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تأييد متزايد

فضاء

ارتفعت وتيرة التأييد الدولي لتمديد 
تخفيضات »أوبك« وحلفائها بقيادة 
روسيا، في إطار مجموعة »أوبك+« 

الحالية خالل الربع األول من 2021؛ 
لتفادي انهيار جديد لألسعار، وذلك 

بعد انضممام الجزائر إلى روسيا 
والسعودية لهذه الدعوات. وقال وزير 

الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، إن 
بالده تؤيد تمديدًا محتماًل لتخفيضات 

»أوبك+« الحالية لإلمدادات خالل 
األشهر القليلة األولى من 2021.

مليار 14
دوالر

تكلفة االنتخابات الرئاسية وانتخابات 
الكونغرس األميركي 2020.

»CNN«

نفط

كل شيء

ضمور عضالت

قريبا في ليبيا
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املجموعات املسلحة عقبة في طريق الوصول إلى حل ينهي األزمة الليبية

 آبي أحمد
توتر جديد يعيشه القرن األفريقي، مع 

تصاعد النزاع بين حكومة أديس أبابا 
وإقليم »تيجراي« المتمرد على السلطة 
المركزية، بعد إجراءات طبقتها حكومة 

اإلقليم وُصفت بأنها »تهدد سيادة 
البالد«، ما دفع إلى رد عسكري 

فيدرالي مضاد، لم تعرف طبيعته، 
وإعالن الطوارئ وعزل اإلقليم 

الواقع شمال إثيوبيا. 
الحكومة اإلثيوبية، على 

لسان رئيس الوزراء 
آبي أحمد قالت إن 

»تيجراي« نفذت هجومًا 
على معسكر للجيش 

الفيدرالي.
مراقبون يتابعون 

أحدث فصل في 
مسلسل النزاعات بين 
المسؤولين في تيجراي 

والحكومة االتحادية في 
أديس أبابا، بعد تحديهم 

إياها ومضيهم في إجراء 
االنتخابات اإلقليمية في 

سبتمبر، وتتزايد تساؤالتهم 
عن احتماالت انفصال اإلقليم 

عن الدولة األم ودخول البالد 
في حرب أهلية وشيكة!

حسن الرداد
 ملروجي اإلشاعات: 

»احترموا نفسكم«
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مع احتفال محطة الفضاء الدولية بمرور 
20 عامًا على الوجود البشري المستمر، 

روى رائد الفضاء السابق ريتشارد لينيهان 
تجربته في العيش والعمل في الفضاء، 

وقال: »تالحظ اختالفات كبيرة في 
جسمك، وتحديدًا عضالتك، من حيث 

مقدار الضمور في ساقيك، فلديك تحول 
في السوائل يحدث بمجرد دخولك في 

بيئة ميكرو غرام أو صفر غرام«.
أما رائدة الفضاء باربرا مورغان فتقول: 

»ليس هناك ارتفاع أو هبوط في الفضاء«، 
مضيفة: »بمجرد أن يعتاد جسمك على 

الجاذبية الصغرى، يكون أعلى بالنسبة لك 
هو المكان أينما كان رأسك«.

»لجنة العشرة« في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم

»تأسيسية الدستور« تحتج ضد آليات مقترحة للمسار الدستوري

»الجنائية الدولية«: ميليشيات استهدفت املتظاهرين ضد الفساد في أنحاء ليبيا

الذهاب إلى االنتخابات أو املراوحة االنتقالية

»كورونا« يستنزف أرزاق النازحني واملهاجرين
التأثير  يستطلع  دولي  تقييم  كشف 
ــمــاعــي خــال  ــادي واالجــت ــص ــت االق
المرتبط  ليبيا،  فــي  أشهر  ثاثة 
التنقل  حرية  على  المختلفة  بالقيود 
فقدان  »كوفيد19«،  جائحة  بسبب 
ممن  والمهاجرين  النازحين  آالف 
مناصب  اليومية  باألجور  يتعاملون 

شغلهم بنسبة تصل 60%.
النزوح  تتبع  إحصائية  وأفـــادت 
للهجرة  الدولية  بالمنظمة  الخاصة 
اإلثنين  صدر  تقرير  في  ليبيا،  في 
اإلصابة  حــاالت  عدد  بأن  الماضي، 
ارتفعت  بـ»كوفيد–19«  المؤكدة 
بنهاية  حالة   34500 من  أكثر  إلى 
حالة   900 من  أقل  مقابل  سبتمبر، 
انتقال  استمر  إذ  يونيو،  بنهاية 
على  التأثير  في  الباد  في  العدوى 
والنازحين  المهاجرين  من  أكبر  عدد 

الضعفاء في ليبيا.
واستهدف االستطاع الذي يغطي 
التحديد  وجه  على  معرفة  بلدية   53
التنقل وحظر  بقيود  المرتبط  التأثير 
المتنقلين  السكان  على  التجول 

الضعفاء في ليبيا، حيث أثبت أن 64 
% من البلديات التي تم تقييمها لم 
معقمات  مثل  النظافة،  مــواد  تكن 
متوافرة  األسطح،  ومطهرات  األيدي 
السوق  فــي  ــافٍ  كـ بشكل  لديها 
التي  المواقع  من   90% أما  المحلية. 
تم تقييمها، فتأثر المهاجرون الذين 
اليومية  العمل  فرص  على  يعتمدون 
االقتصادي  التباطؤ  بسبب  سلبًا 
في  »كـــورونـــا«.  بــوبــاء  المرتبط 
المقابل 79 % من المواقع التي جرى 

النازحين  تأثر  أبلغت عن  استطاعها 
سلبًا  المضيف  المجتمع  وأفـــراد 
بالقيود المفروضة على التنقل وحظر 

التجوال.
»كورونا«  انعكاسات  وبخصوص 
خال  ليبيا  في  العمل  ســوق  على 
 %  31 واجه  فقد  المذكورة،  الفترة 
من السكان، بمن في ذلك النازحون 
وأفراد المجتمع المضيف اعتمادًا على 
العيش  سبل  فقدان  اليومية،  األجور 

وفرص العمل.

طرابلس–الوسط

الليبي  الحوار  لملتقى  التنازلي  العد  بدأ 
حول  النقاش  ــع  وق على  تــونــس،  فــي 
إن  الجديدة،  السياسة  المرحلة  ماهية 
أخرى  انتقالية  فترة  إلى  السير  كانت 
قبل  موحدة  تنفيذية  سلطة  يتطلب  ما 
الذهاب إلى انتخابات، أو استعجال إجراء 
قاعدة  على  التوافق  قبل  االستحقاقات 
في  الشعب،  فيها  يستفتى  دستورية 
والدولية  األممية  الجهود  تنصب  وقت 
المسار  اتفاق  من  نسبة  تنفيذ  على 
إلى  الــوصــول  ثــم  لفرضه  العسكري 
السياسي،  بالحوار  المتعلقة  المرحلة 
إما  حــاســم،  خــيــار  منه  ينتظر  الـــذي 
أو  االنتخابات،  إلى  الذهاب  على  االتفاق 
مرحلة  خيار  ضمن  السياسية  المراوحة 

انتقالية جديدة.
الدولي  األممي  االستعجال  ويبرز 
للمرحلة  األجــواء  لتهيئة  السعي  في 
التمهيدية خال ملتقى تونس، مدفوعًا 
اجتماعات  أنتجتها  التي  التفاؤل  بروح 
العشرة«  »لجنة  ثم  جنيف،  في   »5+5«
تم  مــا  تجسيد  ويبقى  غــدامــس،  فــي 
أرض  على  الجولتين  في  إليه  التوصل 
جعل  ما  الرئيسي،  الهدف  هو  الواقع، 
يكون  أن  العسكرية  اللجنة  مطالب 
الدولي دور من خال مراقبين  للمجتمع 
المستدام  للوقف  خروقات  أي  يرصدون 
مع  الجفرة  الى  سرت  من  النار  إلطاق 
واألسلحة  المرتزقة  سحب  على  التركيز 
إلى  الطرفين  وحــدات  وعــودة  الثقيلة 
تزال  ال  األوضــاع  أن  خصوصًا  ثكناتها، 
الماضي،  يونيو  مطلع  منذ  حالها  على 
الخاضعة  الجفرة  منطقة  فــي  ــواء  س
حين  في  العامة،  القيادة  قوات  لسيطرة 
تشكل تخوم مدينة سرت الغربية نقطة 

التماس األولى بين الطرفين.
اللجنة  اجتماعات  نقل  يكون  وقــد 
أبــرز  الليبي  الــداخــل  ــى  إل العسكرية 
بعد  األزمــة  تسوية  طريق  في  اختراق 
االستمرار  جدوى  بعدم  الطرفين  اقتناع 
في االقتتال، حيث جرى االتفاق على أول 
فرعية  عسكرية  للجنة  سرت  في  اجتماع 

لإلشراف على عودة القوات إلى مقراتها 
إلى  إضافة  األجنبية،  القوات  وسحب 
لعقد  الجاري  نوفمبر   16 موعد  تحديد 
لمناقشة  )بالشرق(  البريقة  في  اجتماع 
النفطية،  المنشآت  حرس  جهاز  توحيد 
 ،»5+5« للجنة  مقرًا  سرت  اختيار  وتم 
العسكرية  للجنة  مقرًا  والجفرة  وسرت 

الفرعية.
المشتركة،  العسكرية  اللجنة  وترغب 
وفق مخرجاتها، في إصدار قرار ملزم من 
اتفاق  بنود  كامل  لتنفيذ  األمن  مجلس 
اكتفى  المجلس  لكن  النار،  إطاق  وقف 
تثبيت  دون  به  بالترحيب  اآلن  حتى 
عرقلة  بإمكانية  يوحي  ما  وهو  القرار، 
عدد من أعضائه لتبني االتفاق، ال سيما 
روسيا التي ترى أن الحديث عن المرتزقة 
يستهدفها. وردًا على سؤال حول موعد 
صرحت  األجنبية  القوات  خروج  جدولة 
باإلنابة ستيفاني  األممية  البعثة  رئيسة 
وليامز ، بأن »االتفاق حدد زمن مغادرة 
هذه القوات، واآلن تقع المسؤولية على 
تنفيذ  في  جلبهم،  في  المتورطة  الدول 
الليبيين  توافق  واحــتــرام  تعهداتها 

القوات  هذه  جميع  مغادرة  ضرورة  حول 
والمرتزقة الباد«.

وساقت سفارة الواليات المتحدة لدى 
وصفتهم  لمن  تحذيرات  بـ»أسف«  ليبيا 
الليبيين«،  من  صغيرة  بـ»مجموعة 
الخارجية،  الجهات  بعض  مع  بالتنسيق 
الذي  الحوار  تقويض  إلى  تسعى  التي 
بأنهم  مؤكدة  المتحدة،  األمم  تيسره 

عرضة لخطر العقوبات.
ضمنيًا  الرسالة  هــذه  تعد  وبينما 
إنذارًا للطرفين بتدخل أممي مباشر في 
وقف  اتفاق  تنفيذ  عراقيل  استمرت  حال 
إطاق النار أو التشويش على التفاهمات 
يزال  ال  تونس،  حــوار  في  المستقبلية 
متمسكين  الــوفــاق  حكومة  مسؤولو 
األمنية  االتفاقات  ــرام  إب في  بحقهم 
رئيس  زيارات  فبعد  العسكري،  والتعاون 
من  تركيا،  إلى  الدفاع  ووزيــر  األركــان 
قطر  النمروش  صاح  يــزور  أن  المقرر 
اإلثنين  لها  سبقها  المقبل،  األسبوع 
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  الماضي 
وجيز  وقت  بعد  وذلــك  المشري،  خالد 
ــن تــوقــيــع الــطــرفــيــن عــلــى مــذكــرة  م

بين  األمني  التعاون  على  تركز  تفاهم 
أنهى  النيجر  إلى  جولة  وبعد  البلدين. 
الوفاق،  لحكومة  التابعة  األركان  رئيس 
مرافق  عسكري  ــد  ووف الــحــداد  محمد 
العاصمة  إلى  زيارة  الماضي،  األحد  له، 
خالها  ناقش  نواكشوط،  الموريتانية، 
مع وزير دفاعها حنن ولد سيدي ورئاسة 
مجموعة دول الساحل الخمس، التنسيق 
محاربة  مجال  في  البلدين  بين  األمني 

اإلرهاب والجريمة المنظمة.
الخارجي  الدعم  استمرار  أن  يبدو  وال 
الرئاسي،  المجلس  يحظى بتوافق داخل 
خال  السراج  فائز  رئيسه  أعرب  فبينما 
األلماني  الخارجية  وزيــر  مع  محادثات 
استمرار  من  قلقه  عن  مــاس،  هايكو 
الليبي  الشأن  في  الخارجي  التدخل 
ومغبة أن يقود هذا التدخل إلى »تقاسم 
وزير  طالب  ليبيا«،  في  نفوذ  مناطق 
التدخل  بوقف  باشاغا  فتحي  الداخلية 
إلنهاء  تحدٍ  »أكبر  لكونه  الخارجي، 
ينظر  المقابل ال  ليبيا«، وفي  الحرب في 
استمرار  إلى  النمروش،  الدين  صاح 
التركية  الحكومة  مع  حكومته  تحالف 

مجددًا  الخارجي،  بالتدخل  عاقة  ذات 
تأكيد استمرار التعاون المشترك معها.

وفي تلك األثناء أعلنت داخلية الوفاق 
بها  سيقوم  موعدها  تحدد  لم  ــارة  زي
تهدف  قد  لمصر،  باشاغا  فتحي  الوزير 
حل  مسارات  القاهرة  دعم  ضمان  إلى 
المرحلة  إلى  واالنتقال  الليبية،  األزمة 
مفاجئة  زيارة  عقب  تأتي  وهي  المقبلة. 
عقيلة  طبرق  نــواب  مجلس  لرئيس 

صالح، إلى القاهرة قادمًا من مالطا.
وقبل وقت وجيز من انعقاد »الملتقى 
ردود  تستمر  نوفمبر،   9 يوم  الفاصل« 
شكل  رفضها  في  مسلحة  أطــراف  فعل 
تعاطي البعثة األممية مع األزمة، وأعلنت 
تحرير  عمليات  لغرفة  المساندة  القوات 
طرابلس،  حماية  وقوة  الجفرة،   – سرت 
رفضها أي نتائج لملتقى الحوار السياسي 
ــددة عــلــى ضـــرورة  ــش ــس، م ــون ــي ت ف
مباشرة  انتخابات  إلــى  الــبــاد  إخـــراج 
في  السياسي،  االنتقال  مراحل  وإنهاء 
االتفاق  ــرورة  »ض البعثة  تفضل  وقــت 
وتوحيد  موحدة،  تنفيذية  سلطة  على 
أمام  المجال  إلفساح  الدولة،  مؤسسات 
دستوري  أساس  على  للتوافق  الليبيين 

متين يفضي إلى االنتخابات«.
مونترو  في  تشاوري  اجتماع  آخر  ففي 
انتقالية  فترة  خيار  طرح  السويسرية، 
خالها  تجرى  شهرًا،   18 مدتها  جديدة 
على  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
االتفاق  يتم  دســتــوري  ــار  إط »أســاس 
إلى  بالذهاب  المطالبين  لكن  عليه«، 
تعثر  من  ينطلقون  مباشرة  انتخابات 
في  انعقد  الــذي  الدستور  حول  الحوار 
على  شدد  حيث  أكتوبر،  شهر  القاهرة 
»ضرورة إنهاء المرحلة االنتقالية والبدء 
في ترتيبات المرحلة الدائمة« من دون 
لحل  لاجتماع  آخــر  موعد  تحديد  أن 

اإلشكاالت العالقة.
أيــضــًا ستكون  أيـــام  غــضــون  ــي  وف
من  ثالثة  جولة  إلجراء  محطة  المغرب 
النواب  مجلس  بين  السياسي  الحوار 
توقيعهما  بعد  للدولة  األعلى  والمجلس 
اختيار  معايير  بشأن  اتفاق  مسودة 

شاغلي المناصب السيادية.

•  صورة تذكارية للمشاركين في مباحثات »لجنة العشرة« العسكرية بغدامس.

 اتصاالت إيطالية روسية 
إماراتية لحل أزمة 

الصيادين الصقليني
كشفت نائبة وزير الخارجية اإليطالي، مارينا 

سيريني، أن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي 
كونتي »تتحرك مع الليبيين« وكذلك مع 

كل من اإلمارات وروسيا من أجل حل أزمة 
الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة 

بنغازي.
وأوضحت سيريني قائلة إن »الحكومة 

تتحرك مع الليبيين، ولكن قبل كل شيء مع 
دول، مثل اإلمارات العربية المتحدة وروسيا، 

لها عالقات أوثق مع )الجيش الوطني( بقيادة 
الجنرال خليفة حفتر«.

وأضافت »يجب أن نعمل على إعادة هؤالء 
المواطنين، المحتجزين في ظروف جيدة، إلى 
الوطن ولكننا نتحدث عن موقف دقيق ومعقد 

يتطلب الكثير من السرية أيضًا«.
وتحتجز السلطات في مدينة بنغازي 

صيادين من جزيرة صقلية جنوب إيطاليا منذ 
مطلع سبتمبر الماضي، بتهمة الصيد في 

الليبية. اإلقليمية  المياه 

تونس، غدامس، القاهرة: الوسط

نحو  الليبية في طريق جديد  المرأة  بدأت 
المتحدة،  استعادة دورها بدعم من األمم 
إلى  تــدعــو  كــبــرى  حلقة  وســط  وذلـــك 
التنموي  ودورها  الليبية  بالمرأة  النهوض 

في المجتمع الليبي.
العاصمة طرابلس  بعد نزع فتيل حرب 
مسارها  إلى  السياسية  العملية  وعــودة 
الطبيعي، رعت بعثة األمم المتحدة منصة 
حوار تفاعلية بهدف التواصل والتفاعل مع 
والليبيين  الليبيات  من  ممكن  عدد  أكبر 
بشكل  وخارجها،  ليبيا  مناطق  مختلف  من 
الحوار  ملتقى  انعقاد  فترة  طوال  مباشر، 
بين توصيات  الليبي. وكان من  السياسي 
في  المرأة  »إدمــاج  الحوارية  الجلسات 
وضمان  والعسكري  األمني  المسارين 

مشاركتها الفعالة في اللجان الفرعية«.
األمني  المسارين  في  اإلدماج  يكن  لم 
يقول  إذ  اإلشكالية،  جوهر  هو  والعسكري 
تقدما  حققت  الليبية  المرأة  إن  باحثون 
كبيرا، بخاصة في ميداني الصحة والتعليم 
ويشير  الماضية،  الثاثة  العقود  خــال 

حصلت  التي  المكاسب  أن  إلــى  ــرون  آخ
أثناء  فجأة  للضياع  تعرضت  المرأة  عليها 
االنتقالية االقتصادية والسياسية  المراحل 

المفاجئة.
بأنه  يرون  آخرين  هناك  فإن  ذلك  ومع 
على الرغم من تحقيق التقدم، فإن التغير 

وبخاصة  المرأة،  حياة  نوعية  في  الحقيقي 
االجتماعية  المساواة  بتحقيق  يتعلق  ما 
وكان  يحدث،  لم  والسياسية  واالقتصادية 
عدم  أسباب  حول  يــدور  النقاش  معظم 

تكافؤ الفرص بين الجنسين.
الفرص،  وفي ظل قناعة بأهمية تكافؤ 
األوروبي  االتحاد  بعثة  سفير  تصريح  كان 
وقف  »اتفاق  بأن  بوجيا  آلن  ليبيا  لدى 
فرصة  أكتوبر   23 في  الموقع  النار  إطاق 
تمّكن ليبيا من منح النّساء المكانة األمثل 
النساء  »إشــراك  إلى  داعيا  سام«،  كبناة 
النّظر  يقتصر  وأال  فاعات،  باعتبارهنّ 

إليهن كضحايا«.
وباعتراف دولي، فإن المرأة الليبية تقوم 
»بعمل استثنائي« ال يتحدث عنه أحد، وفق 
ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة، بيغونا 
بأن  قناعتها  عن  أعربت  التي  الزاغباستر، 
إنهاء  في  سيساعد  النساء  هؤالء  »عمل 
النزاع وإحال السام«، لكن السؤال األهم 

ماذا ستجني المرأة مع االستقرار؟
تفاصيل ص5

نقل االجتماعات إلى الداخل 
الليبي أبرز اختراق في طريق 
التسوية بعد اقتناع الطرفين 

بعدم جدوى االقتتال

 اللجنة العسكرية تدعو 
املجتمع الدولي لرصد أي 
خروقات للوقف املستدام 

إلطالق النار

املنتخب يبدأ مرحلة 
التحضيرات األخيرة 

بمصر استعدادا لغينيا

• أطفال يلعبون وهم يواكبون آلة تعقيم بتقنية التبخير للنازحني يف نيجيريا.  )أ.ف.ب(

• نساء يتعلمن مهارات توظيف وريادة أعمال قّيمة في ورش التدريب  )أرشيفية(

حضور ملفت للمرأة الليبية عبر بوابة أممية
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7 مليارات مشاهدة ألغنية أطفال

دعوة أوروبية ملحاكمة مرتكبي الجرائم
ضد الصحفيني في ليبيا

تخلص من املنبه مع »يوتيوب« تخلص من املنبه مع »يوتيوب«  دعا سفير االتحاد األوروبي وسفراء دول االتحاد لدى ليبيا، القيادات 
الليبية إلى حماية حرية اإلعالم وإرساء بيئة عمل آمنة للصحفيين 
وتقديم  المستقلة  اإلعالم  وسائل  بحماية  مطالبين  البالد،  في 
مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين إلى العدالة، والتخفيف من العوائق 
التي يواجهها الصحفيون األجانب عند أداء عملهم في ليبيا، وقال 
السفراء في بيان، يوم الثالثاء، لمناسبة اليوم الدولي إلنهاء اإلفالت 
أن  »يجب  الصحفيين،  ضد  المرتكبة  الجرائم  على  العقاب  من 
يتمكن الصحفيون من أداء عملهم دون مخاوف من التعرض للعنف 
أو الرقابة أو التهديد بالمالحقة القضائية بموجب ادعاءات وتهم 
زائفة«، وتابع أن ليبيا ما زالت مكانًا »يتعسر العمل فيه بالنسبة 
زالوا عرضة لحمالت  الذين ما  للصحفيين واإلعالميين والنشطاء 
منازلهم  على  االعتداءات  تتواصل  الذين  والتشهير،  الترهيب 
بشكل  قضائيًا  مالحقتهم  وتتم  الجسدية،  وسالمتهم  وأسرهم 
في  الصراع  أن  مضيفًا  يمارسونه«،  الذي  العمل  بسبب  تعسفي 
البالد أدى إلى تفاقم حدة التهديدات التي تمس من حرية اإلعالم 

في ليبيا.
وبحسب السفراء ، يعمل الصحفيون واإلعالميون »في بيئة محفوفة 

بالمخاطر« تهدد شخصهم في ليبيا التي ترد في المرتبة 164 على 
إلى  ولفت   ،2020 سنة  الصادر  الصحافة  لحرية  العالمي  المؤشر 
حكم محكمة عسكرية في بنغازي على المصور الصحفي إسماعيل 
بوزريبة الزوي بالسجن لمدة ال تقل عن 15 عامًا في مايو 2020، 
الشريف،  سامي  اإلذاعة،  في  العامل  الصحفي  اعتقال  عن  فضاًل 
في أغسطس الماضي، و»ُأفيد بأنه تعرض للتعذيب بعد تغطيته 

االحتجاجات في طرابلس«.
المؤسسة  رئيس  على  القبض  إلى  األوروبيون  السفراء  أشار  كما 
الليبية لإلعالم محمد عمر بعيو، »بشكل غير قانوني في طرابلس« 
بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، فيما »تعرض الصحفيون الذين تمت 
إلى  عودتهم  عند  للمضايقات  الدولية  التظاهرات  إلى  دعوتهم 
والمدونين  واإلعالميين  الصحفيين  أن  السفراء  وأكد  ليبيا«، 
للمساءلة  الحكومات  إخضاع  دورًا حاسمًا في  يلعبون  والناشطين 

وضمان نفاذ األشخاص إلى معلومات محايدة وصحيحة.
صحافة  وجود  إلى  »الحاجة  أن  إلى  بيانهم  في  السفراء  ونوه 
مهنية وموثوقة، صارت ملحة للتصدي للروايات الزائفة وخطابات 

التحريض على الكراهية«.

حكم على شركة »آبل« بدفع 503 
ماليين دوالر، النتهاكها تكنولوجيا شبكة 

خاصة افتراضية لشركة أخرى، وقطعت 
هيئة محلفين في تكساس، بحق شركة 

أمن البرمجيات »فيرنت إكس« في هذه 
الغرامة، خاصة أنها حاصلة على براءة 

اختراع بخصوص الشبكة، وتناولت المعركة 
القضائية بين شركة »فيرنت إكس«، ومقرها 
في نيفادا، ومجموعة »آبل« مسألة أمن نقل 

البيانات في أجهزة مثل »آيفون« و»آيباد« 
و»آيبود تاتش« وفقا لوثائق المحكمة.
وقالت شركة »آبل«: »نشكر أعضاء 

هيئة المحلفين على وقتهم، ونقدر بحثهم 
في هذه القضية، لكننا نشعر بخيبة أمل 
من الحكم وسنقدم استئنافًا«، مضيفة: 
»استمرت هذه القضية ألكثر من عقد، 

مع براءات اختراع ال عالقة لها بالعمليات 
األساسية لمنتجاتنا، التي وجد مكتب براءات 

االختراع أنها غير صالحة«.
من جهة أخرى، أكدت »فيرنت إكس« 

في الدعوى أن وظائف الشبكات االفتراضية 
الخاصة )في بي إن( التابعة لـ»آبل« تستخدم 

تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع.

تحديث  عزمها  »إنستغرام«  أعلنت 
بصور  يتعلق  ما  في  العري،  حول  سياستها 

مكتنزة  أزياء  لعارضة  حملة  إثر  الصدور، 
وقالت  تمييزية،  قواعد  باعتماد  اتهمتها 
االجتماعي:  التواصل  خدمة  باسم  ناطقة 

الضغط  فيها  يتم  التي  الصور  نجيز  »ال 
تكون  ما  غالبًا  ألنها  الصدر  منطقة  على 

بأننا  نقر  لكننا  إباحية،  بمحتويات  مرتبطة 
هذه  تطبيق  طريقة  في  أخطاء  ارتكبنا 

األجسام  أصحاب  مع  وال سيما  القواعد، 
المكتنزة«.

تحشم  بفرض  المنصة  تتهم  ما  وغالبًا 
تطبيق  في  الموضوعية  في  وبنقص  مفرط 

هذه  وكانت  بالعري،  المرتبطة  قواعدها 
من  موجهة  حملة  في  تنديد  محط  القواعد 
نايومي  المكتنزة  البريطانية  األزياء  عارضة 
شاملة  لموضة  تروج  التي  نيكوالس-وليامز 

األزياء على  أحدًا، وقالت عارضة  ال تقصي 
تعديل  يساهم  أن  »نأمل  »إنستغرام«، 

المفروضة  للرقابة  حد  وضع  في  السياسة 
والمكتنزة«،  السوداء  األجساد  على 

أن  »إنستغرام«  باسم  الناطقة  وأوضحت 
إدراك حدود هذه  الفعل ساعدتنا على  ردود 

وتحسينها. السياسة 

»إنستغرام« تحدث سياستها 
املرتبطة بالتعري

حققت األغنية الشهيرة »بايبي شارك«، أعلى نسبة مشاهدة على 
منصة »يوتيوب« بأكثر من 7 مليارات مشاهدة، متفوقة بذلك على 

األغنية الشهيرة »ديسباسيتو«. واستطاعت األغنية الموجهة لألطفال 
التي أسرت قلوب الكبار والصغار حول العالم، أن تتصدر المراتب األولى 

من حيث عدد المشاهدة بعد أن حققت، أكثر من 7 مليارات مشاهدة 
لتسحق بذلك أغنية »ديسباسيتو« للويس فونسي ودادي يانكي 

التي عرفت بدورها شهرة واسعة على مستوى العالم. وقد تحولت 

األغنية التي أصبحت ابتالًء لآلباء واألمهات في جميع أنحاء العالم، 
من إنتاج طفولي في كوريا الجنوبية بإمكانات بسيطة إلى ظاهرة 

عالمية تأسست على وقعها تحديات مثيرة لرقصات مختلفة على مواقع 
التواصل االجتماعي.

يشار الى أن هذه األغنية التي جرى تحميلها على منصة »يوتيوب« 
في يونيو 2016 هي ريمكس ألغنية أميركية من قبل شركة اإلنتاج 

»Pinkfong« ومقرها سول.

CINEMA
CINEMA

شعر الحكمة
أصبر علي المقسوم صبـرك طيــــــب
الصبر ماعمــــــره رجــاك إيخيــــــب

أصبــــــر علــــــي جيرانــــــك
وديمــــــا معاهــــــم عدله ميزانــــــك

واللــــــي جفــــــا زود عليــــــه أحسانـك
تلقــــــي العــــــدو منهـــم عليـك احبيـب

موسيقى »سوني« 
على »تيك توك«

• فريق حملة فيتس التطوعية لتنظيف احلدائق العامة ببنغازي.       )1 نوفمبر 2020(

كلمة1000
من  الماليين  لعشرات  سيتيح  ميوزيك«  »سوني  مع  عقدًا  توك«  »تيك  وقعت 

الشركة  تملك  كبار  لفنانين  أغنيات  وقع  على  فيديو  مقاطع  تصوير  مستخدميها 
الشبكة  وذكرت  بريسلي،  وإلفيس  ليجند  وجون  بيونسيه  أمثال  أعمالهم،  حقوق 

للسماح  معًا  ستعمالن  ميوزيك  وسوني  توك  »تيك  أن  بيان  في  االجتماعية 
وإليجاد  توك«  تيك  مستخدمي  أذواق  مع  للمضامين  أكبر  وتكييف  اإلبداع  بمزيد 

وإنتاجاتها  سوني  مع  المتعاقدين  الفنانين  مع  المعجبين  لتفاعل  »طريقة 
الصينية  دانس«  »بايت  لمجموعة  المملوكة  الشبكة  واستندت  الموسيقية«. 

