي 
وظهور خطابات جهوية ومناطقية تحث على الفتنة 
العامة، وال يستطيع  قبل  النخب  تتبناها  والكراهية، 
أي طرف االدعاء بأنه أقل استخداما لهذه الخطابات 
الليبي  الشرق  في  قــوى  تبنته  فقد  خصمه،  من 
بمناسبة الحديث عن الفيدرالية والتهميش، وتبنته 
والتحشيد  التعبئة  أجل  من  الليبي  الغرب  في  قوى 
الشرق  مــن  قادمين  ــزاة  غ تعتبرهم  مــن  لقتال 
تم  مع مصطلحات  الليبي  العقل  تأقلم  كما  البعيد، 
مثل  األمــم,  بين  الصراع  قاموس  من  استخراجها 
أتوا،  حيث  من  إلى  العودة  الغزو،  العدو،  التحرير، 
مصطلحات  وهي  السالح،  منزوعة  مناطق  الهدنة، 
ينتمي  منها  كل  أمــم  بين  حــرب  بوصف  جديرة 
تاريخية  ثارات  وبينها  مختلفة  وثقافة  حضارة  إلى 
الزمن،  عراقة  عريق  إستراتيجي  وصــراع  ومصالح 
حول  مسلحة  ليبية  قوى  بين  نــزاع  مجرد  وليس 
ويمكن  واحد،  إقليم  داخل  الحكم  وطريقة  السلطة 
أو  قرية  أي  في  سبب  ألى  بينها  القتال  يتوقف  أن 
الوطن  استعادة  في  التفكير  محاوالت  لتبدأ  مدينة 
المدينة،  أو  القرية  بهذه  واالحتفاظ  التخندق  دون 
كأنها  العدو  يد  من  استعادتها  على  اإلصرار  ودون 

الجوالن أو كشمير.
ومناطق  مدن  ترفعها  مطالب  هناك  أن  صحيح 
متطرفا  جعله ضعفه  فيدراليا  تيارا  هناك  وأن  ليبية 
المركزي  والتصلب  األخطاء  على  يتغذى  أخذ  ولكنه 
والحروب والخطابات الجهوية والعنصرية المتبادلة، 
صراع  في  سببا  تكون  ال  المطالب  هــذه  ولكن 
الليبي  الكيان  مسلح، ألنه ليس فيها مناداة بإنهاء 
معا،  العيش  لمبدأ  رفض  أو  الدولة  عن  الخروج  أو 
كان سياسيا في حدود  الذي نشب  الصراع  فحقيقة 
جرت  اإلقليم،  ذات  في  الحكم  وكيفية  السلطة 

حرب  أنه  على  فقط  التوصيف  صعيد  على  دحرجته 
بالنظام  المطالبة  كأنها نشبت بسبب  أقاليم،  بين 
في  المساواة  عــدم  أو  التهميش  أو  الفيدرالي 

الوظائف السيادية.
تصدرت  التي  الليبية  القيادات  فشل  أن  شك  ال 
التعامل  في   2011 العام  منذ  السياسي  المشهد 
هذه  مع  الوطن  مصلحة  على  وبحرص  بعقالنية 
ليبيا  شــرق  في  واالقتصادية  اإلداريـــة  المطالب 
المطالب  هذه  إلباس  إلى  أدى  الذي  هو  وجنوبها، 
عباءة سياسية فأصبحت جاهزة لتوظيفها كموضوع 
أدل  وليس  بها،  له  ال عالقة  أي صراع  في  ورد  أخذ 
التأسيسية،  الهيئة  انقسام  من  الفشل  هذا  على 
مدنية،  لدولة  دستور  وضع  منها  ينتظر  كان  التي 
ورد  أخذ  حول  يتصارعان  فريقين  إلى  فانقسمت 
الهيئة  في  لزمالئهم  الفرصة  فأتاح  المطالب،  هذه 
من تيار اإلسالم السياسي القليل العدد أن يقايضوا 
فرض  مقابل  في  الفريقين  أحد  إلى  اصطفافهم 
الدستور  مادة في  أي  التي جعلت  السادسة،  المادة 
تعطي  التي  السرمدية،  المادة  هذه  رحمة  تحت 
أو  بإباحة  والمحتسبين  والمفتين  للفقهاء  الحق 
تحريم أي تصرف تأتي به السلطة في دولة الهوتية 

بقشور مدنية.
اقتصادية هي  البحث عن حلول ذات صبغة  لعل 
التي تستجيب للمطالب المختلف حولها، مثل توزيع 
المتساوية  الفرص  االقتصادية،  العاصمة  الثروة، 
النظام  السيادية،  المؤسسات  توزيع  التوظيف،  في 
رغم  المطالب  هــذه  أن  فالمالحظ  الفيدرالي.. 
هي  الواقع  في  أنها  إال  لبعضها  السياسي  الظاهر 
االقتصاد  ألن  االقتصادية،  للحياة  الحقيقي  الوجه 
هو البنية التحتية التي تفرز كل الظواهر االجتماعية 
والحلول،  المشاكل  وكــل  والثقافية  والسياسية 
من  لها  حلول  عن  البحث  محاولة  فربما  هنا  ومن 
هذه  حل  في  يسهم  قد  إداري،  اقتصادي  مقترب 
القضايا المزمنة حتى ال تبقى كألغام سياسية يجري 

استغاللها داخليا وخارجيا لتفجير الكيان الليبي.
إنهاء  قبل  الرؤية  هذه  تطبيق  يمكن  ال  بالطبع 
القوى  وتغذيه  عليه  تشرف  الذي  العسكري  الصراع 
المرحلة  تلك  إلى  الوصول  بعد  ولكن  الدولية، 
من  سيكون  الرؤية  هذه  مثل  وتطبيق  تبني  فإن 
أرادوا  إذا  وحدهم،  وبيدهم  الليبيين  مسؤولية 
القضاء على األسباب التي قد تتخذ كحجج لتبرير أي 

صراع سياسي وأيديولوجي في المستقبل.
والالمركزية  ــة  اإلداري الالمركزية  تطبيق  لعل 
المؤسساتية -وهي قرار يمتلكه الليبيون وحدهم- 
الليبيين  من  الساحقة  الغالبية  يقبلها  حلوال  يقدم 

وتتمثل في:
-1 الالمركزية اإلدارية، التي تعني تطبيق نظام 
تطبيقها  حالة  في  والتي  الموسعة،  المحلية  اإلدارة 
والمالي،  اإلداري  التهميش  تنهي  صــارم  بشكل 
تجري  أن  شريطة  الليبيين  بعض  منه  يشكو  الذي 
باالسم  »المحافظات«  ــة  اإلداري الوحدات  دسترة 
أو  المحافظة  سكان  باستفتاء  إال  تغييرها  يجوز  وال 
تغيير الدستور، ولكن نجاح هذا النظام يلزمه توافر 
قاعدتين، أوالهما هي توزيع عادل لمشاريع التنمية 
والقاعدة  السكانية،  الكتل  نسبة  حسب  الوطنية 
العامة،  المؤسسات  في  بالتوظيف  تتعلق  الثانية 
حيث ينبغي أن تخضع الوظائف في هذه المؤسسات 
الكفاءة، وهذا ال يتحقق إال بإتاحة  لمعيار وحيد هو 
الجغرافيا  امتداد  على  المواطنين  لجميع  الفرصة 
تكون  معلن  شفاف  امتحان  بآلية  وذلــك  الليبية 
بفضل  عليها  االطالع  يريد  من  لكل  متاحة  نتائجه 

التكنولوجيا التي لم تعد تترك عذرا ألحد.
على  تقوم  وهي  المؤسساتية:  الالمركزية   2-
غير  والمؤسسات  البالد  عاصمة  هما  ركيزتين 
وليست  سياسية  مقولة  فالعاصمة  السياسية، 
تحتضن  التي  هي  إنها  أي  اقتصادية،  بالضرورة 
اتخاذ  مقر  وهي  السياسية  السيادية  المؤسسات 
في هذه  مدينة  أية  تزاحمها  وال  السيادية  القرارات 

الوظيفة.
وفي الحالة الليبية فإن العاصمة يقطنها أكثر من 
ال  علمي-  حدود  -في  وضع  وهو  الدولة  ربع سكان 
تتشابه فيه معها أية عاصمة في العالم بالنظر إلى 
القبلة  أصبحت  أنها  بسبب  وهذا  السكان،  نسبة 
والحالمين  العمل  فرص  عن  للباحثين  الوحيدة 
العامة  ومن  النخب  من  حياتهم  شروط  بتحسين 
أصبحت  التي  ــرى،  األخ الليبية  المدن  جميع  من 
الوطن  جسم  في  دودية  زوائد  إلى  أقرب  اقتصاديا 
مراكز عمرانية، وذلك بسبب تكدس كل  إلى  منها 
المؤسسات االقتصادية والمالية واإلدارات الرئيسية 
فمن  ولهذا  البالد،  عاصمة  في  البترول  لشركات 
واإلدارات  المؤسسات  هذه  توطين  إعادة  األفضل 
في عدد من المدن الليبية، شريطة أن يكون العمل 
فيها على المستوى الوطني وليس حكرا على سكان 
هذه المدن، بالتالي فإن أي مدينة من هذه المدن 

ستصبح:
وتجاري  اقتصادي  لنشاط  عمرانيا  مركزا  أوال- 

وحراك اجتماعي.
وهذا  عمل  فرص  المدن  هذه  في  تتوافر  ثانيا- 
الليبية  الديمغرافيا  توزيع  إعــادة  آليات  أهم  من 
أطراف  يربط  جديد  اجتماعي  ونسيج  أجيال  وظهور 
الوطن بسبب جاذبية هذه المراكز للكتل السكانية 
هذه  في  العاملين  من  أعداد  وانتقال  حولها،  التي 

المؤسسات من العاصمة إلى تلك المدن.
يمكن  ال  العاصمة  على  أعباء  تخفيف  ثالثا- 
السكاني  والتكدس  التحتية  البنية  بسبب  احتمالها 
جانب  إلى  اليومية،  الحياة  في  الحركة  وصعوبة 
بأن  الليبيين  من  يسير  غير  عدد  لشكوى  حد  وضع 

العاصمة سلبت منهم كل شيء.
رابعا- ال شك أن وجود مثل هذه المؤسسات في 
وإحساس  نفسي  مردود  له  تلك،  أو  المدينة  هذه 
اقتصادية  مؤسسات  تحتضن  مدينتهم  بأن  أهلها 
وطنية يعتمد عليها الوطن، وبالتالي فإن مدينتهم 
ومنطقتهم تعتبر جزءا فاعال في بالدهم مما يعمق 

إحساسهم باالنتماء وحرصهم على هذا الوطن.
األفضل  من  فربما  المدن  هذه  اختيار  كيفية  أما 
تحديد المراكز المناطقية فتكون على سبيل المثال 
في غرب ليبيا كل من مصراتة وغريان، وفي الشرق 
الوسط  وفــي  والبيضاء،  بنغازي  من  كل  الليبي 
توطين  يتم  وربما  وسبها،  سرت  من  كل  والجنوب 
المؤسسات في هذه المدن بنسبة الكتلة السكانية 

في كل مدينة.
ستطرح  وتساؤالت  انتقادات  هناك  أن  شك  ال 
كل  في  ولكن  يثريها،  قد  وهذا  الفكرة  هذه  حول 
المؤسسات  هذه  كل  تكدس  مشكلة  فإن  األحوال 
واإلدارات في العاصمة إن لم تجد حال، فإنها ستظل 
ترتدي  التي  اإلشكاليات  لجميع  األساسي  المحرك 
المناصب  وتوزيع  الفيدرالية  مثل  سياسية  عباءة 
-في  فكلها  االقتصادية.  والعاصمة  السيادية 
يتحدثون  من  نظر  في  أهميتها  ستفقد  تصوري- 
فرص  وتساوي  اإلداريــة  الالمركزية  ظل  في  عنها 
مشاريع  توزيع  وعدالة  الكفاءات  أمــام  التوظيف 

التنمية وإعادة توطين المؤسسات غير السياسية.

بسبب صراع وأخطاء 
القوى الليبية في 
الداخل وتدخل 

القوى األجنبية 
وصلت ليبيا إلى وضع 
ال يمكن الخروج منه 
واستعادتها ككيان 

سياسي وجغرافي 
عن طريق التفكير 
في ما كان يجب أن 

يكون، بل في التفكير 
والعمل في وعلى ما 

هو كائن.

بضائع تالفة
جمعة بوكليب

مهمة  وليست  الزمان.  وال  المكان  مهمًا  ليس 
ذلك  لكل  عالقة  ال  وبالتأكيد  والعناوين.  األسماء 
لكنك،  الزمن.  عجلة  ودوران  الفصول،  وتغيّر  بتتابع 
أكنت متسوقًا في أسواق عصرية حديثة جميلة  سواء 
ويتحركون  همسًا،  فيها  الزبائن  يتكلم  بها،  ومُعتنى 
األرفف،  في  معلقة  مفتوحة  بعيون  كروبوتات،  آليا 
مختلف  بين  ويفاضلون  وسلعًا،  بضائع  يعاينون 
فيها  يكثر  شعبية،  بلدية،  أســواق  في  أو  أنواعها، 
وتحتدُ  الباعة  حناجر  فيها  وتتعالى  والشجار،  الصياح، 
لتلفت أنظار زبائن - في مستوى معيشي أقل- إلى ما 
يعرضون من بضائع، وما يبيعون من سلع، فإن المرء، 
واقتناء  الوقوع في فخ شراء  لن يكون في منجى، من 
بضائع وسلع تالفة، أو معطوبة، أو منتهية الصالحية.

 )Damaged Goods( التالفة  والسلع  البضائع 
طبيعيًا.  مختلفة،  وبنسب  األسواق،  مختلف  في  تتوفر 
قلتْ  وعصرية  حديثة،  السوق  كانت  كلما  لكن 
يتوقف  بدوره  وهذا  صحيح.  والعكس  التالف،  نسبة 
خريطة  على  وموقعه  البلد،  جنسية  على  كذلك 
مثاًل،  بوجمبورة،  في  حديث  فسوبرماركت  العالم. 
في  آخر  بجودة  يكون  ال  قد  الغرب،  طرابلس  في  أو 
كوبنهاجن، والشيء نفسه يمكن أن يقال عن األسواق 
الشعبية. إذ كلما انعدمت الرقابة الصحّية، وانتشرت 
الرشوة، وغاب القانون، وساد الفساد، ارتفعت تلقائيًا 
نسبة الغشّ في البضائع والسلع، وعلى المستهلكين 

تحمّل العواقب ودفع األثمان.
ما يقابله المرُء من تفاوت في مستويات األسواق، 
لخالف  موضوعًا  ليس  بضائع،  من  تعرضه  ما  وجودة 
بين عاقلين، والمحل له في نقاش عام. لكن في هذا 
العالم الواسع، وفي هذه الدنيا العجيبة، المفرّ للبشر 
ببراجماتية  الذي يعيشون فيه  الواقع  التعامل مع  من 

التعود عليها بمرور األيام، ومن  يتعلمونها من خالل 
أن  دون  ومن  منّا،  فالواحد  التجارب.  مختلف  خالل 
يدري، قد يدفع أموااًل لقاء بضائع وسلٍع تالفة من دون 
ما  لتمرير  للباعة  فرصة  يمنح  النيّة  حسن  ألن  علم. 
صالحة  وغير  تالفة،  أنها  يعرفون  بضائع  من  لديهم 
لالستعمال البشري، إرضاًء لجشع في نفوسهم، بغرض 
بمال  الفوز  في  األول  ومعنوي:  مــادي  ربح  تحقيق 
ولشطارة  لفهلوة  إثبات  الثاني  وفي  يستحقونه،  ال 
على  والضحك  اآلخرين  غش  في  السنين  أجادوهاعبر 
ناسها،  أحوال  وتلك  الدنيا،  حال  هذة  لكن  الذقون. 
وليس من الممكن تغييرها أو تغييرهم. فالواحد منّا، 
مهما يحاول أن يكون يقظًا ومنتبهًا وحريصًا، البد له 
بأكياس  محمّال  بيته  إلى  فيه  يعود  يوم،  يأتي  وأن 
بعد  إال  لذلك  ينتبه  وال  تالفة،  وبضائع  بسلع  مثقلة 

فوات األوان.
البشر، أيضًا، ليسوا في حصانة من التلف. فما يسري 
إذ  أيضًا عليهم.  التالفة، يسري،  البضائع والسلع  على 
بشر  كذلك،  يوجد،  تالفة  وسلع  بضائع  توجد  كما 
النفسية  المستويات  كافة  على   )Damaged( تالفون 
االقتصادية.  أو  السياسية  أو  االجتماعية  أو  مثاًل، 
ألن  السطور،  هذه  تستهدفهم  ال  نفسيًا،  التالفون 
مختصين وخبراء في علوم النفس وأحوالها أولى بهم، 
أحوالهم  وتفسير  وبتوضيح  أمراضهم،  وبتشخيص 
يناسبهم  ما  ووصف  التلف،  لهم  سبّب  وما  النفسية، 
تعاطفنا،  إلى  ماسة  حاجة  في  وعالج. وهم  أدوية  من 

وإلى دعائنا، وليسوا محل احتجاج، أو شكوى، أو نقد.
وأخــيــرًا،  أواًل  تستهدف  حقيقة،  السطور،  هــذه 
هذا  في  التلف  تحديدًا.  السياسة  أهل  من  التالفين 
السياق، يعني انعدام الكفاءة، وضمورالقدرة، وانعدام 
المشترون  يتعرض  فكما  الضمائر.  وفساد  التجربة، 
إلى غش الباعة بشراء بضائع تالفة، يتعرض، كذلك، 

تالفين  لساسة  باختيارهم  الغش،  إلــى  الناخبون 
آخر،  بلد دون  ليسوا حكرا على  وتافهين. واألخيرون، 
لكنهم موزعون في كافة دول العالم، وأغلبهم، عادة، 
في دول العالم الثالث، وخاصة منها التي رزئت بحكم 
العسكر، مثل ليبيا، والتي، يمكننا القول بدون إجحاف، 
حالة   2011 إلى   1969 عام  الفترة من  في  تعدّ  أنها 
نادرة  باستثناءات  السياسيين –  لنوعية من  نموذجية 
ومعروفة- المصابين بأسوأ أنواع التلف والعطب، من 
أعلى السلم إلى أسفل درجاته. وليس أسوأ منهم في 
البنادق  سبطانات  بقوة  بعدهم  جاءوا  من  إال  التلف 
والبالد،  العباد  وظهور  المناصب،  واعتلوا  والمدافع، 
ورعونتهم،  بسرقاتهم،  وأرهقوها  ثرواتها،  فاستنزفوا 

وفسادهم.
في  تُرمى  تكتشف،  أن  بمجرد  التالفة،  السلع 
أغلب  وفي  الباعة،  إلى  تُــرد  أو  القمامة،  صناديق 
الطعم،  ببلع  للغش  تعرضوا  من  يكتفي  ــوال  األح
واألمر  منها.  ويتخلصون  السلع،  باعوهم  من  وبشتم 
نفسه، لألسف، اليطال أهل السياسة من التالفين لدى 
وصولهم إلى السلطة. أواًل ألنه ليس بمقدور الناخبين 
بعد  إال  وثقتهم  أصواتهم  منحوهم  ممن  التخلص 
مرور فترة زمنية محددة دستوريًا. وثانيا ألن الساسة 
أداء  مواصلة  على  عديدة،  ألسباب  قادرون،  التالفين 
يفرزونها،  التي  العطنة  الروائح  عن  رغمًا  أدوارهــم، 
وعن المصائب والكوارث التي يرتكبونها، ألنهم خالل 
فترة قصيرة من تسنمهم للمناصب الرفيعة يتحولون 
إلى وحوش مخيفة بأنياب وأظافر، تدور في مداراتهم 
يلقونه  فيما  طمعًا  وعطبًا،  تلفا  أكثر  أصغر،  وحوش 
حماية،  من  إياهم  يمنحونه  وما  فتات،  من  إليهم 
ومكانات  نفوذ  من  ورائهم  من  عليه  يتحصلون  وما 
العباد، ونيل  اجتماعية اليستحقونها، تؤهلهم البتزاز 

مااليستحقونه. وعلينا نحن، دائمًا، دفع األثمان.

السلع التالفة، 
بمجرد أن تكتشف، 
ُترمى في صناديق 

القمامة، أو ُترد إلى 
الباعة، وفي أغلب 

األحوال يكتفي من 
تعرضوا للغش ببلع 

الطعم، وبشتم 
من باعوهم السلع، 

ويتخلصون منها.

شاعر الشباب والحب  ...
 سامحنا

أيام األسبوع عشرة أيام ال سبعة
أقسم بالولي الهدار

قالوا أيام األسبوع سبعة أيام فقط
لماذا ال تكون أيام األسبوع عشرة أيام؟!

أنا عددتها بأصابعي، وجدتها عشرة ال سبعة
أقسم بالكلمة »بالولي الهدار«، بالوردة أقول الحق

سرقوا الخبز، والوطن، وحتى أيام األسبوع
سرقوا أيام األسبوع، وأكلوها »بشطيرة الهامبورجا«

ثم مسحوا شفاههم، كأنهم لم يأكلوا شيئا
سرقوها، ليسرقوا معها أياما من أعمارنا

سرقة ثالثة أيام من األسبوع
صارت أعمارنا ناقصة ثالثة أيام، كل أسبوع

صباح الحب
سرقوا من األسبوع يومه الثامن والتاسع والعاشر!

اليوم الثامن »يوم الحب«، سرقوه، هم يعادون الحب
اليوم التاسع »يوم الوطن« حاربوه، ألنهم بال وطن

اليوم العاشر »يوم الكلمة المزدهرة« الجميلة،
شطبوها ألنهم يقولون: صباح الدم صباح االحتالل

ولم يتعلموا: صباح الحب صباح الوطن الفرح.
لم يكن يوما، أو أسبوعا، أو شهرا، هذا الذي سرقوه...