األحيان،  من  كثير  في  الطريفة  القصيرة  الفيديوهات  من  نسقها  إلى  نجاحها  في 
»تيك  عبر  مقاطع  انتشار  وساهم  معروفة،  فنية  أو  موسيقية  بمقاطع  المرفقة 

الفيديوهات  في  رواجًا  تلقى  موسيقية  مقطوعات  على  اإلقبال  زيادة  في  توك« 
لفرقة  لوف«  إيز ذي  أغنية »وير  أخيرًا مع  عبر »تيك توك«، كما حصل  المنشورة 

بيز«. أيد  »بالك 

»درنة  مهرجان  األربعاء،  أمس  انطلق، 
بوسط  الوطني  بالمسرح  السينمائي« 

لمدينة. ا
باسم  األولى  نسخته  في  المهرجان  ويقام 
حيث  درنة«،  للسينما  الياسمين  »طوق  دورة 

والكتاب  الفنانين  من  عدد  تكريم  سيجرى 
»درنة  مهرجان  وينظم  بدرنة.  والمخرجين 
العامة  المؤسسة  إشراف  تحت  السينمائي« 

مكتب  مع  وبالتعاون  والسينما،  للمسرح 
درنة. والثقافة  اإلعالم 

أطلقت منصة »يوتيوب« في نهاية أكتوبر تحديثًا جديدًا لتطبيقها لألجهزة المحمولة، يضم بعض 
الميزات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل المشاهدة لمقاطع الفيديو، وتتوفر جميع الميزات في تطبيق 
»يوتيوب« لمستخدمي نظام iOS، وآندرويد، وسيعمل بعضها أيضًا عند استخدام موقع »يوتيوب« في 

متصفح سطح المكتب، وإذا كنت ال ترى الميزات الجديدة حتى اآلن في التطبيق فقد تحتاج إلى تحديثه في 
هاتفك اآلن، ومن أهم الميزات الجديدة في تطبيق »يوتيوب« أنه يمكنك االنغماس في مشاهدة مقاطع 

فيديو »يوتيوب« لساعات دون أن تدرك ذلك، ولكن اآلن يقدم لك تطبيق »يوتيوب« ميزة )التذكير بوقت 
النوم( Bedtime Reminder التي تتيح لك تعيين تذكيرات ألوقات محددة للتوقف عن مشاهدة مقاطع 

 Video Chapters )الفيديو. ولتحسين تجربة المشاهدة أضاف التطبيق ميزة تُسمى )فصول الفيديو
التي تتيح لصانع الفيديو تقسيمه إلى فصول بسهولة عن طريق كتابة بعض الفواصل الزمنية في وصف 

الفيديو الخاص به، لتسهيل التنقل بشكل أفضل في مقاطع الفيديو من خالل السماح لك باالنتقال إلى 
قسم معين من الفيديو لمشاهدته فقط، أو إعادة مشاهدة جزء معين من الفيديو دون تشغيله كله. 

والميزة الثالثة هي أنه كان في السابق؛ لتشغيل التسميات التوضيحية في مقاطع الفيديو التي تشاهدها، 
كان يجب عليك االنتقال إلى إعدادات الفيديو لتشغيلها، ولكن اآلن؛ يظهر زر تشغيل التسميات التوضيحية 

في شاشة الفيديو مباشرة، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة »CC« في الزاوية العلوية اليمنى من 
شاشة الفيديو لتشغيل التسميات التوضيحية وإيقافها،

تغريم »آبل« أكثر من 500 
مليون دوالر

ممكنًا  أصبح  المتحدة،  الواليات  في  الرئاسية  االنتخابات  خالل 
الفيديو،  ألعاب  بعض  في  شخصيته  إدخال  ترامب  دونالد  لمحبي 
التي تمكن  أوتو«  اغتيال في »غراند ثيف  وحتى حمايته من عملية 
لالعبين  ويمكن  القانون،  عن  خارجة  بأعمال  القيام  من  العبوها 

الديمقراطي  المرشح  زيارة  المختلفة  السياسية  الميول  ذوي 
كروسينغ  أنيمال  في  الرئيسي  مقره  في  بايدن  جو 

افتراضية،  ساحات  في  حملته  ملصقات  وعرض 
ألعاب  الواقعية  الحياة  في  السياسة  وغزت 

في  محمومة  خالفات  أصداء  مرددة  الفيديو، 
خائبي  الالعبين  بعض  ترك  ما  الشوارع، 

الخيالية. عوالمهم  السياسة  النتهاك  اآلمال 
ومع تزايد انتقال ألعاب الفيديو التقليدية 
إلى اإلنترنت، يستخدم الالعبون المتمرسون 

إلدخال  برمجية  أدوات  التكنولوجيا  مجال  في 
الحمالت  رسائل  وتقديم  سياسية  مواضيع 

والمشاهدين  زمالئهم  إلى  بفاعلية  االنتخابية 
التحاد  التنفيذية  المديرة  وقالت  السواء،  على 

»سنرى  غيتينز  رينيه  العالمية  األلعاب  مطوري 
في  لالنخراط  الفيديو  ألعاب  استخدام  وتيرة  في  ارتفاعًا 

اإلعالنات  يشاهدون  الناس  يعد  »لم  مضيفة:  السياسي«،  العالم 
التلفزيونية، عليك أن تذهب إلى حيث يوجد الجمهور، وهو موجود 

للسياسيين  الفيديو  ألعاب  وتتيح  الفيديو«،  ألعاب  إلى حد كبير في 
الوصول إلى مجموعات مختلفة من السكان، من بينها الجيل الشاب. 
المئة  في   38 أن  »ستاتيستا«  شركة  أجرته  حديث  استطالع  ووجد 
أعمارهم  تتراوح  المتحدة  الواليات  في  الفيديو  ألعاب  ممارسي  من 
ألكسندريا  األميركية  النائبة  أصبحت  عامًا.  و34   18 بين 
إذ  أخيرًا،  »تويتش«  على  نجمة  كورتيز  أوكاسيو 
تجاوز  جمهور  أمام  أس«  »أمونغ  لعبة  تمارس 
التصويت،  لتشجيع  محاولة  في  ألفًا   430 عدده 
هذه  على  مشاهدة  األحداث  أكثر  أحد  ليصبح 
على  الديمقراطية  النائبة  وظهرت  المنصة، 
األولى  للمرة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
المنصة  على  ألعابًا  ممارستها  خالل  من 
مع  مباراة  في  »أمازون«  لمجموعة  التابعة 

مجموعة من نجوم »تويتش«.
بكونها  المعروفة  كورتيز  أوكاسيو  وقامت 
رسائل  بنشر  الفيديو،  ألعاب  ممارسة  تحب 
اللعبة  ممارسة  أثناء  واسع  نطاق  على  سياسية 
ثالث  من  ألكثر  بيتريل«  أند  وورك  »تيم  الشعبية 
الالعبين  من  وزمالؤها  كورتيز  أوكاسيو  وانضمت  ساعات، 
عمر  إلهان  الديمقراطية  الكونغرس  عضو  إلى  المرات  إحدى  في 

مينيسوتا. من 

االنتخابات األميركية تغزو ألعاب الفيديو

 # مقاطعة_املنتجات_الفرنسية  # مقاطعة_املنتجات_الفرنسية 
» # مقاطعة_ هاشتاغ  ومدونون  ونشطاء  مواطنون  أطلق 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  صفحات  عبر  المنتجات_الفرنسية « 
قائمة  الهاشتاغ  وتصدر  واإلسالمية،  العربية  الدول  مختلف  في 

قائمة  المغردون  ونشر  الدول،  في هذه  انتشارًا  الوسوم  أكثر 
واإلسالمية،  العربية  األسواق  في  الموجودة  الفرنسية  بالمنتجات 

تصريحات  عقب  المقاطعة  دعوات  وجاءت  لمقاطعتها،  ودعوا 
للرسوم  دعمه  أبدى  الذي  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس 

أن  معتبرًا  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد  للرسول  المسيئة 

التعبير.  بحرية  مرتبط  أمر  الكاريكاتورية  الرسوم  هذه  نشر 
حمالت  تصاعد  بعد  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  لكن 

بـ»فيسبوك«  حسابه  على  وكتب  تصريحاته  استدرك  المقاطعة 
إلى  باطاًل  اتهامًا  أقوااًل عن اإلسالم، ووجهوا  إليّ  أنه »نسبوا 

العالم  إلى  حديثه  ماكرون  وجه  تلفزيوني  لقاء  وفي  فرنسا«، 
من  وإخراجها  تحريفها  جرى  »تصريحاته  إن  قائاًل  اإلسالمي 
كانت  ترجمتها  وإن  فهمها،  أساؤوا  المسلمين  وإن  سياقها 

خاطئة«.

ال يفوتك.. طوق الياسمني للسينما ال يفوتك.. طوق الياسمني للسينما 
في درنةفي درنة
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اتجهت بوصلة األزمة الليبية 
نحو طريق الحل بعد اجتماع 

عسكري ناجح بين طرفي 
النزاع، عقد خالل األسبوع الجاري في 

مدينة غدامس، وذلك ألول مرة داخل 
ليبيا، وبرعاية بعثة األمم المتحدة 

للدعم، ويتبقى إكمال المشوار الصعب 
من تونس، حيث يعقد ملتقى الحوار 
السياسي إلنهاء األزمة واالتفاق على 

مستقبل البالد سياسيًا في التاسع من 
نوفمبر الجاري.

ومع الترحيب الدولي بتحريك المياه 
الراكدة في سياق المصالحة الليبية، 

حذرت واشنطن ممن وصفتهم 
بـ»مجموعة صغيرة تسعى إلى 

تقويض الحوار ونهب ثروة ليبيا، 
وتغليب مصالحها الشخصية بمساعدة 

بعض الجهات الخارجية«.

إشــادة كبيــرة مبباحثــــات »جلنـة العشــرة«

غدامس تعزز  أمل املراهنة على حوار تونس وتحذير 
أميركي من »أصحاب املصالح الخاصة«

دفعت  غدامس  من  القادمة  اإليجابية  المؤشرات 
عليه  ستكون  بما  التفاؤل  إلى  الليبيين  من  كثيرًا 
األمور في تونس، مع مناقشات عديدة حول التصور 
وضع  يخص  فيما  الملتقى  إليه  ينتهي  قد  الذي 

االنتخابات ونظام الحكم في البالد.
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  وأبدت 
أملها  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة،  ليبيا  في  المتحدة 
درجة  نفس  إلى  السياسية  الطبقة  »ترتقي  أن  في 
اللجنة  أعضاء  في  رأيناها  التي  الوطنية  المسؤولية 

العسكرية المشتركة«.
شخصية   75 يحضره  الذي  الملتقى،  وسيركز 
ليبية، على خارطة طريق سياسية للمستقبل القريب، 
وخارطة  موعد  تحديد  األساسي  الهدف  وسيكون 

طريق إلجراء االنتخابات العامة، حسب وليامز.
اللجنة  أن  األممية،  البعثة  أعلنت  الثالثاء،  ومساء 
العسكرية الليبية المشتركة )التي تغير اسمها خالل 
اجتماعاتها  اختتمت  العشرة(  لجنة  إلى  المباحثات 
مدينة  في  المباحثات  من  الخامسة  الجولة  ضمن 
التوصيات  إلى جملة من  اللجنة  غدامس. وتوصلت 
فيها  بما  المقبلة،  الترتيبات  يخص  فيما  المهمة 
قرار  إصدار  بسرعة  الدولي  األمن  مجلس  مطالبة 
الموقع  النار  إطالق  وقف  اتفاق  بنود  لتنفيذ  ملزم 

بجنيف في 23 أكتوبر الماضي.

بنود اتفاق غدامس
وجاء في بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي 

خرج بها اجتماع غدامس..
لإلشراف  فرعية  عسكرية  لجنة  تشكيل  أواًل: 
القوات  وسحب  مقراتها  إلى  القوات  عودة  على 
اللجنة  هذه  وتعقد  التماس،  خطوط  من  األجنبية 
أول اجتماع لها في سرت بحضور لجنة »5+5« في 
القريب العاجل مع وجود البعثة. ثانيًا: اتفقت اللجنة 
العسكرية »5+5« على االجتماع في مدينة سرت في 

أقرب وقت ممكن خالل هذا الشهر.

ثالثًا: اتفقت اللجنة على تدابير المراقبة بما فيها 
اللجنة  عمل  تحديد  ورابعًا:  الدوليون.  المراقبون 
في  األمنية  الترتيبات  وضع  في  المشتركة  األمنية 
المنطقة المحددة. وخامسًا: قررت اللجنة العسكرية 
»5+5« أن يكون مقرها الرئيسي في مجمع قاعات 

واغادوغو في مدينة سرت.
أن   »5+5« العسكرية  اللجنة  قررت  وسادسًا: 
في  األمنية  للترتيبات  الفرعية  اللجنة  مقر  يكون 
اجتماع  أول  يعقد  وسابعًا:  وسرت.  هون  مدينتي 
نوفمبر   16 في  النفطية  المنشآت  حرس  لتوحيد 
المنشآت  حرس  آمري  حضور  مع  البريقة  بمدينة 
والبعثة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ومدير  النفطية 

األممية، وترفع أعمالها إلى لجنة »5+5«.
وثامنًا: تستمر اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين 
في عملها إلى حين إتمام الملف. وتاسعًا: تم االتفاق 
بالتعاون  األلغام  إلزالة  هندسية  فرق  تشكيل  على 
العامة.  المخابرات  وجهاز  المتحدة  األمم  فريق  مع 
إلى  دورية  رحالت  فتح  على  الفوري  العمل  وعاشرًا: 
حسب  للمطارين  سريع  تأهيل  مع  وغدامس،  سبها 

الحاجة.
 »5+5« العسكرية  اللجنة  تشكل  عشر:  وحادي 
لجنة مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من 
ذوي االختصاص وبالتعاون مع البعثة ويكون لديها 

طابع مدني.
 »5+5« العسكرية  اللجنة  تطالب  عشر:  وثاني 
لتنفيذ  ملزم  قرار  إلصدار  بالتعجيل  األمن  مجلس 
بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

ضرورة إبعاد المرتزقة
أن  وليامز  أكدت  غدامس،  اجتماع  انتهاء  وعقب 
مسؤولية إخراج المرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا 
تقع على عاتق الدول التي تورطت في الصراع، آملة 
الدولي  المجتمع  أطراف  من  التزام  هناك  يكون  أن 
لدعم عمل األمم المتحدة واألطراف الليبية للمضي 

قدمًا في عملية التسوية.
رئيس  أفريقيا،  جنوب  رئيس  انتقد  جانبه،  من 

االتحاد األفريقي سيريل رامافوزا، التدخالت الخارجية 
بشكل  األفريقية  القارة  وشؤون  الليبي،  الشأن  في 
وإشعال  النزاعات  تأجيج  في  ساهمت  والتي  عام، 
حروب بالوكالة، داعيًا إلى ضرورة أن »يترك لليبيين 
الفرصة للوصول إلى حل داخلي لألزمة الراهنة يصل 

بالبالد إلى بر األمان دون أي تدخل خارجي«.
رئيس  مع  هاتفي  اتصال  خالل  رامافوزا،  وتناول 
السراج،  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
النتائج  إلى  إضافة  ليبيا،  في  األوضاع  مستجدات 
المرجوة من اجتماعات لجنة الحوار السياسي المزمع 

عقدها في تونس.
واالتحاد  بالده  دعم  أفريقيا  جنوب  رئيس  وأكد 
ترحيبه  معلنًا  الليبي«،  الشعب  »خيارات  األفريقي 
باتفاق وقف إطالق النار الدائم الذي قال إنه »مهد 

الطريق لمفاوضات السالم«.

الساعون لتقويض الحوار
ليبيا  لدى  المتحدة  الواليات  سفير  رحب  بدوره، 
الشجاعة«  بـ»الجهود  وصفه  بما  نورالند  ريتشارد 
التي بذلها المشاركون الليبيون في »لجنة العشرة« 
بغدامس، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق تطلعات الشعب 
في  والبدء  الصراع،  وإنهاء  التصعيد  لوقف  الليبي 
»اتخاذ خطوات ملموسة تؤدي في نهاية المطاف إلى 
إجالء القوات األجنبية والمرتزقة األجانب من البالد«. 
»المهم«  المسار  هذا  إن  بيان  في  السفارة  وقالت 
سيستمر عندما تلتئم مجموعة واسعة ممثلة لليبيين 
9 نوفمبر في منتدى  العاصمة بدءًا من  في تونس 
الحوار السياسي الليبي الذي تيسره األمم المتحدة، 

»الذي يهدف إلى وضع اللمسات األخيرة على خارطة 
طريق لالنتخابات الوطنية يمكن من خاللها لجميع 
الليبيين ممارسة سيادتهم وحقهم الثابت في اختيار 

مستقبلهم من خالل الوسائل الديمقراطية«.
الغالبية  بأن  ارتياحها  السفارة  إعالن  وبرغم 
العظمى من الليبيين »يعملون في كنف حسن النية 
الستعادة  ليبيا  أمام  التاريخية  الفرص  هذه  الغتنام 
سيادتها وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا«، نبهت بأن 
»هناك مجموعة صغيرة من الليبيين، وبالتنسيق مع 
إلى  ذلك  عن  بداًل  تسعى  الخارجية،  الجهات  بعض 
المتحدة، ونهب  األمم  تيسره  الذي  الحوار  تقويض 
ثروة ليبيا، وتغليب مطامحهم الشخصية على رفاهية 
جانب  إلى  وقوفها  السفارة  وأكدت  كافة«.  الشعب 
»الليبيين الذين يرفضون العنف ويعارضون التدخل 
ووطني«،  سلمي  حوار  في  معًا  ويجتمعون  األجنبي، 
وذكرت »أولئك الذين يقفون عقبة في طريق التقدم 

بأنهم ما زالوا عرضة لخطر العقوبات«.
المجتمع  الرئيس قيس سعيد،  وفي تونس، دعا 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  إلى مساندة  الدولي 
المباشر، الذي ستستضيفه بالده ووصفه بـ»الفرصة 

الحقيقية لليبيين لالتفاق على تسوية سياسية«.
عثمان  خارجيته  وزير  مع  سعيد،  قيس  واجتمع 
لملتقى  الجارية  التحضيرات  الستعراض  الجرندي، 
بالده  ستحتضنه  الذي  الليبي  السياسي  الحوار 
الدؤوب  تونس  سعي  على  وشدد  المقبل.  األسبوع 
اإلشكاليات  حل  نحو  الدفع  في  المساهمة  إلى 
الحق  »صوت  دومًا  ستبقى  وأنها  بالحوار،  واألزمات 

وقوة اقتراح ومنارة اعتدال ووسطية في مواقفها«.

الخالف المصري–التركي
المصري  الخارجية  وزير  قال  حيث  القاهرة،  وإلى 
التي  الدول  ضمن  ليست  تركيا  إن  شكري  سامح 
يمكن أن تتعاون معها مصر لتسوية األزمة في ليبيا، 
مضيفًا: »سنواصل التعاون مع أصدقائنا والبالد التي 
تتبع مواقف قريبة من تلك التي نلتزم بها، وفي هذه 

المرحلة ال يمكن أن أقول إن تركيا من بينها«.

أن  »تعتقد  بالده  أن  إلى  المصري  الوزير  ولفت 
يتم طرحها  أن  يجب  ليبيا  تخص  التي  القضايا  كل 
في الحوار بين األطراف الليبية«، مشيرًا إلى تنسيق 
روسيا  وبينهم  أصدقائنا،  »مع  جهودها  القاهرة 
المبعوث  وبالطبع  أوروبا،  وغرب  المتحدة  والواليات 
إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  األممي 
ووجود  األجنبي  »التدخل  رفض  على  وشدد  ليبيا«. 
قوات أجنبية في ليبيا«، مضيفًا: »ال نجد أي تبريرات 
لمحاوالت دول خارج المنطقة وخارج األراضي العربية 
قوى  هناك  البالد..  هذه  في  الوضع  على  للتأثير 
إلى  ونقلت  المتطرفة  والتشكيالت  التطرف  شجعت 
ليبيا مسلحين أجانب وإرهابيين من سورية«، مؤكدًا 
أن كل هذه العوامل تزيد من تعقيد الوضع، ويجب 

أن يتصدى لها المجتمع الدولي.
مباحثات أميركية–روسية

الخارجية  وزير  نائب  أكد  الماضي،  واإلثنين 
للشرق  الروسي  االتحاد  لرئيس  الخاص  والممثل 
األوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف أهمية 
ضمان »الطابع الشامل للحوار الليبي المشترك من 
أجل ضمان وحدة ليبيا وسالمة أراضيها وسيادتها«.

ريتشارد  األميركي  السفير  مع  بوغدانوف  والتقى 
سفير  بحضور  الروسية،  العاصمة  في  نورالند، 
سوليفان.  جون  موسكو،  لدى  المتحدة  الواليات 
حديثًا  تناول  اللقاء  إن  الروسية  الخارجية  وقالت 
»مع  وحولها  ليبيا  في  الوضع  تطورات  عن  مفصاًل، 
باتفاق  الليبية  األطراف  التزام  ضرورة  على  التأكيد 
السياسية  التسوية  ومهمة  القتالية  األعمال  وقف 
لألزمة الليبية وفقًا لقرار مؤتمر برلين الدولي، وقرار 

مجلس األمن رقم 2510«.
األمم  وبعثة  الليبية  األطراف  فهنأت  فرنسا  أما 
المتحدة على »النتائج الملموسة« للحوار العسكري 
في غدامس وفقًا التفاق 23 أكتوبر. ووصفت السفارة 
بأنها  النتائج  هذه  األربعاء،  بيان،  في  الفرنسية 
»خطوة حاسمة إلى األمام من أجل السالم والوحدة 
للتدخالت  التصدي  خاصة  ليبيا،  في  والسيادة 

األجنبية، ورفض للوضع الراهن«.

االتفاق على عقد اجتماع 
لتوحيد حرس المنشآت النفطية 
في 16 نوفمبر بمدينة البريقة

السفارة األميركية لدى ليبيا: 
مجموعة صغيرة تسعى لتقويض 

احلوار ونهب ثروة ليبيا

تونس، غدامس، القاهرة: الوسط

< سامح شكري

<  مدرعة مدمرة بعد اشتباك يف حرب العاصمة طرابلس. 

< ميخائيل بوغدانوف

امليليشيات املسلحة عقبة في طريق الوصول إلى حل ينهي األزمة الليبية
في  دمجها  وإعادة  المسلحة  الميليشيات  تفكيك  ملف  يبقى 
قوات نظامية مع ترحيل المقاتلين غير الليبيين واحدا من أكثر 
الملفات الملغومة نظرا لطبيعة هذه الفصائل ومصادر تبعيتها 
والجهات  الميليشيات  هذه  بين  المصالح  ولتضارب  ودعمها 
الفرعية  اللجان  عمل  طريق  في  بعقبات  ينذر  مما  السيادية، 
المشكلة قريبا قبل رهان التوصل إلى اتفاق سياسي في تونس.

أن  الوفاق  حكومة  في  الدفاع  بوزارة  سابق  مسؤول  ويؤكد 
مخزون العتاد العسكري بحوزة المجموعات المسلحة والمواطنين 
من  يزيد  الذي  األمر  الدول«،  من  عدد  تسليح  »يفوق  األفراد 
الدولة.  إطار  النشطة خارج  التشكيالت  القلق من خطر  مستوى 
االشتباكات  نشوب  في  دور  المجموعات  هذه  لبعض  وكان 
المسلحة، فكلما رأت أن نيران الحرب انطفأت تسعى إلشعالها، 
الدرونز،  طائرات  من  تقليدية  غير  تسلح  نظم  على  معتمدة 

والمتفجرات النوعية، ومنظومات وبرامج االتصاالت الفضائية.

انتشار الميليشيات مع حرب طرابلس
ويقدر مسؤولون في هيئات دولية معدل انتشار السالح في ليبيا 
في المتوسط بـ 3 قطع سالح لكل مواطن ليبي بما فيها دبابات. 
والعشرات من تلك المجموعات تقاتل تحت مظلة وزارتي الداخلية 
أو الدفاع بحكومة الوفاق، وبرزت أكثر خالل حرب طرابلس في أبريل 
2019. وبعد فشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على مدى 5 
سنوات من اتفاق الصخيرات على تطبيق بنود الترتيبات األمنية 
وتجاهل األمم المتحدة هذا الملف الملغم، خلصت محادثات لجنة 
»العشرة« بغدامس إلى تشكيل لجان فرعية لبحث تفاصيل تثبيت 
وقف إطالق النار ومن ضمنها إعادة دمج وجمع سالح الميليشيات، 
وذلك امتثاال لنص اتفاق الهدنة الذي يصر على حصر وتصنيف 
كامل  على  مسمياتها  بجميع  المسلحة  والكيانات  المجموعات 
التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم تُضَم. كما 
ينص االتفاق على »إعداد موقف عن المجموعات المسلحة من 
حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، 
ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي في مؤسسات 
الدولة«. وال يسري االتفاق على المجموعات المسلحة المصنفة 

كمجموعات إرهابية من األمم المتحدة.
وبينما أوكل وفدا حكومة الوفاق والقيادة العامة في مباحثات 
غدامس مهمة تفكيك المجموعات المسلحة للجان فرعية، أكدت 
الكامنة  الصعوبات  لـ»الوسط«،  الملف  بهذا  صلة  على  مصادر 
وراء حلحلة الملف نظرا »المتالك عدد منها أفكارا تعارض عقيدة 
الجيش، إذ ساهم انقضاء حرب العاصمة في بروز هويتها وأهدافها 

وهو أمر يثير في المقابل عراقيل إنهاء ملف انتشار السالح«.

اعتقاالت مطلوبة
دوليا  المطلوب  اعتقال  جرى  الماضي،  أكتوبر  منتصف  وفي 
يترأس مجموعة  والذي  بـ»البيدجا«  الملقب  عبدالرحمن ميالد، 
الوفاق.  بحكومة  الداخلية  تتبع  السواحل  حرس  ضمن  مسلحة 
أما فصائل أخرى يقودها الضابط السابق صالح بادي، الموضوع 
على قائمة عقوبات األمم المتحدة منذ العام 2018، فتعتبر من 
وفي  تركيا،  مع  التنسيق  تتولى  التي  وهي  قوات مصراتة،  أهم 
بـ»قوة حماية  يعرف  ما  نشاط جماعات  يستمر  المقابلة  الجهة 
النفطي. كما ال  الجنوب«، والتي كان لها دور في حصار الهالل 
يمكن ذكر مجازر وانتهاكات ترهونة دون الحديث عن »ميليشيات 
الكاني«، التي اقترن اسمها بهذه االنتهاكات. ويشوش االرتهان 
لقوى أجنبية على الحل السياسي في ليبيا تزامنا مع أية مباحثات 
فبينما تجرى محاوالت  البالد،  أو خارج  اجتماعات تجرى داخل  أو 
فإن  للحوار،  تونس  ملتقى  عبر  السياسي  الحل  إلى  للتوصل 
تشكيالت منضوية ضمن غرفة عملية »بركان الغضب« التابعة 
برنامج  تركيا في  العسكري في  التدريب  تتلقى  الوفاق  لحكومة 
شامل يستمر لخمسة أشهر. وكشف وزير الدفاع بحكومة الوفاق 
صالح الدين النمروش عن »تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي 
حسب  الجيش  بناء  في  األولوية  وستكون  طرابلس،  العاصمة 
المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع 
عن طرابلس«، في إشارة إلى المجموعات المسلحة التي كان لها 

دور في حرب العاصمة.

تهديد أمن العاصمة
ووصف وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوفاق فتحي باشاغا بعض 

المجموعات المسلحة في طرابلس بأنها »ميليشيات خارجة عن 
شرعية حكومة الوفاق«، آخرها مطلع أكتوبر الجاري عندما اعتبر 
أن طرابلس »غير آمنة بسبب الميليشيات«، التي تفشى الفساد 
بسبب توغلها في مفاصل الدولة، متعهدا بالعمل على تحجيم 
دورها. وأعلنت في منتصف شهر سبتمبر الماضي حكومة الوفاق 
والمقاتلين  المسلحة  المجموعات  وتأهيل  لدمج  لجنة  تشكيل 
بـ»ثوار  يسمى  ما  يتبعون  أخرى  تفكيك  أو  الداخلية،  بوزارة 
17فبراير«. وقسم قرار وزير الداخلية المقاتلين المستهدفين إلى 
3 فئات بألوان األخضر واألصفر واألحمر، حيث يتم دمج المصنفين 
باللون  المصنفين  باللونين األخضر واألصفر، فيما يتم تفكيك 

األحمر بالقوة.
ويغفل الحديث عن ملف الميليشيات الحقيقة المغيبة عن انتشار 

لقوات  فعلية  لسيطرة  مناطق ال تخضع  المسلحين في  عشرات 
الجنوب  في  خصوصا  الليبي  الوطني  الجيش  أو  الوفاق  حكومة 
الليبي، إذ برنامج وزارة داخلية الوفاق المدعوم من طرف واشنطن 
طرابلس،  في  المسلحة  المجموعات  ودمج  تفكيك  يستهدف 
حيث بدأت أخيرا في تحضير قوائم لتصنيفها بهدف دمجها في 
مؤسسات الدولة. وأثار فرز المقاتلين الذين يمكن دمجهم في 
القوات الحكومية حفيظة حقوقيين في منظمة »هيومن رايتش 
ووتش« التي اعتبرت أن أحد عيوب اتفاق وقف إطالق النار الموقع 
في جنيف في 23 أكتوبر الماضي هو »تجاهل وضع إجراءات تدقيق 

صارمة الستبعاد أي متهم بارتكاب جرائم خطيرة«.
وشددت المنظمة على ضرورة أن يكون هناك التزام بمحاسبة 
أي متهم بهذه الجرائم، مضيفة أن ما لم تنص عليه االتفاقية هو 

التزام واضح ومسار للمساءلة عن الجرائم الجسيمة واالنتهاكات 
األجانب.  رُعاتها  بدعم من  النزاع  أطراف  ارتكبتها  التي  األخرى 
ويشمل ذلك الهجمات العشوائية التي قتلت المدنيين، وتدمير 
البنية التحتية الحيوية، واإلخفاء القسري، واالعتقاالت التعسفية، 

والقتل غير المشروع.

مصير غامض
وبينما يقول مراقبون إن مساعي حصر وتصنيف المجموعات 
المسلحة بجميع مسمياتها لدمجها، وإيجاد فرص عمل »يعد نوعا 
إيجاد صيغة سياسية شاملة«،  دون  األمام  إلى  القفز  أنواع  من 
وطبيعة  طرف  لكل  المقدمة  الضمانات  حول  آخرون  يتساءل 
التنازالت لبعضهما البعض، وال سيما أن العشرات من الميليشيات 
كانت هذه  الغضب« سواء  »بركان  عملية  في  أغلبيتها  شاركت 
الميليشيات في مصراتة، حيث تتواجد كتلة سياسية كبيرة، أو 

طرابلس أو الزاوية.
ويأمل سفير الواليات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورالند في 
أن يكون عمل واشنطن مفيدا في ملف حل الميليشيات وتفكيكها 
وتوجيهها نحو الهياكل األمنية العادية، والتي يجب أن تمتلكها 
كل دولة سواء الشرطة والجيش، وأضاف في تصريحات أخيرة، 
موقع  على  بالده  لسفارة  الرسمية  الصفحة  نقلتها  الفيديو  عبر 
»فيسبوك« أن »البعد االقتصادي مهم في مسارات الحوار حيث 
ألعضاء  يتيح  مما  النفط  من  المتأتية  المداخيل  تشغيل  تريد 

الميليشيات الحصول على العمل واالبتعاد عنها«، وفق تعبيره.
واعترف نورالند بصعوبة العملية برمتها بسبب حرب طرابلس 
التي مكنت بعض الميليشيات من التغول، مبديا استعداد الواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي لدعم عملية دمجها في أجهزة شرطية 
القيادة  فإن  البالد  من  الشرقية  الجهة  وفي  عادية.  وعسكرية 
العامة تريد االستفادة من وصف واشنطن واألمم المتحدة لها 
بـ»الجيش الوطني الليبي« لتجنيبه التفكيك، خصوصا وأنه أظهر 
العام  )الكرامة( في  العسكرية  العملية  بعد إطالق  أكبر  تماسكا 
2014، حيث انحسر عدد الميليشيات ليقتصر على الجزء الشمالي 
الغربي لليبيا؛ غير أن ضمان تجاوز برنامج التفكيك يتطلب القبض 

على عدد من الكتائب المتورطة في انتهاكات.

تفكيكها يعد مهمة صعبة..

الوسط–عبدالرحمن أميني

مباحثات غدامس أمام اختبار إعادة دمج وجمع سالح املجموعات 
املسلحة.. واللجوء للقوى األجنبية أحد أسباب استمرارها
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ظروف صعبة تعيشها الطواقم الطبية

»الفهد األسمر« مات واقفًا كالنخيل

في تقريرها العشرين لمجلس األمن

غياب مراكز العزل يضع فرق التقصي ببني وليد في مرمى االعتداءات

سطور من سيرة اللواء ونيس بوخمادة بعد رحيله في بنغازي

»الجنائية الدولية«: ميليشيات استهدفت املتظاهرين ضد الفساد في أنحاء ليبيا

الطبي  القطاع  يكافح  صعبة،  ظــروف  وســط 
»كــورونــا  فــيــروس  لــوبــاء  للتصدي  ليبيا  فــي 
منذ  البالد  في  تفشيه  يواصل  الذي  المستجد«، 
من  الثالثاء  وحتى  الماضي.  مارس  في  ظهوره 
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  الجاري،  األسبوع 
بواقع  إجمالية  إحصائية  تسجيل  األمـــراض، 
نشطة،  حالة   25800 منها  إصابة،   63688
893 حالة. 36995 شخصًا، وتوفي  بينما تعافى 

األسبوع،  هذا  الجائحة،  ضحايا  إلى  وانضم 
شنب،  سليمان  سند  الشاب،  الصحفي  المصور 
العمر،  من  سنة   24 عن  السبت  توفي  الــذي 
المستجد«.  »كورونا  فيروس  مع  صــراع  بعد 
موقع  على  تدويناتهم  في  صحفيون  ــار  وأش
إلنقاذ  األطباء  محاوالت  أن  إلى  »فيسبوك« 
في  تفلح  لم  التنفس،  عمليات  طريق  عن  سند 
قسم  في  فترة  بقائه  بعد  وذلك  مصيره،  تغيير 
أدى  ما  خطير،  بشكل  صحته  وتدهورت  العزل 
سند  الشاب  الصحفي  المصور  وعرف  وفاته.  إلى 
بتغطيته  مدني  وناشط  مهندس  وهو  شنب، 
المصورة لمجزرة غرغور بطرابلس العام 2013.

مقر  تعرض  الطبية،  الطواقم  معاناة  ورغم 
بني  في  السريعة  واالستجابة  التقصي  فرق 
أعضاء  على  اللفظي  واالعتداء  للهجوم  وليد 
إصابة  إلى  أدى  مما  الرصاص،  وإطالق  الفرق 
غياب  ظل  في  األحد،  بالفرق،  الخاصة  السيارة 
بلدية  داخل  والمسؤولة  األمنية  للجهات  تام 

وليد. بني 
للجنة  اإلعــالمــي  بالمكتب  مــصــدر  وقـــال 
لـ»الوسط«  وليد  بني  في  الصحية  الطوارئ 
وفيات  عندهم  »أشخاص  نفذه  الهجوم  إن 
عزل  مراكز  وجود  لعدم  كورونا  فيروس  بسبب 
استقبالهم«. ودفع  األخرى  المدن  وامتناع مراكز 
السريعة  واالستجابة  التقصي  فــرق  الهجوم 
المواطنين  ومطالبة  عملها  تعليق  إعالن  إلى 
لخطورة  نظرًا  الوقاية  درجات  أعلى  رفع  بضرورة 

الموقف وتدهور الوضع الوبائي في المدينة.
في  الصحية  الخدمات  إدارة  أعلنت  أن  وسبق 
واالستجابة  التقصي  فرق  عمل  تعليق  وليد  بني 
إلى  وليد  بني  الصحية  الطوارئ  بلجنة  السريعة 
بها،  الخاص  المقر  حرق  بعد  آخر،  إشعار  حين 

زخات  تصاحبها  تكبير  وصيحات  دامعة،  بعيون 
الثرى  الليبيين  آالف  وارى  الهواء،  في  رصــاص 
ونيس  اللواء  الخاصة  القوات  إدارة  آمر  جثمان 
بوعكة صحية  متأثرًا  المنية،  وافته  الذي  بوخمادة، 

ألمت به صباح األحد.
مقطع  اإللكترونية،  المواقع  عبر  نشطاء  وتداول 
في  له  كلمة  إلقاء  أثناء  بوخمادة  لسقوط  فيديو 
مقاطع  راجت  كما  المدارس،  إحدى  افتتاح  مناسبة 
بنغازي،  تحرير  معارك  خالل  مناقبه  تعدد  أخرى 
الخاصة،  القوات  وأفراد  وجنود  ضباط  وتشجيعه 
الجماعات  من  للشهداء  الثأر  إلى  إياهم  داعيًا 
األمهات  من  أسرهم  وطمأنة  المتطرفة،  المسلحة 

الثكالى والزوجات األرامل.
بوخمادة  ونيس  الكريم  عبد  ونيس  اللواء  وُلد 
العام  الليبي،  الجنوب  واحــات  إحــدى  مــرزق،  في 
في  تخرج  المغاربة.  قبيلة  أبناء  من  وهو   ،1960
للقوات  وانضم   ،1981 العام  العسكرية  الكلية 
حرب  في  شارك  حيث  العاملة،  الوطنية  الليبية 
مناصب  وتقلد  الماضي،  القرن  ثمانينات  في  تشاد 
عديد  نال  كما  »الصاعقة«،  الخاصة  بالقوات  عدة 
ونوط  الواجب،  نوط  منها:  ــواط،  واألن األوسمة 

التدريب العسكري. الخدمة الطويلة، ونوط 
في صفوف ثوار فبراير

واحدًا  أبناء،  لخمسة  والد  وهو  بوخماد،  كان 
باالنتقال  بــادرت  التي  العسكرية  القيادات  من 

كل  عن  االمتناع  إلــى  الليبية  األطـــراف  داعية 
الدولي  للقانون  انتهاكات  على  ينطوي  سلوك 
الدولي اإلنساني، أكدت  لحقوق اإلنسان والقانون 
المحكمة الجنائية الدولية، مطلع األسبوع الجاري، 
ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة إلنهاء اإلفالت من 
الجرائم  المسؤولين عن  وتقديم  ليبيا  في  العقاب 
الضوء  مسلطة  العدالة،  إلى  البالد  في  الخطيرة 
الذين احتجوا على  المتظاهرين  الجرائم ضد  على 
العامة  الخدمات  مستوى  وتردي  الفساد  تفشي 

غرب وشرق البالد خالل الفترة األخيرة.
العشرين  التقرير  فــي  المحكمة  وتحدثت 
إلى مجلس  بها  العام  المدعي  المقدم من مكتب 
عن  حاليًا،  البالد  في  الوضع  عن  الدولي  األمن 
نوع  من  طرابلس  جنوب  في  ألغام  »استخدام 
زُرع  وقد  ليبيا.  في  مثيل  لها  يشهد  لم  وبكميات 
تشكل  بطريقة  وشغل  األلغام  هذه  من  العديد 

تهديدًا للمدنيين«.
يوليو  بداية  إلى  مايو  نهاية  من  الفترة  وفي 
في جنوب طرابلس  49 شخصًا  مقتل  ورد   ،2020
هذا  نتيجة  آخرين   93 من  يقرب  ما  وإصابة 
العام  المدعي  مكتب  وفق  لأللغام،  االستخدام 
بالمحكمة الذي أشار إلى تلقيه »معلومات موثوق 
بها تفيد بأن قوات من ترهونة مرتبطة بالجيش 
بما  بارتكابها جرائم خطيرة  ادعى  الليبي  الوطني 

في ذلك القتل والخطف واالختفاء القسري والنهب 
وتدمير الممتلكات«.

المقابر الجماعية
كما لفت التقرير إلى استخراج جثث من المقابر 
الجماعية التي اكتشفت مؤخرًا في ترهونة وجنوب 
جثث  »وكانت  جثة،   100 على  والعثور  طرابلس، 
عديدة مقيدة اليدين ومعصوبة العينين«. وتابع: 
الجيش  قوات  بأن  يدعى  التي  الجرائم  في  »تكرر 
على  هجومها  أثناء  في  ارتكبتها  الليبي  الوطني 
الهجمات  مع  يتسق  العنف  من  نمط  طرابلس 

السابقة التي نفذت منذ العام 2014«.
وقــوات  الليبي  الوطني  »الجيش  أن  ــر  وذك
غارات جوية عشوائية، وخطفوا  نفذوا  به  مرتبطة 
وارتكبوا  االحتجاز،  مرافق  في  وعذبوهم  أشخاصًا 
جرائم االختفاء القسري، ونفذوا عمليات قتل خارج 
في  المدنيين  ممتلكات  ونهبوا  القضاء،  نطاق 

بنغازي ودرنة وأجدابيا ومرزق وسرت«.

العنف ضد المتظاهرين
وقال مكتب المدعي العام إنه تلقى »معلومات 
البالد  شــرق  مــن  كــل  فــي  بميليشيات  تتعلق 
شاركوا  الذين  المتظاهرين  تستهدف  وغربها 
مدن  عدة  في  للفساد  مناهضة  مظاهرات  في 
األمن  قوات  واستخدمت  البلد«.  أنحاء  شتى  في 
العنف، في 23 أغسطس 2020، ضد المتظاهرين 
واحتجزت  واعتقلت  وطــرابــلــس  ــة  ــزاوي ال فــي 

اعتقال  إلى  الفتًا  التقرير،  حسب  تعسفيًا،  مدنيين 
أربعة  وقتل  الماضي  يوليو   12 في  متظاهرين 

مدنيين في مدينة هون.
بأن  تزعم  عامة  »تقارير  وجود  إلى  أشار  كما 
انتقدوا  أشخاصًا  واحتجزت  خطفت  ميليشيات 
أو  االحتجاجات  أثناء  في  الليبي  الوطني  الجيش 
التواصل االجتماعي. وقد تأكدت هذه  عبر وسائل 
التقارير العامة من خالل معلومات تلقاها المكتب 

أثناء تحقيقاته«.

خطف سهام سرقيوة
ودعا المكتب السلطات المدنية والعسكرية في 
مكان  بشأن  التحقيق  إلى  أخرى  مرة  ليبيا  شرق 
المنتخب  العضو  سرقيوة،  سهام  النائبة  وجود 
من  خطفها  منذ  اختفت  التي  النواب،  مجلس  في 

منزلها في بنغازي يوم 17 يوليو 2019.
محكمة  من  حكم  بصدور  المكتب  ــب  ورح
إيطالية على ثالثة أفراد بالسجن 20 سنة لجرائم 
أنه  مؤكدًا  الزاوية،  في  مهاجرين  ضد  ارتكبت 

المهاجرين  يتلقى معلومات موثوقًا بها عن  الزال 
الذين يدعى أنهم يحتجزون في ظروف ال إنسانية 
»يلحظ  وأضــاف:  االحتجاز.  مراكز  في  ويعذبون 
التي  االقتصادية  العقوبات  رغم  أنه  بقلق  المكتب 
الدباشي،  عمر  أحمد  السيد  على  المجلس  فرضها 
في  ضلوعه  استمرار  إلى  تشير  تقارير  ثمة  فإن 
المهاجرين.  ضد  جرائم  وارتكاب  بالبشر  االتجار 
به  مرتبطين  مسلحين  بأن  ادعاء  ذلك  ويشمل 
350 مهاجرًا  2020 قرابة  28 سبتمبر  خطفوا في 
األسر  قيد  يزال  ال  أكتوبر،   9 وحتى  بيوتهم،  من 

قرابة 60 مهاجرًا، من بينهم 24 طفاًل تقريبًا«.
األمرين  أن  المحكمة  أكدت  قريب،  سياق  وفي 
مصطفى  محمود  على  بالقبض  منها  الصادرين 
الرغم  على  اآلن،  حتى  ينفذا  لم  الورفلي  بوسيف 
بنغازي  في  شخصًا   43 وإعدام  بقتل  اتهامه  من 
كذلك  واألمر  »الكرامة«،  عملية  أثناء  حولها،  وما 
بتعذيب  المتهم  خالد،  محمد  للتهامي  بالنسبة 

أشخاص خالل العام 2011.
الورفلي  أن  نفسه،  التقرير  في  وأوضــحــت 
 2017 أغسطس   15 في  دعويان  ضده  ُأقيمت 
أمرين  المحكمة  وأصـــدرت   ،2018 يوليو  و4 
السلطات  أن  إلى  ينفذا، مشيرة  لم  عليه  بالقبض 
يسهال  »لم  العامة  القيادة  وقوات  ليبيا  شرق  في 
المحكمة، ولم يتخذا  إلى  أو تقديمه  القبض عليه 
المتهم  الجرائم  عن  لمساءلته  ملموسة  خطوات 
طليقًا  حرًّا  يزال  »ال  أنه  إلى  مشيرة  بارتكابها«، 
األمن  مجلس  بأن  المحكمة  ونبهت  بنغازي«.  في 

اعتمد في 26 فبراير من العام 2011 قرارًا بإحالة 
ذاته  العام  من  فبراير   15 منذ  ليبيا  في  الوضع 
الدولية،  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  إلى 
كل  المحكمة  من  ــادة  إف ــدار  إص إلــى  دعــا  كما 
التقرير.  هذا  إزاء  المتخذة  باإلجراءات  أشهر  ستة 
للمحكمة  العام  المدعي  مكتب  أن  إلى  ولفتت 
»تذكير  على  الدول  جميع  حث  الدولية  الجنائية 
صالح  عقيلة  السيد  فيهم  بمَن  البارزين،  القادة 
والسيد  الليبي  الوطني  للجيش  األعلى  القائد 
باتخاذ جميع  الصاعقة،  آمر قوات  ونيس بوخمادة 
الورفلي  السيد  على  للقبض  الالزمة  الخطوات 

وتقديمه إلى المحكمة«.
عاتق  على  الواقع  »االلتزام  إلى  التقرير  ونبه 
نظام  من   28 المادة  بموجب  العسكريين  القادة 
القوات  ارتــكــاب  قمع  أو  بمنع  األســاســي  ــا  روم
في  تدخل  جرائم  الفعلية  لسيطرتهم  الخاضعة 
للتحقيق  مرتكبيها  إخضاع  أو  المحكمة  اختصاص 
األوروبي  االتحاد  أن  إلى  أشار  كما  والمقاضاة«. 
فرض عقوبات اقتصادية في 21 سبتمبر الماضي 

على الورفلي التهامه بارتكاب جرائم في ليبيا.
اسم  المحكمة  ذكرت  الورفلي،  إلى  وإضافة 
األمن  جهاز  رئيس  خالد  محمد  التهامي  اللواء 
الرغم  على  طليقًا،  يزال  ال  الذي  السابق،  الداخلي 
من  أبريل   18 في  عليه  بالقبض  أمر  صدور  من 
»جرائم  عن  مسؤواًل  لكونه  وذلك   ،2013 العام 
خطيرة، من بينها تعذيب أشخاص في الفترة من 

15 فبراير إلى 24 أغسطس 2011«.

االمتحانات  لجان  جميع  على  تعميمًا  ــوزارة  ال
لقاعات  بهواتفهم  الدخول  من  الطالب  لمنع 
اإلثنين،  بيان  في  ــوزارة  ال وقالت  االمتحان. 
الميدانية  ــارة  ــزي ال ــالل  خ مــن  لــوحــظ  ــه  إن
دخــول  لالمتحانات  العليا  اللجان  ألعــضــاء 
االمتحان  قاعات  إلى  النقال  بهواتف  الطالب 
باإلنترنت  االتصال  عبر  الغش  في  واستخدامها 
أن  مؤكدة  البعض،  بعضهم  مع  والتواصل 
الئحة  75 من  للمادة  مخالفة صريحة  يعد  ذلك 

العام. التعليم  شؤون  تنظيم 
لجان  كافة  على  تعميمًا  ــوزارة  ال ووجهت 
الهواتف  اصطحاب  بمنع  والمراقبة  النظام 
مشددة  االمتحانات،  قاعات  ــل  داخ النقالة 
وأعضاء  رئيس  ستشمل  »العقوبات  أن  على 
اإلهمال  بتهمة  والمالحظين  المراقبة  لجنة 
األحد  وبــدأت  الواجبات«.  أداء  في  والتقصير 
 2019- للعام  الثانوية  الشهادة  امتحانات 
التعليم  لــوزارة  التابعة  المدارس  في   2020
احترازية  ــراءات  إجـ وســط  الــوفــاق،  بحكومة 
إذ  المستجد«،  »كورونا  فيروس  من  للوقاية 
ألفًا   70 الممتحنين  الطالب  عدد  إجمالي  بلغ 
و504  ألفًا   54 إلــى  موزعين  طالبًا،  و464 
و703  ألفًا  و15  العلمي،  القسم  في  طالب 
طالب  عدد  بينما  ــي،  األدب القسم  في  طالب 
المعلمين  ودبلوم  طالبًا،   247 الديني  التعليم 

فقط. عشرة طالب 
والتصدي  الوقاية  إجـــراءات  صعيد  وعلى 
السريعة  االستجابة  فــريــق  أجـــرى  لــلــوبــاء، 
الثالثاء،  تاجوراء،  ببلدية  والتقصي  والرصد 
امتحانات  لجان  مقار  على  ميدانية  جولة 
إطار  في  وذلك  بالبلدية،  الثانوية  الشهادة 
واإلجــراءات  الوقائية  التدابير  ومتابعة  تنفيذ 

باالمتحانات. الخاصة  االحترازية 
عبر  تاجوراء،  بلدية  تعليم  مراقبة  وقالت 
أجرى  الفريق  إن  »فيسبوك«،  بموقع  صفحتها 
بمقار  الثانوية  الشهادة  لجان  ألعضاء  مسحات 
المحافظة  إطار  في  وذلك  االمتحانية،  اللجان 
والطالب  اللجان  أعضاء  وسالمة  صحة  على 

الممتحنين.
تضمن  الــخــطــوة  ــذه  ه أن  ــى  إل وأشـــارت 
إن  مصابة  ــاالت  ح ألي  المبكر  »االكــتــشــاف 
في  االمتحانات  سير  على  وتحافظ  ــدت،  وج

وسليمة«. آمنة  أجواء 

الكبير  الفقد  هذا  مرارة  تصف  أن  الكلمات  تعجز 
رحمه  واحد.  فيه  العزاء  الكبيرة.  الوطنية  والخسارة 

اهلل رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته«.
تكريم  على  الدولة  في  رسمية  جهات  وحرصت 
النواب  مجلس  رئيس  قرر  حيث  الراحل،  اللواء  اسم 
صالح،  عقيلة  الوطني«  للجيش  األعلى  »القائد 
الراحل  الخاصة  القوات  إدارة  آمر  ترقية  الثالثاء، 

اللواء ونيس عبدالكريم بوخمادة إلى رتبة فريق.
مجلس  لرئاسة  اإلعالمي  المستشار  وبحسب 
قرارًا  صالح  أصدر  فقد  المريمي،  فتحي  النواب، 
فريق  لرتبة  بوخمادة  ترقية  بشأن  استثنائيًا، 
التي  العسكرية  وجهوده  الوطنية  لمواقفه  »تقديرًا 
اإلرهاب  ومحاربة  الوطن  عن  الدفاع  في  بذلها 

والفوضى في البالد«، بحسب بيان رسمي.
ومن جانبه، قاد قائد قوات القيادة العامة، المشير 
خليفة حفتر، وفدًا لتقديم واجب العزاء إلى أسرة آمر 
في  بوخمادة،  ونيس  الفريق  الخاصة  القوات  إدارة 
»القيادة  صفحة  ونشرت  المقزحة.  بمنطقة  منزلهم 
صورًا  الليبية«،  العربية  المسلحة  للقوات  العامة 
أصدر  كما  العزاء.  واجب  تقديم  خالل  الوفد  تظهر 
القوات  إدارة  آمر  باعتبار  يقضي  قرارًا  الثالثاء،  حفتر، 
الخاصة التابعة للقيادة العامة الراحل الفريق ونيس 

بوخمادة »شهيداً بالقوات المسلحة«.
بموقع  صفحتها  عبر  العامة  القيادة  وقالت 
الفريق  قدمه  لما  نظرًا  جاء  القرار  إن  »فيسبوك« 
التي  اإلرهــاب  على  الحرب  »في  بوخمادة  ونيس 
أبطال  رفقَة  النظير  منقطعة  بشجاعة  خاضها 

القتال المختلفة«. القوات المسلحة في محاور 
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القاهرة - الوسط

مديرية  إلى  األعمال  بهذه  قاموا  من  تسليم 
بالمدينة. األمن 

الموقتة،  الحكومة  أعلنت  قريب،  سياق  في 
الخطة  إلعــداد  المشكلة  اللجنة  أن  اإلثنين، 
الجاري  نوفمبر   14 يــوم  حــددت  التعليمية 
الخطة  وفق  الدراسي  العام  النطالق  موعدًا 
مجلس  رئيس  واعتمدها  قبلها،  من  الموضوعة 

الثني. عبداهلل  الموقتة  الحكومة 
في  الثني  عقده  اجتماع  خــالل  ذلــك  جــاء 
في  ــوزراء  الـ مجلس  رئــاســة  بــديــوان  مكتبه 
الدكتور  التعليم  ــر  وزي مــع  بنغازي  مدينة 
استعراض  جــرى  إذ  واللجنة،  بومريز  فــوزي 
ظل  في  المقبل  الدراسي  العام  انطالق  خطة 

»كورونا«. جائحة  مواجهة 
الحكومة  عن  صــادر  صحفي  بيان  وحسب 
االٔمـــداد  لجهاز  ــاز  ــع االٔي »تــقــرر  الموقتة، 
الطالب،  حماية  احتياجات  كافة  لتوفير  الطبي 
من  التعليمية  العملية  في  المشتركة  والعناصر 
الوباء«. بهذا  االٔصابة  من  الوقاية  مستلزمات 

توفير  حيال  العاجل  »التنسيق  الثني  وطلب 
التدريس  عالوة  لصرف  الالزمة  المالية  التغطية 
التعليمية  المراحل  بكافة  للمعلمين  المقررة 
ونقل  ومناولة  كمصروفات  مالية  مبالغ  وتوفير 

المدارس«. على  المدرسي  الكتاب  وتوزيع 
بحكومة  التعليم  وزارة  رصدت  المقابل،  في 
الشهادة  امتحانات  في  الطالب  دخول  الوفاق، 
النقال  بهواتف   -2020  2019 للعام  الثانوية 
»الغش  في  واستخدامها  االمتحان  قاعات  إلى 
ــدرت  أص فيما  بــاإلنــتــرنــت«،  ــال  ــص االت عبر 

أسرة  إلى  التعازي  »أحر  الدباشي،  إبراهيم  السفير 
وجميع  ورفاقه،  وأصدقائه  بوخمادة  ونيس  اللواء 
للوطن  عاش  المسلحة.  القوات  وجنود  ضباط 
األنانية  عن  بعيدًا  وتواضع  بشجاعة  واجبه  وأدى 
يتغمده  أن  اهلل  أســأل  الشخصية.  والطموحات 
إنا  األعلى.  الفردوس  يسكنه  وأن  رحمته  بواسع 
الليبي  اإلعالمي  كتب  كما  راجعون«.  إليه  وإنا  هلل 
من  وبطل  البار  ليبيا  ابن  »وفاة  شمام:  محمود 
اليوم.  بوخمادة  ونيس  اللواء  فبراير  ثورة  أبطال 

●  اجتماع لفرق الرصد واالستجابة مع مدير مركز مكافحة األمراض د. بدر الدين النجار

الماضي. أكتوبر  من  الثاني  الجمعة،  يوم  فجر 
السريعة  واالستجابة  التقصي  فرق  وأعربت 
التي  التخريبية  »األعمال  لهذه  تعجبها  عن 
اعتذارها  عن  معبرة  الــمــواطــن«،  تخدم  ال 
ذلك  مرجعة  عملها،  إيقاف  عن  للمواطنين 
بيان  حسب  وذلك  بالكامل،  المبنى  تهالك  إلى 

وليد. بني  في  الصحية  الخدمات  إلدارة 
في  النار  األحد،  مساء  مجهولون،  أضرم  كما 
كما  العام،  وليد  بني  بمستشفى  اإلدارة  مبنى 
ما  على  المستشفى،  داخل  النار  بإطالق  قاموا 

المبروك. محمد  الدكتور  العام،  المدير  أفاد 
»الوسط«  إلى  تصريح  في  المبروك  وحمل 
البلدي  والمجلسين  األمنية  الجهات  كافة 
حرق  مسؤولية  ورفلة  لقبائل  واالجتماعي 
في  العام  وليد  بني  مستشفى  إدارة  مبنى 
العاملين  على  الرصاص  وإطالق  النهار،  وضح 

المستشفى. داخل  واألطباء 
األمنية  الجهات  صمت  المبروك  واستغرب 
من  حيال  واالجتماعي  البلدي  والمجلسين 
عن  الجهات  وغياب  بـ»المخربين  وصفهم 
خصوصًا  المستشفى  تأمين  في  بدورها  القيام 

في  العمل  وقاد   ،2011 فبراير  ثوار  صفوف  إلى 
ثم  الشرقية،  بالجبهة  عدة  محاور  على  الميدان 
البالد  غرب  جنوب  سبها  عمليات  آمر  منصب  تولى 
اللواء  القذافي. عُرف  في أعقاب إطاحة نظام معمر 
الجيش  قوات  إلقحام  المناهض  بموقفه  الراحل 
التي  عباراته  ومن  المدنيين،  مع  مواجهات  في 
من  وال  أهلنا  عوائد  من  »ليس  الليبيون:  يحفظها 
مطاردة  بحجة  الناس  بيوت  نقصف  أن  أخالقنا 

المارقين«.

النسائي  العنصر  من  طبية  عناصر  هناك  أن 
رادع  وجود  لعدم  العمل  إلى  الرجوع  رفضت 

الوحيد«. الطبي  الحرم  داخل  أمني 

 ،2014 العام  في  الكرامة«  »عملية  إطالق  عقب 
تحت  الخاصة  القوات  كتائب  توحيد  جهود  قاد 
وحاز  العامة«،  »القيادة  قوات  في  »الصاعقة«،  راية 
بعد  الصاعقة«،  و»أســد  األسمر«،  »الفهد  لقبي 
في  المسلحة  للجماعات  التصدي  في  البارز  دوره 
 2018 العام  في  بوخمادة  وتولى  وبنغازي.  درنة 
ضبط  بهدف  الجنوب«؛  عمليات  »مجموعة  قيادة 

وحفظ األمن بمنطقة الجنوب الغربي للبالد.
التواصل  مواقع  عبر  ونشطاء  ليبيون  كتاب  رثاه 

والمجلس  البلدي  المجلس  المبروك  وطالب 
المسؤولية  تحمل  ــرورة  ــض ب االجــتــمــاعــي 
ــرورة  وض جــرى  ما  حيال  الكاملة  القانونية 

محمد  الليبي  للكاتب  تدوينة  في  وجاء  االجتماعي. 
على موقع »فيسبوك«:  عبر حسابه  العمامي  عقيلة 
لمن  هنيئًا  بالدنا.  كنخيل  واقفًا  يرحل  لمن  »هنيئًا 
عليه.  يترحم صيته  لمن  هنيئًا  كلها.  تنعاه مدينته 
هنيئًا لمن لم نسمع عنه إال كل الخير. يتوالك اهلل 
ويسكنك  رحمته،  بواسع  الزاهد  اللواء  سيادة  يا 
المرحوم ونيس  العزاء لذوي  فسيح جناته، وخالص 

بوخمادة ولبالدنا كافة«.
وكتب مندوب ليبيا السابق لدى األمم المتحدة، 

●  رئيس الحكومة الموقتة عبد اهلل الثني خالل مناقشة خطة العام الدراسي الجديد

إجراء مسحات في مقار لجان 
امتحانات الثانوية.. والحكومة 

الموقتة تعلن انطالق العام 
الدراسي في الرابع عشر

من نوفمبر الجاري

وفاة المصور الصحفي الشاب سند سليمان شنب عن عمر 24 سنة بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس »كورونا«

●  عسكريون في جنازة اللواء ونيس بوخمادة ●  اللواء الراحل ونيس بوخمادة

●  جانب من المظاهرات األخيرة في ليبيا احتجاجا على الفساد وتردي الخدمات
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على مدار أربع جلسات برعاية أممية

أكدت »استقاللية عملها«

رؤية نسائية ليبية ملسارات الحل واملصالحة والعدالة االنتقالية في البالد

»تأسيسية الدستور« تحتج ضد آليات مقترحة للمسار الدستوري

المرتقب  الليبي  السياسي  الملتقى  مسار  ضمن 
تونس،  في  الــجــاري  الشهر  من  التاسع  في 
توصيات  ليبيا،  في  للدعم  األممية  البعثة  أعلنت 
الماضي،  الشهر  ُأجريت  تشاورية  جلسات  أربع 
أهمية  حول  المرئي  االتصال  تقنية  خالل  من 
المرحلة  في  الليبية  للمرأة  الفعالية  المشاركة 

المقبلة.
االستشارية  الجلسات  هــذه  في  وشــاركــت 
والمبادرات  والتكتالت  األحزاب  من  سيدة   120
من  والناشطات  واألكاديميات،  السياسية، 
في  والخبيرات  واإلعالميات  المدني،  المجتمع 
يمثلن  مشاِركات  الجلسات  وضمت  القانون. 
النازحات  من  وكذلك  والتبو،  والطوارق  األمازيغ 
في  الشابات  مشاركة  نسبة  وبلغت  والمغتربات. 
نشرته  بيان  وفق   ،%  40 يقارب  ما  الجلسات 
اإلنترنت،  شبكة  على  موقعها  عبر  البعثة 

اإلثنين.
الممثلة  جانب  من  بإحاطة  الجلسات  بدأت 
ليبيا  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة 
استعرضت  التي  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة 
االقتصادي  المسارات  في  المستجدات  آخــر 
والعسكري والسياسي، وكذلك في مجالي حقوق 

اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.
وتساؤالت  استفسارات  على  وليامز  وأجابت 
إلى مطالبهن والتوصيات  المشاِركات واستمعت 
الحوار  ملتقى  إلى  إيصالها  في  يرغبن  التي 
على  المشاِركات  وتوافقت  الليبي.  السياسي 
ومشاركة  تمثيل  أهمها:  المطالب،  من  جملة 
التشريعية  السيادية،  المناصب  في  النساء 
 ،%  30 عن  تقل  ال  بنسبة  والخدمية،  والتنفيذية 
الجديد  االنتخابات  قانون  يشتمل  أن  وضرورة 

.% 30 حصة نسائية بنسبة ال تقل عن 
خالل  التوصيات  ــذه  ه اســتــعــراض  وجــرى 
الحوار  لملتقى  األول  االفــتــراضــي  االجتماع 
أكتوبر   26 يوم  عقد  الذي  الليبي،  السياسي 
المشاركين  على  توزيعها  المقرر  ومن   ،2020
المزمع  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  في 
تونس  فــي   2020 نوفمبر   9 بتاريخ  عقده 
وشجعت  الحوار.  طاولة  على  مناقشتها  لتتم 
نفوذهن  استخدام  على  المشاِركات  وليامز 
ملتقى  في  والمشاِركات  المشاركين  إلقناع 
بهذه  األخذ  يتم  حتى  الليبي  السياسي  الحوار 
فعالة  مشاركة  يضمن  بما  والمطالب  التوصيات 
وفق  بالدها،  مستقبل  صياغة  في  الليبية  للمرأة 

البعثة. نص بيان 
تلك  نصوص  ــرز  أب نستعرض  يلي  وفيما 
ما  منها  شتى،  محاور  شملت  التي  التوصيات 
المرحلة  خالل  التنفيذية  السلطة  بعمل  يتعلق 

المقبلة.
ومشاركة  »تمثيل  إلــى  المشاِركات  دعــت 
والتشريعية  السيادية  المناصب  في  النساء 
الخصوص  وجه  وعلى  والخدمية  والتنفيذية 
الحياة  والتبو، والطوارق في  األمازيغ،  النساء من 
تهميش  أو  إقصاء  دون  واالقتصادية  السياسية 
القيادية بنسبة ال  المناصب  وتمكين حقهن في 

.»% 30 تقل عن 

معايير اختيار الشخصيات في السلطة التنفيذية
اختيار  معايير  »توضيح  التوصيات:  وشملت 
واألجهزة  التنفيذية  السلطة  في  الشخصيات 
السياسي  الحوار  تنبثق من  التي سوف  السيادية 
المحاصصة  عن  االبتعاد  ضــرورة  مع  المقبل. 
مرشحي  في  االختيارات  في  والجهوية  القبلية 
بالسلطات  المختلفة  المراكز  وفــي  الــحــوار 
التنفيذية  المقبلة«. وطالبت بأن تكون للسلطة 
ويمكن  مــشــروطــة  زمنية  »مـــدة  الــجــديــدة 
القانون، ويجب أن  محاسبتهم ومقاضاتهم أمام 
على  وبناء  المحاصصة  عن  بعيدًا  اختيارهم  يتم 
المستقبل،  ألخطاء  تفاديًا  والقدرات  الخبرات 
السلطة  فــي  الــنــســاء  تعيين  يتم  أن  على 
للنساء  الريادي  الدور  التركيز على  مع  التنفيذية، 
قيادة  على  القادرات  التكنوقراط  من  المؤهالت 
وعدم  وخدمية،  وبنيوية  اقتصادية  قطاعات 

حصرهن في الشؤون االجتماعية«.
حال  »في  أنه  على  كذلك  التوصيات  ونصت 
وكذلك  الرئاسي  للمجلس  رئيس  اختيار  تم 
حتى  امــرأة  النواب  أحد  تكون  بأن  الحكومة 
القرار  صنع  في  يسهم  حقيقيًا  تواجدًا  نضمن 
االتفاق  مخرجات  أحدى  إن  حيث  الدولة،  وبناء 
تمكين  وحدة  تعيين  كان  بالصخيرات  السياسي 

المرأة بالمجلس الرئاسي«.