لقد سرقوا أعمارنا وأحالمنا وفرحتنا وطموحاتنا وسبل عيشنا، سرقوا حتى ورقة التوت 
ورغبة  وتفاؤل  أمل  الناس من  لدى  تبقى  ما  أضاعوا  واألهم  بل  بها عوراتنا،  التي نغطي 

في تغيير الواقع لألفضل.
جعلوا منا شعوبا يائسة، أطفؤوا بداخلنا كل شعلة أمل في تحقيق األفضل لبالدنا من 

خالل إحباطهم وفسادهم وسرقتهم لهذا الوطن باسم حب الوطن.
جعلوا حياتنا صعبة ال تطاق نعاني النكد والهم والغم والذل والقهر مع الفقر والظلم 
من  أدنى  وحد  وكرامة  حقوق  لهم  كبشر  فيه  يعاملونا  لم  وطن  فى  استشرى  وفسادا 

التعامل اإلنساني. وتوفير الحاجات األساسية للحياة.
ال  الذين  الوطن  بائعو  واألفاقون،  والمنافقون  واألنانيون  االنتهازيون  الخونة  إنهم 

يهمهم إال مصالحهم وأطماعهم، والمتاجرة بقضايا وطن، مواطنه مسلوب اإلرادة.
شاعر  يا  الشباب،  شاعر  يا  الحمراء،  الوردة  صاحب  يا  اليوم  بيننا  تعيش  كنت  لو  ماذا 
إليه  آلت  ما  ورأيت  عمره-  طوال  ألجلها  وعاش  شاعرنا  بها  تشبث  قيمة  -وهي  الحب 

أمورنا، وما وصلت إليه أحوالنا.
لم نستمع إليك يا شاعرنا الكبير، وأنت حي بيننا، كي ننجو بأطفالنا.. بأحالمنا من هذا 

المصير. ألننا لم ندرك حجم الهوة التي سُحقنا داخلها.
من  إنها صفحة  جميعًا،  منا  أكبر  كانت  فالمؤامرة  يا شاعرنا،  العذر  بعض  لنا  التمس 

صفحات قهرنا وعجزنا وقلة حيلتنا، الممتدة منذ سنوات طويلة وما زالت مستمرة.
* شاعر الشباب علي صدقي عبدالقادر

عبدالسالم الزغيبي

كان  التي  األطنان  آالف  أن  من  كلينتون  هيالري  رسائل  بعد  اآلن  يروّج  ما  مصداقية  مدى  ما 
يختزنها القذافي كانت السبب وراء اإلطاحة بنظامه على يد الغرب بزعامة الواليات المتحدة؟

في تقديري، أن هذا ليس هو السبب الفعلي. فالذهب موجود في كثير من الدول األفريقية 
احتياطي ذهب يصل  ولبنان لدى كل منها  سبائك ومناجم بكميات مهولة. والسعودية وتركيا 
إلى قرابة 300 طن. وتمتلك دول آسيوية كالصين والهند مخزونًا هائاًل من الذهب ال يُستهان 
ليبيا  المتوفرة في  الذهب من تلك  به. بل وكانت مصر تمتلك قرابة ثالثة أضعاف من كميات 

أيام القذافي، وعندما سقط مبارك لم يقل أحد إن ذلك كان بسبب مخزون مصر من الذهب.
إّن السبب الفعلي يدعونا إلى العودة إلى قصة خطاب القذافي الشهير أمام الجمعية العامة 
المتحدة  القذافي ميثاق األمم  الذي مزّق فيه  الخطاب  2010. وهو  المتحدة في سبتمبر  لألمم 

في مشهد غريب حرّك مشاعر الحاضرين تحريكًا شديدًا وكل من شاهد الخطاب.
العالم،  المتحده األميركية وأوروبا وكل دول  الواليات  القذافي للميثاق، في نظر  كان تمزيق 
وال  أمن،  وال  سالم،  ال  الميثاق:  يفرضها  التزامات  أي  ومن  الميثاق  من  القذافي  خروج  يعني 

تعاون متبادل، وال سعي نحو عالم أفضل وأرحب.
بقايا  من  شخصيات  منظومة  في  القذافي  تواجد  قوة  األميركيون  يدرك  نفسه،  الوقت  في 
التصنيف  حسب  واإلرهابيين  األصناف،  كل  من  والمتطرفين  والشيوعيين،  التحرر،  حركات  قادة 

الغربي.
وهي  عليهم؛  والقوي  المباشر  وتأثيره  النخب،  هذه  على  القذافي  سطوة  يدرك  الغرب  كان 
الغرب. ويدرك األميركيون  الدولية، والمنبوذة من  النشطة سياسيًا وحركيًا على الساحة  النخب 
دقائق  كل  ويعلم  القذافي،  خيمة  إلى  زياراتهم  ويراقبون  وبينهم،  بينه  واالتصاالت  الصالت 

الدعم المادي والحواالت المالية.
عليه  يفرضها  التي  وواجباته  التزاماته  من  القذافي  تنصل  أن  األميركيون  يعلم  كذلك، 
إلى  ينظر  لن  فالقذافي  وبالتالي  حسيب.  وال  رقيب  بال  ويجول  يصول  يجعله  سوف  الميثاق 

مجلس األمن؛ ولن تعنيه قراراته بل هي في نظره ال تنطبق عليه.
األميركي  القومي  األمــن  مجلس  مع  طارئًا  اجتماعًا  عقد  األميركي  الرئيس  فإن  ولذلك 
هذا  عن  تمخض  وقد  المركزية،  واالستخبارات  البنتاغون  بمشاركة  للخطاب،  التالي  اليوم  في 
التوصل  سهل  استنتاج  وهذا   .2011 سبتمبر  قبل  القذافي  خلع  خالصته؛  سرّي  قرار  االجتماع 
تاريخ مقتل  2011، وهو  أكتوبر   20 إلى  القذافي  منذ خطاب  السياسي  التطور  متابعة  إليه من 

القذافي على يد ثوار فبراير، الذين حرموه من فرصة المحاكمة العادلة.
ليبيا؛  في  والسياسة  لالقتصاد  المحرك  العنصر  هو  القذافي  حكم  فترة  في  الذهب  يكن  لم 
النظرية  مقوالت  مع  يتناسب  ال  فإنه  واختزانه  الذهب  تكديس  وأما  النفط.  وأسعار  النفط  بل 
االقتصادية التقليدية المبنية على قوى السوق؛ العرض والطلب والثمن. وبالتالي، فإن تكدس 
الدولية في مقابل الطلب عليه، وهذا يؤدي، في  الذهب يعني زيادة المعروض منه في السوق 
الصعبة  العالمية  العمالت  وأسعار  الدوالر  مواجهة  في  سعره  انخفاض  إلى  العادية،  الظروف 
كليًا  أميركًا  غطته  الذي  األميركي  بالدوالر  الخارجي  العالم  مع  يتعامل  القذافي  كان  األخرى. 

بالذهب الفائض عن الحاجة.
ماذا إذًا كان ليفيد القذافي بهذا التخزين؟

أن  إال  عملتها،  تثبيت سعر  في  الذهب  من  مخزونها  أو  الدولة  احتياطي  أهمية  من  فبالرغم 
الدينار الليبي لم يكن في أي لحظة عملة دولية مهمة أيام حكم القذافي، وال يظهر سعر صرفه 

أو قيمته الفعلية في مواجهة العمالت الصعبة إال في السوق المحلية الضيّقة والمقيّدة.
التجارة  في  كبيرة  بكميات  الذهب  سبائك  نقل  وصعوبة  عالميًا،  كورونا  وباء  انتشار  ولعل 
الصعوبات  مواجهة  في  منه  االستفادة  محدودية  أوضح  والفضة  والماس  للذهب  الدولية 
الوباء  تداعيات  عالج  في  األميركية  المالية  السياسة  أن  ذلك،  على  والدليل  داخليًا.  االقتصادية 
األسر  لهذه  المباشر  النقدي  الدعم  على  األولى  بالدرجة  اعتمدت  قد  األميركية  األسر  على 

ولشرائح المجتمع األميركي العامل األخرى.
ملك  نفسه  نصّب  أن  بعد  القذافي  أن  شاع  حيث  المناقشة؛  في  واحدة  نقطة  أمامنا  وتبقى 
هذه  جديدة؛  أفريقية  عملة  بخلق  أفريقيا  على  القذافي  هيمنة  مخاوف  وظهور  أفريقيا،  ملوك 
نوعًا  كانت  بل  الغربي،  واالقتصادي  السياسي  التفكير  في  جادّة  وال  حقيقية  تكن  لم  المخاوف 
أن  يدرك  فالغرب  الماضي.  القرن  من  الستينات  في  ساد  الذي  الطوباوي  األفريقي  التفكير  من 
اقتصادي وطني داخلي قويّ، هذا من  القذافي لم يكن في يوم ما قادرًا حتى على خلق نظام 
القذافي لن يستطيع مواجهة  أن  فإّن األميركيين واألوروبيين يدركون  جهة. ومن جهة أخرى، 
التعالي  سياسة  أّن  اعتقادهم  عن  فضال  أفريقيا،  في  االقتصادية  وإسرائيل  الصين  سياسة 
األجوف التى كانت تحيط بهالة سلوكه الغريب في أفريقيا كافية إلخفاقه في أي مشروع أفريقي 

طويل األمد.

كلينتون وقصة الذهب 
وسقوط القذافي

محمود محمد خلف
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تسريبات هيالري وسراب املستقبل

إنصاف الخصوم واألعداء

وزيرة  الديمقراطية،  كلينتون  هيالري  إيميالت،  محتوى  حول  جمة،  وتعليقات  نقاشات  تدور 
األميركي  الرئيس  عنها  أفرج  التي  اإليميالت  هذه  أوباما،  عهد  في  األميركية  الخارجية 
عندنا،  لكن  الديمقراطي.  بايدن  خصمه  ضد  االنتخابية  حملته  إطار  في  ترامب،  الجمهوري 
تحولت اإليميالت إلى سالح عند الخصوم، كل يستدل بها باعتبارها فاضحة، للتدخل األميركي 
إلى جانب خصمه، والحقيقة أنه يتم تأويل اإليميالت، من كل طرف حسب غرضه، كما حصل 
قبل، مع مذكرات هيالري كلينتون، التي نشرت منذ سنوات، ما قام البعض بتزوير ما جاء فيها.

بالنسبة لي وكثيرين غيري، ما جاء في اإليميالت، مثل ما جاء في المذكرات، منه ما معروف 
التحصل  هذا  يوكده  ما  األهم  لكن  حاصل.  تحصيل  بند  تحت  يجيء  ما  ومنه  كمعلومات، 
الحاصل، وهو أننا لسنا قراء باألساس، ومن هذا ال نبحث وندرس، فالمذكرات والوثائق تتحول 
يكشف  أخرى،  ناحية  من  هذا  وعّل  للتنابز.  وأدوات  فضائحية  مناسبة  مجرد  إلى  أيادينا،  بين 
هذا  وموقع  مستوى  كان  أيا  والهوان،  باإلحباط  المليء  العربي،  للقارئ  السيكولوجي  الحال 

القارئ، من نتحفظ على تسميته بالقارئ أساسا.
سآخذ نموذجًا لرد الفعل، ما انبثق عن اإليميالت الليبية، في إضبارة إيميالت هيالري، التي 
برسائل  هيالري،  صندوق  امتأل  وبالتالي  2011م،  فبراير  ثورة  قيام  عند  خارجية  وزيرة  كانت 
عدة تخص المسألة الليبية عندئذٍ، وطبعًا معلومات كثيرها في الحقيقة متداول وشائع، حتى 
ليبيا«، وإن وردت معلومة  أختلف معه فكريًا وسياسيًا كـ»أخوان  أعتبر نفسي  ما يخص طرفًا 
مستجدة فمن المفترض أن تقرأ في سياقها الزمني والسياسي، لكن ما حدث أننا لم نستفد 
أبرز  هذا  لكن  مجدية.  غير  تفاصيل  إثارة  في  ووقتًا  جهدًا  أهدرنا  العكس  على  بل  توفر،  مما 
في  هو  ما  بانادورا«،  »صندوق  إلى  تحولت  فاإليميالت  الفشل،  في  النجاح  لدينا  المتوفر  أن 

الميثولوجيا اإلغريقية »صندوق يحمل بواسطة بانادورا، ويتضمن كل الشرور البشرية«.
ولسنا في حاجة لفتح صندوق بختنا هذا، فخالل األلفية الثالثة، وخاصة في العقد الثاني من 
التي نحرص  الشعبية،  االنتفاضات  رغم كل  الفشول،  المزيد من  نجنيه  ما  األول منها،  القرن 
ما  االنتفاضات،  هذه  بطلة  كلينتون  هيالري  من  نجعل  وأن  أجنبيًا،  استيرادًا  نجعلها  أن  على 
والعراقية  الجزائرية  االنتفاضة  مثل  أيضًا،  عقبه  ما  حتى  وتقريبًا  العربي،  بالربيع  سميت 
وكذا  لها،  األولى  الذكرى  األيام  هذه  تمر  التي  اللبنانيين  فانتفاضة  الساعة،  حتى  المستمرة 
االنتفاضة السودانية، ما خلقت حلحلة ما في مسار السالم، بعقد اتفاقيات ألجل إنهاء التحارب 

األهلي.
صندوق  إلى  بحاجة  ليس  هذا  لكن  الفشل،  في  النجاح  جنيناه  ما  هذا،  زمننا  خالل  نعم 
هيالري، لنتوكد من أنه بضاعة أميركية، أو لننفي ذلك، فنوكد أنها صناعة محلية، لسنا بحاجة 
للجدل البيزنطي حول البيضة والدجاجة، فحتى المنطق البيزنطي، وحتى صندوق هيالري، وأي 
مستنبطات فكرية وسياسية، ال تستطيع أن تنفي، جدل الخارج والداخل في مجمل المتغيرات، 

سواء في سقوط إمبراطورية مثل االتحاد السوفيتي، أو في انتشار جائحة كورونا... وهلم.
الخبر  لكن  الفشل،  في  النجاح  جملة  في  مبتدأ  أننا  إلى  شيئا،  هيالري  صندوق  يضيف  لن 
لنا شركاء فيه هم خصومنا، من يجنون من هذا الفشل، غير أن معرفة ذلك من نافلة القول، 
في  واحدًا  صندوقًا  وليس  صناديق  نملك  فنحن  اليقين،  بالخبر  هيالري  صندوق  يزودنا  ولن 
الخصوص، لكن رغم أن زوادتنا في الخصوص هائلة، مازلنا عند النقطة، التي قيل أن رفاعة 

الطهطاوي رسول نهضتنا، قد أشار إليها باعتبارها الفارق بين »العرب والغرب«.
إيميالت، هيالري  وتعليقات جمة، حول محتوى  نقاشات  تدور  اإلطار،  وكأنه في هذا  ويبدو 
كلينتون الديمقراطية، حيث إن صندوق باندورا يتضمن كل الشرور، وعلينا في كل مرة، وكل 

كرة أن نبدأ الحكاية كما شهرزاد: »كان يا ما كان«...

»الوفد«  بجريدة  أنور عكاشة،  أسامة  اسمه من مقال ساخر لألستاذ  اقتبست  قبل،  مقااًل، من  كتبت 
المصرية، ذكر فيه أن القاهريين أطلقوا على شهر أغسطس: شهر الباذنجان! معلاًل ذلك بأنه شهر 
فتتفنن  مفلسين،  السنوية  يوليو  شهر  إجــازات  من  الماضي  القرن  ستينات  موظفي  عودة  يعقب 
زوجاتهم في إعداد وجبات قوامها الباذنجان لرخص ثمنه بسبب وفرته في أغسطس، ولكن يبدو أن 

أشهرنا كلها أصبحت »باذنجانية« اللون ولكنها ليست بطعمه وال فوائده وال سهولة تحضيره.
منذ الثلث األول من شهر »البيضنجان«، يتطلع الليبيون إلى نتائج هذه المبادرات المعروضة من 
هنا وهناك وإلى خرائط طرق من وإلى الخروج من أزمتهم أومن ليبيا كلها، فهم مازالوا يصطفون 
»النافتا«  ولتر  دنانير،  بثمانية  التن  وعلبة  قرش«  »بسبعطاشر  الخبز  رغيف  وأصبح  المصارف،  أمام 
بثمن عطر من »كريستيان ديور« ويبدو أن أشهر ليبيا التي كانت طوال سنوات مضت عجافًا ستستمر 
كلها باذنجانًا. ولكنهم متفائلون، إذ أنهم سوف يستقبلون الزهر والماء والبرد بفرحة اقتراب الفرج، 
مستبشرين بالطائرة التي وصلت أمس من طرابلس، وهذا شيء جيد فاألمل والتطلع إلى االنعتاق هو 

سر الحياة وتطورها.
تقول المراجع إنه في هذا الشهر كثيرًا ما تقع أحداث خارقة، منها العظيمة ومنها العنيفة ومنها 
أواخر سبعينات  بنغازي في  العامة في  بالمضحك، فلقد استوردت األسواق  أبتدئ  المضحكة. دعوني 
كانت  واألصفر،  واألزرق  األبيض  بألوان  الليبية«  والسراويل  »السواري  من  ماليين  الماضي  القرن 
وظيفتي في ذلك الوقت التخليص الجمركي لهذا الطوفان من المالبس الصينية والفول المدمس 
»اإليطالي« وحلوة بر الترك وزيتون كلماتا اليوناني وعصير راوخ النمساوي والشناني الكحله والحمراء 

والخضراء أيضًا من تونس.
وكنت في زيارة إلى مخازن المالبس التي كان حينها صديقي المرحوم محمد البعباع مسئواًل عنها. 
الذي كان حينها مسجونًا  البعباع  القادر  المرحوم عبد  الحشيش؛ عن شقيقه  تحدثنا عن رفاق سوق 
سياسيًا، ولم يرَ النور إاّل في »أصبح الصبح«. كان محمد وكذلك عبد القادر، رفيقي صبا خليفة الفاخري 

وصادق النيهوم.
لنا  عاد  ثم  بالشاي.  أبيض  لونهما  وســروال«  »سورية  يرتدي  أفريقي  عامل  جاءنا  حديثنا  أثناء 
»بأنصاص تن فيتنامي« بهريسة »تونسية« مرتديًا قميصًا ليبيًا جديدًا أزرق اللون، فنبهت محمد، 
التن  زيت  سكب  أنه  أكيد  األصفر..  باللون  الظهر  صالة  وقت  يعود  سوف  »عادي!  ضاحكًا:  فأجابني 
على قميصه..«. فقلت له: »ولكن سيظهر عندك عجز عند الجرد« ضحك ثم أخذني إلى »هنجر بحجم 
»فيمس«  شركة  من  ممهورة  الليبية«  السواري  أو  »القمصان  صناديق  من  بجبال  ممتلئ  مالطا« 
الصينية، وإن كان الخبثاء يسمونها باسم من وراء استيرادها. وقال لي ضاحكًا: »جرد هذه الكميات 
يحتاج إلى كتيبة صينية، يا راجل غم؟ وراسك بلغتهم أن الخفراء يبيعون، في الليل، المالبس بعبوة 

السيارة وليس بالكرتونة«.
صارت السورية والسروال الليبي، في ذلك الوقت أفضل ما يرتديه من يبحث عن الراحة في أشهر 
الحر والضجر والرطوبة الخانقة. واستدعتني الشركة إلى طرابلس لاللتحاق بوفد تجاري إلى باكستان 
خليفه  المرحوم  إلى  مباشرة  فذهبت  شيئًا،  عنها  أعرف  أكن  لم  وهي سلعة  »عطرية«،  على  للتعاقد 
البراني، الذي كان تاجرًا متخصصًا في هذه السلعة ويعرف أسرارها، فغادرته خبيرًا في القرنفل والقرفة 
وحتى السواك والحناء. نصحني أن آخذ معي قمصانًا ليبية ألنها ال تختلف كثيرًا عن الباكستانية فهي 
مريحة ومناسبة للطقس هناك، وأيضًا تعينك في التمويه؛ من تاجر غني وغبي إلى »نص باكستاني« 
بلباسه  المعتز  الشعبي  الليبي  بمظهر  والظهور  الراحة  في  وزيادة  منها.  عددًا  معي  أخذت  وبالفعل 
ارتديت  مريح.  بلباس  الطويلة  الرحلة  في  األقل  على  راحتنا  نأخذ  أن  الوفد  رئيس  اقترح  الوطني، 
طرابلس  من  الرحلة  تأخرت  كراتشي،  إلى  ومنها  روما  إلى  الرحلة  كانت  ليبين.  وسروال«  »سورية 

وبالتالي لم نلحق برحلتنا وتأجلت إلى اليوم التالي.
من  قريب  فندق  إلى  الشركة  أخذتنا  طرابلس،  في  تخلفت  حقيبتي  ولكن  حقائبهم  الرفاق  أخذ 
مطار روما.. وبدوت بالفعل كباكستاني في لباسي المضحك الذي زاده »شبشب األصبع البالستيكي« 
»التايم سكوير« في  و  أفينوا«  »الفيفث  به  الذي طاف  الماقني،  أحمد  األستاذ  لدى صديق  المفضل 

نيويورك.
مفتوحًا،  محاًل  أجد  لم  روما.  بضواحي  تجاري  شارع  إلى  تاكسي  ركبت  الفندق  وصلت  أن  بمجرد 
سألتهم لماذا؟ أخبروني: »فيرا دي أغوستو« وتظاهرت، أنني فهمت ماذا يقصدون؟ ألعلم فيما بعد أن 
أغسطس هو شهر اإلجازات لغالبية شركات ومتاجر إيطاليا. ولم تصل حقيبتي وطرت إلى الباكستان 

مثلما غادرت طرابلس، غير أن غبار كراتشي جعل من لون مالبسي رماديًا »مسخسخ«.
واصلت البحث في تاريخ شهر الباذنجان، الذي ليس في األشهر شهر مثله، إذ يسمونه شهر الحر 

والضجر والرطوبة.
يقول موضوع عن هذا الشهر إن المرء ال يجد عنوان كتاب يحمل شهر أغسطس يتحدث عن أغانٍ 
أو طرائف أو شعر، بل حروب وكوارث. صنع اهلل إبراهيم: »نجمة أغسطس«، برباره تاكمان: »مدافع 
أغسطس« الروسي ألكسندر سولجنتين: »أغسطس 1914 وأحداث الحرب العالمية األولى المرعبة. 
الذرية مدينتي  القنبلة  الشرقية »القوط« روما، ودمرت فيه  الجرمانية  القبائل  وفي أغسطس دمرت 
يوم  اإليطاليتين«  وهركوالنيوم  »بومبي  مدينتي  »فيزوف«  بركان  وردم  وناغازاكي«  »هيروشيما 
24/ 8/ 79م، وتجرعت فيه كليوباترا السم. ومن بعد أغسطس مباشرة أبحر كولومبوس نحو العالم 
الجديد سنة 1492 وفي الشهر نفسه سنة 1519غادر ماجالن إشبيلية في رحلته الشهيرة حول العالم، 

وفي عام 1498 نحت مايكل انجلو رائعته »المنتحبة«.
وهو  والراحة  االسترخاء  شهر  ويعتبر  و»الحمو«.  والنار  القوة  برج  األسد؛  برج  هو  أغسطس  شهر 
مناسب جدًا ألحالم اليقظة. يسمى في الشام »آب« و»أوت« في تونس والجزائر و»غشت« في المغرب، 
و»أغشت« في موريتانيا.. أما في شرق ليبيا فكان »الشياب« يسمونه »أغصغص«، ولعلهم اشتقوه 

من كلمة »غصة«.
بتفاؤل،  »الباذنجان«،  ابتدأت في شهر  التي  الجادة،  المحاوالت  إلى  ننظر  أن  علينا  واجب  أنه  غير 
مثلما نتفاءل اآلن بطبق جيد من »باباغنوج« خصوصًا أن زيت الزيتون بدأ يصل بكميات من مسالته، 
ساعدت في انخفاض سعره. وهذا ما أخبرني به صديق من هناك، وتأملوا الخير تجدوه، واعلموا أن 

الجيدين في ليبيا أكثر بكثير من السيئين.

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

عمر أبو القاسم الككلي
غرابة  بسبب  لالهتمام،  والفتة  متميزة  الديكتاتوريين  شخصيات 
أطوارها وأفعالها، أو ردات أفعالها، المفاجئة، أي إن ثمة إطارا عاما 
القذافي  معمر  لكن  النفسية،  الناحية  من  الديكتاتور  لشخصية 
الديكتاتوريين  بين  األقل  على  الغرابة،  بعيدا في هذه  ذهب شأوا 

المعاصرين.
والعرب،  الليبيين  الكتاب  قبل  من  الكثير  عنه  كتب  موته  وبعد 
إذ لم يكن الناشرون العرب أثناء حياته يجرؤون على نشر كتب من 

هذا النوع، خوفا من ردة فعل مؤذية.
لم أجد في نفسي ميال لمتابعة ما كتب عنه، ولكن أخيرا قرأت 
القذافي  عن  كتابا  البطران  حمدي  المصري  والكاتب  للروائي 

بعنوان »القذافي.. الواقع واألسطورة« )1(.
والحقيقة أن الكاتب سعى إلى تناول سيرة القذافي في السلطة 
بموضوعية ونزاهة واضحتين، وتقصى موضوعه في عدد كبير من 

الكتب والمجالت والصحف والمواقع اإللكترونية.
إال أن أي عمل، خصوصا أعماال من هذا النوع قابلة ألن تحتوي، 

لسبب أو آخر، على أخطاء، أو عدم دقة في المعلومات والتحليالت.
التي  التفصيلية،  النقاط  بعض  بإبراز  سأكتفي  المقال  هذا  في 

ارتأيت أنها جديرة بإعادة النظر فيها.
ليبيا  أن  إلى  كتابه  في  مكان  من  أكثر  في  الكاتب  يشير   *
 ،11 »ص  المعروفة  لوكربي  حادثة  عن  بمسؤوليتها  اعترفت 
164، 183«، والواقع أن هذا الكالم ليس دقيقا، فليبيا لم »تعترف 
الحادثة،  لهذه  منفذة  كدولة  لوكربي«  حادثة  عن  بمسؤوليتها 
184«. وهو  وإنما أعلنت »مسؤوليتها عن أعمال موظفيها« »ص 
إن  للجرم.  إعالن مسؤوليتها كجانية منفذة  تماما عن  أمر مختلف 
األمر يشبه في هذه الحالة كما لو أن ابنا مراهقا لي قذف، في لعب 
بالحجارة وتسبب في تحطيم  الجيران  أحد  أو بيت  أو عراك، سيارة 
الزجاج، فأتقدم أنا إلى الجار وأعلن استعدادي لدفع تكاليف إصالح 
تصرفاته،  عن  ومسؤوال  أمره  ولي  باعتباري  ابني  فعل  عن  نتج  ما 
مباشرا.  فاعال  بوصفي  بمسؤوليتي  االعتراف  عن  يختلف  أمر  وهو 
صحيح أن المسألة في حالة الدولة مسألة فنية، لكنها مهمة من 

الناحية القانونية.
* يقرر الكاتب أن معمر القذافي اعتبر نفسه »أمينا على القومية 
مجاملة  ربما  عبدالناصر  جمال  »قالها  جملة  على  بناء  العربية« 
للضابط الشاب الذي قاد ثورًة، وخلعَ ملًكا، في بلد مجاور، مقتديًا 
في  مفعولها  أحدثت  يتذكرها.  ولم  عبدالناصر  نسيها  وربما  به، 
»ص  بعد«  فيما  توازنه  أفقدته  وربما  الشاب،  الضابط  وجــدان 

»معمر  للقذافي:  عبدالناصر  قولة  هي  هنا  المعنية  والجملة   .»41
الخفة.  األمر ليس بهذه  أن  إال   ،»41 أنت تذكرني بشبابي« »ص 
أنا  سمعت  لقد  الجدران،  خلف  مجاملة  عبارة  الواقعة  تكن  لم 
على  »أمينا  القذافي  معمر  عبدالناصر  جمال  تعميد  عبارة  شخصيا 
يوم  طرابلس  في  عبدالناصر  ألقاه  خطاب  في  العربية«  القومية 
1970/6/25 بمناسبة االحتفال بجالء القوات األميركية عن قاعدة 
عقبة بن نافع، التي كانت تسمى قاعدة هويلس. وقد وثق سامي 

شرف النص كالتالي:
جديد،  ودم  جديدة  بقوة  أشعر  ــا  وأن غــدا  سأترككم  »إنني 
العربية فيكم، وقد عبرت عن ثورتها، وعبرت عن  األمة  أن  وأشعر 
أخي  أن  أشعر  وأنا  أترككم  تصميمها..  عن  عبرت  وقد  عزيمتها، 
معمر القذافي هو األمين على القومية العربية وعلى الثورة الليبية 

وعلى الوحدة العربية« )2(.
لم  عبدالناصر،  جمال  الرئيس  مات  »عندما  المؤلف:  يقول   *
لم يحزن كثيرًا،  أنه  القذافي. أظنُّ  للرئيس  يُشّكل موته صدمة 
ل نفسه لتقلُّد وشاح الزعامة بدال منه، مثلما  ألن القذافي كان يؤهِّ
فيتولى  الطريقة،  شيخ  يموت  عندما  الصوفية.  الطرق  في  يحدث 

خليفتُه رئاسة المشيخة« »ص 85«.
كان  الشخصية  الناحية  فمن  تماما،  التحليل  هذا  مع  أختلف  أنا 
القذافي متعلقا عاطفيا بعبدالناصر ومواليا له بصدق، ومن الناحية 
مرور سنة  بعد  أي   ،1970 عبدالناصر شهر سبتمبر  توفي  العملية 
هذه  في  السلطة.  على  ورفاقه  القذافي  معمر  استيالء  على  فقط 
الفترة ال بد أن القذافي يشعر أنه حرم من سند حاٍم بالنسبة إليه 
القذافي  مكانة  يعزز  عبدالناصر  فوجود  الليبية«.  »الثورة  وإلى 
ودوره ويشكل نوعا من الحماية له ولمشروعه، ويعلم أنه ال يمكنه 
تحت  إال  العربي  القومي  المستوى  على  إيجابي  فعل  بأي  يقوم  أن 
عن  عبدالناصر  جمال  غياب  سرعة  إن  ومصر.  عبدالناصر  جناح 
الساحة ليست كافية ألن يأخذ القذافي بالتطلع إلى الحلول محله. 
أصبح القذافي يحاول لعب دور عبدالناصر في تزعم العمل القومي 
والتيار الناصري بعد ذلك بفترة، عندما خرج النظام المصري الذي 

ورث عبدالناصر عن الخط القومي الناصري.
 1973 أكتوبر  القذافي بحرب  الكاتب كثيرا عن عالقة  * تحدث 
ومواقفه منها، لكنه لم يشر إلى تصريح في غاية األهمية بدر عن 
معمر القذافي. ففي يوم 7 أكتوبر، ثاني أيام الحرب، ألقى القذافي 
واستمعت  رمضان،  شهر  كان  الوقت  »ألن  اإلفطار  بعد   )3( خطابا 
ما  بــأن  بالقول  الليبي  الشعب  فيه  خاطب  شخصيا«  أنــا  إليه 

يستمعون إليه من بيانات عسكرية اآلن صادرة عن مصر وسورية 
1967، وقال لكن هذه  الشأن سنة  تماما وليس كما كان  صادقة 
كان  وقال  الموازين،  تغير  أسلحة جديدة  فيها  تستعمل  وقد  حرب 
أمامنا  فليس  وقعت  أنها  بما  ولكن  فيها،  رأي  لنا  يكون  أن  بودنا 
إال تأييدها ودعمها. والتصريح المهم الذي أود التركيز عليه قوله 
في هذا الخطاب: »نخشى أن تكون هذه حرب تحريك وليست حرب 
تحرير«، ولألسف، أثبتت تطورات التاريخ صحة هذا التحليل، وأصبح 
عرب،  سياسيين  محللين  قبل  من  كثيرا  مستخدما  التعبير  هذا 

ومنهم مصريون، الذين يتناولون هذه الحرب بالتحليل حتى اآلن.
بها  قامت  التي  العسكرية  المحاولة  أن  إلى  الكاتب  يشير   *
داخل  »نُفِّذت   1984 مايو  في  ليبيا«  إلنقاذ  الوطنية  »الجبهة 
بالسالح«  بمهاجمته  القذافي،  معقل  العزيزية،  باب  معسكر 
قيام  قبل  المحاولة  اكتشفت  إذ  صحيحا،  ليس  وهذا   .»35 »ص 
المجموعة، التي كانت في إحدى شقق عمارة مجاورة لمعسكر باب 
العزيزية، بأي تحرك مسلح. ويقول: »وكان أحد أفراد العملية، وهو 
أسرار  كشف  مما  البالد،  دخوله  أثناء  في  اعتُقل  قد  حواس،  أحمد 
أحمد حواس  أن  والحقيقة   .»35 إفشالها« »ص  ل  المحاولة وسهَّ
برا قادما من تونس وقتل في مواجهة  البالد  اكتشف عند دخوله 
مسلحة وعثر معه على الوثائق الكاشفة. وقد قام النظام باإلعالن 
كيف  تعرف  فلم  المجموعة،  أربك  الذي  األمر  مقتله،  عن  رسميا 

تتصرف وتم اكتشافها عند محاولة تغييرها المكان.
نفضل  لكننا  اإليضاح،  تستدعي  أخــرى  عديدة  نقاط  هناك 

االكتفاء بهذا القدر.
األخالقية  والنزاهة  العلمية  األمانة  إن  بالقول  أختم  أن  وأحب 

تحتمان علينا إنصاف خصومنا وأعدائنا.

غراب  دار  واألسطورة،  الواقع  القذافي..  البطران،  حمدي   -  1
للنشر والتوزيع، القاهرة 2019.

2 - سامي شرف، سنوات وأيام مع جمال عبدالناصر )ال يصح إال 
http://elw3yalarabi.org/samy-sharaf/S-N- الصحيح(. 

Facts-3.html
3 - لم أعثر على نص الخطاب.

كلينتون  هيالري  رسائل  حول  ضجة  من  يثار  ما  أستغرب  حقيقة 
تحت  تأتي  التي  ترامب،  األميركي  الرئيس  من  بقرار  المسربة 
للواليات  معلنة  سياسة  تعكس  أنها  رغم  »تسريبات«  عنوان 
السياسة  بهذه  وأقصد  عديدة،  عقود  منذ  المنطقة  في  المتحدة 
في  الفعل  دوائر  تسميه  الذي  السياسي  لإلسالم  الواضح  الدعم 
لحظة  في  مناسب  كبديل  المعتدل«  »اإلسالم  األميركية  اإلدارة 
األميركي،  للمواطن  بالنسبة  تسريبات  تكون  قد  وهي  مناسبة. 
االنتخابية،  ترامب  حملة  يرافق  تكتيك  تأتي ضمن  أنها  خصوصًا 
يتعلق  فيما  خصوصًا  فيها،  جديد  ال  األقل  على  لنا  بالنسبة  لكن 
بعالقة اإلدارات األميركية المختلفة والغرب عمومًا بتنظيم اإلخوان 

المسلمين أو اإلسالم السياسي عمومًا.
السياسة األميركية مرنة وليست ثابتة، تتغير وفقًا لما يطرأ من 
األخالقي  ومعيارها  تتعامل معها،  التي  الملفات  واقع  على  تغيرات 
ترامب،  عهد  في  صفقات  إلى  تحولت  التي  المصالح  هو  الوحيد 
غير  أو  المباشر  تدخلها  األوقات  أي وقت من  ولم يكن مخفيًا في 
المباشر في هندسة األوضاع السياسية في الشرق األوسط ودعم 
أو  عشوائية  ليست  واختياراتها  مصالحها،  تخدم  التي  األنظمة 
مرتبطة ضرورة بما ترفعه من شعارات أخالقية، لكنها تترتب عن 
التي تجس  المختصة  بحوثها  مراكز  ودراسات  استخباراتية  تقارير 
أن  عليها  الذي  التيار  شعبية  ومدى  الدول  هذه  في  العام  الرأي 
تدعمه، ألن أميركا تعرف أنها ال يمكن أن تعمل ضد التيار الشعبي 
مثلما وقعت في أخطاء من هذا القبيل في تعاملها مع ملفات في 
الجس  وبناء على هذا  الباردة.  الحرب  إبان  وآسيا  الجنوبية  أميركا 
القرن  من  الثاني  النصف  في  دعمت  وميوله،  الشعبي  للوجدان 
الجماهير  تعطش  تعرف  وهي  العسكرية،  االنقالبات  المنصرم 
يرفعه  وما  وقتها  للتغيير  االستعمار  من  حديثًا  المتحررة  العربية 
شعبيًا  استُقِبلت  كيف  أحد  على  يخفى  وال  تحررية،  شعارات  من 
عالقة  استمرت  شمولية  نظم  إلى  أفضت  وكيف  االنقالبات،  تلك 
اإلدارات األميركية المتعاقبة معها ــ حتى حين تبنت االشتراكية ــ 

طالما مازالت تحقق مصالحها.
هذه  مع  البيضاوي  المكتب  تعامل  أن  أحد  على  يخفى  وال 
المباشر  والتواصل  الماضي،  القرن  خمسينات  منذ  بدأ  الجماعة 
الجماعة عبر سعيد رمضان  إيزنهاور وهذه  الرئيس  الذي تم بين 
صهر حسن البنا، ووالد الداعية اإلخواني طارق رمضان، إضافة إلى 
تلك البعثة التي تلقاها سيد قطب للدراسة في أميركا عن طريق 
السفارة األميركية ليعود بعد سنتين بما عاد به من صلف وتطرف. 
وجاء هذا التعاون كاستراتيجية لمقاومة انتشار المد الشيوعي في 

هذه المنطقة.
الباحث  يقول  التواصل،  ذلك  على  وبناء  السياق،  هذا  في 
لـموقع  ــاروق،  فـ عمرو  اإلرهــابــيــة  التنظيمات  فــي  المختص 
وتنظيميًا  ماليًا  دعمًا  قدمت  المتحدة  الواليات  »إن  »حفريات«: 
أنشطة  توسيع  تبني  في  األول  محورين:  على  اعتمد  لإلخوان 
المالي  والدعم  التسهيالت  وتقديم  وأوروبا،  أميركا  في  اإلخوان 
دعمت  المتحدة  »الواليات  أن  فــاروق  ويــرى  لــذلــك...«،  الــالزم 
اإلخواني  الفكر  ألن  السبعينيات،  نهاية  في  األفغان  المجاهدين 

كان يمثل منطلقًا إيديولوجيًا للكثير من هؤالء المجاهدين«.
التنظيم؛  ألهمية  والتقصي  البحث  مراكز  انتبهت  جديد  ومن 
الذي  الزلزال  منذ  الغرب،  ديمقراطيات  لعقود  احتضنته  الذي 
التنظيم  هذا  جمعيات  قدمته  وما   ،1992 العام  مصر  في  حدث 
مؤسسات  غياب  في  الكارثة  وطــأة  تحت  للناس  خدمات  من 
الدولة، وبعدها بدأت إدارات الواليات المتحدة، عبر كل رؤسائها 
بجدية  معهم  التعامل  في  والديمقراطيين،  الجمهوريين 
المنطقة،  في  المستقبلية  لسيناريوهاتها  استراتيجي  كاحتياطي 
ومنذها كانت دوائر الرصد المصرية تحس بقلق من االجتماعات 
أدى  ما  القاهرة،  في  األبيض  للبيت  سفراء  عدة  مع  المتواترة 
مقعدًا   88 على  التنظيم  يحصل  أن  على  تمخضت  ضغوط  إلى 
من  تخُل  لم  التي   ،2005 العام  انتخابات  في  الشعب  مجلس  في 
األميركي  االستشعار  مراكز  جس  خالل  من  ذلك  كل  وتم  العنف، 

حيث  العريضة،  وقاعدته  المجتمع  في  التنظيم  شعبية  لمدى 
الشعبي  الديني  الوجدان  ودغدغة  والتهميش  الفقر  في  استثمر 
في تكوين هذه القاعدة. فالسياسة األميركية تراهن على البديل 
ــ كما يتضح في رسائل هيالري وفي سياسات  المناسب وتدعمه 
مسبقة  بمعرفة  تتعلق  ألسباب  تدعمه  وهي  ـ  أخرى  أوربية  دول 
بقبول هذا التيار في الشارع، ومن أجل احتوائه مستقباًل عبر هذا 

الدعم والتحكم فيه.
منذ ثورة 23 يوليو تراوحت العالقة بين السلطة والجماعة بين 
مد وجز، وعبر كل الرؤساء السابقين كان يقترب األخوان من دوائر 
السلطة ثم يوضعون في السجون؛ قبل حتى أن تولد هيالري. وما 
حصل بعد ثورة يناير مشابه وإن اختلفت المعطيات. وصل األخوان 
انكشفت  أن  بعد  السجن  إلى  أعيدوا  ثم  مرة  ألول  الحكم  إلى 
سياساتهم الفاشلة كتنظيم نهم يريد االنفراد بكل شيء. ولو أن 
النفوذ واالنتشار والتنظيم  ثمة تيارًا ليبراليًا أو حتى يساريًا يملك 
والقاعدة الشعبية نفسها، لدعمته أميركا من أجل احتوائه وتوجيه 
السياسي  القرار  دوائر  فخيارات  مصالحها،  يخدم  فيما  سياساته 
سر  وهذا  المناسبة،  اللحظة  وفق  تتغير  المتحدة  الواليات  في 
حيويتها. فبعد دعمها ألنظمة االنقالبات العسكرية لعقود وصلت 
آمن  كمخرج  الجمهوري  التوريث  نظام  وهو  المناسب  البديل  إلى 
أن  قبل  التوريث،  هذا  ذخيرة  األخوان  جماعة  يكون  أن  وباقتراح 

تخلق ثورات الربيع العربي واقعًا آخر ولحظة أخرى.
لم تضع هيالري أوراق االنتخابات في الصناديق عندما فاز هذا 
مصر  من  كل  في  نزاهتها«  في  يطعن  »لم  انتخابات  في  التيار 
وتونس؛ رائدات الربيع العربي، لذلك علينا أن نبحث عن المشكلة 
من  عقود  بعد  نتائج  من  شمولية  نظم  إليه  أفضت  وفيما  فينا 
هيالري  رسائل  من  تسرب  ما  على  أزماتنا  كل  نعلق  وال  حكمها، 
أو الحق  خارجية سابق  وزير  أي  رسائل  تختلف عن  لن  التي سوف 
أنها  ولكن من سوء حظ هيالري  اإلستراتيجية،  فيما يخص هذه 
وضِعت على منصة سوق المزادات وحدها، وأن ترامب، المستعد 
ألن يستخدم حتى الشيطان في الحفاظ على منصبه لفترة أخرى، 
الداخل  في  كبيرة  شرائح  إلى  موجهة  بطريقة  رسائلها  استخدم 
متابعة  يهمها  ال  غالبًا  التي  اإلســالم،  بفوبيا  مصابة  األميركي 

تفاصيل السياسات الخارجية للبيت األبيض .
هيالري  رسائل  في  وال  ترامب  إدارة  في  ليست  والمشكلة 
السياسي  الالوعي  ظاهرة  وفــي  نحن،  فينا  لكن  الشخصية، 
السلطة  إلى  األخوان  أوصل  الذي  ديني  بوجدان  المؤجج  الشامل 
اليمن  العنف  استخدام  وعبر  وتونس،  مصر  في  الصناديق  عبر 
مجتمعاتنا  من  الكبيرة  القطاعات  هذه  ومشكلة  وسوريا.  وليبيا 
األخوان  يحملها  التي  الجوهرية  للفكرة  ممتثلة  مازالت  أنها 
كل  من  كمخرج  فقط  الدين  على  المراهنة  وهي  المسلمون، 
أزمات المنطقة، وحتى من يكره األخوان حاليًا ويشتمهم محتفظ 
بهذه الفكرة في داخله، وكان اصطدام الشارع مع هذا التنظيم، 
وصلوا  حين  العام  للشأن  إدارتهم  خالل  من  وتونس،  مصر  في 
»الحل  كون  في  المختزل  أفكارهم  جوهر  مع  وليس  للسلطة 
بتعديل  متالحقة  أميركية  إدارات  تبنته  رأي  وهو   ، اإلسالم«  هو 
مصالحها،  يخدم  طالما  المعتدل«،  اإلسالم  في  »الحل  بسيط 
عند شرائح  الدين سائدة  الجوهرية حيال تسييس  رؤيته  وطالما 
هيالري  رسائل  وليس  الخطورة،  مكمن  وهنا  غالبة.  مجتمعية 
في  الغنوشي  أو  مرسي  انتخاب  أوراق  تضع  لم  قلت  كما  التي 
وهذه  ممثليها.  اختيار  مرة  أول  للشعوب  أتيح  حين  الصناديق 
يأتي  حاكم  أي  تجاه  الورع  هذا  مرة  كل  تنتج  التي  هي  الفكرة 
والتقديس  التبجيل  وطقوس  واألدعية،  بالتسبيح  خطاباته  ويمأل 
أو  العنف  طريق  عن  أجاء  سواء  حاكم  كل  مع  الديني  الجذر  ذات 
التي  أجنداتها  تيارات سلفية بكل  الصناديق، مخلصين ألطروحة 
تتراوح بين تكفير الحاكم أو طاعته العمياء، وهذا الهوس الشائع 
اآلن  حتى  يجعلنا  ما  هو  وحيد«  مصدر  »أو  وحيد  كحل  بالدين 

نالحق سراب المستقبل أو مستقبل السراب.

شهور الباذنجان

صندوق هيالري



إسكندر  ببيت  استضاف  أيـــام،  ثالثة  ــدار  م على 
حول  عمل  ــة  ورشـ فعاليات  والــثــقــافــة  للفنون 
نخبة  ضمت  السبت،  انطلقت  »كــورونــا«،  جائحة 
تحضيرية  خطوة  في  التشكيليين،  الفنانين  من 
مع  وكتواصل  الشهر،  هذا  أواخر  الشامل  للمعرض 
إلى  تهدف  والتي  البيت،  نظمها  التي  المعارض 
الوقاية  تدابير  تجاهل  مخاطر  على  الضوء  تسليط 
على  انعكاساته  ومالمسة  ــد19-«،  ــي ــوف »ك مــن 

المستوى النفسي والجسدي.
لبيت  التنفيدي  المدير  زبــيــدة،  ــاض  ري ــال  وق
هو  األول  شقان  له  الورشة  من  الهدف  إن  إسكندر، 
المصابين  لصالح  لألعمال  المادي  بالعائد  التبرع 
شكل  فــي  األحــمــر  الــهــالل  طريق  عــن  بالفيروس 
اآلخر  الجزء  يخصص  كما  إلــخ،  وأدويـــة...  كمامات 
تنشيط  فــي  ومساهمة  للفنانين  مــادي  كدعم 
هي  الورشة  »إن  قائال:  وأضــاف  الثقافية.  الحركة 
وتوثق  األعمال،  هذه  كامل  تجمع  لجدارية  تحضير 
تاريخية  كعالمة  كــورونــا  الرتـــدادات  وفنيا  زمنيا 

ومنعطف له ما بعده«.
الــفــرجــانــي، مدير  إلــهــام  الــدكــتــورة  ــارت  ــ وأش
في  الفكرة  أن  إلى  إسكندر،  ببيت  النشاط  إدارة 
أي  الكمامة،  بفكرة  مرحليا  بــدأت  معارض  هكذا 
ثم  مرسومة،  أو  مجسمة  صورتها  على  التركيز 
حياتيا  تجسيدها  في  عامة  تشكيلية  أبعادا  أخذت 
المحلية  ووضعيته  البشري  التفاعل  إيقاعات  مع 

والعالمية.
طلبة  األعــمــار  كل  تضم  الــورشــة  أن  وأوضــحــت 
تناول  في  االختيار  حرية  لهم  تركت  وخريجين، 
وذائقته،  رؤيــتــه  حسب  كــل  ــا«  ــورون »ك مــوضــوع 
فنانين  ألعمال  إحداهما  جداريتين  إلــى  ــوال  وص
بتقييم  لنا  يسمح  ما  وهو  للمواهب،  وأخــرى  كبار 
عبر  أعمالهم  وقـــراءة  الشباب  الفنانين  مستوى 
قالت  مشاركتها  وحــول  أعمق.  بشكل  جدارياتهم 
ناتج  لوحتها  مضمون  إن  الجبالي  ــاء  رج الفنانة 
آلالم  وتحسس  ــاء،  ــوب ال بأخطار  اإلحــســاس  مــن 
أشخاصا  يصور  الذي  عملها  يعكسه  ما  وهو  الناس، 
قاتمة  خلفية  مع  وجوههم،  كامل  الكمامة  تغطي 

في  بالوجود  الشعور  تعطيك  المالمح،  وضبابية 
يمثله  المأزق  من  للخروج  أمل  على  اإلبقاء  مع  نفق 
بوجوب  رسالة  وهــي  الــزاويــة،  في  األصفر  اللون 

التقيد باإلرشادات الصحية لرؤية الضوء.

تداعيات الصدمة
أحد  أن  إلــى  الفرجاني  فاطمة  الفنانة  وألمحت 
بدايات  مع  بالمرض  الصدمة  حالة  يصف  أعمالها 
األعمال  باقي  تعاين  فيما  الحرب،  أثناء  انتشاره 
كتجربة  وهي  والفكرية،  الصحية  تداعياته  توابع 
الطاقة  واستنطاق  اكتشاف  إعـــادة  تمثل  فنية 
لديها،  التشكيلي  القاموس  مفردات  في  الكامنة 
أبعادها  بكل  خوضها  مــن  بــد  ال  ــان  ك ومسيرة 
التشكيلية  وتــوثــق  مــجــازفــة.  مــن  تحتويه  بما 
أو  الحصار  عن  المعبرة  لوحتها  في  الصيد  مريم 
الصمود  على  البشرية  اإلرادة  قدرة  الحجرالصحي 
ــحــاءات  ــالل اإلي ــه الــوحــش الــنــاعــم، مــن خ فــي وج

اللونية الراسمة لشخوص أمام السياج وخلفه.