إعادة تشكيل وحدة تمكين المرأة
بتلك  يتعلق  فيما  المشاِركات  وأوضــحــت 
السلطة  تحت  ــدة  ــوح ال ــع  وض أن  النقطة، 
أعمالها،  في  سلبيًا  أثر  الدولة  في  التنفيذية 
أجندة  على  تكون  بأن  نوصي  »فإننا  وعليه 
وحدة  تشكيل  إعادة  التالي:  السياسي  الحوار 
ذوات  من  نساء  ثالث  لتشمل  المرأة  تمكين 
وقادرات  سياسيًا،  مستقالت  المجال،  في  الخبرة 
مهمتهن  وتكون  األرض،  على  تغيير  صنع  على 
االستراتيجي  المقترح  وتعديل  تكييف  الرئيسية 
دعم  مكتب  مع  ليبيات  قياديات  قبل  من  المعد 
وحدة  إلنشاء   2015 سنة  في  البعثة  في  المرأة 
للمرأة  مجلس  إلنشاء  مقترح  إلى  المرأة  تمكين 

مستقل ويتبع السلطة التشريعية«.
التشريعية  الصفة  »إنهاء  إلى  دعــون  كما 
الحالية،  التشريعية  المجالس  عن  المطلقة 
بإصدار  محدود  تشريعي  دور  على  واإلبــقــاء 
بالمرحلة  العالقة  ذات  الموقتة  التشريعات 
باالستفتاء  المعنية  األخص  وعلى  التمهيدية 
تكون  وأن  العامة،  واالنتخابات  الدستور  على 
تعنى  ــالح،  إصـ حكومة  الــقــادمــة  الحكومة 
المواطنين  معاناة  لرفع  الخدمية  بالملفات 
نضمن  حتى  المواطن  لــدى  الثقة  وإلعـــادة 
الدستور،  على  االستفتاء  في  حقيقية  مشاركة 
وواضحة  حاسمة  طريق  خارطة  إصدار  وكذلك 
الهشاشة  مؤشرات  تعالج  زمنية  بفترة  ومحددة 
في  واالختالف  للجدل  قابلة  غير  وتكون  للدولة 
بنود  لتنفيذ  كمراقبات  النساء  وإشراك  التفسير، 

االتفاق«.
ضمانات  »وضع  إلى  كذلك  التوصيات  ودعت 
على  االستفتاء  قبل  والسياسي  األمني  لالستقرار 
دستور  لخروج  المالئمة  البيئة  لتهيئة  الدستور 

الدستور  مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  أرسلت 
للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  رئيس  إلى  االثنين،  خطابا، 
البعثة  عرضته  ما  حول  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة،  ليبيا  في 
عبر  البالد  في  الدستوري  المسار  بشأن  للرأي  استطالع  من 

.2020 أكتوبر   30 بتاريخ  الشامل  السياسي  الحوار  منصات 
مع  يتوافق  ال  اإلجراء  »هذا  أن  خطابها  في  الهيئة  ورأت 
سبتمبر   15 بتاريخ  الصادر   2542 رقم  األمن  مجلس  قرار 
أن  إليها  أوكــل  والتي  البعثة،  واليــة  تمديد  بشأن   2020
الليبية؛  االنتقالية  العملية  من  الالحقة  المراحل  )دعم  تتولى 
ذلك  االنتخابات(،  وتنظيم  الدستورية  العملية  ذلك  في  بما 
تلك  هي  السياق  هذا  في  الدستورية  بالعملية  المقصود  أن 
دعمها،  في  المتحدة  األمــم  بعثة  ساهمت  التي  العملية 
والتي   ،2014 سنة  في  التأسيسية  الهيئة  انتخاب  من  ابتداء 
 29 بتاريخ:  الدستور  مشروع  على  التصويت  إلى  أفضت 
مراحلها  آخر  استكمال  حين  إلى  مستمرة  وهي   ،2017 يوليو 
وفق  العام«،  االستفتاء  على  المنجز  الدستور  مشروع  بعرض 

منه. نسخة  على  »الوسط«  الذي حصلت  الخطاب  نص 
خيارات  عرض  حال  بأي  للبعثة  يجوز  »ال  أنه  الهيئة  ورأت 

مشروع  على  القفز  إلى  تؤدي  قد  المسار،  هذا  تناقض  أخرى 
أو  الشعب،  قبل  من  منتخبة  هيئة  قبل  من  المنجز  الدستور 
دستور  لتبني  طرحها  خالل  من  يتبين  ما  وهو  عليه،  تشجع 
على  عرضه  قبل  الدستور  مشروع  تعديل  خيار  إعطاء  أو  آخر، 
من  غيرها  أو  البعثة  اختصاص  عن  يخرج  إجراء  في  االستفتاء، 
األمم  منظمة  مقاصد  مع  يتنافى  وبشكل  األخرى،  الجهات 

ليبيا«. في  الديمقراطي  التحول  لدعم  ومساعيها  المتحدة 
الدستور مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  استقاللية 

وأكد الخطاب الموقع من رئيس الهيئة الجيالني عبدالسالم 
معقب  وال  عليها  »ال سلطان  وأنه  الهيئة«،  »استقاللية  ارحومة 
على  »وتأسيسا  وأضــاف:  الشعب«.  قبل  من  إال  أعمالها  على 
التعقيب  في  الحق  خارجية  أو  داخلية  جهة  ألي  فليس  ذلك، 
عبر  الشعب  قبل  إال من  التأسيسية؛  الهيئة  إليه  انتهت  ما  على 
استفتاء عام، وأن الهيئة هي صاحبة االختصاص األصيل بإجراء 
أي تعديالت على مشروع الدستور المنجز فقط، بعد طرحه على 
الشعب،  قبل  من  )بال(  عليه  التصويت  نتيحة  وكانت  االستفتاء، 

وفقا لما نص عليه اإلعالن الدستوري الموقت«.
ال  أنه  نؤكد  »عليه،  التأسيسية:  الهيئة  خطاب  وواصل 
جهة  أي  قبل  من  الدستور  لمشروع  تعديل  أي  إجراء  يجوز 
عرضه  قبل  نفسها،  التأسيسية  الهيئة  ذلك  في  بما  كانت 
اعتبارا  الليبي  للشعب  ملكا  صار  كونه  العام،  االستفتاء  على 
وله   ،2017/7/29 بتاريخ  الهيئة  قبل  من  اعتماده  تاريخ  من 

أو ال«. بنعم  فيه  الفصل  وحده كل 
االلتزام  بـ»ضرورة  األممية  البعثة  الهيئة  طالبت  كما 
ذات  األمن  مجلس  قرارات  وفق  الدستورية  العملية  بمسار 
»مراعاة  كافة  الوطنية  باألطراف  كذلك  وأهابت  الصلة«، 
المسار  واحترام  التأسيسية،  الهيئة  واختصاصات  طبيعة 
الدستوري  اإلعــالن  عليه  نص  ما  وفق  المحدد  الدستوري 

الليبي«. القضاء  وأحكام  مبادئ  عليه  استقرت  وما  الموقت، 

من  وغيره  السياسي  الحوار  ملتقى  مخرجات 
الحماية  آليات  تعزيز  ضرورة  وكذلك  المسارات، 
خطط  ووضع  نجاحها،  لضمان  المخرجات  لهذه 
عدم  لحالة  أو  ــارئ  ط ألي  تحسبا  وضــوابــط 

االتفاق«.
يتم  ما  »يصاغ  أن  على  كذلك  النص  وتم 
الليبي  الــحــواري  المنتدى  في  عليه  االتــفــاق 
من  عليه  التوقيع  ويعتبر  جديدًا،  اتفاقًا  بصفته 
لإلعالن  تعديل  بمثابة  فيه  المشاركين  قبل 
استشارية  لجنة  إنشاء  مع  الموقت،  الدستوري 
لتعميم  وذلــك  للبعثة،  الخبيرات  النساء  من 
ومخرجات  مدخالت  في  االجتماعي  النوع  منظور 
المسارات  وكل  الليبي،  السياسي  الحوار  ملتقى 
ودعت  برلين«.  اتفاقية  من  المنبثقة  واللجان 
»تقديم  إلى  المتحدة  األمم  بعثة  التوصيات 
تجاوزات  من  الحد  لضمان  واضحة  ضمانات 
وعدم  البالد،  في  المقبلة  السياسية  األجسام 
سياسية  مناصب  تولوا  الذين  أولئك  ــاع  إرج

وتنفيذية في السابق دون مساءلة ومحاسبة«.
لهذه  األممية  البعثة  أعنتها  التي  المحاور 
االقتصادي،  المسار  أيضًا،  شملت  التوصيات، 
المرأة  مشاركة  ضمان  ضرورة  على  نصت  حيث 
النوع  منظور  وتعميم  المسار،  ذلك  في  الفعالة 
واالستراتيجيات  الخطط  كل  في  االجتماعي 
بين  للتنسيق  آلية  إيجاد  وكذلك  منه،  المنبثقة 
معينة  نقطة  في  وإدماجهم  المختلفة  المسارات 
أن  وأوضحت  متكاملة.  سياسية  لرؤية  للتوصل 
الجانب االقتصادي يلعب دورًا أساسيًا في األزمة 
الحرب  اقتصاد  خــالل  من  الليبية  السياسية 
واالنقسامات  الفوضى  حالة  على  يتغذى  الذي 
االقتصادي  المسار  دمج  دون  وعليه  السياسية، 
ستكون  المسارات  هذه  نتائج  فإن  بالسياسي 

مبتورة ومشوهة.
التنسيق  ضرورة  إلى  المشاركات  خلصت  كما 
المبادرات  ومخرجات  االقتصادي  المسار  بين 
طريق  عــن  تــدار  التي  ــرى  األخـ االقتصادية 
المدارة  الوطني  الحوار  مبادرة  مثل  جهات 
الخبرات  من  مجموعة  بقيادة  الـ»إسكوا«  من 

الليبية.
سياسات  حزمة  تبني  على  أيضًا  النص  وجرى 
تخصيص  خــالل  مــن  ــك  وذل للمرأة،  داعــمــة 
مشاريع  لدعم  الحكومة  قبل  من  ميزانية سنوية 
والفتيات  المرأة  تمكين  وبرامج  واستراتيجيات 
ووضع  والمحلي،  الوطني  المستويين  على 
الخاص  القطاع  في  النساء  لدعم  وطنية  خطط 
في  بما  المالي،  الشمول  مجال  في  وباألخص 
لمساعدتهن  المصرفية  اإلجراءات  تيسير  ذلك 
الصغيرة  المشاريع  تمويل  ــى  إل للوصول 

ومتناهية الصغر.
كذلك  تطرقت  ــع  األرب النسائية  الجلسات 
ودعت  المرجوة،  االقتصادية  اإلصالحات  إلى 
وضع  على  التركيز  ــى  إل فيها  الــمــشــاِركــات 
الشفافية  لتعزيز  برامج  وتنفيذ  تشريعات 
العامة  المؤسسات  في  الرشيدة  والحوكمة 
لمكافحة  وطنية  استراتيجية  ووضع  والخاصة، 
ــراك  إش وضـــرورة  واإلدارة  المالي  الفساد 
البرامج  ــذه  ه وتنفيذ  تخطيط  فــي  النساء 
المصرفي  النظام  ــالح  وإص واالستراتيجيات، 
النقدية  السياسة  في  التشوهات  لمعالجة 
التنمية  عملية  ودعم  االقتصاد  وتنويع  والمالية، 
متكامل  برنامج  وضــع  وبالمثل؛  الشاملة، 
البطالة بين الشباب، من خالل  لمعالجة مشكلة 
استيعاب  قدرة  وتحديد  البطالة  معدالت  تحديد 
االحتياجات  وتوقعات  الحالية،  العمل  ســوق 
فرص  وتوفير  والشابات  الشباب  وتأهيل  للعمل 

عمل الئقة لهم.
تحديث  على  العمل  التوصيات:  وزادت 
تدعم  التي  االقتصادية  المؤشرات  واستحداث 
على  سليمة  أسس  على  السياسات  وضع  عملية 
المؤشرات  مثل  والطويل،  القصير  المديين 
الناتج  ومؤشرات  الخارجي،  لالستثمار  الداعمة 
الماضية،  السنوات  خالل  وتطوراته  المحلي 
أسبابه  ومعالجة  التضخم  معدل  وتحديث 

وتحديد طرق عالجه.
المشاِركات  دعــت  البلديات،  شــؤون  وإلــى 
قدرات  وتقوية  اإلداريــة  مركزية  الال  دعم  إلى 
فعليًا  وإشــراكــهــا  خبراتها  ــم  ودع البلديات 
على  الــمــوارد  وتــوزيــع  الخدمات  تقديم  في 
وتحديث  تطبيق  طريق  عن  وذلك  المواطنين، 
واالهتمام  التنفيذية،  ولوائحه   59 اإلدارة  قانون 
االقتصادية  باألقاليم  الخاصة  اللوائح  بتطوير 
عن  النفطية  للعائدات  عــادل  توزيع  لضمان 
وتوزيع  المناطق  حسب  المحلية  اإلدارة  طريق 
االقتصادية  التشريعية  األطر  ووضع  السكان، 
حسب  البلديات  في  األعمال  حاضنات  لتفعيل 

قانون اإلدارة المحلية.
التوصيات  نادت  االنتقالية،  العدالة  بند  وفي 
الــمــرور  قبل  أواًل  عليها  التركيز  ــضــرورة  ب
إلى  المرور  يمكن  فال  الوطنية،  للمصالحة 
قاموا  ممن  الجناة  محاسبة  قبل  المصالحة 
ومخالفة  اإلنساني  الدولي  القانون  بانتهاك 
الضرر  وجبر  الــدولــيــة،  واألعـــراف  القوانين 
المفقودات  لكل  ووضوح  شفافية  بكل  والعدالة 
المقابر  ضحايا  خاصة  الحرب،  ضحايا  وإنصاف 
ترهونة،  مدينة  فــي  النساء  مــن  الجماعية 
األموال  على  تعدى  من  كل  إدانة  على  والعمل 
على  التركيز  مع  القضاء  جهاز  ودعم  واألرواح، 
استقالليته  لضمان  الالزمة  التدابير  تعزيز 
سلطة  لفرض  الالزمة  البرامج  ووضع  وحياديته، 

القانون وإلزام الجميع بأوامر وأحكام القضاء.
فــرأت  المصالحة،  ملف  يخص  فيما  ــا  أم
اجتماعي  مسار  استحداث  ضرورة  المشاِركات 
على  يعمل  اجتماعية،  غايته  تكون  إنساني، 
حدث  الذي  الضرر  وجبر  الليبية،  الهوية  تنمية 
الكراهية  خطاب  ويعالج  االجتماعي،  للنسيج 
العرقي  التمييز  مثل  االجتماعية  الناحية  من 
أساسي  دور  للنساء  يكون  أن  على  والجهوي، 
المصالحة،  مسار  يتضمن  وأن  أسسه،  وضع  في 
والوساطة،  اإلنــســانــي،  االجتماعي  الجانب 

والمصالحة المحلية، وملف العدالة االنتقالية.
قيادات  التشاورية،  الجلسات  تلك  في  شارك 
والمجتمع  السياسية،  األحزاب  من  ليبية  نسائية 
وإعالميات،  وأكاديميات،  وحقوقيات،  المدني، 
بعثة  مــع  ــان  ــس اإلن حــقــوق  عــن  ــعــات  ومــداف
المسار  حول  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم 
وحقوق  واالقتصادي،  والعسكري،  السياسي، 

اإلنسان في البالد.

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

وضع  على  ويعمل  والتنفيذية  والتشريعية 
العدالة  وأسس  الدولة  لبناء  الالزمة  التدابير 
وإعادة  وطني  إنقاذ  لمشروع  وخطة  االنتقالية 

هيكلة مؤسسات الدولة«.
بدراسة  المطالبة  التوصيات،  شملت  كما 
تسوية  إليجاد  مماثلة  وتجارب  كولومبيا  تجربة 
نزع  لعملية  الرافضة  المسلحة  للتشكيالت 
مع  العسكرية  للمؤسسة  واالنضمام  السالح 
إلى  داعية  االنتقالية،  العدالة  مبادئ  مراعاة 
والعسكري  األمني  المسار  في  المرأة  »إدمــاج 
اللجان الفرعية«. وضمان مشاركتها الفعالة في 

ــب األمــنــي كــذلــك، أوصــت  ــان ــج ال ــي  وفـ
محددة  زمنية  ومدة  »آليات  بوضع  المشاركات 
التشكيالت  وإدماج  السالح  نزع  عملية  للتنفيذ 
وطنية  قوات  »تتوحد  أن  إلى  ودعت  المسلحة«، 
وجود  على  والتأكيد  والمنشأت  الموارد  لحماية 
أي  احتكار  تمنع  التي  واإلجــراءات  التشريعات 
الموارد  مصادر  خارجها  أو  السلطة  في  ان  طرف 
مسودة  »مراجعة  اقترحن  كما  الليبي«.  للشعب 
الصادر  السالح  ونزع  الميليشيات  تفكيك  قانون 
إمكانية  في  والنظر  العام،  الوطني  المؤتمر  عن 
التشكيالت  من  السالح  نزع  عملية  في  تطبيقه 
موحدة  أمنية  أجسام  واستحداث  المسلحة 

الليبي«. وضمها للجيش 
مطالبة  ــى  إل ـــع  األرب الجلسات  وخلصت 
المعرقلين  بمحاسبة  بااللتزام  األمن  »مجلس 
الخارجية  ــراف  األط من  ليبيا  استقرار  لعملية 
القوانين  حسب  دولية  عقوبات  عليهم  وفرض 
إطالق  وقف  عملية  ومراقبة  الدولية،  واألعراف 
حــددت  كما  ــات«.  ــراق ــت االخ ومحاسبة  الــنــار 
الحوار  انعقاد  آلية  حول  عامة  مبادئ  التوصيات 

الليبي. السياسي 
ومعايير  بالمشاركة  يتعلق  فيما  ونصت 
متخصصات  نساء  إشراك  »ضرورة  على  االختيار، 
وفي  المسارات  كل  في  ومستقالت  متمكنات 
بنود  في  جاء  كما  تسميتها،  سيتم  التي  اللجان 
و2122  و2106   1889 والقرارات   1325 القرار 
الفئات المهمشة  المتتمة له، مع األخذ باالعتبار 
واألقليات  ــة،  ــاق اإلع وذوي  المهجرات،  مــن 
األشخاص  اختيار  مراعاة  وجوب  مع  اللغوية. 
االقتصادية(  العسكرية،  )السياسية،  الخبرة  ذوي 
من  أي  تأثير  عــدم  لضمان  واستقالليتهم 

الفاعلة على األرض«. األطراف 
النساء  »إدراج  الــتــوصــيــات:  شملت  كما 
في  السياسي  العمل  في  الخبرة  ذوات  الحزبيات 
فئة  وإدراج  السياسية،  والبرامج  المبادرات  كل 
وتمثيلها  العمالية  واالتحادات  المهنية  النقابات 
نقابة  وباألخص  السياسي،  الحوار  جلسات  في 
ونقابة  للمحامين،  العامة  والنقابة  ليبيا،  عمال 
الشابات  إدراج  على  التأكيد  التدريس،  أعضاء 
الجديد  الجيل  تمثيل  لضمان  الشباب  مسار  في 
صنع  وعملية  الحالي  الحوار  في  النساء  من 
التصميم  مسائل  في  الفعالة  للمشاركة  القرار 

والحوكمة المستقبلية«.
ومخرجات  جلسات  ضوابط  يخص  فيما  أما 
المشاِركات  أوصت  فقد  السياسي،  الحوار  ملتقى 
الحوار  شفافية  »تعزيز  على:  الجلسات  في 
تصميم  كيفية  مشاركة  ــالل  خ مــن  الليبي 
بيان  ومشاركة  الــحــوار  وجلسات  المسارات 
حول  دوري  بشكل  الليبية  القنوات  على  صحفي 
لكل  الشرعية  على  والتركيز  الجلسات،  سير 

●  مشوار طويل قطعته الليبيات خالل سنوات الحرب بحثا عن سالم

الليبيين«. توافقي يضمن حقوق إلى جميع 
جاء  واالنتخابات،  بالدستور  يتعلق  وفيما 
االنتخابات  تحديد  إمكانية  »دراســـة  فيها: 
على  االستفتاء  بعد  والبرلمانية  الرئاسية 
للوصول  وذلــك  للدستور،  المعدة  المسودة 
وإنهاء  عليها،  االتفاق  يتم  دستورية  لقاعدة 
الدستور  إشكالية  وطرح  االنتقالية.  المراحل 
أي  حول  توافقي  لحل  والوصول  جدي،  بشكل 
المجتمع  ودعم  عليها،  االستفتاء  سيتم  مسودة 
حول  المجتمعية  النقاشات  تسيير  في  المدني 

عوائق  أي  تحديد  وأهمية  المقترحة.  المسودات 
لصياغة  جديدة  هيئة  أي  تشكيل  ضد  محتملة 
في  المشاركات  ورأت  الــدســتــور«.  مــشــروع 
الدستوري  المسار  »يدعم  أن  ضرورة  الجلسات 
مستقلة  كهيئة  للمرأة  أعلى  مجلس  إنشاء 
مع  التشريعية.  للسلطة  وتتبع  الدستور  يضعها 
في  األمثل  الدولة  شكل  على  االستفتاء  طرح 
يساعد  قد  سياسي  نظام  وأي  المرحلة،  هذه 
والــتــوازن  السياسي  االســتــقــرار  إحـــداث  على 
األقاليم  بين  ــاق  ــوف ال ويحقق  االقــتــصــادي 

شأن  وفي  غيره«.  أو  الفيدرالية  النظام  مثل 
بضرورة  أوصين  الثقة،  بناء  وتدابير  االنتخابات 
على  الجديد  االنتخابات  قانون  »يشتمل  أن 
ودعم   ،%  30 عن  تقل  ال  بنسبة  نسائية  حصة 
الليبي  الحوار  سير  حول  الرأي  استطالع  مبادرات 
المواطنين  إلشراك  الثقة  بناء  تدابير  وباألخص 
للحوارات،  شعبية  قاعدة  وبناء  العملية  في 
الملتقى  إلى  الذهاب  إمكانية  دراســة  وكذلك 
تعالج  مسارات  وضع  يتولى  الذي  الجامع  الليبي 
الدستورية  السلطات  فــي  اإلشكاليات  كــل 

●  آمال عريضة للمرأة الليبية في الجولة الراهنة من مفاوضات الحل السياسي

●  ستيفاني وليامز ●  ال يمكن الفصل بين المسارات الحالية للحل ومخرجات مؤتمر برلين الذي تناول األزمة الليبية

في حال تم اختيار رئيس 
للمجلس الرئاسي وكذلك 

الحكومة يجب النص على وجود 
امرأة ضمن النواب لإلسهام

في صنع القرار وبناء الدولة

ملف االنتخابات: ضرورة أن يشتمل 
القانون الجديد على حصة نسائية 

بنسبة ال تقل عن  %30

المطالبة بوضع ضمانات 
لالستقرار األمني والسياسي قبل 

االستفتاء على الدستور لتهيئة 
البيئة لخروج دستور توافقي

تخصيص ميزانية سنوية من قبل 
الحكومة لدعم مشاريع واستراتيجيات 

وبرامج تمكين المرأة والفتيات على 
المستويين الوطني والمحلي

البعثة األممية للدعم تعلن توصيات أربع جلسات تشاورية أجريت الشهر الماضي بمشاركة 120 سيدة من األحزاب والتكتالت والمبادرات والناشطات والخبيرات في القانون

●  شعار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
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إصابة الرئيس الجزائري بـ »كورونا«.. ومخاوف من وقوع كارثة في لبنان بسبب الوباء

●  الشيخ محمد بن راشد يتلقى 
لقاحا تجريبيا لفيروس كورونا

●  رجل في مقهى بوسط بيروت

●  المزارع المغربي حيدر وسط حقل ألشجار الليمون اليابسة في أغادير

●  فلسطينيون بعد هدم االحتالل مساكنهم بقرية طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

من  لبنان  في  الصحي  القطاع  في  مسؤولون  يحذر 
وباء »كوفيد  تفشي  محاربة  على صعيد  مقبلة  »كارثة« 
تقرها  رادعة  تدابير  تطبيق  عن  العجز  بسبب   ،»19  -
وسط  القصوى،  طاقاتها  المستشفيات  وبلوغ  الحكومة 
وضع اقتصادي متدهور ال يساعد في كبح جماح الفيروس.
وسجل لبنان منذ بدء تفشي الوباء في شهر فبراير أكثر 
وبعدما  وفاة.   600 من  أكثر  بينها  إصابة،  ألف   83 من 
نجحت الحكومة عبر إغالق عام مبكر في احتواء الموجة 
األولى، تسجل البالد مؤخرًا معدالت إصابة قياسية رغم 

عزل عشرات البلدات والقرى، بحسب »فرانس برس«.
حمد  األعمال  تصريف  حكومة  في  الصحة  وزير  ودعا 
أربعة  لمدة  البلد  في  عام  »إقفال  إلى  اإلثنين  حسن 
»مرحلة  بلوغ  عن  متحدثًا  صارمة«،  إجراءات  مع  أسابيع 
تجهيزها  يتم  التي  األسرة  »عدد  فيها  بات  خطيرة« 

بالكاد يكفي للحاالت المصابة«.
وقال خالل افتتاح مركز طبي في أقصى منطقة البقاع 
)شرق( األحد، »نحن اليوم أمام منعطف خطير جدًا وقاربنا 
المشهد الكارثي«. وكرر حسن مع مسؤولين في القطاع 
الجزئي  اإلقفال  تدابير  أن  إلى  مؤخرًا  اإلشارة  الصحي 
التي فرضتها الحكومة خالل األسابيع األخيرة على مئات 
لم  مرتفعة  إصابات  نسبة  سجلت  التي  والقرى  البلدات 
العام من  االلتزام  المرجوة، في ظل عدم  بالنتائج  تأتِ 
المواطنين المرهقين جراء أزمة اقتصادية ونقدية حادة.
وبدأ، منذ التاسعة من ليل اإلثنين، تطبيق حظر تجول 
تزامنًا  فجرًا،  الخامسة  حتى  يستمر  المناطق  كافة  في 
فيها  تقفل  أن  على  وبلدة  قرية  مئة  من  أكثر  عزل  مع 
ثمة  أن  إلى  حسن  ونبه  كافة.  والمؤسسات  المدارس 
»حاالت ال تجد أسرة في العناية الفائقة، يجب أن يؤخذ 

هذا األمر على محمل الجد«.
نهاية  في  العالمية  الصحة  لمنظمة  تقرير  وبحسب 
أكتوبر، فإن 88 % من األسرة في أقسام العناية الفائقة 

والبالغ عددها 306 كانت مشغولة.

قطاع صحي منهك
انفجار  بعد  خصوصًا  اليومي  اإلصابات  معدل  وازداد 
من  أكثر  مقتل  الى  أدى  الذي  المروع،  بيروت  مرفأ 
وساهم  بجروح،   6500 من  أكثر  وإصابة  شخص  مئتي 
خروج  بعد  خصوصًا  الهش  الصحي  القطاع  إرباك  في 
األضرار  جراء  الخدمة  من  األقل  على  مستشفيات  ثالثة 
المنظومة  انهيار  من  المسؤولون  ويخشى  الجسيمة. 

الصحية خصوصًا مع تسجيل إصابات مرتفعة في صفوف 
الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد 

مع استمرار ارتفاع عداد اإلصابات.
وتحمل وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة، التي 
لبنان،  في  االستشفاء  قطاع  من   %  80 من  أكثر  تشكل 
أعباء  تحمل  في  المطلوب  بالشكل  مشاركتها  عدم 
المستشفيات  أصحاب  نقيب  أن  إال  للفيروس.  التصدي 
الخاصة سليمان هارون ينفي »االتهامات«. ويتحدث عن 
»صعوبات جمة تواجهها المستشفيات للقيام بأكثر مما 
الوباء  انتشار  »شل  بعدما  الصعيد«  هذا  على  به  قامت 
التجهيز  على  قدرته  فأكثر  أكثر  وصعب  القطاع  طاقات 

الالزم الستقبال الحاالت«.
أعلن  الوباء،  لمتابعة  الوزارية  للجنة  اجتماع  وخالل 
استعداد  »إلزامية  على  االتفاق  تم  أنه  اإلثنين  حمد 
الخاصة«  اللبنانية  األراضي  كافة  على  المستشفيات 
و»رفع جهوزيتها« خالل أسبوع. ويعاني قطاع االستشفاء 
عمومًا في لبنان على وقع تدهور سعر صرف الليرة مقابل 

والمعدات  المستلزمات  استيراد  صعوبة  مع  الدوالر، 
الحكومة بالتخلف  الخاصة  المستشفيات  الطبية. وتتهم 

عن تسديد مستحقاتها.