ــاه في  ــج ــرى الــفــنــان مــالــك الــقــمــاطــي االت ويـ
ترصد  ال  لــوحــة  ــى  إل واقــعــيــة  بلمسة  مشاركته 
فضاء  إلى  تتعداها  بل  فقط،  الكوفيد  مضاعفات 
وبذا  للمناسبة،  الزمني  اإلطار  يزيح  مفتوح  تعبيري 

توظف اللوحة لصالح خطابين محلي وعالمي.
التشكيلية  الفنون  قسم  في  الطالبتان  وعبرت 
هذه  أن  حريب  الــهــدى  ونــور  رويــن  بــن  فاطمة 
وفرصة  التشكيلية،  مخيلتهما  لصقل  مهمة  التجربة 
معاناة  ويرصد  يوثق  مهم  حــدث  في  للمشاركة 
فيه  نضع  »كــورونــا«،  عالمية  جائحة  مع  اإلنسان 

رؤيتنا الفكرية واللونية لمجابهتها.
الفنانة  تحدثت  »نوتة«  بعنوان  لها  لوحة  وفي 
في  الفلسفي  المغزى  عن  التومي  محمد  تسنيم 
معاناة  حاكى  الــذي  الموسيقي،  بمرموزه  العمل 
الكهرباء،  انقطاع  وهو  المرض،  مع  المركبة  الناس 
»فــنــار«  كيروسين  مصباح  عبر  تبرقها  صـــورة 
الــذي  إمــضــاءهــا  مجسدة  وليمونتين،  وكمامة 

عايشته واقعا محسوسا وترجمته تشكيليا.

للفروسية  الــســالم  مهرجان  األحـــد،  اختتم، 
بمدينة  سيلين  ــادي  ن في  الشعبي،  والشعر 
الهيئة  برعاية  السبت،  افتتح  والــذي  الخمس، 
العامة  الهيئة  رئيس  وبحضور  للثقافة،  العامة 
الهيئة  مكتب  ومدير  أونيس،  حسن  للثقافة، 
كبير  ــدد  وع اليسير،  مكرم  الخمس،  ببلدية 
والشعر  الــفــروســيــة  وجــمــهــور  ليبيا  فــرســان 

الشعبي.
فيها  رحــب  كلمة  أونيس  ألقى  االفتتاح،  وفــي 
وأكد  المشاركين،  والشعراء  والفرسان  بالحضور 
تستدعي  ظــروف  في  تأتي  التظاهرة  »هــذه  أن 
هذا  وأن  والمصالحة«،  السالم  أجل  من  تكاتفنا 
المحن  تجاوز  على  الليبيين  قدرة  عن  يعبر  اللقاء 
الهيئة  صفحة  حسب  تواجههم،  التي  والمآسي 

في »فيسبوك«.

العامة  الهيئة  دور  جــاء  هنا  ــن  »وم ــح:  وأوضـ
هــذا  ورعـــايـــة  ــم  دعـ ــي  ف ــي  ــوطــن ال للثقافة 
الثقافي  الموروث  قيم  يمثل  الذي  المهرجان، 
فروسيتهم  ويــحــكــي  ــوطــن،  ــل ل واالنــتــمــاء 
وسيادة  وحرية  ــدة  وح عن  بها  دافــعــوا  التي 
شهد  بطولية  مالحم  في  بالدهم  واستقالل 

لها األعداء قبل األصدقاء«.
الميز  أعــقــاد  بــعــروض  الــمــهــرجــان  وانــطــلــق 
من  المئات  بمشاركة  للفروسية،  الشعبي 
هذا  ويهدف  ليبيا،  أنحاء  مختلف  من  الفرسان 
الثقافي  الموروث  هذا  على  للحفاظ  المهرجان 
الشعبي،  والشعر  الشعبي  الميز  في  المتمثل 
واالرتباط  التشبث  في  عريقة  تقاليد  له  الذي 
في  عــديــدة  معاني  تحمل  التي  بالفروسية 

تاريخنا.
في  الشعبيين  الــشــعــراء  مــشــاركــة  وأضــفــت 
تغنت  التي  بأشعارهم  رائعة،  أجواء  المهرجان 

بالوطن وحب ليبيا والسالم والمصالحة.

األحد،  للفنون،  الفقيه  حسن  دار  احتضنت 
نسخته  في  للحروفيات«  ــة  »دواي معرض 
فنانين  ثمانية  بمشاركة  الــخــامــســة، 
وأحمد  الخروبي  محمد  وهــم  ليبيا  مــن 
حمودة  وبشير  سويسي  وأشــرف  البارودي 
وروان  الرعوبي  ووائــل  حريز  الــرزاق  وعبد 
رشيد  المغرب  ومن  بركة،  وعمر  المنتصر 

اغلي.
دواية  مؤسسة  نظمته  الذي  المعرض 
ــعــدد واحـــد وعــشــريــن عمال  لــلــفــنــون ب
بين  الفني  قالبها  فــي  تنوعت  حروفيا، 

توازن  وأخرى  الخالص،  التجريدي  الشكل 
ــوان،  األل وتــداخــالت  الحروفي  الوقع  بين 
وخطوط  كتل  صورة  في  تمازجهما  وكذا 

تحاكي رؤية كل فنان وجوهر فكرته .
ــل  ــغــرافــيــك وائ الـــرســـام ومــصــمــم ال
ــارح أن  ــي تــعــريــف شـ ــي ألــمــح ف ــرعــوب ال
فن  بين  الجامعة  لوحاته  مــن  الــهــدف 
الحوار  بمربعات  الخاصة  المصورة  القصة 
فيها  الحروفية  واللمسة  األشخاص  بين 
للعمل،  العام  والشكل  التكوين  ناتج  هو 
قمت  الثالثة  أعمالي  »في  قائال:  وأضــاف 
االأللوان  بدمج  )تفكير(  بعنوان  األولى  في 
اللوحة  ــى  إل ستنقلنا  التي  ــر،  ــدوائ ال مــع 
المربع  فيها  يرتسم  إذ  )كـــالم(  الثانية 

وننتهي  الفكرة،  مرموز  بداخله  الحاوي 
تظهر  المحطات  ثــالــث  ــرة(  ــرث ــث )ال عند 
بعضها  مــع  مرتبطة  مربعات  مجموعة 
كذلك  ــبــارزة  ال بالحروف  تجسد  البعض 
سياقها  فــي  ــي  وه الــمــقــصــود،  المعنى 

العام تفسر العالقة بين الفكر واإلبداع.
أن  سويسي  ــرف  أشـ الــفــنــان  وأوضـــح 
رســوخ«  ــروق،  ش »بـــزوغ،  أعماله  عناوين 
حــضــارتــنــا،  ــار  ــ ازدهـ ــودة  ــ ع تستنهض 
وذلك  وخفوتها،  انطفاءها  نشهد  التي 

بإشارات حروفية يبرقها الخط العربي.
محددة  مضامين  هناك  كان  إذا  وفيما 
»إن  بالقول:  حدثنا  للمشاركين  رسمت 
اختيار  حرية  لنا  تركت  دوايـــة  مؤسسة 

ــي إثــراء  ــا ســاعــد ف الــمــوضــوعــات وهــوم
وتنوع األفكار والرؤى وأسلوب الطرح «.

في  ــارودي  ــب ال أحــمــد  الفنان  وتــحــدث 
بعملين  كانت  التي  الخامسة،  مشاركته 
حول  وانفعال«،  »اشتعال  عناوين  حملت 
ممرحلة  بمعالجات  البصرية  فلسفته 
لــلــحــروف واأللـــــوان وصـــوال إلـــى شكل 
التشبع  أو  ميوله  لطبيعة  مقنع  تجريدي 
اللوحة،  في  ذائقته  يرضي  ــذي  ال الفني 
ــة  دواي مــعــارض  يميز  مــا  أن  ــى  إل مشيرا 
االستمرار  عنصر  الخمس  نسخها  فــي 
ويضعنا  المواكبة،  علينا  يفرض  ــذي  ال
المحلي  بعديه  في  التواصل  تحدي  أمــام 

والعربي، إضافة للتنوع .

للرئيس  السابق  الشخصي  للمحامي  الحقيقية  القصة 
دونالد ترامب بقلم مايكل كوهين.

»نيويورك  قائمة  بحسب  يعد  ــذي  ال الكتاب  هــذا  عن 
الكتب.  مبيعات  أفضل  من   2020 أغسطس  لشهر  تايمز« 
بوست«  »واشنطن  بجريدة  ــوزاد  ل كارلوس  الناقد  كتب 
كوهين  مايكل  الكاتب  يستطع  »لم  يقول:  مثير  عنوان  تحت 
كل  قدر  من  الحط  في  ترامب  رئيسه  محاكاة  عن  التوقف 
ترامب  الرئيس  في  الكاتب  رأي  أن  للنظر  والملفت  شيء«، 
لشخصية  نقدا  ما  نحو  على  وجعله  بالكاتب  الناقد  ألصقه 

المؤلف إليكم ما كتبه:
ترامب  لدونالد  السابق  المحامي  كوهين  مايكل  يشرح 
والشفافة  والــفــاخــرة  والمتناقضة  الثائرة  مذكراته  فــي 
لدى   - للعمل  ذهابه  سبب  أن  »الخائن«  كتابه  في  المزيفة 
فيقول:  الرئيس-  بصفته  دائما  يخاطبه  كان  الــذي  الرجل 
أغراني  ما  هو  الراتب  يكن  لم  لذلك  ثريا،  بالفعل  »كنت 
أخذني؛  ــذي  ال هــو  العمل  بــل  اهتمامي،  على  واستحوذ 

المناورات الصفقات إثارة المطاردة.«
»إن  أحدهم:  لنا  يقول  عندما  نقتنع  أن  كثيرا  ويصعب 
ألنه  للغاية  مخادع  تفسير  ولكنه  بالمال،  يتعلق  ال  األمــر 
لمذكرات  االفتتاحية  السطور  إن  بالمال.  يتعلق  بالتأكيد 
مماثل  بمنطق  تتميز  الصفقة  فن   :  1987 العام  ترامب 
أجل  من  ذلك  أفعل  ال  أنا  يقول:  كتب  فلقد  ملحوظ  بشكل 
أن  وأفضل  الصفقات  عقد  أحب  أنا  يكفي.  ما  لدي  المال. 
بها  أحصل  التي  الطريقة  هي  هذه  كبيرة.  صفقات  تكون 
أن  كوهين  على  ــد  والب انتصاراته«.  يعني  ركــالتــي،  على 
بمجرد  مرتين  الكتاب  قرأ  إنه  يقول  ألم  الفقرة،  هذه  يتذكر 

نشره واعتبره تحفة؟
لهم:  يظهر  أن  قــراءه  كوهين  يعد  »الخائن«  كتابه  في 
قليل  عدد  يعرفه  الذي  الرجل   - حقيقته  على  ترامب  دونالد 
تفاصيل  لنا  يقدم  أنه  حين  في  الناس.  من  جدا  جدا  جدا 
حديث  أي  في  وواضحة،  معروفة  للنظر،  ملفتة  وحكايات 
إن  ترامب.  عن  قليل  هو  كوهين  كشفه  ما  وإن  لترامب، 

المعروف على نطاق واسع بالفعل.
في  وليس  التأكيد  في  تمرين  هو  الوالء  غير  أو  »الخائن« 
هو  الكتاب  هذا  لترامب.  صورة  مجرد  من  أكثر  إنه  التوضيح. 
الحقيقي  كوهين  لمايكل  واضحة  ذاتية  صــورة  الواقع  في 
نعم  الطاعة:  مبدأ  على  الخانعة  النوعية  لتلك  –الحقيقي- 
من  رئيسه  مع  نفسه  الوقت  في  شخصيته  دامجا  سيدي، 
عنه  التخلي  على  قــدرة  دون 
كــان  وإن  حــتــى  ــكــامــل.  بــال
إنــه:  قائال  الرئيس  يهاجم 
ــاذب، مــحــتــال،  ــ غـــشـــاش، كـ
مفترس،  عــنــصــري،  متنمر، 
يتباهى  أنه  حين  في  محتال، 
أمــور  فــي  توافقهما  بــمــدى 
يروجان  ــزاالن  ي وال  مشتركة 
ــن الــصــفــقــة«. إن  ـــ ف مــعــا ل
باالهتمام  الــكــتــاب  يحظى 
قد  للرئيس  انتقاداته  بسبب 
ولكن  مقبوال،  أمـــرا  يــكــون 
المتعمد  غير  تكريمه  بسبب  تشمله  قد  »خــائــن«  كلمة 

ألساليب دونالد ترامب.
لعامة  مألوفة  ترامب  لشخصية  كوهين  به  وصــم  ما 
والتحقيقات  الذاتية  والسير  الــمــذكــرات  بسبب  الــنــاس 
أن  تقييمه  فمثال  ترامب.  سيرة  تناولت  التي  والحكايات 
تحمل  مــن  ومتهربا  متجنبا  كلها  حياته  ــاش  ع تــرامــب 
ماري  مذكرات  في  ــداؤه  أص تتردد  أفعاله  عن  المسؤولية 
ترامب  كان  كيف  أخته  ابنة  فيها  توضح  التي  األخيرة،  ترامب 

دائما معزوال عن المساءلة.
روايات  أتذكر  ترامب  ومواقف  لغة  كوهين  يتذكر  عندما 
تقرير  وأيضا  أعلى  والء  كومي  جيمس  كتاب  في  مماثلة 
بين  مــا  رديــئــة  هاتفية  مكالمات  كوهين  ويــســرد  مــولــر. 
هانيتي،  شون  المتملق  نيوز«  »فوكس  قناة  ومضيف  ترامب 
كتابه  في  أعمق  بشكل  ستيلتر  برايان  يوضحها  عالقة  وهي 
ترامب  خيانة  أن  إلــى  يشير  كوهين  أن  حتى  »خــدعــة«؛ 
تم  حجة  وهــي  الحداثة،  بعد  ما  منطق  تعكس  المزمنة 
»موت  كاكوتاني  ميتشيكو  كتاب  في  بإسهاب  استكشافها 
قام  تــرامــب«.  عصر  في  الباطل  على  مالحظات  الحقيقة: 
رئاسة  نجاحات  أعظم  من  مؤلفة  مجموعة  بتأليف  كوهين 

ترامب باستثناء هذا الكتاب المعد بالكثير من الفظاظة .
الصادر  كتابهما  في  كورن  وديفيد  إيزيكوف  مايكل  كتب 
أمضى  ترامب  أن  الروسي«  »الروليت  بعنوان   2018 العام 
ملهى  في  العمل  في  زمالئه  وبعض  كوهين  مع  أمسية 
شاهدوا  حيث   The Act اسمه  فيجاس  الس  في  شهير  ليلي 
تنطوي  جنسية  أفعاال  تحاكيان  المرأتين  شهير  ألداء  عرضا 
عام  سجل  يوجد  »ال  رسميا:  المؤلفان  وكتب  التبول.  على 
باستثناء  ترامب«.  حضور  ليلة  تأديتها  تمت  تمثيليات  ألي 
حدث  قد  الفعل  بأن  أفــاد  الــذي  كوهين  بفضل  وذلــك  اآلن 
الرغم  وعلى  ترامب.  وسعادة  تصديق  عدم  ويتذكر  بالفعل 
كوهين  أن  إال  جيدا  معروفة  العنصرية  ترامب  دوافع  أن  من 
على  متذكرا  القانون،  إلى  االختيارية  اإلضافات  بعض  يقدم 
أفريقيا  بجنوب  إعجابه  عن  ترامب  عبر  كيف  المثال  سبيل 
مانديال  أن  متذمرا  الجميلة،  العنصري  الفصل  حقبة  في 

أهاج البالد كلها- متمما رأيه بجملة بذيئة.
كهذا؟  رجل  أجل  من  العمل  في  تستمر  لماذا  ونتساءل: 
نوبة  تحت  وقع  مجنون  تابع  أنه  على  نفسه  كوهين  فيصور 

تشبه النشوة عندما كان في شركة الرئيس.
ترامب  حول  والحيوية  باإلثارة  »شعرت  كوهين:  يكتب 
في  فرصته  وهي  والوحيدة،  الملحة  الحقيقة  يمتلك  وكأنه 

خالصه ونجاحه في الحياة«.
ترامب  برج  ردهة  في  فيها  سار  التي  األولى  المرة  يتذكر 
ترامب  ــول  ح الــنــاس  احتشد  وكيف  الجديد،  رئيسه  مــع 
أن  ويذكر  وإثــارة.  وتوقيعات  معه  سيلفي  صور  إلى  متطلعة 

ترامب غمز له هامسا هذا ما يدور حوله ترامب.
يساعد  كوهين  كــان  عندما  حتى  إنــه  المحامي:  يقول 
أوباما،  بــاراك  الرئيس  على  الخناق  كذبة  نشر  في  ترامب 
بفقدان  الشعور  هو  هذا  نفسه.  إيقاف  ببساطة  يستطع  لم 
الفطرة  عن  تتخلى  الواقع  في  فأنت  عقلك.  على  السيطرة 
على  قبضتك  وحتى  والحساسية  باللياقة  والشعور  السليمة 
وقد   . له  شخصية  عبادة  في  وكأنني  كنت  لقد  الــواقــع. 

أحببتها.
هذه  عالقته  أن  على  كوهين  يصر  نفسه  الوقت  وفــي 
طول  على  خــيــارات  اتــخــذت  »لقد  وكــتــب:  توكيل،  بحكم 
شريفة،  غير  قاسية،  غبية،  قلب،  بال  رهيبة  خيارات   - الطريق 
الكثير  الخيارات  هذه  وتشكل  اختياراتي.  كانت  لكنها  مدمرة 
عن  للدفاع  الكونغرس  أمــام  كذب  كيف  الكتاب.  هذا  من 
لهم  يدين  الذين  المقاولين  ــخ  ووب قاسى  كيف  تــرامــب. 
الالتي  النساء  أرهــب  أو  ــواال  أم دفــع  كيف  بالمال.  ترامب 
كوهين  أفعال  بترامب  تضر  أن  يمكن  معلومات  لديهن 
ميالنيا  على  باستمرار  كذب  كيف  فاسدة.  بأنها  تشي  اآلن 
الرغم  على  الزواج  نطاق  خارج  زوجها  مغامرات  بشأن  ترامب 

من أن كليهما كان يعرف أن األعذار كانت مزيفة«.
فيها  تظاهر  مؤلمة  جماعية  مكالمة  كوهين  ويتذكر 
ميالنيا  لصالح   Stormy Daniel قصة  من  بصدمة  ترامب 
من  دوالر  ألف   130 دفعت  أنك  تخبرني  هل  »انتظر  ويقول: 
بسعادة  رزقــه  يكسب  كــان  كيف  ويبين  الــخــاص؟«.  جيبك 
ــدور  ال وهــو  تــرامــب،  قبل  مــن  المعين  السفاح  باعتباره 
»ويسترن«  بجامعة  الحقوق  كلية  خريج  كوهين  منح  الذي 
الدراسات  درجــة  يعادل  ما  كولي،  إم  توماس  ميشيغان، 

العليا في الفساد.
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كنت بالفعل ثريا لذلك 
لم يكن الراتب هو ما 

أغراني واستحوذ على 
اهتمامي بل العمل هو 

الذي أخذني

طرابلس: عبد السالم الفقهي

طرابلس - الوسط

الخمس - الوسط

سبها - رمضان كرنفودة

صدور كتاب »فضاءات تشكيلية« 
بيت إسكندر ينظم ورشة عمل حول »كورونا«للفنان الراحل فتحي العريبي

املوروث الثقافي محور مهرجان السالم للفروسية والشعر الشعبي بالخمس

دار حسن الفقيه تحتضن معرض »دواية« 
للحروفيات في نسخته الخامسة

بمشاركة تسعة فنانين من ليبيا والمغرب

تضم نخبة من الفنانين التشكيليين

الوسط - خديجة العمامي
المبدع  المصور  الراحل  للفنان  صدر كتاب »فضاءات تشكيلية« 
الكون،  مكتبة  منشورات  عن  األولى  في طبعته  العريبي،  فتحي 
الجميلة  الفنون  تذوق  يكون  أن  الراحل  خالله  من  سعى  الذي 
متاحا،  التشكيلية  اإلبــداعــات  توحيه  بما  واالنتشاء  مشاعا، 

واالرتواء من معينها مباحا، وفقا لمعد الكتاب.
الذي  الراحل  الفنان  نجل  العريبي  أحمد  إعداد  من  الكتاب 
عن  طواعية  العريبي  فتحي  يتنازل  الكتاب  هذا  »في  أنه  اعتبر 
بنجوم  تتعلق  والحكايات  واألسرار  المعلومات  من  هائل  رصيد 
تبقى  فإنها  جسدا  رحلت  لو  حتى  يوما  نورها  يخب  لم  ساطعة 

روحا طليقة تحلق في سماوات اإلبداع واالبتكار الفني«.
الكتاب أضاف قيمة في مدونة  وأضاف: »أرجو أن يكون هذا 
بحاجة  ال شك  التي  الفنية  المكتبة  رف  وأثرى  الليبي،  التشكيل 
الجميلة،  للفنون  تنحاز  التي  اإلصــدارات  هذه  من  المزيد  إلى 
يرتقي  حتى  الناس  بين  وترويجها  ترسيخها  على  وتعمل 

الذوق ويرهف اإلحساس«.
أقرب  سلس  المؤلف  »أسلوب  أن  إلى  العريبي  أحمد  وأشار 
في  الموغلة  أو  المتقعرة  غير  الراقية،  الصحافة  لغة  إلــى 
االنطباع  مرحلة  من  بالمتلقي  االنتقال  خالل  من  المصطلحات 
الفاهم،  الواعي  التذوق  مرحلة  إلى  الغامض،  واالنبهار  الصامت 
الجمهور  لدى  تشكيلية  ثقافة  تأسيس  في  بجدية  لإلسهام 

العريض، واالرتقاء بالذائقة الفنية لدى متتبعيه من القراء«.
الفنان  أبي  يمهل  لم  »العمر  أن  إلى  العريبي  أحمد  ولفت 
للنور،  جميعا  إصداراته  يشهد ظهور  العريبي طويال كي  فتحي 
ما  أبذل  أن  نفسي  على  وآليت  اهلل  على  وتوكلت  عزمت  لذلك 

في وسعي إلصدار جميع المخطوطات التي أنجزها«.

● وائل الرعوبي

● مهرجان السالم للفروسية والشعر الشعبي بمدينة الخمس

● معرض دواية للحروفيات في نسخته الخامسة

● ورشة عمل حول جائحة كورونا يستضيفها ببيت اسكندر للفنون

● أشرف سويسي

● أحمد البارودي

»الثقافة« و»األوقاف« تناقشان 
املشاريع املشتركة

الموقتة،  الليبية  بالحكومة  الوزراء  مجلس  بمقر  األحد  عـقد 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ضم  اجتماع  البيضاء،  بمدينة 
رئيس  امجبر  ومحمود  اإلحيريش،  عبدالرحمن  الهيئات  لشؤون 
الحداد  وعمر  المدني،  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة 

رئيس الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية.
االجتماع  جاء  »فيسبوك«،  في  الهيئة  منشور  وحسب 
الهيئات  تنفيذها  تعتزم  التي  والخطط  البرامج  عديد  لمناقشة 
اإلعالم  هيئة  بين  المشتركة  البرامج  بينها  ومن  والمؤسسات، 

والثقافة وهيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
المكتب  مدير  يرافقه  أمجبر،  شهد  آخر،  سياق  وفي 
بمنطقة  للفروسية،  المختار  عمر  نادي  بمقر  السبت،  اإلعالمي، 
لفروسية  التنشيطي  الفرسان  دوري  فعاليات  اختتام  قاريونس، 
فيض  ومدرسة  المختار  عمر  أندية  وبمشاركة  الحواجز،  قفز 
لفئتي  المباريات  وأقيمت  بنغازي،  المغيرات  ومدرسة  للفروسية 

الكبار والناشئين والمبتدئين.



قبل سنة، وبالتحديد مساء السبت 19 من شهر 
الفنان الكبير  الليبي،  الفني  أكتوبر، فقد الوسط 
رسم  ــذي  ال األبيض،  صالح  الكوميديا  ونجم 
سواء  أعماله  خالل  من  البهجة  وزرع  االبتسامة 
المسرحية أو التلفزيونية، ليعم الحزن ربوع ليبيا 
غربها  إلى  البالد  شرق  من  الجماهير  وتنعيه 

وجنوبها.
مع  األبيض  صالح  للفنان  ــى  األول المحطة 
المدرسي  المسرح  في  كانت  والفن  التمثيل 
المهرجان  خــالل  مــن  جيله  ــاء  ــن أب كمعظم 
المسرحي  بالنشاط  يهتم  كان  الذي  المدرسي، 
الطالب  شــارك  حيث  والموسيقى،  والــرســم 
»القاضي  بمسرحية   1982 سنة  األبيض  صالح 
األول  الممثل  جائزة  على  وتحصل  بوسعدية« 
اكتشفه  هنا  ومــن  المهرجان،  مستوى  على 

الفنان ميلود العمروني.
 1985 سنة  فكانت  الثانية  المحطة  ــا  أم
علي  ــراج  وإخـ تأليف  مــن  »نـــوارة«  بمسرحية 
األبيض  صالح  الراحل  يعتبرها  التي  بوجناح، 
التمثيل،  عالم  في  له  الفعلية  البداية  بمثابة 
ومنها انطلق بعدد متميز من األعمال المسرحية 
إخراج  كــان«  ما  يا  »كــان  مسرحية  أهمها  من 
هله«  البيت  »عنوان  ومسرحية  الحوتي،  داود 
»ضنوة  ومسرحية  عبداهلل،  أحمد  عبداهلل  إخراج 
ككاتب  األبــيــض  أعــمــال  أول  ــي  وه ــدوك«  عـ

مسرحي ومن إخراج ميلود العمروني.
ــت سنة  ــان ــة ك ــث ــال ــث ال بــيــنــمــا الــمــحــطــة 
تأليف  من  مية«  في  »سكر  1999بمسرحية 
وتأتي  بـــادي،  مفتاح  ــراج  وإخـ األبــيــض  صالح 
أهمية هذه المسرحية أنها جاءت بعد 9 سنوات 
حارس  »الشقة  مسرحيات  وتبعتها  التوقف،  من 
و»كوشي  و»البخيل«،  و»اللصوص«،  الجميع«، 

يا كوشة« التي القت نجاحا جماهيريا كبيرا.
في المحطة الرابعة كانت اإلذاعة المسموعة 
أثيرها  عبر  األبيض  صالح  النجم  قــدم  التي 

و»وع  ــو«،  ج »جــو  منها  ومسلسالت  منوعات 
و»نص  المكتوب«،  من  و»الــهــروب  الماشي« 
ضحكة« و»سنترا فيش« وآخر أعماله المسموعة 
الفنان  بمشاركة  حــال«  »ماشي  مسلسل  هو 

سالم عيسى ومريم العجيلي.
نصيب  للتلفزيون  فكان  محطاته،  خامس  أما 
قدم  الذي  األبيض  صالح  الراحل  إبداعات  من 
الكوميدية  والمنوعات  المسلسالت  من  عددا 
درويش«،  و»طيب  رمضان«،  في  منها:»رمضان 
الــمــاشــي«،  و»ع  ــا«،  ــه ــون و»ه ــب«،  ــائ ــج و»ع
و»أستاذ  و»أبيض×أبيض«،  مرفوع«،  و»الطايح 
قلية«، و»قلية والديمقراطية«، وبرنامج »أهال«، 
و»دايخ  و»شرمولة«،  و»المعنقر«،  و»المحطة«، 
و»تغييرت جو«  و»أبيض شو«،  بايخ«،  عالم  في 
فيها  له  فكان  السينما  أمــا  أعماله،  آخــر  وهــو 
خالد  إخراج  من  ناره«  تقوى  المغرب  »من  فيلم 

الشيخي.
يبدأ  أن  المقرر  من  كان  األخيرة  محطته  في 
مسلسل  تصوير  فــي  األبــيــض  صالح  الــراحــل 
االتفاق  وجرى  بلهون«،  سعده  »بهلول  بعنوان 
األبيض  صالح  وقــال  بــادي،  مفتاح  المخرج  مع 
يسافر  وسوف  التمثيل،  إلى  »يشتاق  إنه  حينها 
ويعود  الجراحية  العملية  ــراء  إلج الصين  إلــى 
الستكمال التصوير بعد االستعداد له مع المخرج 

بادي«.
وعكة  إلــى  األبــيــض  صالح  الفنان  تعرض 
مما  الكلوي  بالفشل  أصــيــب  حيث  صحية، 
العربية  مصر  جمهورية  إلــى  سفره  استدعى 
أنه  الكلوي  الفشل  من  عالجه  اثناء  وأكتشف 
في  في مصر  قلب  عملية  وأجرى  بالقلب  مصاب 
مارس 2018 وبعد أشهر عاد إلى مدينة بنغازي 

يوم 7 أغسطس 2018.
وبعد فترة بسيطة سافر األبيض إلى الصين 
زرع  وهي  المرتقبة،  الجراحية  العملية  إلجــراء 
كلى في شهر يوليو2019 وسافر بعد أشهر إلى 
مدينة  إلى  جثمانه  وعاد  بها  توفي  التي  تونس 
الفنانين  من  غفيرة  جموع  ودعته  حيث  بنغازي، 

والمحبين.

السينمائي  »القاهرة  مهرجان  يستضيف 
الدولي«، النسخة الثانية من جوائز النقاد 
فعاليات  ضمن  األوروبية،  لألفالم  العرب 
دورته الـ42 التي تقام خالل الفترة من 2 
المبادرة  المقبل.وتقام  ديسمبر   10 إلى 
العربية  السينما  مركز  بين  بشراكة 
ومنظمة »ترويج السينما األوروبية«، التي 
تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، 
الوطنية  صناعتها  تمثل  منها  واحدة  كل 
المشاركون  النقاد  يختار  الخارج، حيث  في 
من  قصيرة  قائمة  التحكيم  لجنة  في 
قبل  قريبا،  تعلن  سوف  األوروبية  األفالم 
خاصة  احتفالية  في  الفائز  الفيلم  إعالن 

على هامش مهرجان »القاهرة«.
ــول مــحــمــد حــفــظــي رئــيــس  ــقـ ويـ
الماضي  العام  دورة  »فــي  المهرجان: 
جوائز  مــن  ــى  األولـ النسخة  استضفنا 
وعرضنا  األوروبية  لألفالم  العرب  النقاد 
هذا  للجوائز.  المرشحة  األفالم  من  اثنين 
الثانية،  النسخة  استضافة  يسعدنا  العام 
إليماننا بأهمية الدور الذي تلعبه الجوائز 
في لفت أنظار الجمهور المصري والعربي 

ألهم وأفضل اإلنتاجات األوروبية«.
من جانبها تقول سونيا هاين، المدير 
السينما  »تــرويــج  منظمة  فــي  اإلداري 
هذا  يستمر  أن  »يسعدنا  ــة«،  ــي األوروب
السنة  ــذه  ه ظــل  فــي  الناجح  الــتــعــاون 

مجموعة  يشاهد  الثاني  للعام  الصعبة. 
األوروبية،  األفالم  العرب  النقاد  أبرز  من 
في  الجائزة  على  فيلم  أفضل  ليحصل 
الدولي،  السينمائي  القاهرة  مهرجان 
ألفالمنا  الترويج  في  أكثر  يساعد  ما  وهو 

األوروبية في العالم العربي«.
كركوتي  وعــالء  ديــاب  ماهر  ويضيف 
السينما  مركز  في  المؤسسان  الشريكان 
التي  الصعوبات  كــل  »رغــم  العربية: 
العام، فواجبنا  تواجه صناعة السينما هذا 
الرئيسية  األنشطة  تنظيم  في  االستمرار 
العرب  النقاد  جوائز  مع  خاصة  للسينما، 
من  األولى  تعتبر  التي  األوروبية  لألفالم 

نسختها  بإقامة  وفخورون  سعداء  نوعها. 
ومهرجان   )EFP( مع  بالتعاون  الثانية 

القاهرة السينمائي الدولي«. 
لألفالم  العرب  النقاد  جوائز  تستهدف 
في  األوروبية  للسينما  الترويج  األوروبية 
الموزعين  انتباه  وجذب  العربي،  العالم 
العربية  السينما  في صناعة  القرار  وصناع 
باإلضافة  هذا  المميزة،  األوروبية  لألفالم 
العرب  النقاد  على  الضوء  تسليط  إلــى 
ــارز فــي كشف  ــب ــم ال ــ ــن ودوره ــارزي ــب ال
الخصوصية  وتبادل  مختلفة  نظر  وجهات 

الثقافية بين المجتمعات.
وبــالــتــزامــن مــع تــولــي الــنــاقــدة عال 

العرب  النقاد  جوائز  مدير  منصب  الشيخ 
ــة، وصــل عــدد أعضاء  ــي لــألفــالم األوروب
لجنة التحكيم إلى 56 ناقدا من 14 دولة 
ناقدا   14 انضمام  بعد  ــك  وذل عربية، 
العام،  هــذا  التحكيم  لجنة  إلــى  جديدا 
بالتصويت  العرب  النقاد  يقوم  وســوف 
ترشحها  التي  األوروبية  األفــالم  ألفضل 
السينمائية  والــمــؤســســات  الــشــركــات 

األوروبية.
في  المشاركين  النقاد  قائمة  وتضم 
لألفالم  العرب  النقاد  جوائز  تحكيم  لجنة 
طارق  هم؛  مصريا،  ناقدا   18  ، األوروبية 
محمود  وخالد  الليثي  وصفاء  الشناوي 

محسن  ــدرو  ــ وأن الــفــتــاح  عبد  ــة  ــام وأس
وماجدة  الشافعي  وعــال  زكريا  وعصام 
خير اهلل ومحمد عاطف وأمل الجمل ورشا 
ومحمد  عبدالرحيم  سيد  ومحمد  حسني 
سامي  وأحــمــد  طلعت  وعــلــيــاء  ــارق  طـ
ومحمد  الورداني  وضحى  الحداد  ورحمة 
اللجنة،  في  يشارك  المغرب  ومن  عوض، 
ورشيد  الدمون  وخليل  كيروم  حمادي 
بنعزيز  ومحمد  واكريم  وعبدالكريم  نعيم 
العراق  من  يشارك  كما  شويكة،  ومحمد 
سدير  أبو  وصفاء  خزاعي  زيــاد  من؛  كل 
وكاظم  قاسم  وقيس  رشيد  ــان  وعــرف

السلوم ومهدي عباس وطاهر علوان.
رضــا  محمد  لــبــنــان،  ــن  م ــارك  ــش وي
وهوفيك  إبراهيم  وهدى  جرجورة  ونديم 
الجزائر  ومــن  طبارة،  وشفيق  حبشيان 
حاجي  ونبيل  قــادري  الكريم  عبد  يشارك 
في  فتمثل  تونس،  أمــا  ــالل.  ع ومحمد 
بن  وطارق  زليلة  إقبال  من،  بكل  اللجنة 
طرشاني  ونرجس  قيقة  ولمياء  شعبان 
سورية،  من  وانضم  الشيخاوي،  ويسرى 
وندى  وجيه  وعلي  عبدي  حــاج  إبراهيم 

أزهري ونضال قوشحة.
من  علي  خــالــد  أيــضــا  يــشــارك  كما 
السودان، وعبد الستار ناجي من الكويت، 
حداد  وحسن  األردن،  من  حسن  وناجح 
إلى حسام عاصي  البحرين، باإلضافة  من 
)فلسطين/  الشيخ  وعال  فلسطين،  من 
اإلمـــارات،  من  مزينة  وهند  ــارات(،  ــ اإلم

وفهد األسطا من السعودية.

مهرجان  ــن  م ــة  ــع ــراب ال الــــدورة  تنطلق 
وسط  الجمعة،  مساء  السينمائي«  »الجونة 
الفن  نجوم  من  كبير  لعدد  متوقع  حضور 
بعد  والــعــالــم،  العربي  والعالم  مصر  فــي 
 200 من  أكثر  قبول  المهرجان  أعلن  أن 

الدعوة. عالمية  شخصية 
من  أيـــام  قبل  الــمــهــرجــان،  أعــلــن  كما 
اإلعالمية  أن  ــجــديــدة،  ال ــه  دورتـ انــعــقــاد 
حفل  مقدمة  ستكون  خليفة  هيلدا  اللبنانية 
لجان  أسماء  كشفه  إلى  باإلضافة  االفتتاح، 

مسابقاته. في كل  التحكيم 
الرابعة،  دورته  في  المهرجان  ويستدعي 
العالميين  المخرجين  أكــثــر  مــن  بعضا 
الصناعة  وخبراء  والنقاد  موهبة،  والعرب 
مسابقاته  فــي  الــفــائــزة  ــالم  األفـ الخــتــيــار 

الثالث. الرئيسية 
األفـــالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  تــضــم 
والمنتج  والكاتب  الممثل  الطويلة:  الروائية 
والمخرج  ياسين،  آســر  الشهير  المصري 
أبو  أمــجــد  الــســودانــي  السيناريو  وكــاتــب 
الطويل  ــي  ــروائ ال فيلمه  ــاز  ف ــذي  ال الــعــالء 
بجائزة   )2019( العشرين«  في  »ستموت 
»فينيسيا  مهرجان  من  المستقبل«  »أســد 
و»نجمة  ـــ76  الـ ــه  دورتـ فــي  السينمائي« 
الدورة  في  الروائي  للفيلم  الذهبية«  الجونة 
إضافة  السينمائي،  الجونة  لمهرجان  الثالثة 
عالمية.  سينمائية  جائزة   15 من  أكثر  إلى 
تم  الــذي  سيبوليدا،  رودريــغــو  يشارك  كما 
المذعور«  »مــاتــادوري  أعماله  أحــدث  اختيار 
لمهرجان  ـــ77  ــ ال الــــدورة  ــي  ف  )2020(
باإلضافة  الــدولــي«،  السينمائي  »فينيسيا 
مهرجان  من  الرابعة  الــدورة  في  عرضه  إلى 
االختيار  قسم  فــي  السينمائي«  »الجونة 
ذلك،  عن  فضال  المسابقة.  خــارج  الرسمي 
المؤسس  لينوفل،  تيري  المنتج  يــشــارك 
»سينما  لمهرجان  العام  والمندوب  المشارك 
مونبلييه«.  المتوسط-  األبــيــض  البحر 
ويبر،  بيتر  والمنتج  المخرج  اللجنة  يــرأس 
النار«  »ممالك  مسلسل  أخيرا  أخــرج  ــذي  ال

الشهير. التلفزيوني 
ــالم  األف مسابقة  تحكيم  لجنة  تتكون 
المصرية  المخرجة  من  الطويلة  الوثائقية 
أنتجت  الــتــي  خـــوري،  ــان  ــاري م الــشــهــيــرة 

روائيا  فيلما   30 نحو  إنتاج  في  وشــاركــت 
سيمون  والــمــخــرج  والمونتير  ووثــائــقــيــا، 
فيلميه  عــن  دولــيــة  بجوائز  الفائز  الهبر 
و»الحوض  بالضيعة«  »سمعان  الوثائقيين 
المنتج  اللجنة  إلى  ينضم  كما  الخامس«، 
ــســون،  ــدي أول ــري والــمــبــرمــج الــســويــدي ف
جوتنبرغ  مــهــرجــان  فــي  ــارز  ــب ال المبرمج 
رئيس  منصب  شغل  الـــذي  السينمائي، 
كما  لــســنــوات،  المهرجان  إدارة  مجلس 

المبرمج  ــارل،  ك برنارد  اللجنة  إلــى  ينضم 
العالم  ــول  »ح لمهرجان  الفني  والمدير 
المنتجة  اللجنة  تــتــرأس  فيلم«.   14 فــي 
قسم  سابقا  أدارت  التي  ماسيا،  بيير  ماري 
»كان«  مهرجان  في  المخرجين  شهر  نصف 

السينمائي.
ــالم  األف مسابقة  تحكيم  لجنة  تــتــرأس 
عماري،  رجاء  التونسية  المخرجة  القصيرة 
بأكاديمية  عضوا  قبولها  إعــالن  تم  التي 
باإلضافة  المتحركة،  الصور  وعلوم  فنون 
في  التحكيم  للجنة  رئيسا  تعيينها  ــى  إل

فرنسا. للسينما في  مؤسسة »جان« 
شخصيات  عدة  تشارك  ذلك  إلى  إضافة 
تحكيم  لجنة  في  وعالمية  عربية  سينمائية 
الهندي  الممثل  القصيرة:  األفالم  مسابقة 
انتباه  لفت  الـــذي  ــازال،  ــ ف علي  الشهير 
»فيكتوريا  فيلم  فــي  العالمي  الجمهور 
السيناريو  وكــاتــب   ،)2017( ــدول«  ــب وع
الــذي  ســاي  دي  جيوم  الفرنسي  والمنتج 
مجال  فــي  ــرة  ــب ــخ ال مــن  بــعــقــود  يتمتع 
دوليا  فيلما   50 من  أكثر  وإنتاج  التلفزيون 
الممثلة  إلــى  إضــافــة  الفنية،  األفــالم  مــن 
الفريدة  بمسيرتها  علوش  كندة  السورية 
 20 ــن  م ــر  ــث وأك فــيــلــمــا،   15 ــن  م بــأكــثــر 
تشارك  ذلك،  عن  فضال  تلفزيونيا.  مسلسال 
السنغالية  الممثلة  نداي،  مريم  اللجنة  في 
»مــامــان«  فيلم  فــي  ظهرت  التي  البارعة 
الذي  دوكوريه،  ميمونة  إخراج  من   )2015(

60 جائزة عالمية. توج بأكثر من 
مهرجان  مــن  الــرابــعــة  ــدورة  الـ وتــرحــب 
تحكيم  بلجنة  أيضا  السينمائي«  »الجونة 
)نيتباك(  اآلسيوية  للسينما  الترويج  شبكة 
المبرمج  فاسلينكو  أندريه  من  تتألف  التي 
سبينيلي  وإيــتــالــو  السينمائي،  والــنــاقــد 
الكاتب  الطيب  ومجدي  والمخرج  المبرمج 
العام  هذا  يصادف  كما  المصري.  والناقد 
فيها  يستضيف  التي  الثانية  المرة  أيضا 
تحكيم  لجنة  السينمائي«  »الجونة  مهرجان 
)فيبريسي(،  السينما  لنقاد  الدولي  االتحاد 
الصحفي  المتولي  رامـــي  تتضمن  الــتــي 
وبيتوبان  المصري،  السينمائي  والناقد 
السينمائي،  والــنــاقــد  ــي  ــروائ ال ــوراه  ــورب ب
السينمائي  المخرج  جوتمان  سيمون  وبيير 
سيين  »الفانت  مجلة  تحرير  رئيس  ونائب 

سينما«.
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مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« يستضيف جوائز النقاد العرب لألفالم األوروبية

انطالق »الجونة السينمائي« في دورته الرابعة انطالق »الجونة السينمائي« في دورته الرابعة 
مساء الجمعة.. وهيلدا خليفة تقدم الحفلمساء الجمعة.. وهيلدا خليفة تقدم الحفل

مخرج »ممالك النار« 
يترأس لجنة تحكيم 

األفالم الروائية الطويلة.. 
ورجاء عماري للقصيرة

القاهرة - محمد علوش

القاهرة - الوسط

بنغازي - مريم العجيلي

في ذكراه األولى

غنت لشعراء وملحنين ليبيين

محطات في مسيرة الراحل صالح األبيضمحطات في مسيرة الراحل صالح األبيض

رحيل املطربة التونسية نعمةرحيل املطربة التونسية نعمة
وفاة  لها،  بيان  في  التونسية  الثقافة  وزارة  نعت 
وافتها  أن  بعد  وذلك  نعمة،  الكبيرة  المطربة 

المنية صباح األحد، بعد صراع مع المرض.
وزارة  صفحة  نشرته  الــذي  البيان  في  وجــاء 
»ببالغ  »فيسبوك«:  على  التونسية  الثقافة 

وزارة  تنعى  ــى  واألسـ الحسرة 
الفن  فقيدة  الثقافية  الشؤون 
القديرة  المطربة  التونسي 
السيدة نعمة، التي وافتها المنية 
أكتوبر   18 األحــد  اليوم  صباح 

2020 بعد صراع مع المرض«.
وأضاف البيان: »السيدة نعمة 
واسمها  أزمــور  قرية  أصيلة  هي 
لكن  الشيخ،  حليمة  الحقيقي 
غير  المهدي  صالح  الموسيقار 

اسمها ولقبها باسم فني نعمة«.
طفولتها  عاشت  الراحلة  أن  إلى  البيان  وأشار 
العاصمة  إلى  انتقلت  ثم  أهلها  قرب  قريتها  في 
من  قريب  بيت  في  الباشا  نهج  في  أقامت  حيث 
بمثابة  آنذاك  يعتبر  كان  الذي  الرصايصي،  بيت 
من   11 سن  في  الغناء  بــدأت  الفن.  استوديو 
ثم  نظارة«،  و»مكحول  »صالحة«  بأغنية  عمرها 
خيرية  حفلة  في  الجمهور  أمام  مرة  ألول  غنت 
لتصبح  أهلها  مما  المكفوفين  جمعية  لفائدة 

إحدى مطربات فرقة الرشيدية.
وتابع البيان: »التحقت نعمة باإلذاعة الوطنية 
فرقة  وكانت   1958 سنة  في  رسمية  كمطربة 
صليحة  مثل  كبيرة  أسماء  آنذاك  تضم  اإلذاعــة 
عديد  في  اإلذاعــة  فرقة  مع  وشاركت  وعلية. 
الــحــفــالت خـــارج تــونــس مثل 
جمال  ملكة  انتخاب  مهرجان 
 1966 سنة  بيروت  في  العرب 
سنة  القاهرة  ألفية  ومهرجان 
أثره  على  لقبت  والــذي   1969

بفنانة تونس األولى«.
نعمة  السيدة  رصيد  يتجاوز 
لها  ولحن  أغنية   360 الغنائي 
تونس  مــن  الفنانين  أشــهــر 
ومحمد  الترنان  خميس  مثل 
المهدي  ــح  ــال وص الــتــريــكــي 
لحن  كما  ساسي،  وعبدالحميد  الصرارفي  وقدور 
العريبي من  مكاوي من مصر، وحسن  لها سيد 
قريتها  إلى  نعمة  السيدة  عادت  وغيرهم.  ليبيا 
أزمور التي قضت فيها طفولتها لتقيم فيها بعد 
أن اعتزلت الفن. ومن األغاني التي تعاونت من 
الليبيين،  الفنانين  مع  الراحلة  المطربة  خاللها 
بشون،  مسعود  كلمات:  من  يمه«  يا  »قمري 

وألحان: كاظم نديم.