نموت من الجوع
لبنان  يشهد  وقت  في  الفيروس  تفشي  تزايد  ويأتي 
الفقر  معدالت  ضاعفت  التي  االقتصادية  أزماته  أسوأ 
عددهم  البالغ  السكان  أكثر من نصف  وبات  البالد.  في 
بينما خسر  الفقر،  نحو ستة ماليين يعيشون تحت خط 
مطلع  منذ  دخلهم  مصادر  أو  وظائفهم  اآلالف  عشرات 

العام.
أن  الثالثاء،  الجمهورية،  رئاسة  أكدت  الجزائر،  في 
مستشفى  في  يعالج  الذي  تبون  المجيد  عبد  الرئيس 
19«، في أول إعالن رسمي  بألمانيا مصاب بـ»كوفيد - 

يحدد سبب مرض الرئيس الجزائري.
الجمهورية  رئيس  »يواصل  الرئاسة:  بيان  وقال 
بأحد  العالج  تلقيه  تبون  المجيد  عبد  السيد 

إصابته  عقب  المتخصصة،  األلمانية  المستشفيات 
البيان:  وتابع  المستجد(«.   »19  - )كوفيد  بفيروس 
يستجيب  الرئيس  السيد  بأن  الطبي  الطاقم  »يطمئن 
ما  وفق  تدريجي  تحسن  في  الصحية  وحالته  للعالج 

الصحي«. البروتوكول  يقتضيه 
ألمانيا  الى  سنة،   74 البلغ  الجزائري،  الرئيس  ونقل 
وحدة  في  يومين  قضى  أن  بعد  الماضي  الخميس 
العاصمة  في  للجيش  المركزي  بالمستشفى  متخصصة 

الجزائر، دون توضيح طبيعة مرضه.
الرئاسة  اكتفت  أكتوبر   24 في  صدر  بيان  وفي 
دخل  التدخين،  المدمن  تبون،  أن  باإلعالن  الجزائرية 
»طوعيًا« في حجر لخمسة أيام عقب االشتباه في إصابة 
بفيروس  والحكومة  الرئاسة  في  كبار  مسؤولين  عدة 

»كورونا المستجد«.
اإلمارات  حكومة  رئيس  دبي  حاكم  تلقى  وخليجيًا، 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جرعة من لقاح تجريبي 
حسابه  على  أفاد  حسبما  المستجد«،  »كورونا  لفيروس 
في »تويتر«، الثالثاء، في وقت تواصل الجائحة انتشارها 

في أنحاء العالم.
نائب  منصب  كذلك  يتولى  الذي  محمد  والشيخ 
الذين  الخليجيين  المسؤولين  آخر  اإلمارات، هو  رئيس 
ولي  بينهم  ومن  للفيروس،  تجريبية  لقاحات  تلقوا 
عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وكتب 
يتلقى  وهو  له  بصورة  مرفقة  تغريدة  في  دبي  حاكم 
الجميع،  ويعافي  الجميع  يحفظ  أن  اهلل  »نسأل  اللقاح: 
بالدنا  لتكون  جاهدة  عملت  التي  العمل  بفرق  ونشيد 
لهذا  لقاح  على  تحصل  التي  عالميًا  الدول  أوائل  من 

الفيروس«.
أجازت  أنها  الماضي  سبتمبر  في  اإلمارات  وأعلنت 
االستخدام الطارئ للقاح ضد فيروس »كورونا المستجد« 
الستخدامه  االختبارات  من  الثالثة  المرحلة  في  يزال  ال 
للعاملين في المجال الصحي. وبدأت شركة »سينوفارم« 
للتجارب  الثالثة  المرحلة  لألدوية  العمالقة  الصينية 
قال  بينما  الماضي،  يوليو  في  اإلمارات  في  اللقاح  على 
مسؤولون إماراتيون إن النتائج ايجابية حتى اآلن. وبات 
المستجد«  المحتملة لفيروس »كورونا  اللقاحات  العديد 
المرحلة  في  تصبح  ألن  تستعد  أو  األخيرة  المرحلة  في 
آالف  حاصدًا  االنتشار  الفيروس  يواصل  بينما  األخيرة، 

األرواح يوميًا.
497 حالة  135 ألف حالة من بينها  وسجلت اإلمارات 
وفاة، وازدادت أعداد اإلصابات فيها في األسابيع األخيرة 

لتصبح من بين األعلى في منطقة الخليج.

بيروت - الجزائر - دبي - وكاالت

اإلمارات من بين األعلى خليجيًا في اإلصابات

أغادير )المغرب( - وكاالت

طوباس )األراضي الفلسطينية( - وكاالت

 وزير الصحة اللبناني بحكومة تصريف 
األعمال دعا إلى »إقفال عام في البلد لمدة 

أربعة أسابيع مع إجراءات صارمة«

الرئاسة الجزائرية: يواصل الرئيس عبد المجيد 
تبون تلقيه العالج بأحد المستشفيات األلمانية 

المتخصصة عقب إصابته بالفيروس

طوباس )األراضي الفلسطينية( - وكاالت
هدمت  مثيلها،  قل  كبيرة  عملية  في 
مساكن  الثالثاء،  مساء  اإلسرائيلية،  القوات 
80 فلسطينيًا، في غور األردن بالضفة  نحو 

الغربية المحتلة.
ودمرت جرافات إسرائيلية، مساء الثالثاء، 
الصغيرة  البدوية  البقيعة«  »حمصة  قرية 
وحظائر  الخيام  ذلك  في  بما  بأكملها 
مدينة  قرب  الشمسية  واأللواح  الماشية 
الغربية، تاركة  طوباس شمال شرق الضفة 
ما  المشردين، بحسب  العشرات من  وراءها 

شاهد مصور وكالة »فرانس برس« هناك.
محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  ودان 
تعد  »التي  الهدم  عملية  األربعاء،  اشتية، 
األكبر من نوعها بحق أهلنا الصامدين في 
سلطات  »أقدمت  اشتيه:  وقال  األغوار«. 
االحتالل على هدم تجمع حمصة البقيعة في 
محافظة طوباس بشكل كامل، مخلفة قرابة 
منشأة   70 هدم  بعد  مأوى  بال  مواطنًا   80

سكنية وحظائر للماشية«.
إسرائيليًا  خرقًا  »يمثل  ذلك  أن  واعتبر 
وتحديًا  الدولي،  للقانون  وانتهاكًا  جديدًا 
وتدميرًا  الدولي  وللمجتمع  لنا  إضافيًا 
إقامة دولة فلسطين  ممنهجًا لمنع إمكانية 
القدس  مع   1967 حدود  على  المستقلة 

عاصمة لها«.
أنشطة  تنسيق  مكتب  قال  جهته  من 
األراضي  في  اإلسرائيلية  الحكومة 
الدفاع  لوزارة  التابع  المحتلة  الفلسطينية 
تم  ومنشآت  مباني  »دمر  إنه  )كوغات( 
ميدان  في  قانوني  غير  بشكل  تشييدها 
وغور  األردن«.  غور  في  العسكرية  للرماية 
من  شريط  هو  األردن  وادي  أو  األردن 
من  يمتد  الحدودية  االستراتيجية  األراضي 

بحيرة طبريا وحتى البحر الميت.
في  أساسي  بشكل  األردن  غور  ويقع 

من  »جيم«  أو  »سي«  المصنفة  المنطقة 
تمامًا  تخضع  التي  الغربية،  الضفة  أراضي 
لضمها.  تخطط  التي  إسرائيل  لسيطرة 
المنطقة  هذه  في  المباني  تشييد  ويحتاج 
من  مسبقة  تصاريح  إلى  إسرائيل  وفق 
المنازل  تهدم  التي  اإلسرائيلية  السلطات 
التي يبنيها الفلسطينيون دون تصاريح على 

حد قولها.
عامًا(   52( عواده  الغني  عبد  وقال 
أكثر  بوصول  »فوجئنا  برس«:  لـ»فرانس 
لبيوتنا.  جرافات  جيبًا عسكريًا وست  من20 
وبدؤوا  مساكننا  إلخالء  دقائق   10 أمهلونا 
تقطنها  التي  مساكننا  كل  وتدمير  بتجريف 
11 عائلة مكونة من 80 شخصًا«. وتابع عبد 
ومحطات  المياه  خزانات  لنا  »دمروا  الغني: 
ما  وكل  األغنام  وأعالف  الشمسية  الطاقة 
نملك. أصبحنا دون مأوى، خاصة مع بداية 

الشتاء وهطول األمطار«.
آبائنا  زمن  منذ  هنا  نسكن  »نحن  وقال: 
لمضايقات  دائمًا  نتعرض  وكنا  القدماء، 
مستوطنتي  من  والمستوطنين  الجيش 
رحلونا  المرة  هذه  لكن  وبقعوت.  روعيه 

ودمروا قريتنا بطريقة وحشية بالكامل«.

وضع مأساوي
الخاص  المتحدة  األمم  منسق  وأعرب 

لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي 
مالدينوف، عن قلقه من عمليات الهدم هذه 
الممارسة  هذه  »وقف  على  إسرائيل  وحث 
المحتلة،  الغربية  الضفة  أنحاء  جميع  في 
بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتماشى 
اإلنساني  القانون  بموجب  التزاماتها  مع 

الدولي«، بحسب بيان من مكتبه.
وعلقت منظمة »بتسيلم« اإلسرائيلية غير 
الحكومية على هدم القرية قائلة إنه »بينما 
 )19  – )كوفيد  وباء  بأسره  العالم  يكافح 
إلنهاك  وجهودها  وقتها  إسرائيل  تكرس 
يخضعون  الذين  الفلسطينيين  السكان 
تقوم   )...( حمايتهم  عن  وبداًل  لسيطرتها، 

بخلق وضع مأساوي لهم«.
توجد  يكاد  »ال  المنظمة:  وأضافت 
قانوني«.  بشكل  للبناء  وسيلة  لديهم 
وبحسب »بتسيلم«، وهي منظمة مناهضة 
الغربية  الضفة  في  االسرائيلي  لالستيطان 
المحتلة منذ يونيو 1967، »منذ بداية العام 
2020 شهد 798 فلسطينيًا تدمير منازلهم 
وقالت  اإلسرائيلية«.  السلطات  قبل  من 
المنظمة غير  إنه عام قياسي منذ أن بدأت 
في  الهدم  عمليات  إحصاء  في  الحكومية 

العام 2016.
دونالد  األميركي  الرئيس  خطة  تضمنت 
التي  األوسط  الشرق  في  للسالم  ترامب 
ُأعلنت في يناير الماضي ضم إسرائيل معظم 
أراضي غور األردن، وهي أراٍض زراعية خصبة 
الغربية.  الضفة  مساحة  من   %  30 تشكل 
بين  العالقات  تطبيع  إعالن  بعد  لكن 
رئيس  أكد  الصيف،  هذا  واإلمارات  إسرائيل 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه علق 
على  مطروحًا  زال  ما  لكنه  المخطط،  تنفيذ 
الدوليين  »الشركاء  اشتيه  ودعا  الطاولة. 
للتدخل لوضع حد لمحاوالت االحتالل تشريد 
التجمعات  وعشرات  البقيعة  حمصة  أهالي 
الشعب  أبناء  »بحماية  مطالبًا  الشبيهة«، 
المستمرة  االنتهاكات  من  الفلسطيني 

بحقه«.

حصيلة سنوات متتالية من الجفاف

ندرة املياه تهدد ببوار منطقة زراعية شاسعة في املغرب

في عملية قل مثيلها

جرافات إسرائيلية تدمر قرية حمصة 
البقيعة في فلسطني وتشرد سكانها

امتداد  على  الشاسعة  المزارع  معظم  أضحت 
جنوب  في  أغادير  مدينة  من  القريبة  السهول 
بعد  نادرة،  خضرة  بقع  من  إال  جرداء  المغرب 
سكان  تزويد  لضمان  السدود  مياه  من  حرمانها 
المدينة بمياه الشرب، في ظل أزمة جفاف حادة.

أوراقها  اصفرت  برتقال  أشجار  وسط  متجواًل 
واحدة  في  العطش  شدة  من  جذوعها  وتشققت 
في  ملول  آيت  بمنطقة  المتضررة  المزارع  من 
الدريوش  أحمد  المزارع  يقول  أغادير،  ضواحي 
متحسرًا: »هذه األشجار عمرها نحو عشرين عامًا، 
عنا«،  الري  مياه  قطع  بسبب  اآلن  ماتت  لكنها 

وفق »فرانس برس«.
جمعية  يرأس  الذي  الخمسيني  ويضيف 
يبحثوا  لم  لماذا  أفهم  »ال  منفعاًل:  للمزارعين 
بدل  للشرب  الماء  لتوفير  أخرى  حلول  عن 
حاًل  تجد  لم  السلطات  لكن  المزارعين«.  تشريد 
تروي  كانت  التي  السدود  مياه  تحويل  غير  آخر 
مستوى  على  المغرب  في  األولى  المنطقة،  مزارع 
أغادير  مدينة  إلى  والبواكر،  الحوامض  صادرات 
مليون  لقرابة  الشرب  مياه  لتأمين  ومحيطها 

شخص«.
فقد أدت سنوات متتالية من الجفاف إلى تراجع 
ال  مستوى  إلى  بالمغرب  المائية  السدود  مخزون 
 %  45.6 مقابل  أكتوبر  نهاية  في   %  37 يتجاوز 
هذا  وبلغ  الماضي.  العام  من  نفسها  الفترة  في 
في   »% بـ94  يقدر  مسبوق  غير  »مستوى  التراجع 
جهة سوس ماسة الزراعية، بحسب المسؤول في 
أسليخ.  الحميد  عبد  للجهة  المائي  الحوض  وكالة 
كما تسبب في قطع مياه الشرب عن سكان أغادير 
والخامسة  مساًء  العاشرة  بين  أكتوبر  بداية  منذ 
»احترازي  إجراء  أنه  يؤكد  أسليخ  أن  إال  صباحًا، 
من  المئة  في  عشرين  اقتصاد  من  ن  مكَّ فقط 

التي كانت تبّذر لياًل«. المياه 
عن  تمامًا  السقي  مياه  انقطعت  المقابل،  في 
مزارعي الجهة، ولم يبقَ لهم سوى رجاء األمطار، 
تراجعت  التي  الجوفية  المياه  على  االعتماد  أو 

بالنسبة  استخراجها  تكاليف  تحمل  ويصعب  كثيرًا 
منهم. للصغار 
اهلل ليرحمنا 

المومن  عبد  سد  تغمر  المياه  كانت  بعدما 
من  مغامرين  جذب  حد  إلى  أغادير  مشارف  على 
هواة السباحة، صار قعره اليوم عاريًا إال من برك 
السباحة«  »ممنوع  عبارة  معها  تبدو  ضحلة،  ماء 
ذات  غير  جنباته  إحدى  في  تحذيرية  الفتة  على 
راٍع يسير خلف بضعة رؤوس  معنى. ويمكن رؤية 
السد  جوف  وسط  حشائش  نحو  الماعز  من 
أما  الصغير.  األطلس  مرتفعات  تحتضنه  الذي 
الجبال،  تلك  امتداد  على  الشهيرة  األرغان  أشجار 

إلى سواد. فتحولت خضرتها 
باتجاه  الجبال  لهذه  المقابل  الجانب  وعلى 
الجنوب، ذبلت أشجار الزيتون بسبب انقطاع مياه 
2017، باستثناء أجزاء صغيرة في  السد عنها منذ 
اآلبار.  بمياه  استعانوا  كبار  مزارعين  بساتين 
عامًا(   31( الرحمان  عبد  مزرعة  السد  مياه  وروت 
عديدة  أصنافًا  خاللها  جنى  لسنوات  المتوسطة 
اليوم  نفسه  يجد  لكنه  والفواكه،  الخضر  من 
مياه  »ألن  واحد  هكتار  بزراعة  لالكتفاء  مضطرًا 

البئر مالحة وال تضمن جودة كل المزروعات«.
شقوق  تخترقها  صبار  شجيرات  متأماًل  ويضيف 
كهذا،  جفافًا  أشهد  »لم  العطش:  شدة  من 

اهلل«. ليرحمنا 
ولم يقتصر وقف سقي المزارع بمياه السدود على 
زراعية  أراضي  أيضًا  يشمل  بل  ماسة،  جهة سوس 
ودكالة  مراكش  ضواحي  في  الحوز  منطقتي  في 

والصيد  الفالحة  وزارة  بحسب  الشمال،  باتجاه 
إذا  السدود«  مخزون  تحسن  انتظار  »في  البحري 
آمال  وتبدو  الخريف.  هذا  بخاًل  أقل  السماء  كانت 
السماء  بكرم  مرهونة  إجمااًل  االقتصادي  اإلنعاش 

لكون الزراعة أهم قطاع في المغرب.

لإلنسان األولوية 
عن  تمامًا  التخلي  عامًا(   25( حيدر  وفضل 
في  باالتجار  مكتفيًا  الخريف،  هذا  حقله  زراعة 
إعالة أسرة من خمسة  الخضراوات للمساعدة في 
أفراد. ويقول الشاب متجواًل وسط حقل عاٍر تحت 
شمس حارة: »األولوية لإلنسان، ال بد من توفير 
فقط   10 نحو  أن  إلى  مشيرًا  أواًل«،  الشرب  مياه 
من أصل 200 عضو في جمعية للمزارعين غامروا 

الخريف. بغرس حقولهم هذا 
تتحمله  ال  الحالي  »الوضع  يستدرك:  لكنه 
راشدة  قرارات غير  نتيجة  السماء لوحدها، بل هو 
تستهلك  وخضر  فواكه  إلنتاج  المياه  استنزفت 

كثيرًا«. المياه 
المغرب  مخطط  أن  الفالحة  وزارة  وتؤكد 
القطاع،  لتطوير   2008 في  ُأطلق  الذي  األخضر 
مياه  من  مكعب  متر  ملياري  اقتصاد  من  ن  »مكَّ

الري«.
قررت  المزارعين،  عن  الري  قطع  إلى  وإضافة 
وحدائق  الجولف  مالعب  ري  »منع  السلطات 
أغادير،  في  للشرب«  الموجه  بالماء  الفنادق 
المستعملة  المياه  استعمال  على  و»التشجيع 
خصوصًا  تراهن  لكنها  أسليخ.  وفق  المعالجة«، 
لتحلية  بمحطة  المقبل  أبريل  في  العمل  بدء  على 
العجز  لسد  األطلسي  المحيط  على  البحر  مياه 
فضاًل  ومحيطها،  ألغادير  بالنسبة  الشرب  ماء  في 
الزراعية  األراضي  من  جزء  لري  استعمالها  عن 

بالمنطقة.
جانب  إلى  العام،  هذا  األمطار  شح  وتسبب 
 ،»19  - »كوفيد  ألزمة  االقتصادية  التداعيات 
األسوأ  هو   %  6.3 بمعدل  اقتصادي  انكماش  في 
المغربي،  المركزي  المصرف  وفق  عامًا،   24 منذ 
القطاع  في  ألف وظيفة   78 نحو  فقدان  فضاًل عن 

تقديرات رسمية. الزراعي، بحسب 

تسبب شح األمطار إلى جانب تداعيات 
»كورونا« في فقدان نحو 78 ألف وظيفة

في القطاع الزراعي بحسب تقديرات رسمية

 منظمة »بتسيلم« اإلسرائيلية غير الحكومية: 
بينما يكافح العالم بأسره وباء »كوفيد - 19« 

تكرس إسرائيل وقتها إلنهاك الفلسطينيين 
الذين يخضعون لسيطرتها
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●  الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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»فرانس برس«: بات شبح األيام الطويلة من 
عدم اليقين وحصول معارك قضائية حامية 

يخيم حالياً على أكبر قوة في العالم

 صوت أكثر من مئة مليون ناخب وهو رقم قياسي قبل 
اليوم االنتخابي بسبب المخاوف من ازدحام في مكاتب 

االقتراع في أوج انتشار »كورونا«
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هفوتان لبايدن في يوم 
االستحقاق الرئاسي

ارتكب المرشح الديمقراطي للرئاسة األميركية جو بايدن الثالثاء 
هفوتين محرجتين، إذ أخطأ التعريف بإحدى حفيداته وقدم لحشد من 
مناصريه ابنه بو، علمًا بأن األخير توفي في العام 2015.

وجاءت تصريحات بايدن في فيالدلفيا، كبرى مدن والية بنسلفانيا، 
بينما كان يحمل بيده مكبرًا للصوت، وفق »فرانس برس«.

وقال بايدنك »أقدم إليكم ابني بو بايدن، الذي ساهم كثير منكم 
في انتخابه سيناتورًا عن ديالوير. أقدم إليكم حفيدتي ناتالي«، 
محتضنًا حفيدته األخرى فينيغان. وعندما أدرك هفوته، حاول تصحيح 
ما بدر منه قائاًل: »آه ال مهاًل، ليست )الحفيدة( المقصودة«، ليعود 

ويحتضن شقيقتها ناتالي.
وناتالي هي ابنة بو 
بايدن، نجل المرشح 
الديمقراطي الذي توفي 
قبل خمس سنوات. ويُكثر 
بايدن من ارتكاب الهفوات، 
وغالبًا ما ينتقد منافسه 
الرئيس دونالد ترامب قدراته 
الذهنية. وكانت عالقة بايدن 
بابنه بو متينة، وهو غالبًا ما 
تحدث عنه وأثنى عليه في 
خطابات حملته االنتخابية. 
وبو مدٍع عام سابق في 
ديالوير، وهو كان عسكريًا 
احتياطيًا في الجيش األميركي 

وُأرسل إلى العراق، وبدا أن مستقبله سيكون واعدًا إلى أن أصيب 
بسرطان الدماغ وتوفي جراءه.

ويواجه بايدن، في تلك االنتخابات الحكم األخير واألهم في حياته 
السياسية الطويلة. فبعد مآٍس عائلية ومحاولتين خائبتين للوصول 
الى الرئاسة األميركية وحملة انتخابية طغى عليها وباء »كوفيد19-«، 
يأمل المرشح المخضرم في السياسة )77 عامًا( أن يكون أقنع 
األميركيين بأنه شخصية توحد الصفوف في مواجهة دونالد ترامب 
الذي أثار انقسامًا في المجتمع.

وقال بايدن قبل فترة قصيرة بصريح العبارة، إن خسارته أمام 
الملياردير الجمهوري، ستعني أنه »مرشح مثير للشفقة«. لكن ذلك 
سيشكل خصوصًا الضربة القاضية لمسيرة وطنية باشرها في سن 
التاسعة والعشرين، وشهدت في بدايتها انتقااًل مفاجئًا من االنتصار الى 
األلم. ففي نوفمبر 1972، احتفل السيناتور الشاب المنتخب عن والية 
ديالوير محاطًا بأسرته بفوزه في االنتخابات. وبعد شهر قضت زوجته 
وابنته في حادث سير وُأصيب نجاله بجروح. ونمت هذه المأساة التي 
تبعها فقدان ابنه األكبر العام 2015، مشاعر التعاطف التي يكنها الناخبون 
له. وجعل بايدن من التعاطف إحدى سمات مسيرته السياسية البارزة.

فيالدلفيا )الواليات المتحدة( - وكاالت

سان فرانسيسكو - وكاالت

قد يستغرق فرز االقتراع البريدي أيامًا

أرفقت توضيحات بمنشور لترامب

مصير مجهول لنتيجة التصويت بعد إعالن ترامب فوزه بالرئاسة

تدابير غير مسبوقة بشبكات التواصل االجتماعي لضمان شروط النزاهة
منشور  على  إشارة  الثالثاء،  مساء  و»تويتر«،  »فيسبوك«  موقعا  وضع 
شديدة  انتخابات  سياق  في  مضلاًل  يكون  قد  أنه  على  ترامب  لدونالد 
تعداد  عمليات  انتهاء  قبل  فيها  فاز  أنه  األميركي  الرئيس  أعلن  المنافسة 
ويثير  مرارًا  االجتماعي  التواصل  مواقع  توقعته  سيناريو  وفق  األصوات، 

كبرى. مخاوف 
وحجب »تويتر« تغريدة الرئيس الجمهوري المرشح لوالية ثانية بمواجهة 
الديمقراطي جو بايدن، موردًا تحذيرًا: »المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه 
التغريدة تم نقضه جزئيًا أو بالكامل وقد يكون مضلاًل بشأن كيفية المشاركة 
وبفارق  متقدمون  »إننا  ترامب:  وكتب  برس«.  »فرانس  وفق  انتخابات«،  في 
ال  بذلك.  يقومون  أبدًا  ندعهم  لن  االنتخابات.  سرقة  يحاولون  لكنهم  كبير، 

يمكن إيداع بطاقات التصويت بعد انتهاء االقتراع«.
وكان المنشور ال يزال ظاهرًا على »فيسبوك«، لكن الشبكة أرفقته برابط 
إلى مركزها لنشر المعلومات حول االنتخابات، حيث تنقل النتائج الرسمية التي 
تشير إلى منافسة شديدة في السباق بين ترامب وبايدن لجمع أصوات كبار 

الناخبين.
التي تتخذ مقرًا في كاليفورنيا، »فور  للمجموعة،  المكتب اإلعالمي  وأعلن 
على  بالغات  أوردنا  مبكر،  بشكل  الفوز  بإعالن  ترامب  دونالد  الرئيس  بدء 
لم  وأنه  جاريًا،  يزال  ال  األصوات  تعداد  أن  إلى  تشير  و)إنستغرام(  )فيسبوك( 
يتم إعالن فائز بعد«. وتندرج هذه التدابير ضمن اإلجراءات التي أعلن موقعا 

»فيسبوك« و»تويتر« اتخاذها لمثل هذه الحاالت.
ضبط المخاطر

ويؤكد الملياردير الجمهوري منذ أسابيع أنه إذا خسر االنتخابات، فسيكون 

مجموعة  االجتماعي  التواصل  شبكات  واتخذت  تزوير.  عمليات  نتيجة  ذلك 
تدابير غير مسبوقة لضمان نزاهة االنتخابات وترميم سمعتها بعد ما شهدته 
للتأثير  أجنبية  النطاق من جهات  واسعة  تدخل  عمليات  2016 من  انتخابات 

على نتائج االقتراع، ال سيما عبر صفحات ومجموعات على مواقع التواصل.
والتصدي  الحمالت  هذه  رصد  على  مسيطرًا  بات  »فيسبوك«  أن  ويبدو 
قد  التي  الرسائل  وكل  العنف  على  التحريض  على  اآلن  مخاوفها  وتتركز  لها، 
السياق،  هذا  وفي  متطرفة.  مجموعات  قبل  من  ذلك  في  بما  الوضع،  تشعل 
ألغى »فيسبوك« في مطلع أكتوبر حسابات على ارتباط بحركة »كيو-إينون« 

اليمينية المتطرفة المؤيدة للرئيس، التي تروج لنظريات مؤامرة.
وقال رئيس المجموعة الكاليفورنية مارك زاكربرغ، »إنني أتخوف من مخاطر 
وقوع اضطرابات أهلية في أنحاء البالد«. غير أن نتائج االنتخابات حتى مساء 
االنقسامات  تطور  من  المخاوف  تعزز  ترامب  وتصريحات  متقاربة،  األربعاء 
لبث منشورات  التواصل  استخدام مواقع  يتم  وأن  أعمال عنف،  إلى  السياسية 

كاذبة.
أو  االجتماعية  المواضيع  وحول  السياسية  اإلعالنات  »فيسبوك«  وحظر 

االنتخابية في الواليات المتحدة اعتبارًا من األربعاء وألسبوع على األرجح، من 
أجل »الحد من مخاطر حصول التباسات أو تجاوزات«.

إشارة إنذار
الذي  المدني  المجتمع  كبيرًا من  تقنع قسمًا  لم  الحيطة هذه  تدابير  لكن 
اعتبر الجهود غير كافية، وال سيما على صعيد مكافحة التضليل اإلعالمي. وفي 
هذا السياق، فإن فيديو مفبركًا ومجتزأ يظهر فيه جو بايدن وكأنه يقول إن 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أقامت نظامًا واسعًا من التزوير االنتخابي، 
جمع نحو 17 مليون مشاهدة على مواقع مختلفة، بحسب منظمة »آفاز« غير 

الحكومية.
أن  تكشف  كبرى  إنذار  إشارة  »إنها  الثالثاء:  بيان  في  المنظمة  وحذرت 
المنصات غير جاهزة بعد«. كما نددت بشائعات كثيرة نشرها اليمين، تدعي 
تزوير  »عمليات  وأن  ترامب«  انتخاب  إعادة  حال  في  يعد النقالب  »اليسار  أن 
فادي  »آفاز«،  حملة  مدير  وقال  ستحصل.  الوطني«  الصعيد  على  وتدخالت 
المناقشات  وإلى  األميركي«.  الشعب  يقسم  اإلعالمي  التضليل  »إن  كوران، 

العامة تضاف مشكلة الدردشات الخاصة.
ولفتت كايال غوغارتي من منظمة »ميديا ماترز« غير الحكومية، في تقرير 
نشر مساء الثالثاء، إلى أن »رسائل تقول للناس أن يذهبوا لإلدالء بأصواتهم 

دون كمامات تنتشر على مجموعات »فيسبوك«.
سيبعد  كمامات  وضع  عدم  بأن  اإليحاء  حد  إلى  المستخدمين  أحد  وذهب 
»إيلكشن  هي  أخرى  منظمة  وكشفت  االقتراع«.  صناديق  عن  الليبراليين 
إينتغريتي بارتنرشيب« أن عملية بحث عن الواليات األميركية األساسية ترشد 
إلى شبكة على »يوتيوب« تعرض تعدادًا زائفًا لألصوات بشكل مباشر، وعمد 

الموقع إلى حجب الفيديو.

األميركيون  استفاق   ،2000 العام  منذ  األولى  للمرة 
بعد  المقبل،  الرئيس  يعرفوا هوية  أن  األربعاء من دون 
فرز  استمرار  مع  قياسية  مشاركة  نسبة  شهد  اقتراع 
األصوات في سبع واليات أساسية الذي لم يمنع دونالد 

ترامب من اعتبار نفسه فائزًا في مواجهة جو بايدن.
أكبر  االنتخابات  »فرانس برس«، شهدت هذه  ووفق 
فقد  بالتصويت.  للنساء  السماح  منذ  مشاركة  نسبة 
نسبة  تقدير  مع  بأصواتهم  أميركي  مليون   160 أدلى 
المشاركة بـ66.9 % في مقابل 59.2 % في العام 2016 
الكثير  ووجدت  بورجيكت«.  إيليكشنز  إس  »يو  بحسب 
من الواليات نفسها تحت كم هائل من بطاقات االقتراع 
عبر البريد. وقد يستغرق فتح المظاريف ومسح البطاقات 

إلكترونيًا أيامًا عدة في بعض المدن.
اليمين  سيحلف  الذي  القادم  الرئيس  هوية  وباتت 
واليات  عدة  بنتائج  رهنًا  يناير،   20 في  الدستورية 
 2000 العام  من  تعقيدًا  أكثر  السيناريو  وهذا  أساسية. 
في  وحدها.  فلوريدا  بوالية  رهنًا  النتيجة  كانت  عندما 
أكثر من شهر  بعد  العليا  المحكمة  تدخلت  الفترة،  تلك 
األصوات  فرز  إعادة  إلجراءات  حد  لوضع  االنتخابات  على 
واحتسابها والبت لمصلحة الجمهوري جورج دبليو بوش.

األميركي  الرئيس  يُنتخب  األميركي،  النظام  وفي 
كل  في  الناخبون  يقوم  أي  المباشر  غير  العام  باالقتراع 
 270 إلى  المرشح  ويحتاج  كبار.  ناخبين  باختيار  والية 
االنتخابات  في  للفوز  الناخبين  كبار  أصوات  من  صوتًا 
538. وحتى مساء األربعاء  الرئاسية األميركية من أصل 
عن  طفيف  بشكل  متأخرًا  كبيرًا  ناخبًا   213 ترامب  نال 

بايدن )238(.
وأغرق الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب، األربعاء، 
في  فوزه  إعالن  عبر  المجهول  في  المتحدة  الواليات 
االنتخابات الرئاسية فيما ال يزال فرز األصوات مستمرًا، ما 
استدعى هجومًا مضادًا على الفور من منافسه جو بايدن 
الذي يبدو في وضع متقدم عليه للفوز. وبات شبح األيام 
الطويلة من عدم اليقين وحصول معارك قضائية حامية 
يخيم حاليًا على أكبر قوة في العالم تشهد أساسًا أزمات 

صحية واقتصادية واجتماعية كبرى.
األبيض:  البيت  في  مقتضبة  كلمة  في  ترامب  وقال 
»بصراحة، فزنا في االنتخابات« متحدثًا عن »تزوير« لكن 
دون تقديم أي دليل ملموس على ذلك، وطالب بشكل 
مبهم جدًا »بوقف )فرز( كل األصوات« مؤكدًا أنه يعتزم 

اللجوء الى المحكمة العليا.
الساعة  عند  فوزه بشكل سابق ألوانه  ترامب  وإعالن 
غرينتش(  بتوقيت   07.20( المحلي  بالتوقيت   02.20
تزال  ال  فيما  أميركي،  لرئيس  مسبوق  غير  أمرًا  يعتبر 

الواليات تقوم بفرز األصوات.
وصوت أكثر من مئة مليون ناخب، وهو رقم قياسي، 
ازدحام  من  المخاوف  بسبب  االنتخابي  اليوم  قبل 
»كورونا  فيروس  انتشار  أوج  في  االقتراع  مكاتب  في 
أدلوا  الديمقراطيين  معظم  أن  ويعتقد  المستجد«. 
بأصواتهم في البريد، أكثر مما فعل مناصرو ترامب. وقال 
وضع  »إنه  نيوز«:  »فوكس  في  الصحفي  واالس  كريس 
قابل لالشتعال للغاية، ولقد رمى الرئيس الشرارة للتو«. 

وندد معسكر بايدن بتصريحات »فاضحة« وغير مسبوقة 
صادرة عن الرئيس.

»إنها  الديمقراطية:  االنتخابية  الحملة  فريق  وقال 
من  األميركيين  المواطنين  لحرمان  متعمدة  محاولة 
»لمعركة  مستعد  أنه  مؤكدًا  الديمقراطية«  حقوقهم 
قضائية« في حال لجأ ترامب الى المحكمة العليا. وصرح 
بايدن في وقت سابق بأنه على الطريق الصحيح للفوز، 
داعيًا األميركيين إلى التحلي بالصبر. وأضاف بايدن أمام 
في  ويلمينغتون  معقله،  في  تجمعوا  الذين  مناصريه 
ديالوير، »حافظوا على إيمانكم، سنفوز!«. وقال: »نعتقد 

أننا على الطريق الصحيح للفوز بهذه االنتخابات«.
السباق  نتيجة  تزال  ال  حاسمة،  واليات  عدة  وفي 
المد  موجة  أن  المؤكد  الشيء  لكن  محسومة.  غير 
معسكر  في  البعض  بها  يأمل  كان  التي  الديمقراطي 
بايدن لتحقيق انتصارات تاريخية في كاروالينا الشمالية 

أو تكساس لم تتحقق.

بايدن ينتزع أريزونا
احتفظ الرئيس الجمهوري بفلوريدا التي سبق أن فاز 
فيها العام 2016، مكذبًا نتائج استطالعات الرأي، كما فاز 
في أوهايو التي فاز فيها منذ العام 1964 كل المرشحين 
الذين وصلوا إلى الرئاسة. وفاز أيضًا في تكساس المعقل 

الجمهوري الذي كان يبدو في أحد األوقات مهددًا.
لكن الطريق للفوز بوالية ثانية يبقى صعبًا، فال يزال 
الفوز بالقسم األكبر من الواليات األساسية  يتعين عليه 

األخرى التي ساهمت في فوزه المفاجئ العام 2016.
السيناريوهات مختلفة بالنسبة لبايدن لتحقيق النصر. 
وقد فاز المرشح الديمقراطي في أريزونا، المعقل السابق 
آخر في  إلى  تنتقل من معسكر  وأول والية  للمحافظين، 

هذه االنتخابات مقارنة مع العام 2016.
الشمال  عبر  يمر  األبيض  البيت  إلى  بايدن  وطريق 
الصناعي للبالد. وال يزال عليه الفوز بواليتين على األقل 
من الواليات الثالث المتنازع عليها في الشمال الصناعي 
فاز  أن  سبق  التي  وويسكونسن(  وميشيغن  )بنسلفانيا 
فيها الملياردير األميركي قبل أربع سنوات. لكن في هذه 
الواليات فرز األصوات قد يستمر حتى لعدة أيام، ال سيما 

بسبب المستوى القياسي للتصويت عبر البريد.
كبار  أصوات  من  صوتًا   270 إلى  المرشح  ويحتاج 
من  األميركية  الرئاسية  االنتخابات  في  للفوز  الناخبين 

أصل 538.
ألمانيا عن قلقها »من وضع متفجر جدًا« في  وعبرت 

الواليات المتحدة، كما أعلنت وزيرة الدفاع.
وكما كان متوقعًا إلى حد كبير، احتفظ الديمقراطيون 
معروف  غير  مصير  أمام  النواب،  مجلس  على  بالسيطرة 

لمجلس الشيوخ الذي ال يزال يسيطر عليه الجمهوريون. 
بالواليات  بسرعة  المرشحان  فاز  كبرى،  مفاجآت  ودون 
التي كان من المتوقع أن يفوزا فيها. فقد صوتت إنديانا 
أخرى  واليات  بين  وتينيسي  وإيداهو  وأالباما  وكنتاكي 
وفرجينيا  كاليفورنيا  أعطت  فيما  ترامب،  دونالد  لصالح 

ونيويورك وكولورادو وديالوير أصواتها لبايدن.

رفض ترامب
بايدن  زار  ترامب،  تحفظًا من حملة  أكثر  وبعد حملة 
الثالثاء في يوم االنتخابات والية بنسلفانيا الرئيسية التي 
فيه طفولته.  أمضى  الذي  المكان  إلى  فيها وتوجه  وُلد 
فيه  أمضى  سكرانتون  في  منزل  جدران  على  وكتب 
طفولته: »من هذا المنزل، إلى البيت األبيض بإذن اهلل«.
األساسي  الدافع  كان  البالد،  أنحاء  كل  في 
االقتراع، هو رفضهم  إلى  الذين توجهوا  للديمقراطيين 

للرئيس المنتهية واليته.
جاءت  التي  عامًا(   37( لورينزا  ارتياغا  روزانا  وقالت 
تحدث  االنتخابية، حيث  السهرة  لحضور  ابنها هنري  مع 

بايدن في ويلمينغتون: »نريد مستقباًل أفضل لبالدنا«.
هندوراس  من  المتحدر  األميركي  قال  المقابل،  في 
روبرتو مونتيسينوس، البالغ من العمر 71 عامًا إنه صوت 
لصالح دونالد ترامب في ميامي قائاًل: »الوباء ليس ذنبه، 

من يقول ذلك جاهل«.
االقتراع،  عن  الناجم  القلق  إلى  واضح  مؤشر  وفي 
حصّنت متاجر عدة في مدن كبيرة منها واشنطن ولوس 
انجليس ونيويورك واجهاتها تحسبًا ألعمال عنف قد تلي 
االنتخابات. وأمام برج ترامب الشهير، انتشرت تعزيزات 

أمنية مع متاريس وعدد كبير من عناصر الشرطة.

أميركا أواًل
المتحدة  الواليات  بدت  االنتخابية،  الحملة  طوال 
متخاصمين  معسكرين  إلى  منقسم  بلد  بصورة 
أشهر،  مدى  فعلى  بينهما.  التواصل  سبل  انقطعت 
راديكالي«  »يسار  وصول  بخطر  ترامب  دونالد  لوح 
العالم  في  اقتصاد  أكبر  تحويل  على  عازم  السلطة  إلى 
لمحطة  الثالثاء  وقال  واسع«.  نطاق  على  »فنزويال  إلى 
»فوكس نيوز«: »في حال فوزهم سيتغير بلدنا إلى غير 

رجعة«.
ويكثف الديمقراطيون وفي مقدمهم جو بايدن وباراك 
مدمرة  تكون  قد  التي  العواقب  من  تحذيراتهم  أوباما، 
بوالية  ترامب  فوز  حال  في  الديمقراطية  للمؤسسات 

ثانية. والمرشحان لالنتخابات على طرفي نقيض.
نيويورك  ملياردير من  الجمهوري  المرشح  فمن جهة 
وقطب عقارات سابق انتقل من تقديم برنامج لتلفزيون 
الواقع ليقتحم المعترك السياسي برسالة شعبوية تقوم 
على أساس »أميركا أواًل«، وال يزال يصر على أنه »دخيل« 
البيت  في  سنوات  أربع  أمضى  أنه  رغم  السياسة  على 

األبيض.
مخضرم  بايدن  الديمقراطي  المرشح  أخرى  جهة  من 
أمضى  وقد  الوسطى.  الطبقة  من  متحدر  السياسة،  في 
سنوات  وثماني  الشيوخ  مجلس  في  عضوًا  عامًا   36
في  فاز  إذا  البالد  جراح  ببلسمة  يعد  وهو  ألوباما،  نائبًا 

»المعركة من أجل روح الواليات المتحدة«.

الطبيب السابق للرئيس 
عضوًا في الكونغرس

ُانتخب الطبيب الخاص السابق للبيت األبيض روني جاكسون 
الذي عرف بعد إشادته بالوضع الصحي »الممتاز« لدونالد ترامب، 
وأصبح من أشد المؤيدين له، عضوًا في الكونغرس األميركي 
الثالثاء، حسب تقديرات شبكتي »سي إن إن« و»إم إس إن بي سي«.

وترشح هذا الطبيب العسكري برتبة أدميرال عن والية تكساس 
لشغل مقعد شاغر كان يشغله جمهوري تقاعد. وقد فاز على المرشح 
الديمقراطي غوس تروخيو، بحسب »فرانس برس«.

وكتب جاكسون في 
تغريدة أن انتخابه »شرف 
له«. وقال: »لن أنحني أبدًا 
التقدمية«. للعصابات 

كان األدميرال روني 
جاكسون، طبيب البيت 
األبيض في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما. وقد 
عرف بمشاكل مرتبطة 
بالكحول واإلفراط في وصف 
أدوية للجيش، وكذلك في 
البيت األبيض. كما اتهم 
بسلوك سيئ في العمل. 
وعرف أيضا بالمؤتمرات 
الصحفية التي تحدث فيها 

بالتفصيل، خالفًا لما درجت عليه األمور، عن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب. حيث تجاوز فيها اإلطار الطبي الحصري لمهمته.

فقد أشاد خصوصًا بـ»الجينات المذهلة« لقطب العقارات ورأى 
أنه سيبقى الئقًا ألداء واجباته »حتى نهاية فترة واليته وحتى نهاية 
فترة والية أخرى إذا ُأعيد انتخابه«. ورغب ترامب في تعيينه رئيس 
قسم شؤون المحاربين القدامى، لكنه رفض في مواجهة الجدل 
الذي أثاره ملفه الشخصي.

وأخيرًا اعترض على اقتراحات مسؤولي الصحة العامة بشأن 
فيروس »كورونا المستجد«، مؤكدًا أن وضع الكمامة يجب أن يكون 
»خيارًا شخصيًا«، وتساءل عن قدرة جو بايدن المعرفية للترشح 
للرئاسة.

 واشنطن - وكاالت
 واشنطن - وكاالت

انتخابات أميركا 2020.. خيار تاريخي

● روني جاكسون

● ناخبون يدلون بأصواتهم في ميامي بفلوريدا● مقترع يدلي بصوته في أوستن بوالية تكساس● تجهيز بطاقات اقتراع مرسلة عبر البريد تمهيدا لفرزها في ميتشيغان● لوحة إلحصاء األصوات في والية نيوهامشير

● مواطنون يتابعون السهرة االنتخابية على شاشة عمالقة قرب البيت األبيض في واشنطن

●  بايدن في فيالدلفيا



اقتصاد

كالم في األرقام

ماليين
أميركي دخلوا دائرة الفقر بسبب التداعيات 

االقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

قالوا
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كشف نائب رئيس الوزراء في الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات، عبد السالم البدري، 
تبلغ  التي  لديهم،  المحتجزة  الليبية  األموال  عن  اإلفراج  على  المالطي  الجانب  موافقة 

1.1مليار دوالر.
وقال البدري إن مالطا »تدرك صعوبة األوضاع الراهنة في ليبيا ومدى حاجة الليبيين إلى 
السيولة النقدية«، مضيفًا في تصريحات خالل األسبوع الجاري أن »الجانب الليبي طرح على 
الجانب المالطي خيارين، األول هو اإلفراج عن األموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة 
الليبية أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، لكن محافظ المصرف المقال 

رفض إدخال األموال إلى المصرف«، حسبما نقلت عنه وكالة األنباء الليبية )وال(.
وكان البدري أعلن، الخميس الماضي، الشروع في مفاوضات مع السلطات المالطية 

لإلفراج عن سيولة نقدية لصالح مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.
النواب  رئيس مجلس  يترأسه  وفد  مالطا ضمن  الموقتة  الحكومة  رئيس  نائب  وزار 
المستشار عقيلة صالح، ويضم وزير الخارجية د.عبدالهادي الحويج، وقال إن المباحثات دار 
جزء منها حول طلب السلطات الليبية اإلفراج عن ما يعادل 1.1 مليار دوالر من العملة 

الليبية.

اإلفراج قريبًا عن 1.1 مليار دوالر ليبية محتجزة في مالطا

عجز الموازنة سيبلغ مستوى 
قياسيا يناهز 14 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي 
خالل العام الجاري

رئيس الحكومة 
التونسي هشام المشيشي

8

أزمة الديون ليست وشيكة
التداعيات  واألسر  والشركات  البلدان  فيه  تواجه  الذي  الوقت  في 
السوق  مراقبي  من  العديد  يدق   ،»19 »كوفيد  لوباء  االقتصادية 
العالم.  أنحاء  المالي في جميع  ارتفاع الضغط  ناقوس الخطر بشأن 
هذا  وتيرة  تسارع  إلى  نظرًا  القلق:  لهذا  وجيه  سبب  هناك 
الناتج  إلى  الدين  نسبة  تتضخم  أن  المتوقع  من  لسنوات،  االتجاه 
المقترضين  من  الثالث  المجموعات  هذه  بين  اإلجمالي  المحلي 
بنسبة ٪14 هذا العام، لتصل إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 265٪. 
عن  والتخلف  اإلفالس  مخاطر  زيادة  إلى  هذا  أدى  حين  في  ولكن 
سداد الديون، وال سيما بين الشركات، تعتقد وكالة »ستاندرد آند 
على  ديون  أزمة  حدوث  أن  العالمية  االئتمانية  للتصنيفات  بورز« 

المدى القريب أمر غير مرجح.
الصعبة،  التشغيل  وبيئة  المالية  الروافع  مستويات  الرتفاع  نظرًا 
الديون السيادية  الوكالة ما يقرب من خمس مصدري  فقد خفضت 
المضاربين  المقترضين  وخاصة  العالم،  مستوى  على  والشركات 
اآلثار  من  غيرهم  من  أكثر  يعانون  الذين  وأولئك  باألسعار 

 .19 الناتجة عن وباء كوفيد  االقتصادية 
بالنسبة للمقترضين من الشركات، من المرجح أن تزداد مخاطر 
فترة  إلى مستويات  واألرباح  النقدية  التدفقات  تعد  لم  إذا  اإلفالس 

المالية االستثنائية. الحوافز  الوباء قبل سحب  ما قبل 
انتعاشًا  العالم  يشهد  أن  المرجح  من  أنه  نعتقد  جهتنا،  من 
على  الحفاظ  افتراض  على  متقطعًا،  كان  وإن  تدريجيًا،  اقتصاديًا 
اإلنفاق  سلوك  على  تعديالت  إدخال  مع  التيسيرية،  التمويل  ظروف 
واالقتراض. باإلضافة إلى الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا يكون 
ضرورة  مع   ،2021 عام  منتصف  بحلول  واسع  نطاق  على  متاحا 
وتقليص   ،2023 عام  حوالي  العالمية  المالية  الروافع  تسوية 
ببطء  الشركات  وإصالح  الحكومات،  قبل  من  المالية  الحوافز 

تحفًظا. أكثر  بشكل  األسر  وإنفاق  العمومية،  لميزانياتها 
أكبر  برصيد  الوباء  هذا  من  السيادة  ذات  الدول  جميع  ستخرج 
المتقدمة  االقتصادات  معظم  تتحمل  أن  المرجح  من  الديون.  من 
كبير  حد  إلى  غنية  فهي  ذلك،  ومع  الزيادات.  من  األكبر  النصيب 
لها  سمح  مما  كبيرة،  نقدية  ومرونة  قوية  مالية  أسواق  ظل  في 

اآلن. الشاملة حتى  االئتمانية  بالحفاظ على جدارتها 
المالي  العجز  مسار  عكس  على  ستعمل  الحكومات  أن  نعتقد 

ديناميكيات  استقرار  إلى  يؤدي  مما  االقتصادات،  انتعاش  مع 
الديون.

اآلن،  وحتى 
وكالة  تخفض  لم 
بورز  آند  ستاندرد 
من  دولة  أي  تصنيفات 
السبع.  مجموعة  دول 
تعتمد  التي  الدول  تعد 
أكثر  المضاربة  على 
للتخفيضات،  عرضة 
إلى  نظرًا  وذلك 
المالية  مواردها  ضعف 
إجراءات  معظم  كانت  للصدمات.  للتعرض  العالية  وقابليتها 

ضمن  الماضية  القليلة  األشهر  خالل  السلبية  السيادية  التصنيفات 
الفئة. هذه 

الديون  استخدام  كيفية  هو  المهم  الدول،  لجميع  بالنسبة 
النشاط  تمويل  على  عملت  إذا  المقبل.  العام  خالل  الجديدة 
الحكومية،  العائدات  وزيادة  القومي،  الدخل  وتعزيز  اإلنتاجي، 
ومستويات  الديون  الستدامة  داعمًا  المطاف  نهاية  في  فستكون 
لفترة  االقتصادي  االنتعاش  استمر  إذا  ولكن  الحالية.  التصنيف 
النتائج  تعزيز  عن  الحكومات  عجزت  إذا  أو  المتوقع،  من  أطول 
المالية العامة نحو مستويات ما قبل الوباء، فسوف تعرف الضغوط 

ملحوظة. زيادة  التصنيفات  على هذه  السلبية 
من  العديد  استخدمت  فقد  التجارية،  لألعمال  بالنسبة  أما 
الشركات الكبرى حتى اآلن عائدات ديونها المكتسبة حديًثا إلضافة 
أو  احترازية  كاحتياطات  العمومية  ميزانياتها  إلى  النقدية  األموال 
تقديراتنا  تُشير  عام،  بشكل  الحالية.  التزاماتها  تمويل  إلعادة 
قد  المتحدة  الواليات  في  االستثمارية  المالية  غير  الشركات  أن  إلى 
النصف األول  التي اقترضتها في  أرباع األموال  احتفظت بنحو ثالثة 
هذا  يتجاوز  أوروبا،  في  العمومية.  ميزانياتها  في   2020 عام  من 

الرقم 50٪.
الديون كان سببها جزئيًا  الزيادة في نسبة  بالنسبة لألسر، فإن 
المزيد  األسر  تتحمل  ما  غالبًا  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  انخفاض 
من الديون بعد فترة وجيزة من مواجهة فقدان الدخل. ومع ذلك، 
اإلنفاق األكثر تحفًظا في فترات  أنماط  سرعان ما تكيفت األسر مع 
على  بناًء  الديون.  نمو  تباطؤ  إلى  أدى  الذي  األمر  السابقة،  الركود 
اإلضافية  التحسينات  بعض  إجراء  بعد  أنه  نتوقع  التجارب،  هذه 
المحلي  الناتج  إلى  األسر  ديون  نسبة  ستستقر  المقبل،  العام  في 
.2023 66 ٪ بحلول نهاية عام  اإلجمالي على مستوى العالم بنحو 

وبطبيعة الحال، سيؤثر شكل االنتعاش في مرحلة ما بعد الجائحة 
المقترضين  من  الثالث  المجموعات  هذه  قدرة  وسرعة  مقدار  على 
الديون  تنخفض  سوف  الحاالت،  من  كثير  في  الديون.  خفض  على 
انخفاض  نتيجة  وليس  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  انتعاش  نتيجة 

الديون. 
اإلضافية  الموجات  ذلك  في  -بما  العوامل  من  للعديد  يمكن 
أو  الفائدة،  أسعار  زيادة  أو  المتأخر،  اللقاح  أو   ،19 كوفيد  لوباء 
نمو  استمرار  أو  االئتمانية،  الفوارق  في  المستمر  الهائل  التوسع 
الديون، أو انتعاش مخيب لآلمال في الطلب- أن تُحول الركود إلى 

.W ركود على شكل حرف 
فال  له،  مخطط  هو  كما  االقتصادي  االنتعاش  استمر  إذا  وحتى 
بكثير  بأقل  القطاعات  بعض  وتعمل  االقتصادية.  المعاناة  من  مفر 
نتائج  وبالتالي  الشركات،  بقاء  احتماالت  يجهد  مما  طاقتها،  من 

واالئتمان.  العمالة 
خاصة  مقلقة،  األجل  قصيرة  التوقعات  تزال  ال  لذلك،  نتيجة 
بالنسبة للمقترضين في الطرف األدنى من مقياس االئتمان أو في 
ببعض  نشعر  أن  يمكننا  ذلك،  ومع  لالنهيار.  المعرضة  الصناعات 
واسعة  ديون  أزمة  حدوث  احتمال  بأن  القائل  التحليل  من  الراحة 

النطاق قد ال يكون وشيًكا كما يخشى الكثيرون.

الكاتبان:   *
آسيا  لمنطقة  االئتمان  مؤسسة  في  أول  أبحاث  زميل  تشان،  تيري 

الهادئ  والمحيط 
مؤسسة  في  العالمية  البحوث  رئيسة  ديميتريجيفيتش،  ألكسندرا 

اإلئتماني.  للتصنيف  بي«  آند  »إس 
** سينديكات  بروجيكت  موقع  عن  نقال 

تيري شان ــ  وألكسندرا ديميتريجيفيتش*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3714دوالر أميركي
1.5958يورو

1.7687الجنيه االسترليني
0.3657الريال السعودي
0.3734درهم إماراتي

0.205االيوان الصيني

2020 /11/4 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

من المرجح أن يشهد العالم انتعاشا اقتصاديا 
تدريجيا شرط الحفاظ على ظروف التمويل 

التيسيرية وإدخال تعديالت على سلوك 
اإلنفاق واالقتراض

لجنة لتعديل سعر صرف الدينار في »املركزي« ببنغازي

في  المركزي  المصرف  إدارة  مجلس  أعلن 
الدينار،  صرف  سعر  لتعديل  لجنة  تشكيل  بنغازي 
من  )األول  األحد،  المشكلة،  اللجنة  أن  إلى  مشيرًا 
العملة  صرف  سعر  بتعديل  تهتم   )2020 نوفمبر 
في  المجلس  إلى  تقريرها  تقدم  أن  على  المحلية، 

الخصوص. الالزم بهذا  المقبل التخاذ  االجتماع 
الحبري( تشكيل  )علي  المحافظ  المجلس  وكلف 
صرف  سعر  تعديل  لدراسة  المختصين  من  لجنة 
تقدم  أن  على  الخارجية،  العمالت  مقابل  الدينار 
المقبل  االجتماع  في  المجلس  إلى  تقريرها  اللجنة 
حمل  الذي  المجلس  قرار  نص  وفق  شهر.  خالل 

.2020 57 لسنة  رقم 
بحكومة  المالية  وزير  أكد  الماضي،  أبريل  وفي 

صرف  سعر  ضبط  أهمية  بومطاري،  فرج  الوفاق 
تكن  لم  »طالما  مضيفا:  الدينار،  أمام  الدوالر 
المصرف،  من  األجنبي  النقد  على  رقابة  هناك 

سيرتفع سعر صرف الدوالر أمام الدينار«.
ثورة  منذ  يعاني  الليبي  االقتصاد  بأن  ونوه 
ليبيا  قدرة  انخفاض  مع  خاصة   ،2011 فبراير 
النفط،  أسعار  وانخفاض  النفط،  من  اإلنتاجية 
النقدية وتعديل  السياسة  ما تطلب إصالح  »وهذا 
المصرف  السيولة، لكن  الصرف وحل مشكلة  سعر 
هناك  وكانت  الصرف،  تغيير سعر  عارض  المركزي 
قبل  من  الخطوة  هذه  من  مبررة  غير  تخوفات 

المصرف«.
الدوالر  المصرف  يطرح  أن  ضرورة  على  وشدد 
»فالدوالر  عشوائية،  بطريقة  وليس  بضوابط 
بالرجوع  أن ننسق معًا  ليس سلعة غذائية، ويجب 
للحكومة  العامة  فالسياسة  المصارف،  لقانون 

األموال،  وغسل  تهريب  من  التخلص  إلى  تسعى 
سعر  تعديل  يتطلب  ما  وهو  التضخم،  وعالج 
هناك  وكانت  معنا،  التجاوب  يتم  لم  لكن  الصرف، 
إشكالية في فتح الحواالت المباشرة لصغار التجار، 
األمر الذي أضر وزارة المالية وقلل من إيراداتها«.

المركزي  المصرف  مع  »المشكلة  وواصل: 
يجب  مؤسسة،  مع  وإنما  أشخاص  مع  ليست 
سياسات  مع  متعاونة  نقدية  سياسة  توجد  أن 
بعد  تغير  شيئًا  أن  إلى  مشيرًا  الكلي«،  االقتصاد 
الشيء،  هذا  عن  اإلفصاح  رافضًا   ،2011 العام 
بالبالد«،  اقتصادية  أزمات  في  تسبب  »الذي 
عملية  تعارض  النقدية  »السياسة  أن  خاصة 
عالج  شأنه  من  كان  الذي  الصرف  سعر  تعديل 
التنمية«،  مشاريع  واستئناف  األمور  من  كثير 

قوله. حسب 

القاهرة ـ الوسط

العجز املالي يهدد املوازنة املوحدة للعام 2021 .. واألمل في زيادة إنتاج النفط

الوضع اإلنساني وجائحة فيروس كورونا المستجد، 
إلى  المفرط  اللجوء  على  الوفاق  حكومة  أجبرت 
الدولي  البنك  توقع  التي  النقدية  االحتياطات 
 2020 عام  في  دوالر  مليار   81 إلى  انخفاضها 
نهاية  بحلول  دوالر  مليار   77 إلى  ذلك  بعد  وما 
من  الموقتة  الحكومة  تمكن  مقابل   ،2022 العام 
المالطي لإلفراج عن  الجانب  الحصول على موافقة 
مليار   1.1 وتبلغ  لديه  المحتجزة  الليبية  األموال 

دوالر.
إعداد  عند  أكثر  المالية  الصعوبات  وتبرز 
التي   2021 لعام  العامة  الموازنة  الحكومتين 
بالنسبة  تكون  أن  يتوقع  حيث  تقليصها،  يتطلب 
-38( دينار  مليار  و48   45 بين  الوفاق  لحكومة 
والتعليم  للصحة  تمويال  تشمل  دوالر(  مليار   40
البلد،  أنحاء  في  العامة  الخدمات  من  وغيرهما 

تكون  أن  فيتوقع  الموقتة  الحكومة  بالنسبة  أما 
5 و8 مليارات دينار. الميزانية بين 

الميزانية توحيد 
حكومة  رئيس  نائب  عنها  أعلن  األرقام  هذه 
بين  اتفاق  عن  كشفه  لدى  معيتيق،  أحمد  الوفاق 
موحدة  مركزية  سلطة  غياب  ظل  في  الطرفين 
العامة  للمالية  محاسبي  تدقيق  عملية  تطبيق  على 
في  للدولة  ميزانية موحدة  لوضع  تمهيدا  لكليهما 
وأضاف:  لـ2021.  العامة  الموازنة  قانون  مشروع 
»يعتبر العمود الفقري لالتفاق هو توحيد الميزانية 

وليس نسبا من إيرادات النفط«.
معضلة  العالمية  السوق  في  النفط  أسعار  لكن 
أخرى فاجأت بها ليبيا البلدان المنتجة، أثر إنتاجها 
برميل  ألف   100 دون  ما  سبتمبر  في  كان  الذي 

بفيروس  اإلصابة  حاالت  ظهور  أدى  كما  يوميا 
الطلب  تأثر  إلى  أوروبا  من  أنحاء  في  كورونا 

الطاقة. على  العالمي 
الماضي  األسبوع   10% القياسي  برنت  وهبط خام 
إلى 37.46 دوالر للبرميل وهو أدنى مستوى منذ مايو، 
في المقابل تحتاج ليبيا لموازنة العام 57 دوالرا للبرميل 
و70.3 دوالر العام المقبل حسب تقديرات البنك الدولي.

ومن غير المرجح أن تالمس األسعار هذا المستوى 
في وقت أظهر مسح لمنظمة الدول المنتجة للنفط 
)أوبك( ارتفاع إنتاج النفط في دول المنظمة للشهر 
مزيد  تشغيل  إعادة  بفعل  وذلك  أكتوبر،  في  الرابع 
من المنشآت الليبية وزيادة الصادرات العراقية، مما 
باتفاق  األعضاء  سائر  من  الكامل  االلتزام  أثر  أبطل 

خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.
وبحسب المسح، ضخت المنظمة المؤلفة من 13 
عضوا 24.59 مليون برميل يوميا في المتوسط على 
مدار أكتوبر الماضي، بزيادة 210 آالف برميل يوميا 
عن سبتمبر وفي تعزيز جديد من أدنى مستوى في 

ثالثة عقود المسجل في يونيو.
اإلمدادات،  تخفيضات  من  ألشهر  أعفي  أن  وبعد 
الليبي  اإلنتاج  من  قلقه  عن  »أوبك+«  تحالف  يعبر 
تزيد  أن  المقرر  من  كان  إذ  السوق،  في  اإلضافي 
في  يوميًا  برميل  مليوني  بنحو  اإلنتاج  المجموعة 
يناير المقبل ضمن جزء من خطة لتخفيف التخفيضات 
زيادة  تأخير  إلى  تضطر  قد  لكنها  مايو،  في  بدأت 

اإلنتاج مع هبوط أسعار النفط الخام مرة أخرى.