مجال  في  عالميا  الــرائــدة  الشركة  »نتفليكس«،  أعلنت 
 34 تضم  مجموعة  إطالق  الترفيهي،  البث  خدمة  تقديم 
وكوميدية  ورومانسية  درامية  أعمال  منها  لبنانيا  فيلما 
خالل  من  مسبوقة  غير  تجربة  ألعضائها  لتقدم  وساخرة، 

مجموعة خاصة بعنوان »من لبنان«.
لمخرجين  أعــمــاال  المجموعة  تتضمن 
مــارون  بينهم  من  النقاد  استحسان  القــوا 
الشهال  ــدة  ورن عرقتنجي  وفيليب  بغدادي 

وغيرهم  لبكي  ونادين  ــري  دوي ــاد  وزي صباغ 
رواة  ألعظم  اإلبداعية  بالروح  تحتفي  حيث  الكثير، 

مدى  للعالم  وتكشف  لبنان،  في  القصص 
غنى وتنوع اإلرث الثقافي للبالد.

سعيدة  ــا  »أنـ لبكي:  ــاديــن  ن وقــالــت 
شبكة  على  الجمهور  إلى  أفالمي  بوصول 
الذين  للناس  فرصة  فهذه  نتفليكس، 
فوتوا مشاهدتها في السينما للعثور عليها 
يستمتع  أن  وآمل  واحــد.  مكان  في  جميعا 
المخرجين  ــالم  وأفـ بأفالمي  الجمهور 
سعيدة  أنني  والحقيقة  اآلخــريــن.  العرب 
ألن  )كراميل(؛  فيلم  بعرض  خاص  بشكل 
وحي  بــيــروت  شـــوارع  فــي  حــدث  تصويره 
ولألسف  المدينة،  قلب  يعد  الذي  الجميزة 
الفيلم  يمثل  األخــيــر.  االنفجار  خــالل  دمــر 
لهذه  الشخصية  ــي  ذاكــرت لــي  بالنسبة 
منازل  من  تحتويه  بما  الجميلة،  الشوارع 

التي  األماكن  تلك  وكل  قديمة،  ومبان  ومتاجر 

فيلم  فإن  وبالمثل،  السابق.  في  كانت  كما  تعود  ال  قد 
عن  مؤثرة  قصة  يحكي  فهو  جدا،  مني  قريب  نروح(  )لوين 
إننا  القول  ويمكن  الحروب.  وعبثية  اآلخر  وقبول  التسامح 
الحساسة  المرحلة  ظل  في  اليوم  الموضوعات  هذه  نعيش 

التي يمر بها لبنان والعالم اليوم«.
الحائزة  بغدادي  مــارون  المخرج  أفــالم  القائمة  وتضم 
صغيرة«  ــروب  و»ح الحياة«  »خــارج  فيها  بما  جوائز،  على 
هي  هذه  بأن  علما  بيروت«.  يا  و»بيروت  للوطن«  و»كلنا 
على  ــالم  األف هــذه  تقديم  فيها  يتم  التي  ــى  األول المرة 
منذ  مرة  آخر  متوافرة  كانت  التي  عالمية،  بث  خدمة 
المنزلي»  الفيديو  نظام  عبر  عاما   30 من  أكثر 
صناع  أبرز  أحد  بغدادي  ويعتبر   .»VHS
جيله،  أبناء  بين  اللبنانيين  األفالم 
متكرر  حــضــور  ــه  ل وكـــان 
ــان«  فــي مــهــرجــان »ك

الدولي.
وقـــالـــت ثــريــا 

مــارون  صــور  »عندما  ــراحــل:  ال المخرج  ــة  زوج ــغــدادي،  ب
المجتمع  في  واالجتماعية  السياسية  والتوترات  االنقسامات 
العام  في  بيروت(  يا  )بيروت  الطويل  فيلمه  في  اللبناني 
التي  األحداث  من  العمل  هذا  قرب  مدى  يتوقع  لم   ،1974
الضوء  كاميرته  سلطت  لقد  األهلية.  الحرب  لنشوب  أدت 

التي  والــخــســائــر  ــاص  ــخ األش على 
بأسلوب  الحرب  زمــن  في  تكبدوها 
حاسمة  مرحلة  صور  وقاس،  حساس 
ثالثين  مرور  وبعد  لبنان.  تاريخ  في 
محفورا  مـــارون  إرث  ــزال  ي ال  عــامــا، 
لحياتهم  وقريبا  الناس  ــرة  ذاك في 
واليوم  مضى.  ــت  وق أي  مــن  أكثر 
تستحق  ــا  م ــه  أعــمــال ــال  ــن ت ــوف  سـ
شبكة  بفضل  عالمي  لجمهور  وتصل 

نتفليكس«.
السينمائية  الروائع  هذه  وتحمل 

حول  مــن  المشاهدين 
فريدة  رحلة  في  العالم 
ــال  ــاحــات وآمـ عــبــر كــف

وأحالم سكان هذا البلد، فهي تصور نزاعات الحرب األهلية 
اليومية  الحياة  ومشاق  تجارب  أو  »حروب صغيرة«،  في  كما 
الصراع بين  البلد«، ومعضلة  اللبناني في »تاكسي  للشعب 

الواجب والسعادة في »رصاصة طايشة«.
ــي«  ــع ــم ــالم »مـــيـــراث« و»اس ــ كــمــا ســيــتــم بـــث أف
القصف«  ــحــت  و»ت ــبــوســطــة«  و»ال
ــام  أم عرقتنجي  فيليب  للمخرج 
فيلم  بث  وسيتم  العالمي.  الجمهور 
فيلنوف  دينيس  للمخرج  »الحرائق« 
األوسط  الشرق  منطقة  في  للجمهور 
تحفة  الفيلم  ويعد  أفريقيا،  وشمال 
مسرحية  من  مستوحاة  أخــرى،  فنية 
والفيلم  مــعــوض،  لــوجــدي  لبنانية 
األوسكار  لجائزة  المرشح  الطويل 
موجهة.  فنية  قصيدة  بمثابة  هو 
مسيرة  في  فارقة  عالمة  الفيلم  شكل 
صناعة  في  الالمعة  المهنية  فيلنوف 
أكثر  من  واحدا  ليصبح  رحلته  في  مهمة  ونقطة  األفــالم، 

المخرجين شهرة في زمانه.

اإلبداعي  بالمجتمع  لبنان«  »من  مجموعة  وتشيد  هذا 
األوســاط  في  قيمة  إسهامات  له  كانت  ــذي  ال اللبناني، 
المجموعة  وتحتفي  المنطقة.  في  والثقافية  الترفيهية 
ذلك  في  بما  التخصصات  مختلف  في  المتميزة  بالمواهب 
الصوت  وتحرير  والموسيقى  والتمثيل  السينمائي  النص 
قصصا  تروي  أعماال  أيضا  المجموعة  وتتضمن  ــراج.  واإلخ
و»طيارة  لوين«،  و»هال  »كراميل«  مثل  لالهتمام  مثيرة 
تعود  التي  و»مــحــبــس«،  عقبالكن«،  ــال  و»ي ورق«،  مــن 
حول  مهمة  قضايا  وتتناول  المعات  لمخرجات  جميعها 
في  وتعكس  النمطية،  الثقافية  والقوالب  المرأة  تمكين 

الوقت نفسه مدى جمال وتعقيد وتنوع الثقافة العربية.
االستحواذ  رئيسة  الطيب،  نهى  قالت  السياق،  هذا  وفي 
وشمال  األوســـط  الــشــرق  لمنطقة  المحتوى  وترخيص 
هذه  باحتضان  »نفخر  »نتفليكس«:  لدى  وتركيا  أفريقيا 
للعالم  لنظهر  نتفليكس  شبكة  على  المذهلة  القصص 
بالمواهب  اللبناني  اإلبداعي  المجتمع  وغنى  تنوع  مدى 
لتسهيل  مختلفة  وسائل  عن  باستمرار  نبحث  نحن  الفذة. 
المجموعة  هذه  إنشاء  وإن  متنوع.  محتوى  إلى  الوصول 
مختلف  وإلــى  من  القصص  مزيد  بمشاركة  لنا  سيسمح 
تكن  لم  للناس  جديد  محتوى  وتقديم  العالم،  أنحاء 
تقدم  ذلــك.  لــوال  لمشاهدته  فرصة  أمامهم 
واسعة  لشريحة  قصصا  المجموعة  هــذه 
وتغطي  األفـــالم،  صــنــاع  مــن  ومتنوعة 
الحب  منها  للبنان،  مختلفة  مــالمــح 

والفكاهة والجمال«.
»كتير  مثل  األفـــالم  بعض  عــرض  ويتم 
ــل«،  ــي ــرام ــد«، و»ك ــي ــع ــداء ال ــ ــر«، و»غـ ــي كــب
وغيرها،  طايشة«  و»رصــاصــة  و»كفرناحوم«، 

حاليا على الشبكة.

»نتفليكس« تعرض مجموعة من األفالم اللبنانية»نتفليكس« تعرض مجموعة من األفالم اللبنانيةمنها »حروب صغيرة« و»هال لوين«

نادين لبكي: سعيدة بعرض 
أفالمي التي تمثل ذاكرتي 

الشخصية لبعض الشوارع التي 
دمرت

القاهرة - الوسط

● الفنان الكبير ونجم الكوميديا صالح األبيض

● نعمة

● المخرج والمنتج البريطاني بيتر ويبر

● المخرجة التونسية رجاء عماري



فيفي
املرمىاملرمى

لنادي  التنفيذي  المدير  بوقشيرة،  سعيد  قام 
إلى  خاصة،  بزيارة  الرياضي،  »البرانس« 
خالد  برئاسة  بنغازي«،  »األهلي  النادي  إدارة 
السعيطي؛ وجاء ذلك لبحث التعاون المشترك 
خالل  بوقشيرة  سعيد  والتقى  الناديين.  بين 
وإمكانية  تفاصيل  وبحثا  بالسعيطي،  الزياة 
الفترة  خالل  الناديين  بين  المشترك  التعاون 
»األهلي  النادي  من  الدعم  وتقديم  المقبلة، 

لنادي« »البرانس« في مسيرته الرياضية.
في  أعلن،  »البرانس«  نادي  أن  إلى  يشار 
وقت سابق، عودة التدريبات بقطاع الناشئين 
لجميع الفئات السنية )براعم - آمال - أواسط(.

وقال عبداهلل بومريسة، المدير الفني بقطاع 
تصريحات  في  »البرانس«،  بنادي  الناشئين 

افتتاح  ستشهد  المقبلة  الفترة  إن  صحفية، 
عناصر  ضم  أجل  من  التسجيل  باب  النادي 

جديدة في مختلف الفئات العمرية.
نادي  إدارة  تقدمت  الصدد  وبهذا 
التواصل  عبر حسابها على موقع  »البرانس«، 
»األهلي  نادي  إلى  »فيسبوك«  االجتماعي 
بنغازي« بالشكر والتقدير والعرفان على حسن 
النادي  توجه  كما  الضيافة،  وكرم  االستقبال 
بالشكر على الدعم الفني ودعم قطاع الناشئين 
بالقطاع،  خاصة  رياضية  بتجهيزات  بالنادي 
رياضية  مؤسسة  على  بالغريب  ليس  وهذا 
لفريق  التوفيق  النادي  تمنى  كما  عريقة، 
األفريقية،  مشاركتة  في  الطويل«  »المشوار 

وتمثيل ليبيا أحسن تمثيل.

مالعب 14

بطولة الـ »شان« بني 
املشاركة واإللغاء

الحدث

زين العابدين بركان

علي  الوطني  المدرب  أعلن  أن  بعد 
عدم  عن  رسميًا  اعتذاره  المرجيني، 
لالعبين  الوطني  لمنتخبنا  كمدرب  استمراره 
لمهمته  بالتفرغ  واالكتفاء  المحليين، 
والتركيز  األول  الوطني  لمنتخبنا  كمدرب 
التحضير واإلعداد للمنافسة ضمن  معه على 
مواجهتا  مقدمتها  وفي  الـ»كان«،  تصفيات 
موقع  أصبح  الحاسمتان،  االستوائية  غينيا 
لالعبين  الوطني  منتخبنا  مدرب  ومنصب 
الكرة  اتحاد  يفصح  ولم  شاغرًا،  المحليين 
والبديل  الجديد  المدرب  هوية  ويكشف 

للمرجيني.
منتخب  تدريب  تولي  مهمة  وتبدو 
تحديًا  وتشكل  صعبة  المحليين  الالعبين 
لخوض  يتقدم  محلي  مدرب  أي  أمام  كبيرًا 
جميع  أن  خاصة  الشاقة،  المهمة  هذه 
بطالة  بحالة  يمرون  المحليين  الالعبين 
تجاوزت  طويلة  سلبية  فراغ  وفترة  كروية 
وتعثر  توقف  استمرار  ظل  في  السنتين، 
أجواء  عن  وابتعادهم  المحلي  الدوري 
التنازلي  العد  بداية  مع  الكروية  المنافسات 
السادسة  النسخة  بطولة  منافسات  النطالق 
المحليين  لالعبين  أفريقيا  أمم  لبطولة 
مطلع  منافساتها  ستنطلق  التي  )الشان(، 
الكاميرون،  بمالعب  المقبل  يناير  شهر 
وسيسجل منتخبنا ظهوره الرابع في مالعبها 
بمالعب  الثالثة  بنسختها  تتويجه  عقب 
جنوب أفريقيا وبلوغه نصف النهائي وإحرازه 
األخيرة  النسخة  بطولة  في  الرابعة  المرتبة 

عامين. قبل  بالمغرب 
إلنقاذ  وعاجاًل  سريعا  تحركًا  سنشهد  فهل 
جديد  فني  جهاز  وتكليف  الـ»شان«،  منتخب 
الجدية،  التحضيرات  برنامج  بانطالق  إيذانًا 
التي  المشاركة  لهذه  واإلعداد  الوقت  وكسب 
ستكون مشاركة من أجل المشاركة وليس من 
التي  الصعبة  بالظروف  قياسًا  المنافسة  أجل 
إلغاء  بسيناريو  سنفاجأ  أم  الفريق..  بها  يمر 
المشاركة بهذا االستحقاق في آخر لحظة في 
ظل ما يتردد في الكواليس حول رفض عديد 

المدربين قبول هذه المهمة والمغامرة.
كثيرًا  ستكشف  المقبلة  القريبة  األيام 
البطولة  هذه  في  الرابع  تواجدنا  مصير  عن 
اإللغاء  بين  أصبحت  التي  المحلية  األفريقية 
الحضور  وتسجيل  الظهور  ألجل  والتواجد 
اتحاد  موافقة  بعد  خاصة  بااللتزام،  واإليفاء 
منتخبنا  مشاركة  على  رسميًا  الليبي  الكرة 
الذي  التونسي  المنتخب  عن  بدياًل  الوطنى 
كان قد أقصى منتخبنا من سباق التصفيات، 

ثم اعتذر عن عدم خوض النهائيات.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

تعاون مشترك بني نادي »البرانس« و»األهلي بنغازي«
عاد المحترف الدولي الليبي أحمد بن علي، 
وذلك  »كروتوني«،  فريقه  تدريبات  إلى 
مع  له  األول  للظهور  تجهيزه  ــار  إط في 
»القروش« هذا الموسم في دوري الدرجة 
»بن  وكان  القدم.  لكرة  اإليطالي  األولــى 
علي« تعرض إلصابة سابقة في تدريبات 
مع  المشاركة  من  حرمته  »كروتوني« 
الفريق في المواجهات األربع األولى للفريق 

الكالتشيو وآخرها أمام »يوفنتوس«.
بن  يــعــود  أن  المنتظر  ــن  وم
»كروتوني«  تشكيلة  إلــى  علي 
المقبلة أمام  بداية من المواجهة 
»كالياري«، يوم األحد الموافق 25 
منافسات  ضمن  الجاري،  الشهر  من 

الجولة الـ»5« من البطولة.
يحتاج  ــي«  ــون »كــروت أن  ــى  إل يــشــار 
الليبي  المحترف  خــدمــات  ــى  إل بشدة 
سوى  الفريق  يحصد  لم  حيث  علي،  بن 
ويحتل  مواجهات،   4 من  ــدة  واح نقطة 
الـ19 وقبل األخير في جدول ترتيب  المركز 

الكالتشيو.
سابق،  وقت  في  أعلن  الليبي  الجناح  وكان 
تجديد تعاقده رسميًا، مع النادي اإليطالي، وذلك 
القوية في تجديد  بعد أن أبدى »كروتوني« رغبته 
مقبلة،  جديدة  مواسم  ثالثة  لمدة  علي  بن  عقد 
إلى  حديثًا  الصاعد  النادي  إدارة  ترجمت  حيث 
القدم  لكرة  الممتاز  اإليطالي  الــدوري 
الواقع،  أرض  على  ذلك  »الكالتشيو« 

عبر تقدم عرض رسمي.

تلقى عبداهلل أغريب، المدرب الوطني الشاب، دعوة رسمية لحضور 
دبلوم تدريبي معتمد من االتحاد االسباني لكرة القدم، حيث يشارك فيه 
محاضرون دوليون من نادي سيلتا فيغو، الناشط في دوري الدرجة األولى 
االسباني. وعبداهلل أغريب مدرب وطني شاب من مدينة شحات، متحصل 
على الرخصة C معتمدة من االتحاد األفريقي، وهو العب سابق في نادي 

الصداقة، وعمل مدربا لمختلف فئات الناشئين بنادي الصداقة.

تعرض العب األهلي طرابلس، والمنتخب الوطني السابق، وليد ◆
السباعي لإلصابة بفيروس »كورونا المستجد«. وكان وليد السباعي 

تم اختياره من ضمن الطاقم الفني الذي يدرب فريق األهلي طرابلس 
حاليا، وباشر التدريبات معهم بصفته إداري الفريق من نحو عشرة 
أيام. وأكد أحد أصدقاء الالعب السابق أن السباعي حالته الصحية 

جيدة، وأنه رهن الحجر اإلجباري في منزله.

◆
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● المدير التنفيذي لنادي البرانس يزور األهلي بنغازي

انطالق موسم املنتخبات وترقب لظهورها على كافة الواجهات
عودة عجلة المنتخبات للدوران أفضل تعويض لتأخر انطالق منافسات الدوري الليبي

المحلي  الكروي  النشاط  توقف  استمرار  أمام 
بطولة  منافسات  انطالق  وتأخر  وتعطل 
الجديد،  للموسم  القدم  لكرة  الليبى  الدوري 
الكروي  والموعد  الرؤية  وضوح  وعدم 
وبرنامج  نشاط  موسم  انطالق  جاء  المرتقب، 
التوقيت  في  الوطنية  المنتخبات  إعداد 
لهذا  وتعويض  بديل  خير  ليكون  المناسب 

التوقف.
ليحرك  المنتخبات  إعداد  موسم  يأتي  كما 
لتحفيز  أمل  بصيص  ويمنح  الراكدة  المياه 
أوراق  للملمة  اإلسراع  على  الجميع  وتشجيع 
بعد  انطالقه  عن  واإلعالن  المبعثرة  الموسم 
منتخبات  ستكون  حيث  وتوقف،  غياب  طول 
والممولين  الداعمين  خير  والشباب  الناشئين 
تنتظره  الذي  الكبار  منتخب  األول  للمنتخب 
المهمة  الدولية  االستحقاقات  من  العديد 
القريبة  الفترة  خالل  الواجهات  كافة  على 

المقبلة.

منتخب الناشئين
للناشئين  الوطني  المنتخب  صعيد  فعلى 
الواعد  المنتخب  هذا  باشر  عامًا،   17 تحت 
إقامة  في  وبدأ  األخيرة  اآلونة  خالل  نشاطه 
التدريبية  والمعسكرات  التجمعات  من  عدد 
العنقار،  محمد  الوطني  مدربه  بقيادة 
الدين  ونور  شحات  عبدالباسط  ومساعديه 
لحراس  مدربا  العماري  وأحمد  الجروشي، 
في  للمشاركة  استعدادًا  وذلك  المرمى، 
عملية  انطلقت  حيث  أفريقيا،  شمال  بطولة 
المدن  كل  من  واالختبارات  االختيارات 

المواهب. أبرز  والمالعب النتقاء 

منتخب الشباب
تحت  للشباب  الليبي  المنتخب  وانطلق 
مجددا  للظهور  وعاد  تدريباته  في  عاما   20
العربية  بالبطولة  األخيرة  مشاركته  عقب 
بالسعودية خالل شهر فبراير الماضي أي منذ 

أشهر. سبعة 
تحضيراته  الشباب  منتخب  واصل  كما 
بنغازي،  بمدينة  األول  التدريبي  بمعسكره 
المباريات  من  سلسلة  خالله  أجرى  حيث 
لمدينة  ذلك  بعد  يتجه  أن  على  التجريبية 
التحضيرية  محطته  ستكون  التي  البيضاء 
القاضي  عياد  الثالثي  بقيادة  الثانية 
مدربا  سعد  والطاهر  أبوشاح  والمهدي 
لخوض  استعدادًا  وذلك  المرمى،  لحراس 
والمشاركة  أفريقيا  شمال  بطولة  منافسات 
ستقام  التي  أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  في 

شهر  خالل  موريتانيا  بمالعب  نهائياتها 
المقبل. فبراير 

منتخب الكبار يستنفر محترفيه
الفئات  كل  منتخبات  عجلة  عودة  ومع 

الوطني  المنتخب  يدخل  للدوران،  واألعمار 
الشهر  مطلع  من  بداية  القدم  لكرة  األول 
استعدادًا  بمصر  تدريبيا  معسكرا  المقبل 
شهر  خالل  االستوائية  غينيا  لمواجهتي 
الجولة  ذهاب  مباراة  ستقام  حيث  نوفمبر، 

 11 يوم  بالقاهرة  الكان  تصفيات  من  الثالثة 
نوفمبر، فيما ستقام مباراة اإلياب الثانية يوم 

16 من الشهر نفسه بملعب ماالبو.
الكبير  االرتباك  من  حالة  بعد  ذلك  يأتي 
الفريق  معسكر  أجواء  على  سيطرت  التي 

الصعوبات،  بعض  ومواجهته  بتونس  األخير 
الودية  التجربة  في  خسارته  إلى  باإلضافة 
وذلك  القمر،  بجزر  جمعته  التي  الدولية 
بسبب اإلصابات بين الالعبين، وتعذر وصول 

البارزين. المحترفين  بعض  والتحاق 
علي  بقيادة  الجديد  الفني  الجهاز  ويستعد 
لتجاوز  له  المعاون  الفني  وطاقمه  المرجيني 
هذا  على  معتمدا  رسميًا،  األول  اختباره 
كل  لتعويض  المرتقب  التدريبي  المعسكر 
خاصة  تونس،  معسكر  صفحة  وطي  فات،  ما 
موعد  من  فقط  أيام  عشرة  قبل  يأتي  وأنه 

االستوائية. غينيا  مواجهتي 
االستنفار  حالة  الفني  الجهاز  وأعلن 
محترفا  العبا  عشر  ستة  بحشد  والطوارئ، 
الليبي  للمنتخب  داعمين  خير  سيكونون 
لتجاوز  له  الفارق  وصنع  اإلضافة  لتقديم 
عنق  من  والمرور  الصعب  واالختبار  االمتحان 
لنهائيات  الثانية  التأهل  بطاقة  لنيل  الزجاجة 
الكان وفض الشراكة مع شريكه في المنافسة 
العاشرة  المجموعة األفريقية  على صعيد فرق 
نفس  في  ستواجه  التي  تنزانيا  منتخب 
في  تونس  منتخب  الترتيب  متصدرة  الفترة 

مواجهتين في أقل من أسبوع واحد.

● تدريبات منتخب الشباب

الوسط - زين العابدين بركان

● منتخب الشباب

بداية تحضيرات منتخبي الناشئين 
والشباب.. ومنتخب الكبار يستنفر 

ويستنجد بكل محترفيه

»فرسان المتوسط« يعول ويعتمد 
على نجاح معسكره بمصر استعدادا 

لمواجهتي غينيا االستوائية الحاسمتين

المدربين  عميد  بتكريم  المدينة  نادي  أسرة  احتفلت 
كبير  عدد  وحضور  النادي  بمقر  سالم،  فرحات  المحليين 
وقاد  واألجيال.  األندية  الليبية من مختلف  الكرة  نجوم  من 
عميد المدربين المحليين فريقه إلى التتويج ببطولة الدوري 
الليبي لكرة القدم خالل الموسم الرياضي )82 – 83(، فهو 
يعد أحد أبرز وأهم األسماء والخبرات التدريبية الكبيرة على 
صعيد كرة القدم الليبية، حيث تولى تدريب عدد كبير من 

فرقنا المحلية وحقق معها نجاحات كبيرة.
وساهم فرحات سالم في قيادة بعض الفرق المحلية إلى 

صعود  في  مساهمته  إلى  باإلضافة  التتويج،  منصات 
أنه  كما  األضواء،  دوري  مالعب  إلى  أخرى  فرق 

عملوا  الذين  المحليين  المدربين  أكثر  من 
بالمنتخبات، حيث عمل تارة مدربًا وتارة 

وقدم  أجياال  وعاصر  مساعدًا  مدربًا 
لمالعبنا المحلية نجوما وأسماء كبيرة.

سالم،  فرحات  المخضرم  والمدرب 
كان شاهدا على ثورة التغيير والتجديد 
لكرة  الوطني  المنتخب  طالت  التي 

1976، عقب مجيء وقدوم  العام  القدم 
المدرب اإلنجليزي رون برادلي الذي رافقه 

أربع  مدى  على  له  مساعدا  مدربا  وعمل 
سنوات متتالية، وتوج مع المنتخب الليبي بلقب 

البطولة العربية المدرسية بطرابلس العام 1977.
وعاد من جديد للمنتخب الليبي مع جيل آخر عقب انتهاء 
كلف  حين   ،1983 العام  في  أفريقيا  أمم  بطولة  منافسات 
للمدرب  الوطني، ثم مدربا مساعدا  للفريق  كمدرب موقت 
من  لعدد  مساعدا  مدربا  عمل  كما  موناالكي،  الروماني 
والتسعينات  الثمانينات  أواخر  خالل  المحليين  المدربين 
وعبدالجليل  صويد  بن  وأحمد  الخمسي  محمد  أمثال 
فرحات  المدرب  تولى  فقد  األندية  صعيد  وعلى  الحشاني. 
في  ساهم  حيث  المحلية،  فرقنا  أغلب  تدريب  مهمة  سالم 
الليبي  الدوري  بطولة  بلقب  المدينة  فريق  وقيادة  تتويج 

لكرة القدم في الموسم الرياضي )82 – 83(، 
فريق  مع  االنتفاضة  كأس  بطولة  أحرز  كما 
المدينة العام 1990 وتوج مع فريقه األهلي طرابلس 
بطولة  مستوى  على  التسعينات  منتصف  في  ببطولتين 

الدوري الليبي كمدير فني.
بالعديد  طرابلس  األهلي  مع  المخضرم،  المدرب  وتوج 
واألواسط،  األشبال  مستوى  على  والبطوالت  األلقاب  من 
والجزيرة  األضواء  لدوري  المجد  فريق  صعود  في  وساهم 
والظهرة  واليرموك  العربي  والشباب  ورفيق  والمستقبل 

والمحلة ومنتخب الشباب والمنتخب العسكري.
كما شارك فرحات سالم في الكثير من الدورات التدريبية 
حضورا  المحليين  المدربين  أكثر  من  وهو  التأهيلية، 

الدولي  واالتحاد  )الكاف(  األفريقي  االتحاد  بإشراف  للدورات 
متتالية  سنوية  دورات  خمس  في  شارك  حيث  )الفيفا(، 
بالبرازيل كمترجم ومنسق للدورات بمشاركة كبار المدربين 
العالميين في البرازيل ومشاهير التدريب أمثال زاغالو وتيلي 

سانتانا وايفرستو ولوبيز.
ألمانيا  التأهيلية في  الدورات  العديد من  كما شارك في 
والفيفا،  الكاف  من  معتمد  محاضر  وهو  وتركيا،  وإسبانيا 
وسبق أن سجل حضوره ومشاركته في أربعة مؤتمرات دولية 
وعالمية بإشراف الفيفا في كل من إسبانيا والنمسا وإنجلترا 
الدورات  العديد من  إقامه  على  إشرافه  جانب  إلى  وألمانيا، 
التدريبية للمدربين المحللين في مختلف مدن ليبيا وعمله 

بالعديد من اللجان الفنية باالتحاد الليبي لكرة القدم.

تاريخ كروي حافل.. نادي المدينة يحتفل
بتكريم عميد المدربين فرحات سالم

أحمد  البارع  الدولي  وهدافه  »التحدي«  فريق  نجم  جسد 
قام بدعوة  أبهى صوره ومعانيه حين  الوفاء في  المصلي، 
وتكريم مدربه السابق ومدافع »التحدي«، الدولي مصطفى 
بفريق  صغيرًا  شباًل  كان  عندما  مدربه  الهادي،  عبد 

»التحدي« مطلع التسعينات.
أنظار  وتحت  ببنغازي  أكاديمته  بمقر  التكريم  هذا  وجاء 
لقاء استعاد شريط ذكريات األمس،  الصغار، في  الناشئين 
بين  العريقة  المؤسسة  وأبناء  أجيال  بين  التواصل  مجسدًا 
العام  الثالثة  »التحدي«  بطولة  أبطال  أبرز  أحد  المصلي 

.1997
أحد  الهادي  عبد  مصطفى  الدولي  الصلب  والمدافع 
أبطال الفهود في موسم التتويج الثاني العام 1977 فكانت 

الصورة ناطقة ومعبرة بين األستاذ والتلميذ.
أحمد  البارع  وهدافها  الليبية  القدم  كرة  نجم  أن  يذكر 
كما  »التحدي«،  فريقه  مع  الكروية  مسيرته  بدأ  المصلي 
تألق وبرز مع فرق »األهلي طرابلس« و»االتحاد« و»النصر« 
احترافية  تجارب  خاض  كما  و»الهالل«.  بنغازي«  و»األهلي 
وتوج  الكويتي  و»العربي«  التونسي  »الملعب  فريق  مع 
هدافًا لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي 

)2002 - 2003( مع فريق »النصر« برصيد 13 هدفًا.
وتألق ضمن صفوف المنتخب الليبي األول لكرة القدم، 
منذ  مبكرًا  به  عالقته  بدأت  حيث  هدافيه،  أبرز  أحد  وكان 
المنتخب  شباك  في  أهدافه  أجمل  وأحرز   ،1997 العام 
المصري الذي زار شباك حارسه العمالق عصام الحضري في 
مناسبتين؛ األولى ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا حين 
المصري  المنتخب  حساب  على  لفوز  الوطني  المنتخب  قاد 
هدف  كان  الثاني  والهدف  لصفر،  بهدفين  بنغازي  بملعب 
الفوز الوحيد في شباك الحضري في المباراة الودية الدولية 
التي تفوق فيها المنتخب الليبي بهدف لصفر العام 2001 

بملعب اإلسكندرية.

الوفاء في أبهى صوره.. نجم الكرة 
الليبية »المصلي« يكرم مدربه السابق

● المصلي يكرم مدربه السابق مصطفى عبد الهادي

● نادي المدينة يحتفل بفرحات سالم

● بن علي

● أغريب
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منافسة على 
كرسي االتحاد

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

األيام  هذه  الليبية  القدم  كرة  تشهد 
تطوير  مستوى  على  ليس  قويا،  تنافسا 
لترؤس  تنافس  وإنما  الفني،  واألداء  اللعبة 
حق  وهو  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد 
انطبقت  حال  في  اللوائح  تكفله  مشروع 
أو  الرئيس  لمنصب  سواء  مرشح  كل  على 
وبعد  العضوية.  أو  والثاني  األول  النائب 
لالتحاد  جديدة  انتخابات  تنطلق  أشهر 
الليبي ألربع سنوات قادمة بعد انتهاء مدة 

الحالي. المجلس 
محط  الليبي  االتحاد  انتخابات  وأصبحت 
تنافس كبير، حيث شهدت انتخابات 2017 
شخصيات  عشر  من  أكثر  بين  تنافسا 
واآلن  الرئيس،  منصب  على  ليبية  رياضية 
في  رغبتها  رياضية  شخصيات  ست  أعلنت 
منصب  تولى  من  ومنهم  االتحاد،  ترؤس 

بالسابق ومنهم وجوه جديدة. الرئيس 
مشروع  يغيب  لماذا  المطروح  والسؤال 
التقدم  مجرد  وليس  مرشح  لكل  حقيقي 
بمناظرات  طالبنا  مرة  من  وكم  للرئاسة، 
كل  وعلى  المترشحين،  بين  تلفزيونية 
قبل  لإلعالم  برنامجه  يقدم  أن  مترشح 
لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية 
القدم، ومن حق الوسط الرياضي أن يعرف 
الكروية،  وخطته  المترشح  وثقافة  رؤية 
لتطوير  برنامجه  وما  مرشح  كل  رؤية  وما 
وللتسويق  للمسابقات  ورؤيته  اللعبة 
واإلدارة  السنية  والمنتخبات  والدعاية 
الكفاءات في  على  الرياضية، وهل سيعتمد 
لهذه  االختيار  معايير  وما  اللجان؟  ترؤس 
العالمية  للبطوالت  للترشح  وخطته  اللجان 
وبعمق  كصناعة  القدم  كرة  مع  والتعامل 
دون  يومي  كعمل  معها  التعامل  وعدم 

باللعبة؟ يتعلق  ما  خطة واضحة لكل 
يطرح  الحقيقية  البرامج  غياب  ويبقى 
ترؤس  الهدف  هل  مشروعة،  تساؤالت 
كروية؟  نقلة  إحداث  أم  فقط  االتحاد 
يطالبون  المهتمين  من  كثيرا  أن  كما 
البالد  بظروف  التحجج  بعدم  مرشح  كل 
التي  واألمنية  واالقتصادية  السياسية 
دعم  أن  خصوصا  أحد،  على  خافية  ليست 
إلى  وصلت  الماليين  يتوقف،  لم  الدولة 
في  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  خزينة 
حجة  هناك  وليست  األخيرة،  السنوات 

المالية. الناحية  من  كبيرة 

والكأس  والكأس،  الدوري  بين  جمع  من  وأول 
على  تحصل  من  وأول  »السوبر«  الممتازة 

النجمة الذهبية بالحصول على 10 بطوالت.
والوحيد،  ليبي  نادٍ  أول  »األهلي«  يعد  كما 
بأكملها،  األفريقية  القارة  لنهائي  يصل  الذي 
األفريقية  الكؤوس  كأس  لنهائي  بالوصول 
النهائي ألسباب  واالنسحاب من   ،1984 العام 

سياسية.
والرياضة،  للشباب  العامة  الهيئة  أن  يذكر 
شهر  من  الخامس  يوم  حددت  طرابلس،  فرع 
االنتخابات  إجراء  لبدء  موعدًا  المقبل،  نوفمبر 
النادي  إدارة  مجلس  وعضوية  رئاسة  على 
»األهلي طرابلس«، حيث قامت الهيئة بإرسال 
لمراحل  الزمني  الجدول  يتضمن  خطاب 
انتخابات مجلس إدارة النادي األهلي الرياضي.

تكون  أن  المقرر  فمن  الجدول،  لهذا  ووفقًا 
متمثلة  االنتخابية  العملية  في  األولى  الخطوة 
البطاقات  وتجديد  االنتساب  سجل  قفل  في 
الجاري،  28 من شهر أكتوبر  القديمة في يوم 

على أن يتم تقديم قوائم وملفات المترشحين 
الفترة  في  بالنادي  العمومية  الجمعية  لرئيس 

من 24 حتى الـ29 من الشهر الجاري.
للمراحل  الزمني  الجدول  يتضمن  كما 
القوائم  على  الطعون  قبول  أن  االنتخابية، 
يتم  أن  على  الجاري،  أكتوبر   31 يوم  سيكون 
 2 البت في الطعون المقدمة على القوائم في 
يوم  النهائية  القوائم  وإعالن  المقبل،  نوفمبر 
3 نوفمبر، وسيكون موعد االجتماع االنتخابي 
5 نوفمبر  اإلدارة يوم  لرئيس وأعضاء مجلس 

المقبل.
االجتماع  موعد  يكون  أن  المنتظر  ومن 
في  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  لرئيس  االنتخابي 
يتم  أن  على  المقبل،  نوفمبر  من  الخامس 
 24 خالل  االنتخابات  نتائج  على  الطعن  قبول 
ساعة، والبت في الطعون على نتائج االنتخاب 
اعتماد  يتم  أن  على  أيضًا،  ساعة   24 خالل 
خالل  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  انتخاب 

المدة. نفس 

واصل رئيس نادي »األهلي طرابلس«، ساسي 
االتحاد  رئيس  على  العنيف  هجومه  أبوعون، 
الشلماني،  عبدالحكيم  القدم،  لكرة  الليبي 
الحالي  الكرة  اتحاد  أن  أبوعون،  اعتبر  بعدما 
مباريات  وإجراء  تسيير  على  قادر  وغير  ضعيف 
رسالة  أخفى  أنه  كما  جيد،  بشكل  للمنتخب 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« عن الجمهور 
التي  انتخابية،  بخارطة  تطالب  التي  الرياضي 
الكرة  اتحاد  إلى  العام  ونصف  عام  من  وصلت 

الليبي.
تلفزيونية  تصريحات  في  أبوعون  وقال 
اتحاد  يترأس  أن  يفضل  إنه  »الوسط«  لقناة 
الكرة رجل أعمال ويفهم بالرياضة، مؤكدًا أنه 
طرابلس«  »األهلي  النادي  انتخابات  سيدخل 
معه  جديدة  أسماء  هناك  وستكون  المقبلة، 

بالقائمة في اإلدارة.

استغرابه  أبوعون،  أبدى  سابق  وقت  وفي 
الليبي،  الدوري  انطالق  موعد  تحديد  من 
التحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع  انعقاد  قبل 
»ليبيا  لقناة  تصريح  في  أوضح  حيث  الكرة، 
المشاركة  في  يرغب  »الجميع  الرياضية«: 
الجمعية  اجتماع  انعقاد  بشرط  لكن  بالدوري، 
نريد  التي  األمور  عديد  هناك  أواًل..  العمومية 
عديد  بتعديل  يتعلق  فيما  خاصة  نناقشها،  أن 
بعدما  وذلك  األساسي«.  النظام  في  اللوائح 
 15 يوم  القدم، حدد  لكرة  الليبي  االتحاد  كان 
أكتوبر الجاري، موعدًا النطالق الدوري الليبي، 
الجمعية  لعقد  موعدًا  نوفمبر،  شهر  حدد  فيما 

العمومية.
وتحدث أبوعون، عن انطالق بطولة الدورى 
يساعد  ال  الحالي  الوقت  أن  إلى  مشيرًا  العام، 
جيدة  كروية  مسابقة  قيام  على  يشجع  وال 
العمومية  الجمعية  أن  موضحًا  ومنتظمة، 
من  التنسيق  يتم  أن  يجب  الكرة  التحاد 
بيت  لتنظيم  المثلى  للطريقة  وصواًل  خاللها، 

انطالق  أبوعون، عن  الليبية. تصريحات  الكرة 
الرياضي،  الوسط  في  الجدل  أثارت  الدوري، 
يعد  طرابلس«،  »األهلي  نادي  أن  خاصة 

قاعدة  تملك  التي  الليبية  األندية  أكبر  ضمن 
جماهيرية داخل وخارج البالد، فهو أول من فاز 
ببطولة دوري ليبيا، وأول من فاز بكأس ليبيا، 

ساسي أبوعون: اتحاد ضعيف وغير قادر على تسيير وإجراء مباريات للمنتخب

أبوعجيلة يرفض 
االحتراف من أجل 

االستمرار في »النصر«
كشفت مصادر صحفية، أن الالعب الدولي 

مهند أبوعجيلة، نجم الفريق األول لكرة 
القدم بنادي »النصر«، رفض العروض 
االحترافية التي وصلت له خالل الفترة 

الماضية سواء من أندية محلية أو عربية. 
وقالت المصادر وفقًا لموقع »ريميسا«، إن 
الالعب أبوعجيلة قرر االستمرار مع الكتيبة 
»النصراوية« في الموسم الجديد 2020 / 

2021، التي ستشهد منافسة »الفحامة« في 
بطولة دوري أبطال أفريقيا، بصفته حامل 
لقب آخر نسخة من بطولة الدوري الليبي 

الممتاز للموسم 2017 / 2018.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن 
يحضر أبوعجيلة إلى مقر نادي »النصر« 

بالبركة، للجلوس مع إدارة النادي والتوقيع 
على تجديد تعاقده ليصبح بشكل رسمي 

ضمن صفوف »الفحامة« في الموسم 
الجديد.

يشار إلى أن مهند أبوعجيلة تلقى خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية عدة عروض أبرزها 

منلنادي »األهلي بنغازي«، الذي كان قريبًا 
من التوقيع مع الالعب، لكن أبوعجيلة فضل 

البقاء مع »النصر«.
يذكر أن أبوعجيلة كان أحد عناصر كتيبة 
»الفحامة«، التي قدمت تحت قيادة المدرب 

الوطني محمد الككلي، عروضًا مميزة في 
بطولة »الكونفيدرالية« الموسم الماضي، 

وساهم مع الفريق في التأهل للدور ربع 
النهائي من البطولة للمرة األولى في تاريخ 

»النصر«.

الوسط - القاهرة

●  ساسي أبوعون

ورؤساء  رياضي  إعالم  من  الجميع  طالب 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  األندية، 
مؤتمر  في  الخروج  الشلماني،  الحكيم  عبد 
الطريق  خارطة  األقل  على  يوضح  صحفي 
من  ويحدد  المقبلة،  الفترة  في  االتحاد  لعمل 
الدوري،  النطالق  المهمة  المواعيد  خاللها 
الليبية  والفرق  الوطنية  المنتخبات  ورزنامة 
وبطولة  الكأس  مسابقتي  في  المشاركة 
المؤتمر  هذا  تأجيل  تم  وقد  األبطال،  رابطة 
أي  دون  التأجيل  يأتي  مرة  وكل  مرات،  عدة 

مقنعة. أسباب 
الذي  الصحفي  بالمؤتمر  تفاجأ  الجميع 
مالمح  أي  فيه  يحدد  ولم  عنوان  دون  كان 
رزنامة  أو  الدوري  النطالق  معينة  مواعيد  أو 
لآلمال،  مخيبًا  جاء  بل  الوطنية،  المنتخبات 
إعالن  المؤتمر  هذا  من  الجميع  توقع  حيث 
خارطة  عرض  أو  مشاريع  إطالق  أو  قرارات 
للنشاط  عودة  أو  فبراير  النتخابات  طريق 
استراتيجية  ووضع  واضحة،  بصورة  الرياضي 
مصير  وتوضيح  السنية،  والفئات  للمنتخبات 
التي  واألندية  والحكام  والمدربين  الالعبين 
تنتظر ساعة إعالن انطالق الدوري حتى تعرف 
أو كيف سيكون  الوقت وتستعد  كيف تستثمر 
أندية  مطالبة  بعد  خصوصًا  الدوري  شكل 
الدرجة  من  فرق  بضم  الشرقية  المنطقة 
ليصبح  الممتاز  الدوري  فرق  إلى جانب  األولى 

59 ناديًا. عدد الفرق 
فكارثة  المطالبة  هذه  نفذت  حال  وفي 
تعاني  التي  الليبية  القدم  بكرة  ستحل  أخرى 
أثرت  التي  منذ سنين طويلة عديد المشاكل، 
والالعبيين  والمنتخبات  األندية  على  سلبًا 
المدروسة  غير  القرارات  عشوائية  بسبب 
وسطوة  الرياضية  االتحادات  ضعف  بسبب 

الكبرى. األندية 
بهذا  شيء  يصله  لم  إنه  قال  الشلماني 
يونس  التنفيذي  المكتب  وعضو  الخصوص، 
الكزة أشار في إحدى مداخلته المرئية إلى هذا 
الرياضيين  اإلعالميين  عديد  فسر  وقد  األمر، 
والخبراء في كرة القدم الليبية أن الهدف في 
األولى  الدرجة  أندية  ضم  مطلب  تمرير  حال 
للممتاز، هو لجمع أكبر عدد من األصوات في 
لكرة  الليبي  االتحاد  حدد  حيث  االنتخابات، 
النتخاب  موعدًا  المقبل  فبراير  شهر  القدم 
قبل  من  التنفيذي  المكتب  وأعضاء  الرئيس 

العمومية. الجمعية 
كرة  مصلحة  في  ليس  األمر  هذا  ويعد 
فريقًا   28 اآلن  يوجد  حيث  الليبي،  القدم 
يكتمل  ولم  بالممتاز  يعرف  ما  الدوري،  في 

وأهمها  المجتمعة  الظروف  عديد  بسبب 
قارة  تعتبر  ليبيا  فإن  المواصالت،  وسائل 
وصعوبة  ليبيا  به  تمر  الذي  الحالي  والوضع 
األندية  تتكبدها  التي  والمصاريف  التنقل 
والشرق  الغرب  من  فريقًا   59 سيكون  فيكف 
بعديد  يعج  دوري  في  والجنوب  والوسط 
من  ألطقم  أيضًا  تحتاج  التي  المصاعب، 
القانونية المعتمدة وكذلك  الحكام والمالعب 
واإلجراءات  »كورونا«  فيروس  جائحة  ظل  في 

االحترازية.
يوضح  لم  الصحفي  مؤتمره  في  الشلماني 
أي شيء ولم يحدد أي شيء أكثر من ساعتين 
ما  وأهم  االتحاد،  مشاكل  خاللهما  استعرض 
نقاط،  أو  عناوين  من  المؤتمر  هذا  في  جاء 

قال نرغب في إقامة الدوري ولكننا في انتظار 
كورونا،  لجائحة  العليا  اللجنة  موافقة  قرار 
سيطرة  خارج  سيارة   20 هناك  كذلك  وقال 
المكتب  في  عضو  حاليًا  وأنا  الكورة،  اتحاد 
أفريقيا  شمال  اتحاد  ورئيس  للكاف  التنفيذي 
على  لدخلنا  ليبيا  في  الحالية  األوضاع  ولوال 

ليست  »أنا  وأوضح:  األفريقي.  االتحاد  رئاسة 
مشرف،  تاريخ  ولدي  الرياضة،  على  دخياًل 
لألندية  الدعم  بتقديم  وعدنا  الدولي  االتحاد 
وإن  كورونا،  جائحة  جراء  المتضررة  الليبية 
لتطبيق  ومستعد  ضعيفًا  ليس  الليبي  االتحاد 
هناك  كبير،  نادٍ  أي  على  األساسي  النظام 

االتحاد  من  سحب  دوالر  ألف   87 مالي  مبلغ 
السابق  االتحاد  رئيس  قبل  من  األفريقي 
بالفساد  يتهمنا  البعض  الجعفري،  جمال 
الدليل  يمتلك  دليل، ومن  ولكن دون  المالي 
للمحاسبة،  مستعد  وأنا  يقدمه،  أن  عليه 
أفريقي  اتحاد  أحسن  لجائزة  مرشحة  ليبيا 
لكل  الدائم  وحضورها  المستمرة  لمشاركتها 

المنتخبات«.
جاءت  التي  العناوين  أو  النقاط  هي  هذه 
عن  فيه  تحدث  الذي  الصحفي،  المؤتمر  في 
أو  يتحدث  ولم  االتحاد،  ومشاكل  االتحاد 
الركود  بعد  الطريق  خارطة  معالم  يحدد 
قبل  من  حتى  الليبية  القدم  كرة  ضرب  الذي 
حسب  المفترض  من  وكان  »كورونا«،  جائحة 
يكون  أن  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  قرار 
وهذا  الجاري،  أكتوبر   15 في  الدوري  انطالق 
وهناك  ينفذ،  ولم  االتحاد  يعلنه  موعد  ثاني 
غير  المالمح  ولكن  نوفمبر،   6 في  آخر  موعد 
واضحة حتى اآلن رغم أن عدة فرق بدأت في 
استحقاقات  لها  التي  الفرق  االستعداد، خاصة 
و»األهلي  طرابلس«  »األهلي  مثل  قارية 
انتظار  في  و»االتحاد«،  و»النصر«  بنغازي«، 
نوفمبر  شهر  خالل  ستجري  التي  القرعة 