معيتيق: التركيز يجب
أن يكون على توحيد الميزانية

وليس إيرادات النفط

الصديق الكبير: ليبيا تحتاج
إلى إنتاج 1.7 مليون برميل 

لتحقيق االستدامة المالية

الوسط - عبدالرحمن أميني
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●  ميناء السدرة النفطي

●  مقر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء

 1.3 إنتاج  إلى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تسعى 
أن  إال  2021؛  العام  بداية  مع  يوميا  برميل  مليون 
برميل  مليون   1.7 إلى  بحاجة  المنهك  االقتصاد 
لضمان االستدامة المالية، األمر الذي يجبر السلطات 
النقد  احتياطات  من  اإلنفاق  إلى  البالد  في  المالية 

األجنبي لمواجهة عجز الموازنة في العام الجديد.
النفطية  اإلغالقات  نتيجة  الدولة  إيرادات  وتراجع 
التي  طرابلس  وحرب  أشهر،   10 نحو  استمرت  التي 
تجاوزت العام، مما يتسبب في أزمة للموازنة الخاصة 
بالعام 2021، والتي من المقرر أن يتم إعداد مشروع 
قانونها بشكل موحد بين حكومتي الوفاق والموقتة 
قريبا في مفاوضات هي األولى من نوعها منذ العام 

.2015
وتحصي ليبيا خسائر في قطاع النفط للسنوات ما 
بين 2013-2020، أكثر من 180 مليار دوالر، بسبب 
اإليقاف التعسفي إلنتاج الخام وتصديره مخلفا لغاية 
العام  الدين  من  قياسيا  معدال  المنقضي  الشهر 
المحلي  الناتج  إجمالي  من   270% إلى  ارتفع  الذي 
في  المسبوق  غير  االنخفاض  جانب  إلى  اإلجمالي، 
احتياطي العملة األجنبية، في مؤشرات سيئة بالنسبة 
تحذيرات  وفق  الجاري،  العام  خالل  الكلي  لالقتصاد 

مؤسسات مالية دولية ومصرف ليبيا المركزي.

االستدامة المالية المطلوبة
وأمام االرتفاع المتوصل في إنتاج النفط ليتخطى 
800 ألف برميل يوميا منذ إعالن الهدنة بين  عتبة 
القيادة العامة للجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق 
والتي كللت بتكثيف العمليات في الحقول والموانئ 
المعطلة سابًقا، يؤكد محافظ مصرف ليبيا المركزي 
الصديق الكبير أن ليبيا تحتاج إلى إنتاج 1.7 مليون 

برميل يوميًا لتحقيق االستدامة المالية للدولة.
كما يتطلب األمر أيضا حصول المؤسسة الوطنية 
إلصالح  الحكومة  من  كافية  أموال  على  للنفط 
بحسب تصريح  والمهملة،  المتضررة  التحتية  البنية 
صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
اعتزام  اهلل في مقابلة صحفية هذا األسبوع، مؤكدا 
المؤسسة زيادة اإلنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا 
المستوى  نفس  وهو  المقبل  العام  نهاية  بحلول 

تقريبا قبل ثورة فبراير 2011.
ويتوقع آخر تقرير لمصرف ليبيا المركزي عجزا في 
العام  نهاية  دوالر  مليارات  بـ10  المدفوعات  ميزان 
بقيمة  العامة  الموازنة  في  عجز  عن  فضال   ،2020
النفط  إيرادات  تراجعت  وقت  في  دينار  مليار   26.5
في  دوالر  مليار   53.2 من  قياسي  بشكل  الليبي 

2012، إلى الصفر تقريبا إلى غاية شهر سبتمبر.
اعتماد  المالي  العجز  دوامة  في  ليبيا  أدخل  وما 
في  النفط  عائدات  على  رئيس  بشكل  اقتصادها 
إيرادات  من   95% نحو  يمثل  حيث  القومي،  الدخل 

الدولة.
وعلى أثر تصاعد المخاوف من دخول البالد أزمة 
بسبب  المتزايدة  المصروفات  جراء  خانقة  مالية 

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

الدين العام ارتفع إلى 270 % 

تذبذب أداء الدوالر أمام 
الدينار خالل أكتوبر

شهد أداء العملة األميركية صعودًا وهبوطًا 
أمام الدينار الليبي في السوق الموازية طوال 
شهر أكتوبر الماضي، ولم تحقق زيادة شهرية 
إال بواقع تسعة قروش فقط، حين بلغ الدوالر 

6.26 دينار السبت الماضي )31 أكتوبر(، 
مقابل 6.17 دينار أول الشهر الماضي. لكن 

الدوالر ظل قرب مستواه قبل أسبوعين )6.25 
دينار(.

في المقابل، حققت العملة األوروبية 
الموحدة زيادة شهرية أكبر، إذ ارتفع اليورو 
بواقع 21 قرشًا، لينهي تعامالت أكتوبر عند 

7.26 دينار السبت الماضي، مقابل 7.05 
دينار.

كذلك، كان أداء العملة البريطانية، التي 
زادت بواقع 20 قرشًا أمام الدينار الليبي خالل 

الشهر نفسه، حين بلغ الجنيه االسترليني 8 
دينارات أول من أمس، مقابل 7.80 دينار.
في حين خسرت العملة التركية خمسة 

قروش، عندما أنهت الشهر عند 0.75 دينار 
مقابل 0.80 دينار. إال أن الدينار التونسي ظل 
على مستواه فوق دينارين، إذ بلغ 2.26 دينار 

مقابل 2.24 دينار.

●  أوراق مالية من فئة العشرة دينارات ليبية
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فى  فعليًا  البدء  والغاز،  للنفط  مليتة  شركة  أعلنت 
بحقل  المكثفات  واستخالص  الغاز  تسييل  معمل  تشغيل 

الطفل. أبو 
الغاز  ضخ  عمليات  استئناف  اإلثنين،  الشركة،  وأكدت 
من  سلسلة  بعد  وذلك  تدريجي،  بشكل  »االنتصار«  لحقل 
والسيطرة  الجاهزية  لضمان  واالختبارات  الصيانة  أعمال 

المرحلة األولى بنجاح. الغاز بفاصل  على تسرب 
للنفط  »مليتة  أعلنت  الماضي،  العام  من  نوفمبر  وفي 
الغاز  تسرب  لنقاط  الصيانة  أعمال  من  االنتهاء  والغاز« 
الحقل. 301، في  الوحدة  المبدئي،  الفاصل  المكتشفة في 

تشغيل معمل تسييل الغاز بحقل أبو الطفل
إعادة تفعيل برج االتصاالت في ميناء السدرة

السعر بالدوالرنوع الخام

40.59برنت

38.48غرب تكساس

40.66دبي

41.61سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     11/4/ 2020

»إيني« تتجه إلى الطاقة 
املتجددة بحلول العام 2025 

2025 موعدًا  حددت مجموعة »إيني« اإليطالية للطاقة، العام 
لتحقيق ذروة إنتاج النفط، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تقليص تدريجي 

للتحول إلى الطاقة المتجددة الخالية من الكربون.
إن  ديسكالزي،  كالوديو  للمجموعة،  التنفيذي  الرئيس  وقال 
 2030 العام  حددت  البترول  وشركات  الدولية  الوكاالت  بعض 
العام  بحلول  إيني  في  نحن  وضعناه  »بينما  النفط،  إنتاج  لذروة 
2025«، وبعد ذلك سيبدأ انخفاض ملموس إلنتاج النفط اعتبارًا 
من العام 2030 لكي تتحول المجموعة عمليًا إلى منتج للغاز فقط، 
الخالية من  الطاقة  إلى  التحول  لمرافقة مرحلة  الذي ستستخدمه 

الكربون.
لجنة  أمام  استماع  جلسة  في  ديسكالزي  كلمة  خالل  ذلك  جاء 
الماضي، حول ديناميكيات  البرلمانية، األسبوع  الخارجية  الشؤون 

التجارة الدولية والمصالح الوطنية اإليطالية.
مسؤولي  اإليطالية  الشركة  من  مسؤولون  التقى  ذلك،  بعد 
لتطوير حقل  الثانية  المرحلة  لمناقشة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
مصطفى  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  عقد  إذ  الليبي،  البوري 
صنع اهلل اجتماعًا، الثالثاء، مع المدير التنفيذي للعمليات بالشركة 

اإليطالية أليساندرو بوليتي في العاصمة طرابلس.
الثانية،  المرحلة  البوري،  تطوير حقل  االجتماع مشروع  وتناول 
واستعرض كل المسائل المتعلقة به ماليًا وقانونيًا وفنيًا ولوجستيًا، 
تحتاجها  الميزانيات،التي  شح  في  المتمثلة  الراهنة،  والتحديات 
المؤسسة لتسيير القطاع وللقيام بأعمال الصيانة الالزمة للمعدات 
السطحية التي تأثرت نتيجة اإلغالقات خالل الفترة الماضية، ولكي 
تتمكن من إنجاز المشاريع المهمة بالقطاع، التي ستساهم بدورها 

في زيادة معدالت اإلنتاج، ودعم االقتصاد الليبي. 

إغالق أكبر منجم للماس 
الوردي في العالم

»كورونا« يهدد بتدمير 
االقتصاد البريطاني 

أغلق أكبر منجم للماس الوردي في العالم أبوابه في أستراليا بعدما 
استنفد كل مخزونه من األحجار الكريمة، حسبما أعلنت شركة التعدين 

اإلنجليزية- األسترالية العمالقة »ريو تينتو« الثالثاء.
وينتج منجم أرغايل الواقع في المنطقة الغربية من كمبرلي أكثر 
90 % من الماس الوردي المعروف في العالم كله، المطلوب  من 

خصوصًا بسبب ندرته.
اإلنجليزية-  المجموعة  وبدأت   1979 العام  المنجم  وُاكتشف 

األسترالية استثماره بعد أربع سنوات.
وأنتجت المجموعة منذ ذلك الحين أكثر من 865 مليون قيراط 
التي  الوردي  الماس  من  ضئيلة  نسبة  بينها  الخام،  الماس  من 
تعتَبر من األحجار الثمينة جدًا نظرًا إلى كونها نادرة، بحسب »ريو 
السكان  من  العقاريون  والمالك  أرغايل  موظفو  وشارك  تينتو«. 
لمناسبة  المغلق  المنجم  في  ُأقيم  وداعي  احتفال  في  المحليين 
العمالقة  المجموعة  37 عامًا. وتوقعت  الذي دام  انتهاء استثماره 

أن يستلزم تفكيك المنجم ووضعه خارج الخدمة خمس سنوات.
وقال مدير المنجم أندرو ولسون خالل االحتفال إن فصاًل جديدًا 
سيبدأ اآلن مع بدء عملية إقفال المنجم وإعادة تأهيل األراضي التي 

ستعاد إلى أصحابها.

إعادة  أن  من  اإلثنين،  البريطاني،  األعمال  شركات  اتحاد  حذر 
في  أخرى  مرة  البالد  تغرق  أن  يمكن  إنجلترا  في  اإلغالق  فرض 
لالقتصاد  حقًا«  »مدمرًا  تهديدًا  اإلعادة  تلك  وتمثل  الركود، 
ضررًا  المستجد«  »كورونا  فيروس  وباء  به  ألحق  الذي  البريطاني 

كبيرًا.
ووجهت المديرة العامة لالتحاد كارولين فيربيرن، التي تستعد 
لترك منصبها قريبًا، كلمة مثيرة للقلق، اإلثنين، في افتتاح المؤتمر 
السنوي لكونفدرالية األعمال المنعقد عبر اإلنترنت هذا العام قبل 
أيام قليلة من بدء تنفيذ إغالق جديد في البالد، الخميس، بهدف 

وقف االنتشار السريع للفيروس.
وخالل المؤتمر، وجه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر 
الصحية، وقال  األزمة  الحكومة مع  انتقادات حادة ألسلوب تعامل 
إنه يقف إلى جانب الشركات. وأضاف: »لم يتعلموا. لم يصغوا. ولم 
الحكومة  للغاية«، متهمًا  النتيجة مأساوية لكنها متوقعة  يقودوا. 

بأنها تأخرت كثيرًا في اتخاذ إجراءات الحتواء الفيروس.
استعدادًا«  »أفضل  كانت  الشركات  إن  الكونفدرالية  وقالت 
إبقاء  الضروري  من  أنه  على  فيربيرن  وشددت  الجديد.  لإلغالق 

االقتصاد مفتوحًا قدر اإلمكان.

●  الزبائن انصرفوا عن مطاعم الوجبات الجاهزة في بريطانيا

●  مقر شركة إيني اإليطالية في روما

الوسط - عبدالرحمن أميني

41 % من المهاجرين العاملين 
يشعرون بعدم األمان في العمل..

و27 % عاطلون وال يجدون وظيفة 
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والبيروقراطية، معتبرة أن تعطيل هذه المشروعات يعد 
فرصًا بيعية ضائعة.

إنتاج  مضاعفة  اإلمكان  في  بأنه  المؤسسة  وذكرت 
في  ألف،   600 إلى  برميل  ألف   300 من  الواحة  شركة 
زمن قياسي »األمر الذي سيدر على الدولة مليارات، وبما 
لجميع  الكريمة  الحياة  ويوفر  الوطني  االقتصاد  يدعم 

الليبيين واألجيال القادمة«.

كما اجتمع صنع اهلل مع رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
على  وأثنى  والغاز،  النفط  وتصنيع  إلنتاج  سرت  بشركة 
جهود الشركة وتمكنها من تنفيد عدة مشاريع ساهمت 
في زيادة قدرتها اإلنتاجية من 55 ألف برميل من النفط 

إلى ما يزيد على 81 ألفًا.
وتوقع وصول شركة سرت إلى 100 ألف برميل نفط 
برميل  ألف   130 وإلى  الجاري،  العام  نهاية  قبل  يوميًا 

العام المقبل، وزيادة إنتاج الغاز من حقل »الرشاد« بنحو 
40 مليون قدم مكعبة بداية العام المقبل، مما سيساهم 
حقل  وضع  سيتم  إنه  وقال  الكهرباء،  إنتاج  استقرار  في 
»LPD 3« على اإلنتاج بداية العام المقبل إذا ما توافرت 

الميزانيات المطلوبة.
إدارة  النفط مع لجنة  اجتمع رئيس مؤسسة  كذلك، 
الحضور  ناقش  حيث  النفط،  لتسويق  البريقة  شركة 
ربوع  بمختلف  المحروقات  توفير  في  عملياتها،  سير 
ليبيا، والتحديات التي تواجهها، وخططها المستقبلية 
المحروقات  إيــصــال  وضــمــان  خدماتها  لتحسين 
التأكيد  مع  استثناء،  دون  المناطق  لكل  ومشتقاتها 
في  األمنية  الجهات  كل  ومناشدة  الوقود  توافر  على 
إلى كل  الوقود  إيصال  يتم  الطرقات حتى  تأمين  ليبيا 

البالد. في  مستحقيه 
وخالل اجتماعه مع عميد بلدية البريقة ناصر عطية، 
أكد  بووازنة،  فرج  بالبريقة،  الحكماء  مجلس  ورئيس 
الخدمات  تقديم  على  النفط  مؤسسة  حرص  اهلل  صنع 
إطار  في  يجاورها  ومــا  البريقة  لمنطقة  الضرورية 
هذه  استقرار  أن  على  مشددًا  االجتماعية،  المسؤولية 
لتوفير  للمؤسسة  قصوى  وأولوية  حيوي  أمر  المنطقة 
والمحافظة  اإلنتاجية  القدرة  من  للرفع  المناسبة  البيئة 

على المتاح منها.
المؤسسة  إدارة  مجلس  عقد  الــزيــارة،  ختام  وفــي 
للعام   16 رقم  الدوري  العادي  اجتماعه  للنفط  الوطنية 
الشركات  من  المحالة  المواضيع  لمناقشة   2020
واإلدارات التابعة للمؤسسة لمناقشتها وإصدار التوجيه 

الالزم بشأنها.

●  صنع اهلل خالل زيارته المنشآت النفطية في البريقة

●  جانب من تقديم مساعدات إنسانية للنازحين في ليبيا

صنع الله يدعو لتجاوز فترة اإلغالقات والتركيز على جلب االستثمار األجنبيصنع الله يدعو لتجاوز فترة اإلغالقات والتركيز على جلب االستثمار األجنبي
مؤسسة النفط: باإلمكان مضاعفة إنتاج شركة الواحة من مؤسسة النفط: باإلمكان مضاعفة إنتاج شركة الواحة من 300300 ألف برميل إلى  ألف برميل إلى 600600 ألف في زمن قياسي  ألف في زمن قياسي 

خالل زيارته مرسى البريقة

أكدت شركة الواحة للنفط تشغيل برج االتصاالت الرابط بين ميناء 
السدرة النفطي وحقل الظهرة ومجمع التخزين، بعد تدميره خالل الفترة 

الماضية، وذلك ضمن إجراءات محاولة استعادة كامل اإلنتاج الليبي.
وقال مصدر في قسم اإلعالم بالشركة لـ»الوسط«، اإلثنين، إن هذا 
البرج يوفر اتصااًل بين مشغلين، ويعزز من أعمال الشحن والتفريغ ويوفر 

اتصاالت الطوارئ، ويحقق السرعة في نقل معلومات.
وسهولة  التواصل  تطوير  أجل  من  مستمرة  »المساعي  أن  وأضاف 
وصول معلومات وتدفقها بين كافة المواقع بالحقول والميناء«، الفتًا إلى 
أن إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات قامت بالتعاون مع شركة »المدار« 
وتحسين  تطوير  إجراءات  ضمن  الفارغ  بحقل   »4G« تقنية  بتركيب 

االتصاالت.
المعلومات  وتداول  والدقة  بالسرعة  الشركة  اهتمام  على  وشدد 
الفتًا  الوقت،  وإهدار  تقليدية  بطرق  نقلها  بداًل  عن  دقة،  أكثر  بشكل 
كذلك إلى نجاح المهندسين  في مد كابل ألياف بصرية بطول 7 كيلو 
مترات  بين الخزانات والميناء، وذلك بعد أن تعرضت أبراج االتصاالت 
في  السدرة  ميناء  شهدها  التي  االستقرار  عدم  فترة  خالل  للخراب 

الماضية. الفترة 
وتعقد اإلدارات المختصة بالشركة اجتماعات فنية مع شركات اتصاالت 
محلية لتوفير خدمات لكافة المواقع والمحطات، »ما يعزز األعمال ويساهم 

في التحول التكنولوجي الذي تعمل شركة الواحة عليه«، وفق المصدر.

للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  دعا 
الماضي وما  إلى  إلى عدم االلتفات  مصطفى صنع اهلل، 
الماضي  يناير  في  بدأت  التي  النفطية  اإلغالقات  خلفته 
لجلب  األوان  »آن  أنه  مؤكدًا  أشهر،   10 نحو  واستمرت 

االستثمار األجنبي في مشاريع زيادة القدرة اإلنتاجية«.
وزار صنع اهلل رفقه أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط 
محمد،  والعماري  العوكلي  اهلل  وجاد  شنقير  أبوالقاسم 
اإلدارات  ي  ومديرو  والمعاهد،  القطاع  شركات  ورؤساء 
وتصنيع  إلنتاج  سرت  شركة  ومواقع  مقر  بالمؤسسة 

النفط والغاز بمرسى البريقة، السبت الماضي.
وكان في استقبال الوفد رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
وعميد  والمستشارون،  اإلدارات  ومديرو  سرت  بشركة 
بلدية البريقة، ورئيس مجلس الحكماء واألعيان بمدينة 

البريقة والمناطق المجاورة لها.
له  المرافق  والوفد  اهلل  صنع  تفقد  الزيارة،  وخالل 
سرت،  لشركة  التابعة  الصناعية  والوحدات  المصفاة، 
لزيارة  فخره  عن  بالمستخدمين  لقائه  خــالل  وعبر 
المصفاة التابعة لشركة سرت كونها »األولى من نوعها 
التي ُأنشئت في ليبيا«، منوهًا بجهود الشركة في إنشاء 

المصافي في البالد، كمصفاة الزاوية ورأس النوف.

دعم شركة سرت
المحروقات  توفير  في  سرت  شركة  مصفاة  أهمية  وأكد 
للمنطقة والمناطق المجاورة، الفتًا إلى حاجتها إلى االهتمام 
والقيام بالعمرات وأعمال الصيانة الالزمة إلطالة عمرها، 
والمحافظة عليها باعتبارها تمثل »رمزًا« لصناعة التكرير 
في ليبيا، مؤكداً عمل مؤسسة النفط رغم شح الميزانيات 

على تقديم كل الدعم الممكن لشركة سرت.
وما  الماضي  إلى  االلتفات  عدم  ضرورة  على  وشدد 
التفاؤل،  بعين  المستقبل  إلى  والنظر  اإلغالقات،  خلفته 
قائاًل: »آن األوان إلى جلب االستثمار األجنبي في مشاريع 

زيادة القدرة اإلنتاجية«.
التي  والصعوبات  التحديات  إلى  االجتماع  وتطرق 
إلى  النفط  مؤسسة  حاجة  مثل  القطاع،  يواجهها 
االنهيار  من  الخدمية  شركاتها  لحماية  الميزانيات 
لسداد  المطلوبة  الميزانيات  تسييل  »عدم  ضوء  في 
الخدمات  وتوفير  المستحقة  ــون  ــدي وال المرتبات 

التموينية، والنقل«.
تسييل  عدم  عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  ناقش  كما 
وتوقف  الخدمية  الشركة  مرتبات  تأخر  من  الميزانيات 
برامج التأمين الطبي والتدريب لكل الشركات والمعاهد 
الصيانة،  أعمال  توقف  إلى  إضافة  للمؤسسة،  التابعة 

وإجراء العمرات الضرورية للمصافي.

فرص بيعية ضائعة
الدراسات  عديد  إنجاز  إلى  النفط  مؤسسة  ــارت  وأش
الهندسة التفصيلية للمشاريع ولزيادة القدرة اإلنتاجية، 
قصوى  ضـــرورة  باتت  التمويل  عملية  أن  مــؤكــدة 
التعقيدات  البعيد عن  النتهاج طريقة »المسار السريع« 

البريقة - الوسط 

.. وارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 800 ألف برميل يوميًا
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  أعلن 
المهندس مصطفى صنع اهلل، ارتفاع إنتاج النفط 
الخام الليبي إلى 800 ألف برميل يوميًا، الفتًا إلى 
أن ليبيا تستهدف الوصول إلى 1.3 مليون برميل 

يوميًا في بداية 2021.
وقال صنع اهلل، في مقابلة مع وكالة »بلومبرغ«، 
السبت، »نحن مهتمون جدًا بالتنسيق مع زمالئنا 
في أوبك«، مضيفًا: »نحن مهتمون بتحقيق توازن 

من حيث العرض والطلب«.
وتبلغ حصة ليبيا في »أوبك« 1.7 مليون برميل 
النفط  حقول  آخر  فتح  إعــادة  أدت  فيما  يوميًا، 
والموانئ الليبية إلى عودة صناعة الطاقة، إذ قفز 

اإلنتاج اليومي لليبيا من أقل من 100 ألف برميل 
في أوائل سبتمبر إلى 800 ألف برميل حاليًا.

تتوقع  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أن  وأضــاف 
الشهر  يوميًا  برميل  مليون  البالد  تضخ  أن 
 1.6 إلى  للوصول  طموحها  أن  موضحًا  المقبل، 
التي  الموارد  على  يتوقف   ،2021 بنهاية  مليون 

ستخصصها وزارة المالية للشركة.
الوطنية  المؤسسة  أعلنت  الماضي،  واألسبوع 
للنفط رفع حالة »القوة القاهرة« عن حقل الفيل 
جميع  في  لإلغالقات  الشامل  واالنتهاء  النفطي 
الحقول والموانئ الليبية، التي بدأت منذ 19 يناير 

الماضي.

أرقام المنظمة الدولية للهجرة:

»كورونا« يستنزف أجور ثلث النازحني وثلثي املهاجرين في ليبيا

التأثير  يستطلع  دولـــي  تقييم  كشف 
االقتصادي واالجتماعي خالل ثالثة أشهر في 
حرية  على  المختلفة  بالقيود  المرتبط  ليبيا، 
فقدان  »كوفيد19«،  جائحة  بسبب  التنقل 
يتعاملون  ممن  والمهاجرين  النازحين  آالف 
بنسبة  شغلهم  مناصب  اليومية  باألجور 

تصل 60 %.
الخاصة  النزوح  تتبع  إحصائية  وأفــادت 
في  ليبيا،  في  للهجرة  الدولية  بالمنظمة 
عدد  بــأن  الماضي،  اإلثنين  صــدر  تقرير 
 »19  - بـ»كوفيد  المؤكدة  اإلصابة  حاالت 
بنهاية  حالة   34500 من  أكثر  إلى  ارتفعت 
بنهاية  حالة   900 من  أقل  مقابل  سبتمبر، 
البالد  في  العدوى  انتقال  استمر  إذ  يونيو، 
المهاجرين  من  أكبر  عدد  على  التأثير  في 

ليبيا. في  الضعفاء  والنازحين 
 53 يغطي  الذي  االستطالع  واستهدف 
التأثير  التحديد  وجه  على  معرفة  بلدية 
التجول  وحظر  التنقل  بقيود  المرتبط 
في  الضعفاء  المتنقلين  السكان  على 
البلديات  من   %  64 أن  أثبت  حيث  ليبيا، 
النظافة،  مواد  تكن  لم  تقييمها  تم  التي 
األسطح،  ومطهرات  األيدي  معقمات  مثل 
السوق  في  كــافٍ  بشكل  لديها  متوافرة 

. لمحلية ا
تقييمها،  تم  التي  المواقع  من   %  90 أما 
على  يعتمدون  الذين  المهاجرون  فتأثر 
التباطؤ  بسبب  سلبًا  اليومية  العمل  فرص 
»كــورونــا«.  بوباء  المرتبط  االقتصادي 
جرى  التي  المواقع  من   %  79 المقابل  في 
النازحين  تأثر  عــن  أبلغت  استطالعها 
بالقيود  سلبًا  المضيف  المجتمع  ــراد  وأف

التجوال. وحظر  التنقل  على  المفروضة 

بأنهم  المهنية  المخاطر  عن  سؤالهم  عند 
بسبب  العمل  في  األمــان  بعدم  يشعرون 
تدابير  عــن  الناجمة  الصحية  المخاطر 

الكافية. غير  الحماية 
الــحــاالت  مــن   %  27 عبر  المقابل  فــي 
المستطلعة بأن المهاجرين في ليبيا يعانون 

على  »كــورونــا«  انعكاسات  وبخصوص 
سوق العمل في ليبيا خالل الفترة المذكورة، 
ذلك  في  بما  السكان،  من   %  31 واجه  فقد 
اعتمادًا  المضيف  المجتمع  وأفراد  النازحون 
العيش  سبل  فقدان  اليومية،  األجــور  على 

العمل. وفرص 
أيضًا  فهم  ــرًا  ــأث ت األكــثــر  الفئات  ــا  أم
ممن  منهم   %  27 أفــاد  إذ  المهاجرون، 
عن  عــاطــلــون  بــأنــهــم  مقابلتهم  تــمــت 
في   % 8 بنسبة  زيادة  يمثل  ما  العمل، وهو 
مارس  بشهر  مقارنة  المهاجرين  بطالة 
المنظمة  تقرير  وأكد   .2020 أبريل  إلى 
عوامل  أحــد  تظل  »البطالة  أن  األممية 
ضعف  على  تؤثر  التي  الرئيسية  الخطر 

ليبيا«. في  المهاجرين 
العاملين  المهاجرين  من   %  41 أفاد  كما 

لـ%13 من  وبالنسبة  الغذائي.  األمن  انعدام 
على  قدرتهم  عدم  عن  أبلغوا  فقد  الالجئين 
قيود  )بسبب  البلدية  داخل  بحرية  التنقل 

التجول(. أو حظر  التنقل 
في  الغذائية  المواد  بأسعار  يتعلق  وفيما 
من   %  40 أفاد  وسبتمبر،  يوليو  بين  الفترة 
المهاجرين  أو  النازحين  سواء  المستطلعين 
األشهر  بأسعار  مقارنة  ارتفعت  قد  أنها 

المحلية. السوق  في  السابقة 
أكثر  أن  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتؤكد 
على  موجودين  مهاجر  مليون  نصف  من 
على  يعتمدون  أغلبهم  الليبية  األراضــي 
الحجر  بإجراءات  تأثروا  اليومية،  العمل  أجرة 

المفروضة.
المراكز  على  المهيمنة  الجنسيات  وتمثل 
21 % من جنسيات نيجيرية  الخمسة األولى، 

16 % ومعظمهم استقروا  تليها مصر بنسبة 
وتأتي  العمالة،  هجرة  من  كجزء  ليبيا  في 
الثالثة  المرتبتين  في  والــســودان  تشاد 
التوالي،  على   % و13   16 بنسبة  والرابعة 

أرقام المنظمة. 8 %، وفق  تليها نيجيريا 
لشؤون  السامية  المفوضية  وتــذهــب 
أن  التأكيد  إلى  المتحدة  باألمم  الالجئين 
ليبيا  في  المهاجرين  من   %  60 من  أكثر 

الماضية. فقدوا عملهم خالل األشهر 
بيان  في  السامية  المفوضية  وأوضحت 
الالجئين  »أغلب  أن  الماضي  األسبوع  لها 
أمرهم  يتدبرون  ليبيا  في  والمهاجرين 
والذي  اليومي،  العمل  خالل  من  بأنفسهم 
األخرى  والقيود  التجول  حظر  بسبب  توقف 
 ،»19  - »كوفيد  جائحة  بانتشار  المتعلقة 
من   %  62 إلى  تصل  بنسبة  أعمالهم  فقدوا 

المهاجرين«. إجمالي 
المواد  أسعار  بــأن  المفوضية،  ــدت  وأك
الغذائية في معظم المدن في ليبيا، ارتفعت 
اإلغالق.  تدابير  تنفيذ  من  وجيزة  فترة  بعد 
منظمة  حــذرت  الماضي،  أكتوبر   19 وفي 
يوم  لها  تقرير  في  الدولية  والتنمية  التعاون 
هم  المهاجرين  العمّال  أن  من  اكتوبر   19
الصحية  األزمة  في  المواجهة«  خط  »على 
التي قد تقوّض التقدم المحرز في السنوات 

األخيرة في مجال اإلدماج.
حوالى  تــضــمّ  التي  المنظمة  وتــؤكــد 
هم  المهاجرين  أن  متقدمة  دولة  خمسين 
مع   »19  - بـ»كوفيد  لإلصابة  عرضة  أكثر 
مرتين  األقــل  »على  العدوى  التقاط  خطر 
يعيشون  إنهم  إذ  السكان،  سائر  من  أكثر« 
في الفقر وفي مساكن مكتظة باإلضافة إلى 
ظروف أخرى. غير أن ما يُقلق المنظمة على 
على  الوباء  أزمة  تأثير  هو  الطويل  المدى 
في  حاد  تراجع  مع  بالتزامن  العمل،  سوق 

الدولية. الهجرة  معدالت 
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األعداء الخمسة
حمدي الحسيني

األمم والشعوب مثل األفراد، لكل منهم خصوم 
المنافسة  وتتباين  أعــداء،  وأحيانًا  ومنافسون 
حسب  آلخر،  حين  من  الخصومة  درجة  وتتنوع 
طبيعي،  أمر  وهذا  والدوافع،  األحداث  تطورات 
فلو  الطبيعة،  وقوانين  الصراع  لقواعد  وفقًا 
اآلن،  العرب  واقــع  على  المقاربة  هذه  طبقنا 
بهم  يتربصون  أعداء  خمسة  هناك  أن  نكتشف 

ويحيطونهم من كل اتجاه.
وتتبدل  مواقعهم،  تتغير  الــعــرب  وأعـــداء 
يكون  فترة  ففي  أخرى،  إلى  مواقفهم من حقبة 
تراجع  وإذا  الفرس،  هم  للعرب  واحد  رقم  العدو 
وبالطبع  التركي،  الخصم  محلهم  يحل  خطرهم 
منذ  األول  العدو  هو  اإلسرائيلي  المحتل  يظل 
أرض  على  األمة  قلب  في  إسرائيل  الغرب  غرس 
إلى  لتنضم  إثيوبيا  أخيرًا،  ظهرت  ثم  فلسطين، 
المستقبل. المحتملين للعرب في  قائمة األعداء 

دائمي  ليسوا  السابقون  الخصوم  كان  وإذا 
ويتراجع،  يتصاعد  خطرهم  وأن  للعرب،  العداوة 
يظل  ــداث،  ــ األح ــوالت  ــح وت لمعطيات  وفــقــًا 
العدو  هو  الرشيد  الحكم  وغياب  االستبداد 
العربية،  الشعوب  على  خطورة  األكثر  الخامس 
اآلخرين،  األعداء  من  ضراوة  أشد  لكونه  نظرًا 
وإنهاك  إضعاف  رئيسيًا في  يكون سببًا  ربما  بل 
ويغري  يشجع  مما  العصور،  عبر  العرب  قــوة 
خصوصيتهم،  اختراق  على  التقليديين  األعداء 

بل وحصارهم وخنقهم إذا أتيح لهم ذلك.
منذ  للعرب  وخصومًا  أنــدادًا  ظلوا  فالفرس 
أبرزها  كان  أحداث  من  تبعه  وما  اإلسالم،  صدر 
فرق  إلى  المسلمين  وانقسام  الكبرى  الفتنة 
المذهبين  في  بجالء  تبلورت  متنافرة،  وشيع 
بقوة  اليوم  إيران  وتتواجد  والسني،  الشيعي 
وأتباعها في خمس عواصم  أنصارها  في  ممثلة 
ومن  اليمن،  إلــى  ولبنان  سورية  من  عربية 
هذا  الجرار،  على  والحبل  البحرين،  إلى  العراق 
التحالف  إلى  العرب  بعض  دفع  الجديد،  الواقع 
من  والحماية  األمــن  عن  بحثًا  إسرائيل  مع 

خلط  عليه  ترتب  مما  المحدق،  اإليراني  الخطر 
شديد في األوراق بالمنطقة.