المقبل.
وهذه األندية في حاجة ماسة اآلن النطالق 
لهذه  المباريات  ريتم  يرتفع  حتى  الدوري 
الدوري،  إقامة  خالل  من  المنافسة  الفرق 
تعرض  الذي  الوطني  المنتخب  وكذلك 
ساكن  أي  تحريك  دون  تونس  في  لإلهانة 
من االتحاد الليبي أو حتى من الدولة الليبية، 
وحرمانه  توغو  مباراة  من  المنتخب  وحرمان 
رغم  والتنقل  التدريب  ساعات  من  حتى  أيضًا 
من  والموافقات  القانونية  اإلجراءات  كل 
والفيفا  والصحة  التونسية  والجامعة  الداخلية 

والكاف.
المنتخب  بعثة  تكبدتها  الذي  والخسائر 
المنتخب  أجبرت  التي  والفنادق،  والحجوزات 
والرجوع  القمر  أمام جزر  الباهت  الظهور  على 
كان  الذي  المعسكر،  استكمال  دون  ليبيا  إلى 
مباراتين  إجراء  خالله  يتم  أن  المتوقع  من 
أين  سؤااًل:  نضع  وهنا  تونس،  في  ثالث  أو 
السليم  اإلجراء  الكرة من كل هذا؟ وما  اتحاد 
رئيسًا  بصفته  الشلماني  اتحاد  اتخذه  الذي 
قبل-  من  ذكر  -كما  أفريقيا  شمال  التحاد 
والفنية  المادية  الخسائر  ليبيا  يعوض  ومن 
على  الكرة  اتحاد  يعمل  ال  ولماذا  والمعنوية؟ 
رفع الحظر عن المالعب الليبية وهو عضو في 
خاصة  األفريقي؟،  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 
مشابهة  ظروف  بها  توجد  دواًل  هناك  وأن 
تلعب  ولكنها  أصعب،  تكون  ربما  أو  لليبيا 

مالعبها. فوق 

مصير الدوري الليبي ما زال مجهواًل.. ومخاوف من اندالع أزمة كبيرة

توقعات بحدوث كارثة
في ليبيا حال أصبح الدوري 

يضم 59 فريقاً

● تدريبات فريق األهلي طرابلس

● عبد الحكيم الشلماني

انتقادات التحاد كرة القدم لتجاهله وضع خارطة الطريق للفترة المقبلة
الوسط - الصديق قواس

رئيس »األهلي طرابلس« يواصل هجومه العنيف على اتحاد كرة القدم:

ودع الوسط الرياضي في ليبيا األيام الماضية، الالعب الدولي 
والهالل  المدينة  فريق  نجم  عريبي،  ميلود  الشيخ  السابق، 
والمنتخب الوطني لكرة القدم خالل فترة الستينات. بدأ عريبى 
مسيرته الكروية العبا بفريق المدينة أواخر الخمسينات، واستمر 
العبا بارعا ضمن صفوفه حتى العام 1962 حين تحول لتعزيز 
صفوف فريق الهالل ببنغازي بسبب دراسته الجامعية، وكان أحد 
أبرز نجوم الهالل في فترته الذهبية الزاهية، حيث كان ضمن 
رباعي خط ظهر فريق الهالل، الذي ضم إلى جانبه كظهير أيسر 

بارز كال من فرج بالة وعبدالسالم عريبي وأحمد األشهب.
الشعالية  علي  جيل  مع  الراحل  الدولي  الالعب  تألق  كما 
العرفي  وعمران  والكبير  الصغير  وديمس  بوكر  ومحجوب 
والماقني، لينهي مسيرته مع المدينة فيما بعد، وبرز أيضا مع 
المنتخب الوطني واختير ضمن صفوف المنتخب الليبي ألول مرة 
العام 1961 من قبل المدرب اإلنجليزى جيمس بنغهام بالدورة 
فرسان  فيها  توج  التي  البطولة  في  بالمغرب  الثالثة  العربية 
المتوسط بالقالدة البرونزية والمرتبة الثالثة عربيا، وتألق مع 

باقي نجوم المنتخب أمثال إبراهيم المصري ورجب األحول وعلي 
البسكي وعلي الشعالية والمهدي السوكني وعبدالسالم كريم 
ومصطفى  السنوسي  وحسن  بوكر  ومحجوب  الزقوزي  وعلي 

المكي وشميسة.
كما برز مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب الثانية 
بالكويت العام 1964، والتي حل فيها منتخبنا بالمرتبة الثانية 
مع  مشاركته  جانب  إلى  خسارة،  دون  العرب  لبطل  ووصيفا 
له حضور  وكان  الدولي،  دورات معرض طرابلس  في  الفرسان 

بارز في العديد من المباريات الدولية الودية والرسمية.
المدينة،  فريقه  مع  الستينات  أواخر  المالعب  اعتزاله  وعقب 
اتجه إلى المجال اإلداري، وكان إداريا متميزا، حيث عمل بمجلس 
لكرة  الليبي  االتحاد  وترأس  لعدة سنوات،  المدينة  نادي  إدارة 
القدم العام 1978 لفترة واحدة خلفا للرئيس الراحل عبدالرحمن 
آخر  الليبي في  الكرة  اتحاد  رئاسة  إداريا  قاد  أبوالشواشي. كما 
طرابلس  األهلي  فريق  فيه  توج  التي  السبعينات  فترة  مواسم 
بطال للموسم الرياضي )77 - 78(، وسجل الراحل ميلود عريبى 
اسمه كأول العب دولي يتولى مهمة رئاسة االتحاد الليبي لكرة 
القدم، وهو الرئيس العاشر في تاريخ االتحاد الليبي الذي تأسس 

العام 1962، وكان الراحل محمد الزنتوتي أول رئيس له.

دوري  على  الستار  ويسدل  جوالت  خمس  إال  يتبقَ  لم 
مرجانة لفروسية قفز الحواجز الذي يشرف عليه وينظمه 
منافسات  وبعد  للفروسية،  بنغازي«  »شهداء  نادي 
األسبوع العشرين تحققت بعض النتائج الموقتة بالفئات 

الثالث.

الفاخري يتصدر
عبدالرحمن  الفارس  يتصدر  »الصاعدين«  فئة  في 
نقاط  أربع  بفارق  ويالحقه  نقطة،   224 برصيد  الفاخري 
الفارس محمد المعدني 220 نقطة وثالثًا سيف أبوفرده 
208 نقاط ورابعًا أنيس العبيدي 192 نقطة وخامسًا زياد 
122نقطة  126نقطة وسادسًا رمضان الحبوني  الشريف 
الفارسان عمر  وثامنًا  نقاط   110 الدرسي  وسابعًا عوض 

الشريف وإبراهيم الظرسي 100 نقطة لكل منهما.

القزيري ينفرد
القزيري  الفارس عبدالرحمن  األولى يتصدر  الفئة  في 
برصيد 276 نقطة، ويالحقه أحمد بعيو 272 وثالثًا همام 
الذيب 144 ورابعًا ونيسة الصرماني 140 وخامًسا زكية 
العنيزي 126 وسادسًا عبدالمهيمن العبيدي 118 وسابعًا 

كريم ساطي 100 نقطة.

النايلي ينافس
النايلي  مروان  الفارس  يتصدر  المفتوحة  الفئة  في 
ساطي  كريم  المالحقين  وأقرب  نقطة   270 برصيد 
ورابعًا  نقطة   238 العبيدي  عبداإلله  وثالثًا  نقطة   250
عبدالمهيمن العبيدي 116 وخامسًا أحمد بعيو 84 نقطة 

وسادسًا رياض النايلي 82 نقطة وسابعًا رنا العنيزي 78 
وثامنًا روعه الفرجاني 76 نقطة.

يأتي هذا وتتواصل باقي المنافسات الخميس، ويكون 
الحادية والعشرين من دوري مرجانة  الجولة  الموعد مع 
لفروسية قفز الحواجز تحت إشراف وتنظيم نادي شهداء 

بنغازي للفروسية.

الوسط الرياضي يودع نجم »فرسان المتوسط« 
والرئيس السابق لالتحاد الليبي لكرة القدم

صدارة وانفراد ومنافسة.. نتائج 
قوية في دوري »مرجانة للفروسية«

الوسط - زين العابدين بركان

الوسط - محمد ترفاس

● فروسية قفز الحواجز

● الشيخ ميلود عريبي
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»حوار تونس«

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

شقير  سميح  السوري  الفنان  أغنية  ذاكرتي  تستدعي  بابها،  عتبة  على  قدمي  وضعت  كلما 
صديقنا  مربوعة  باب  الهم«،  جمعنا  وجمعنا،  هاألصحاب  نلتم..  كنا  وحنونة  صغيرة  »فغرفة 
القدوم،  وشك  على  أو  قدموا،  فاألصحاب  بيته،  باب  هو  كما  يقفل،  ال  القاضي  نصرالدين 
وسيلتمون في الغرفة الصغيرة الحنونة »المربوعة«، إذن، يجب أن يبقى الباب مواربا ليقودك 
بابتسامته  نصري  سيكون  وهناك  المربوعة،  باب  إلى  الرئيس  البيت  باب  من  القصير  الممر 
ومحياه المرحب بأصدقائه، الذين تعود أن يستقبلهم شبه يومي في تلك الساعة من عشية 
تمتد أحيانا حتى منتصف الليل، وما بعد، سعداء يتناوب ويتبادل األصدقاء الحديث والخوض ف 
هم الوطن والناس، وينتقل إلى الثقافة وصنوفها، هنا ستكون الفرصة قد حانت لنستمع إلى 
آخر قصائد الشاعر الراحل الصديق محمد الفقيه صالح، أو سيأخذ عمر الكدي المبادرة ويلقي 
التدخالت،  وستتوالى  الطيب،  إدريس  الشاعر  مع  الموعد  سيكون  أو  الجديدة،  قصائده  إحدى 
وينتقل الحديث من شأن إلى آخر، وكل رأي يقود إلى رأي مساند أو مخالف، سيتخلل ذلك طرفة 
الجميع،  يفارق  ال  كما  نصري،  الصديق  وجه  يفارق  ال  البهجة  وملمح  واالبتسامة  ما،  نكتة  أو 
في  بهم،  وبوركت  المربوعة  جمعتهم  الذين  والفني  واألدبي  الثقافي  اإلبداع  أيقونات  أولئك 
مربوعة  جلسة  تقتصر  ولم  الثقافي،  بالصالون  تسميته  على  درج  لما  الليبية  النسخ  أبهى 
نصرالدين على وجوه الثقافة واألدب والفن والصحافة الليبيين، بل شهدت وجود أسماء عربية 
مهمة، أذكر منها الشاعر الراحل محمد عفيفي، والشاعر الكاتب المصري هشام قشطة، والناقد 
الكاتب المسرحي اللبناني يحيى جابر، والنائب اللبناني نجاح واكيم، أما أيقونات الثقافة والفن 

منهم،  فأذكر  »المربوعة«  بحضورهم  تزينت  الذين  الليبيين 
األساتذة: أمين مازن، يوسف الشريف، يوسف القويري، إدريس 
الفيتوري،  أحمد  الجنزوري،  عبدالرحمن  عتيقة،  جمعة  الطيب، 
سليمان  صالح،  الفقيه  محمد  الككلي،  عمر  الماقني،  نورالدين 
حميدان،  إبراهيم  أبوشويشة،  رضوان  الكدي،  عمر  كشالف، 
أحمد  المسماري،  إدريس  عبدالدائم،  نوري  البوسيفي،  محمود 
البدري،  عبدالباسط  الكيش،  محمد  البوسيفي،  مجاهد  بلو، 
محمد السيليني، بدري الكلباش، مراد إسكندر، محمد الجفيلي.

هذا  أحبابه،  يسميه  أن  يفضل  كما  نصري  أو  نصرالدين، 
وحسن  والصفاء،  للطيبة  عريض  عنوان  العمروصي،  الوجه 
بيته  منذ  واألخــوة  والصداقة  الجيرة  عالقة  ربطتنا  المعشر، 
المشرع بابه على قلب حي العمروص النابض بالحياة المتجلية 
حين  يتلوث  لم  اليد،  نظيف  عفيف،  وحميميتها،  بساطتها  في 
الخزائن  وأبواب  المكاتب  عتبات  على  يتقافز  كائنا  التلوث  كان 
في  المالي  المدير  وظيفة  شغل  الذي  نصرالدين  والمخازن. 
»الشركة  الليبية  العام  القطاع  شركات  وأضخم  أكبر  إحدى 

استمارات  تمر  يديه  وتحت  للشركة،  التابعة  اإلسكان  لجمعية  أمين  وأول  للكهرباء«،  العامة 
المادي من  لم يكن نصيبه  ألف موظف،   30 لنحو  القروض  وإجراءات  الصرف  وأذونات  رواتب 
مسؤوليته هذه، سوى أحد المساكن الشعبية، وراتبه الشهري، لكن النصيب األكبر الذي حازه 

وبقي معه، هو سمعته الطيبة ومحبة أصدقائه، وتقدير زمالئه.
نشعل  الماضي  القرن  من  السبعينات  خالل  البوسيفي  محمود  الصديق  وثالثنا  معا  كنا 
الكلمة،  مجلة  عبره  أسسنا  ملفتا،  ثقافيا  نشاطا  الحقا  »الترسانة«  الجمعة  سوق  هالل  نادي 
فوز  في  أسهم  ما  متنوعة،  ومعارض  طرابلس،  أندية  مستوى  على  ثقافية  دوريات  ونظمنا 
المتكامل، وإبان ذلك كان حضور  النشاط  ليبيا في مجال  بالترتيب األول على مستوى  النادي 
المسرح، ويعزف على  الشعرية، ويمثل على خشبة  نصرالدين متنوعا وشامال، يكتب نصوصه 

آلة العود بجانب صديقنا الفنان المرحوم ابن سوق الجمعة نوري الزروق.
هواية  هي  أحيانا،  اليومية  طقوسه  ضمن  صارت  حتى  عشقها  أخرى  هواية  لنصري  كان 
أنني  غير  بعد،  فيما  إليها هو  ثم جذبني  األكبر كريم،  إليها شقيقه  التي جذبه  السمك،  صيد 
وإيقاع  والسمكة  الصنارة  بين  الحوار  وبإدارة  بالبحر  خبيرا  نصري  بينما صار  كثيرا،  أصمد  لم 

األخيرة في الكمين.
مثلما  وعامرة  متسعة  دوما،  مفتوحة  فهي  عديدة،  خصال  في  يشتركان  والمربوعة  نصري 
قلبه مفتوح ومتسع وعامر، ولها روح حميمة كما روحه، يفوح منها الكرم كما يفوح منه، أليفة 
مثلما نطمئن عندما يطل نصري مرحبا  بين حيطانها،  تحتضننا  حالما  نفوسنا  ألفته، تطمئن 
مبتهج الوجه، بشوشا، فرحا بالوجوه التي ألفتها، واحتضنتهم المربوعة بين جدرانها، وتربعوا 

بين جدران قلبه هو.

بشير زعبيه

»مربوعة« نصري

ماذا: يتوقع منه الليبيون، وماذا يمكن أن يقدم لهم من 
قرارات؟

من: هم أطراف الحوار، وعلى أي أساس جرى اختيارهم؟
أين: يقف المشاركون مما تم التوصل إليه من نتائج في 

الجوالت العديدة السابقة؟

متى: يصل قطار الحوار إلى محطة النهاية؟

كيف: نحيي األمل لدى المواطن العادي في جدوى الحوار 

السياسي؟

لماذا: ال يتم اختيار عناصر شبابية ضمن الوفود المشاركة؟

أقوالهمأقوالهم

 »ندعم بقوة الحوار السياسي 
باعتباره سبياًل للتوصل إلى حل 
سياسي تفاوضي شامل للصراع

 في ليبيا«.

مساعد وزير الخارجية األميركي 
لشؤون الشرق األدنى

 ديفيد شينكر

 »يتعين علينا أن نعمل على 
المساهمة في استقرار مناطق مثل 

ليبيا ولبنان«

رئيس الوزراء اإليطالي 
جوزيبي كونتي

 »خطر استئناف النزاع في ليبيا ال 
يزال مفتوحًا، رغم وقف إطالق النار 

منذ أغسطس الماضي«

خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة 
األزمات الدولية
 كالوديا غازيني

 »من المهم أن يعود الليبيون جسدًا 
واحدًا، على الرغم من كل الصعاب 

والجروح«.

وزير الخارجية بجمهورية مالطا 
حسن مادي تربلإيفارست بارتولو

البالد  ودعت  عاما   63 منذ  أمس  يوم  مثل  في 
الذي  تربل،  مادي  المواهب حسن  متعدد  الرياضي 
ولد ونشأ وترعرع في بنغازي منذ سنة 1918. كان 
العب كرة قدم ماهرا ومتميزا شارك في العديد من 
تشكيلة  ضمن  فكان  والدولية،  المحلية  المباريات 
سنة  مصر  منتخب  ضد  لعب  الذي  بنغازي  منتخب 
1948. وفي سنة 1954 أقيمت له مباراة اعتزال ضد 
قويا  أيضا سباحا  وكان  البريطاني.  الجيش  منتخب 
في المسافات الطويلة وحقق في مجالها العديد من 
االنتصارات، وشارك باسم ليبيا في سباق )كابري – 
بإيطاليا. وفوق ذلك كان بطال متفوقا في  نابولي( 

رياضة القفز العالي.
بدأ حياته العملية موظفا ببلدية بنغازي، وما أن 
أسندت  حتى   1955 سنة  الليبية  الجامعة  تأسست 
وظل  المركزية،  مكتبتها  على  اإلشراف  مهمة  إليه 
بها إلى أن وافته المنية يوم 10/21/ 1967 ووسد 

ثرى بنغازي في اليوم نفسه.

ء �ي ل ��ش ء�� �ي ل ��ش ��
نشرت صفحة مصلحة اآلثار الليبية في »فيسبوك« 

عددًا من الصور لمعبد »ديميترا«، وهو أحد أهم 
االكتشافات األثرية الحديثة في ليبيا، الذي اكتشفته 

البعثه اإليطالية التابعة لجامعة »أوربينو«، برئاسة 
البروفيسور ماريو لوني، الذي وفاه األجل العام 2014.
ويقع المعبد خارج أسوار مدينة شحات، إضافة إلى 

المسرح الذي يقع شمال المعبد، واإللهة ديميترا 
وابنتها بيرسوفني إلهة الموت، وهذا النوع من 

التماثيل غالبًا ما كان يوضع في واجهات المقابر وفي 
موقع القبور.

وديميترا وبيرسوفني تمثالن طرازًا يميز شحات 
عن باقي المدن، إذ نحتت بيرسوفني في البداية دون 

مالمح ألن الموت ليست له مالمح، ثم تدرج النحت 
إلى أن وصل إلى نحت الجسم مع الخمار على الوجه، 
ثم بعد ذلك نحت بيرسوفني بشكلها الحالي لتشبه 

ديميترا.

 رحلة إلى معبد »ديميترا« رحلة إلى معبد »ديميترا«

 ليلى شندول تدخل »الكهف«
تواصل اإلعالمية والفنانة التونسية ليلى شندول تصوير باقي مشاهدها في 

الجزء الثاني من المسلسل السعودي »الكهف«.
وتدور أحداث المسلسل الذي سيتم تصوير %70 من أحداثه بتقنية الصور 

المنتجة بواسطة الكمبيوتر CGI وVFX، بين مصر والسعودية، لمجموعة من 
الشباب تقودهم الصدفة ألن يتورطوا في مغامرة شديدة المخاطر ليواجهوا 

تحديات غير متوقعة في عالم لم يتخيلوا قط أنه قريب من عالمهم بهذه 
الدرجة. ومن المفترض بدء عرضه خالل شهر نوفمبر المقبل على إحدى 

المنصات.
»الكهف« تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبيه، وإخراج حسام 

الجوهري، منتج منفذ شركة أي برودكشن، ومن بطولة عدد كبير من 
الفنانين المصريين والعرب، من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية 

عبدالرحمن اليماني ومحسن منصور، 
ومن سورية فراس سعيد، ومن 

العراق شمم الحسن، ومن 
لبنان سنتيا خليفة، كما 

يجسد بطولة المسلسل 
العديد من الفنانين الشباب 

منهم يوسف عثمان وليلى 
أحمد زاهر وهنا داوود 

وحسن مالك.

 صوت القطط عالج
يعمل الطبيب البيطري جان إيف غوشيت، من تولوز الفرنسية، على تقديم 

عالجات نفسية في فرنسا باعتماد صوت القطط في العالج، ويقول: »عندما 
يُصدر القط صوت المواء، تصدر عنه كذلك اهتزازات صوتية مهدئة تعمل 

كدواء للبشر دون آثار جانبية«، حسب »دويتشه فيله«. ويؤكد الطبيب 
البيطري الفرنسي أن القطط تصدر أصواتًا منخفضة التردد، بين 20 و50 

هرتز، والتي تتلقاها األعصاب الموجودة تحت جلدنا. تقوم هذه المستقبالت 
بعد ذلك بنقل الشعور بالمتعة إلى الدماغ، مما يدفعه إلى إطالق هرمونات 
السعادة )اإلندورفين، السيروتونين، الدوبامين(، حسب تقرير نشرته وكالة 
العلوم »Agence Science Press«. وتتابع المجلة العلمية أن القطط 
ال تصدر تلك األصوات بالذات، إال عندما تتعرض إلحساس بمشاعر قوية، 

سواء كانت مشاعر سلبية أو إيجابية. هذه األحاسيس تسمح بحصول 
االهتزاز الذي يدفع للشعور بالهدوء وطمأنة من يستقبله من غيرها من 

القطط، مثل أن تشعر بها صغار تلك القطة المصدرة الصوت مثال.
وأكد جان إيف غوشيه أن التأثير المطمئن سيكون نفسه بالنسبة للبشر. 

ويبني أقواله حسب ما نشرته وكالة العلوم على أساس الشهادات التي 
يقول إنه جمعها خالل بحثه حول الموضوع قبل أن يطوره ليصبح مشروعه.

 واجه »كورونا« بالطعام
للنظام  التي يجب ضمها  الغذائية،  المواد  هناك بعض 

الجسم، وهو ما يمكن  المناعة في  لتعزيز منظومة  الغذائي 
التغذية  أن يساهم في مقاومة »كورونا«. ووضعت خبيرة 

المواد،  الماء في مقدمة هذه  أولغا ديكير،  الطبيبة  الروسية، 
حيث إن المهمة األولى هي الحفاظ على توازن الماء واألمالح 

في الجسم، وتقول: »هذا ضروري لكي تتمكن كريات الدم 
الالزمة من  الكمية  الحركة بسهولة ونقل  الحمراء من 

الشخص بوعكة  الجسم. وعندما يشعر  إلى خاليا  األكسجين 
صحية يجب أال يتخلى عن شرب الماء أبدًا. ألن زيادة كثافة 

الغذائي  النظام  الدم تضر بالجسم«. وتضيف، يجب أن يحتوي 
)تؤثر  المفيدة  والدهون  المناعة(  )لتعزيز  البروتين  على 

التي  المعقدة،  والكربوهيدرات  الرئتين(  إيجابيًّا في عمل 
فوائد  إلى  الخبيرة،  األمعاء. وتشير  نبيت  يتحسن  بفضلها 
إلى  أن تصل  التي يمكن  المعدنية،  والعناصر  الفيتامينات 

الخاليا فقط مع البروتين، وتشدد على ضرورة إيالء اهتمام 
.»C« بفيتامين خاص 

نصري واملربوعة 
يشتركان في 

خصال عديدة، 
فهي مفتوحة دوما، 

متسعة وعامرة 
مثلما قلبه مفتوح 

ومتسع وعامر
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