تركيا،  في  »اإلردوغانية«  نجم  صعود  ومع 
اإلســالم  تــيــارات  مع  تحالف  من  واكبها  ومــا 
العرب  في  التركية  األطماع  وإحياء  السياسي، 
حد  إلى  وصل  تمدد  من  تبعها  وما  جديد،  من 
الحال  أراضي دول عربية، كما هو  اقتطاع وضم 
تواجد  عن  فضاًل  والــعــراق،  لسورية  بالنسبة 
وليبيا،  قطر  من  كل  في  مسلحة  تركية  قوات 
وأبرز  للعرب،  عنيد  خصم  إلى  تركيا  تحولت 
ثرواتهم  على  السيطرة  في  الطامعة  القوى 

على شعوبهم. والهيمنة 
السابقتين  اإلمبراطوريتين  عداء  تنامي  وأدى 
العربية  الــدول  ببعض  والعثمانيين(  )الفرس 
التقليدي  العرب  المباشر لعدو  الخطر  إلى تراجع 
على  القابع  اإلسرائيلي  المحتل  في  المتمثل 
وثاني  القبلتين  ثاني  موطن  فلسطين،  أرض 

المسلمين. عند جميع  الحرمين 
للعرب  جديد  عدو  إلى  إثيوبيا  تحولت  مؤخرًا 
سعى  حيث  قبل،  من  بالهم  على  يخطر  لم 
لتجهيزها كرأس حربة  منذ عقود طويلة  الغرب 
للعرب في القارة السمراء، لتشكل خصمًا صامتًا 
لم  اإلثيوبي  الخطر  كان  وإن  الجنوب،  من  لهم 
إنشاء  في  شرعت  عندما  إال  السطح،  على  يطفُ 
باستمرار  تزعم  الذي   2011 العام  النهضة  سد 
في  الطاقة  على  الحصول  منه  الــهــدف  أن 
والرياح  الشمس  إلى  كله  العالم  يتوجه  زمن 
ثم  والرخيصة،  النظيفة  الطاقة  على  للحصول 
أبابا  أديــس  أهــداف  األيــام  كشفت  ما  سرعان 
مصدر  في  التحكم  وهي  السد،  من  الحقيقية 
حيث  من  عربيتين  دولتين  ألكبر  والحياة  المياه 

الكثافة السكانية هما مصر والسودان.
هؤالء  مواجهة  على  العرب  قــدرة  أن  أزعــم 
المستوى  على  كبيرًا  تحديًا  تشكل  الخصوم، 
الــذي  الــوقــت  فــي  ــه  أن خاصة  االستراتيجي، 
ال  ــبــعــض،  ال بعضهم  ــع  م فــيــه  يــتــحــالــفــون 

بين  مماثل  تحالف  اآلخــر  الجانب  على  يوجد 
ترتبطان  وإيران  تركيا  إن  إذ  العربية،  األطراف 
يتعمق  تجاري  وتعاون  اقتصادية  بمعاهدات 
القديم  التحالف  ننسى  وال  ــوم،  ي بعد  يومًا 
تل  بين  تربط  التي  السرية  االتصال  وقنوات 
أبيب وطهران، كما يوجد تعاون عسكري معلن 
شبكات  وأن  أبيب،  وتل  أبابا  أديس  بين  أيضًا 
صناعة  النهضة  سد  تحمي  التى  الجوي  الدفاع 

إسرائيلية! وخبرة 
العرب  فإن بعض  والمخاطر،  األمن  بحسابات 
ألن  نظرًا  وإثيوبيا،  إسرائيل  خطر  من  يقللون 
واالقتصاد  التكنولوجيا  سوى  يمتلك  ال  األول 
يمتلك  ال  الــثــانــي  وأن  لــالخــتــراق  كوسيلة 
التحكم  باستثناء  المباشر،  التهديد  مقومات 
من  يأتي  األكبر  الخطر  بينما  النيل،  مياه  في 
من  خامس  طابور  لديه  فاألول  وتركيا،  إيران 
بعض  داخــل  منغمسون  الشيعة  المواطنين 
يمكن  الخليجية،  خاصة  العربية  المجتمعات 
مخططاتها  تنفيذ  في  استثمارهم  لحظة  أي  في 
ــراك  األت أن  كما  الــدول،  تلك  في  وأطماعها 
يمثله  به،  يستهان  ال  األتباع  من  جيش  لديهم 
»اإلخــوان  مقدمتهم  في  السياسي،  اإلســالم 
كافة  تقديم  في  أنقرة  تتأخر  ولم  المسلمون« 
عناوين  تحت  لهم  والــمــؤازرة  الدعم  أشكال 

ظاهرها ديني وباطنها سياسي بامتياز.
واإلسرائيليون  واألتـــراك  الفرس  كــان  إذا 
خصومًا  يشكلون  هؤالء  كل  اإلثيوبيون،  وحتى 
بالسالح  إما  مواجهتم  يمكن  للعرب،  تقليديين 
يبقى خطر  والحماية،  القوة  غيره من وسائل  أو 
للسلطة،  السلمي  التداول  وغياب  االستبداد 
العربية  لألمة  تقوم  ولن  خطورة  األعداء  أكثر 
حكم  ألنظمة  رهينة  بقيت  طالما  قائمة 
تغيرت  مهما  والسلطة،  الثروة  تحتكر  مستبدة 

أشكال وصور ومسميات تلك األنظمة.

لن تقوم لألمة 
العربية قائمة طاملا 
بقيت رهينة ألنظمة 

حكم مستبدة 
تحتكر الثروة 

والسلطة

أعوام الرماد

أشياء مفقودة
 في املتاهة املقنعة

السبت الثاني عشر من أغسطس 1961 . في ذلك الفندق بفرانكفورت . ألمانيا . تلك العشية تدخل 
الزوجة صوفية زهير إلى الغرفة . ثم صدمة عنيفة تعتريها وصراخ بال توقف . زوجها صالح بن يوسف 
ملقى وسط الغرفة والدماء تسيل . مسدس كاتم للصوت قام بالمهمة . ثم فارق صالح الحياة . بكاء 
وعويل يستمر في وحشة الغربة والموت . هرب الجناة . كانوا من التونسيين الذين أرسلهم رفيق 
الكفاح الحبيب بورقيبة ألداء ذلك الفعل عن جدارة . كان من بين القتلة ابن خالة صالح بن يوسف . 
ترصد ومالحقة لم تنقطع منذ أيام . وصل الحال بين الغريمين الصديقين أعداء اليوم حدا ال يوصف 
من الصدام . آخر لقاء جمعهما كان في مارس ذلك العام في جنيف على البحيرة . تالسن وحدة في 
النقاش واختالف أدى إلى العنف في النهاية . النتيجة الطبيعية للحال العربي في الزمان والمكان على 
الدوام . اعترف بورقيبة رفيق وصديق األمس البعيد بالفعلة عام 1973 علنا أمام الناس في خطاب له 

بالتلفزيون التونسي، مشيرا إلى أن بن يوسف محكوم عليه باإلعدام في األصل .
تلك األيام الصيفية أيضا شهدت بداية معركة بنزرت مع فرنسا . قتال ومقاومة وشهداء. يصل 
 . رأى وسمع  بما  األمن  ليتفرج عن قرب ويحيط مجلس  إلى هناك  المتحدة  األمم  أمين  همر شولد 
وقبل بنزرت ينغرز جدار برلين بين ألمانيا الواحدة ويفصلها إلى شطرين . تداعيات ما بعد الحرب 
وانتحار   . كذلك  الح  وإن  بــاردا  الغالب  في  يكن  لم  الذي  والغرب  الشرق  بين  والصراع  العالمية 
همنجواي الروائي الشهير ثم عبدالباسط الصوفي الشاعر السوري الذي أرسلته دولة الوحدة معلما 
في غينيا. ووفاة شاعر الوطن أحمد رفيق . صيف الهب في المنطقة والعالم . تموز حيث يغلي الماء 

في الكوز ثم آب اللهاب .
زيتونية متعلمة  بيئة  . من   1907 عام  تونس  المولود في مغراوة قرب جربة شرقي  بن يوسف 
مدرسة  إلى  انتمى   . الحزب  في  رفاقه  مع  بلده  احتالل  قاوم   . وطنه  تجاه  الحقا  بنشاطه  نهض   .
عبدالعزيز الثعالبي . مثل تونس ضمن وفد مغاربي في باندونج عام 1955 قبل االستقالل ضم أفراد 
وباسم شعوبهم  باسمهم  تكلم  وهناك   . الحرية  أجل  من  بصوتهم  وجاهروا  والجزائر  المغرب  من 
.كانت أقطار المغرب العربي تحت سكين فرنسا بال هوادة .. لكن النضال من الجميع لم يتوقف أو 

يرتعش في أي وقت . أمثلة من التضحية باهرة وكثيرة .
تقاطع بن يوسف مع بورقيبة عدة مرات. لعبة السياسة التي تفرق بين الرواد وتحيلهم إلى قطع 
متناثرة . اختلفا وتصارعا ولم يتوافقا . الزعيم وتضخم األنا طبيعة ال تستقر على حال . ورغم أن بن 
يوسف الزيتوني الثعالبي المؤمن بأهدافه تولى أمانة الحزب الدستوري الذي ضمهما بطربوش واحد 
وكشابية واحدة أيضا إال أن الصراع بينهما لم يخمد لهيبه المستعر . كل له كاريزما . كل له أنصار . 
كل له طربوش . كل له رؤية ومنهج وظلت )اليوسيفية( فيما بعد جريرة تتابع جميع من يرفع صوته 

بمعارضة الزعيم األوحد .
سياسة  أن  يرى  كان  بأخرى  أو  بطريقة  يوسف  بن  وأبعد  والباي  الطربوش  خلع  الذي  بورقيبة 
بن  غريمه   . السياسة  بتلك  ومسايرته  الواقع  األمر  وطالب.  خذ   . الطرق  أيسر  والتفاوض  المراحل 
يوسف رفض ذلك وقاوم ووقف في وجه هذا األسلوب ولم يتفق معه حتى إتهامه علنا من قبل فرنسا 
وبورقيبة نفسه بأنه يقود الفالقة الذين يقضون مضاجع الفرنسيين في الجبال والضواحي . كانت 
األسلحة في بداية الخمسينات تأتي من ليبيا عابرة الحدود القريبة المجاورة . وبن صالح ظل يرى أن 
تونس أقرب إلى تيار العروبة واإلسالم . وبورقيبة له طريق آخر ورأي آخر . اختالف وتصدع وشروخ 

في عالقات النضال الذي كان باألمس .
اثنين  على  وقبضت سلطاتها  الليبية  الدولة  وحمته  أوته   . ليبيا  في  يوسف الجئا  بن  ظل صالح 
أرسلتهما تونس لتعقبه واغتياله في طرابلس حيث يقيم واعتقلتهما. كانت طرابلس تحمي الكثير 
لكنها تكتم األسرار وتخفيها في شواطئها أول النهار وآخر الليل . ثم احتوته القاهرة وهناك واصل 
كان  هناك   . العربي  المغرب  مكتب  رئاسة  تولى   . القاهرة  حارات  في  يهدأ  ولم  العروبي  نشاطه 
عبدالناصر والشعور القومي والخطاب الهادر في الساحات والميادين وصوت العرب يعبر المسافات 
. وبورقيبة يولي ظهره إلى ذلك . تونس ليست معنية باألمر . ال يهمها مايحدث في البعيد . كل 
العنف  مرحلة  بدأت   . والنوارج  المحاريث  مافعلته  حصدت  التي  تونس  وخسرت   . لآلخر  وجهه  أدار 
والمالكمة بين الرجلين . واألنصار يحيطون بكل منهما . وبن يوسف لم يبد أية مرونة أو تساهل 
في  وأنصاره  الكفاح  رفيق  من  الخيانة  تهم  طالته  الذي  بالزعيم  الكيل  وطفح  ورفض  تصلب   .
الداخل والخارج . صار طريق المسدسات والكواتم منهجا جديدا في المنطقة . لم يكن بن يوسف 
بين  بارزة  سمة  أضحت  واالغتيال  والتصفية  العنف   . الطويلة  القوائم  في  األخير  يكن  لم   . األول 
رفاق األمس . أو بين أصحاب القرار والكرسي الواحد وبين أهل الصفوف الخلفية . حدث ذلك بين 
البعثيين والشيوعيين في العراق ورموا بعضهم جثثا في براميل القمامة والسجون المعتمة والسحل 
والمشانق وكذا في سورية وفي اليمن . قبيلة الحزب أقوى من الوطن. األحزاب كلها قبائل وعائالت 
لنهج  وفقا  الرجعية(  )القوى  مع  الجدلية  المرحلة  آخر  الجسدية  التصفية  كانت  ليبيا  وفي   . ومصالح 
اللجان الثورية . مالحقات وتصفيات فوق أرصفة العالم وشوارعه وكراسي مقاهيه وحجرات فنادقه . 
السلطة لها ما يبرر أفعالها عندما تنتقم . السلطة العاتية اليقف في طريقها أيما شيء . وتواصلت 
الكواتم   . المسلحة  الجماعات والمليشيات  االنتقام عند  الطرق نفسها وتشعبت واتفقت في أشكال 

أعلى صوتا أيها الوطن !!
. خسرت مشروعها  السيول  جرفتها   . والمواهب  والزعامات  الكفاءات  من  الكثير  المنطقة  فقدت 
الوطني بالتخوين واالتهام والخطف والتغييب والقتل . نجا قتلة بن يوسف من العقاب وتحصلوا على 
تغطية دبلوماسية مثلما يحدث في بقية الخوارق على امتداد العالم الذي تربطه المصالح وال تجمعه 
المبادئ والمثل . عاد بن يوسف في صندوق حملته طائرة إلى حيث مستقره في القاهرة. دفن بها 
متوترة  وتونس  القاهرة  بين  العالقات  كانت   .  1961 اغسطس   23 االربعاء  يوم  مهيبة  جنازة  إثر 
العاصمة  بتونس  الزالج  بمقبرة  لتدفن  رفاته  أرسلت  بورقيبة  غياب  وبعد   . مزمنة  قطيعة  وتشهد 

بجوار بقية القبور.
تسعة وخمسون عاما على تلك األيام الصيفية الالهبة والحبل على الجرار في المنطقة وماحولها 
الدماء  . سيول من  القطيع  ببقية  الضغينة واألستفراد  ثقافة  . تلك  األتفاق  . خالف كثير وقليل من 
التتوقف. فما الذي ينتج عنها سوى المزيد الخسائر والحزن وضياع األجيال التي يحتبس في صدورها 

القهر والشي غيره .. ثم ينفجر في كل األنحاء !!

 - القديم  النص  دراسة  علي  المنصبة  وخصوصًا  القديمة،  النصوص  علم  بأنها  الفيلولوجي  تعرف 
 1960 عام  مكثف  علمي  بشكل  الفيلولوجي  المصطلح  برز  مقارنة.  تاريخية  دراسة  سواه-  أو  ديني 
بينهما.  التداخل  عالقة  رغم  بأوربا  وفروعها  اللغة  علم  عن  بعيدًا  تخصصًا  العلمي  حقله  مدشنا 
العربية كجزء من علوم  اللغة  أقسام  أكاديميًا محصورة في  الفيلولوجي  زالت  العربية ما  بالجامعات 
والبشرية  الفنية  التحتية  للبنية  لالفتقار  وذلك  منهما،  لكل  أكاديمي  تخصص  تحقيق  ودون  اللغة، 
بشكل عام، ولربما النعدام الجرأة لمنح الفيلولوجي حيزًا في جامعاتنا باعتبارها أسلوبًا علميًا يتجاوز 
التأصيل،  واستحالة  األصولي  الفكر  كتابه  في  أركون  محمد  المرحوم  المعاصر  المفكر  يرى  التابو. 
المفاهيم  بضبط  سيسمح  بما  فيلولوجيًا  دراستها  وجب  اإلسالمية  نصوصنا  أن  الساقي،  دار  عن 
تحول  التي  »العقائدية«  الدوغمائية  أسوارنا  ولتقويض  االجترار،  عبر  المزيفة  التابوهات  ومحاصرة 
تعسفًا غالبًا من فتح أبواب جديدة في فهم العقيدة وللفكر، وستسمح إلدراكاتنا بأن تبلور مفاهيمنا 
للحياة المعاصرة تماشيًا مع معطيات الزمن. فالفيلولوجي نسق منهجي للمعرفة يبحث في المفردات 
لضبط مدلوالتها ضمن عصرها وزمنها بما يحول دون خلط المعارف واإلدراكات لمن يقدم قراءة 
ألي وثيقة تاريخية -ومن أي نوع - بشكل حر أو ضمن قدسيات أصيلة أو نالت قدسيتها الحقا بسبب 
أو بال قصد، كما في قضية األحاديث  الدوغمائي قصدًا  القفص  الزمنية مما أقحمها في  التراكمات 

النبوية الشريفة.
من ضمن اإلشكاليات العربية في حقل الفيلولوجي حالة العوز إلى قاموس لغوي محترف يحترم 
المعاصر  العربي  المفكر  إليه  للمفردات. وهذا يشير  والمدلوالت  المعاني  ترتيب  الزمني في  العامل 
الدكتور عبداهلل العروي، إذ يقول في إحدي مداخالته المسجلة متحدثًا عن إشكاليات الفيلولوجيا في 

المنظومة العربية وحالة عوز الفكر العربي – اإلسالمي بالخصوص، يقول:
الزمني. لسان  التسلسل  المعاني حسب  تاريخي يعطينا تسلسل  التي تعوزنا قاموس  )من األمور 
والشعر  القرآن  من  أمثلة  نجد  العرب  لسان  نفتح  »جهاد«،  كلمة  خذ  تاريخيًا.  قاموسًا  ليس  العرب 
الفالني  القرن  في  كلمة جهاد  نقول:  أن  يمكن  فال  زمني،  ترتيب  أدنى  إلخ دون  والفقه...  الجاهلي 
فإن  الفالنية  الفترة  إلى  ترجع  الوثيقة  أن  وبما  كذا.  تعني  الفالني  القرن  وفي  كذا،  تعني  كانت 
الجهاد فيها يحمل حتما المضمون الفالني(. بمعنى أن مفردة جهاد حتما تختلف في زمن الرسول 
الحرز  محمد  المعاصر  األدبي  والناقد  الكاتب  وينتقد  مثاًل.  تيمية  ابن  به  تفضل  عما  المصطفى 
بطريقة أركونية مدرسة االستشراق بمنهجها الفيلولوجي في تفكيكهم للحالة اإليمانية اإلسالمية 
بكونه حالة وصفية، ال تتجرأ على الخوض بشكل أعمق تفكيكًا للنصوص القديمة المقدسة وغيرها، 
صارمة  منهجية  الفيلولوجي  باعتبار  الغرب  في  عليها  المتعارف  األكاديمية  الروح  بذلك  مناقضة 
وجريئة في تعاملها مع أي نص قديم بما فيها الديني بكل قدسيته. يقول الكاتب محمد الحرز في 

مقالته المنهج والبحث التاريخي:-
أنه  نجد  اإلســالم....  في  الحرية  مفهوم  حول  روزنتال  فرانز  دراسة  المثال  سبيل  على  أخذنا  )لو 
لكنه  والقرآن،  والشعر  والفقه  الكالم  وعلم  الفلسفة  مدونات  في  المفهوم  هذا  تعريفات  يبحث عن 
ال يراعي التسلسل الزمني لكل تعريف. فهو يقفز من الجاحظ في البيان والتبين على مروج الذهب 

للمسعودي وهكذا دون تمايز بين عصر الجاحظ المعرفي وعصر المسعودي الثقافي(.
الضائعة  لذواتنا  ارتباطاتنا  من  التحلل  قبل  علينا  وجب  صميم،  نهضوي  مسار  في  نمضي  حتى 
في عالم ال ندركه بسبب تخلفنا من حيث هضم المفاهيم العصرية على األقل، وجب علينا أن ننظر 
إلى أنفسنا بأثر رجعي، محققين في ماضينا الذي ما زلنا نعيشه بضبابية المدرك، أو باجترار النص 
المستصاغ ضمن أسوار عقائدية شاهقة نفرضها على أذهاننا، لتحول دون قراءة مفتوحة وتقدمية، ال 
تتردد في مواجهة ذاتها قبل سواها، وبال أن نراعي فكرة انتقال نصوصنا األولى من حالة الشفوية 
إن  عام.  بشكل  واإلسالمية  خاصًة  العربية  ثقافتنا  في  التدوين  تدشين  بعد  المكتوبة  الحالة  إلى 
مراجعة الذات بأثر رجعي وضمن أساليب العلم ومناهجه الصارمة هي من ستمنح لنا أفكارا حقيقية، 
المثال، وبما قد  والمرأة على سبيل  زالت ضبابية في منظومتنا عمومًا، كالتسامح،  ما  وقيما أصيلة 
يسمح لعصرنة البعض من تلك المفاهيم كمفهوم الفرد وحريته في مجتمعه اليوم لتجاوز مفهوم 

الرعية الذي نقفز منه إلي مفهوم المواطنة بكل عشوائية وبال أي تأصيل.
توماس  اتخذه  ما  العالم« هذا  في  الحرية  لنهج  األساس  األيقونة  المنطقية هي  األفكار  »نجاعة 
باين موقفًا حياتيًا على هامش رحلة عطائه. على النقيض تمامًا، ثقافتنا العربية ما زالت لم تهضم 
الحرية، ال كمبدأ، وال كمفهوم، ألنها ما زالت تعيش بعقلية ال منطقية، وثبت سقوط نجاعتها بدليل 
تقلبها المفلس في محنتها المعاشة على مستوى كل التخبطات واالنكسارات وسوء األداء وبروز حالة 
الحنين العشوائي للماضي الطافية على سطح أحوالنا جميعًا ألن الغد تالشى. عقليتنا ليست منطقية 
وتنافق عصرها بخالعة حينًا، ومواربة حينًا آخر، أما إذا خضنا في غياهب معايشة المحنة على مستوى 
الفكر، الذي يظل مستوى محصور المدى ونخبوي الروح ومحاصر من عدة نواح، سنكتشف مدى البعد 
إننا  الناضج  باإلدراك  إال  منها  الخروج  من  سبيل  ال  نعيش  التي  متاهتنا  المؤلمة.  محنتنا  في  اآلخر 
نفتقد لقراءة حقيقية وعصرية لتراثنا الذي ما زال مبهمًا لنا على مستوى المعاني والدالالت، وإننا في 

سبيل النهوض تعوزنا الكثير من األشياء منها أن نقف بشجاعة أمام أنفسنا.
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معتدل  الطبيعة،  جميل  ثــري،  بلد  لبنان 
–على  إنسان  واللبناني  الثقافات،  متعدد  المناخ، 
االندماج،  سريع  منفتح،  ذكــي،  العموم-  وجــه 
متعدد  وسط  في  يعيش  والثقافة،  التعليم  عالي 
الثقافات، ومكون من مزيج من األعراق، إال أن هذا 
زينوها  أن  بعد  المحاصصة،  فخ  في  وقع  اللبناني 
له، وظن من أقوالهم أنه يحسن صنعا إذا ما نهج 
سبيلها، ولم يدرك فساد الرأي؛ إال بعد أن فعلت 
يكتوي  -وهو  وتمنى  االحتالل،  يفعله  لم  ما  به 
بنارها- أن يعود إلى ما كان عليه قبل االستقالل. 
هم  فقط،  لبنانيين  ليسوا  هم  اليوم  فاللبنانيون 
إما  والمسلمون  مسيحيون،  أو  مسلمون،  إمــا 
وإما  موارنة،  إما  والمسيحيون  سنة،  وإما  شيعة، 
غيرهم  ننسى  أن  دون  أرثوذكس؛  وإما  كاثوليك، 
الوطن،  مستوى  على  تباينوا  الطوائف.  من 
وتباينوا على مستوى الطوائف والعائالت. فرئاسة 
ليست  ولكنها  الشيعة،  إلى  تعود  النواب  مجلس 
حق  من  الوزراء  ورئاسة  شيعي،  لكل  مشرعا  بابا 
منهم،  المذهب  صفوة  على  حكر  ولكنها  السنة، 
مارونيا،  مسيحيا  يكون  أن  يجب  الدولة  ورئيس 

دون أن من حق كل ماروني أن يصبح رئيسا.
ما كان للزعماء أن يضعوا حدا للحرب األهلية؛ 
والتي  قبلها،  كانت  التي  مكانتهم  بضمان  إال 
المحاصّصة  امتدت  بعدها،  تستمر  أن  يجب 
فمن  الثالث،  الرئاسات  من  أبعد  إلى  الزمن  مع 
والنتيجة  لألصول،  الفروع  تخضع  أن  الطبيعي 
وجودا  عِاّلتها  مع  األحكام  تدور  وأن  للمقدمات، 
قائم  الدوائر  وترسيم  االنتخاب  فقانون  وعدما، 
وتوزيع  الطوائف،  بين  المقاعد  محاصصة  على 
مشاريع التنمية مؤسس على تمركز وتوزيع أبناء 
تحت  عرفيا  مسجلة  الدولة  وأجهزة  الطوائف، 
ملكية الطوائف، وكل ما في البالد يقاس بمقياس 
هي  فالعدالة  انقلبت،  المفاهيم  حتى  الطوائف. 
عدالة بين الطوائف، والمساواة هي مساواة بين 
الطوائف.  مناطق  تنمية  هي  والتنمية  الطوائف، 
رعايا  من  كرعية  إال  وجود؛  له  يعد  لم  المواطن 
في  وال  الرئيس،  اختيار  في  له  حق  الطوائف،ال 
ممثلي  يختار  أن  فقط  له  ــوزراء،  ال رئيس  اختيار 
القول  لهم  من  وهــم  البرلمان،  في  الطائفة 

الفصل؛ بعد ذلك؛ في كل شؤون البالد.
هي  والــدولــة  الــدولــة،  هي  اليوم  الطوائف 
أن تحمي نفسها في  الطوائف، وعلى كل طائفة 
سبيل  لها  وليس  الطوائف،  من  غيرها  مواجهة 
غير سبيل االستقواء بالخارج على الداخل، والنتيجة 
أن أصبحت الطائفة رهينة الخارج، والدولة رهينة 
الطائفة، ولم يعد الهدف حماية الدولة بل حماية 
سرطان  انتشر  الطوائف،  من  غيرها  من  الطائفة 
اللبناني،  الجسم  أعضاء  كامل  في  المحاصصة 
فالبحث عن دعم الطائفة في مواجهة غيرها من 
في  الطائفة  في  زعيٍم  دعم  إلى  يحتاج  الطوائف 
مواجهة غيره من الزعماء، وتقاسم المناصب على 
حصة  تقسيم  بالضرورة  يتبعه  الدولة  مستوى 
من  مفر  فال  فيها،  النبيلة  العائالت  بين  الطائفة 
المحاصصة على مستوى الطائفة، كما هي الحال 

على مستوى الدولة، فال يمكن أن تحرف مواطنة 
الدولة، وتحافظ على )مواطنة( اإلقليم، أو القبيلة، 
بين  المساواة  ترفض  أن  يمكن  وال  الطائفة،  أو 
بها  وتتمسك  البالد،  مستوى  على  المواطنين 
قائمة على  الدولة  األدنى. وألن  المستويات  على 
كل  داخل  فالترابط  الطوائف،  بين  المحاصصة 
منها ضرورة؛ للحفاظ على نصيبها من القسمة، 
أفــراد  بين  ترابط  هناك  يكون  أن  يمكن  وال 
الطائفة، ما لم يكن هناك ترابط داخل مكوناتها، 
تعصب  يسبقه  لم  ما  طائفي،  لتعصب  وجود  وال 
عائلي، فاألخير مقدمة لألول، ومن لوازم الحفاظ 
التراضي  أن  كما  الثاني.  على  الحفاظ  األول  على 
بين طوائف البالد يحتاج إلى تراٍض بين عائالت 
التفاوض  أن  يعني  ما  كل طائفة على حدة، وهو 
تاليا  يكون  أن  يجب  الطوائف  مستوى  على 
للتفاوض على مستوى كل طائفة، وهكذا دواليك، 
بين  انفكاك  فال  القاع.  إلى  األمر  ينتهي  أن  إلى 
التراتبية على مستوى الوطن والتراتبية داخل كل 
مكون من مكوناته، وما دمنا لسنا سواسية على 
مستوى الوطن، فال يمكن أن نكون سواسية على 
مستوى القبيلة، أو المدينة، أو اإلقليم، أو الطائفة.
والمنسوبية،  المحسوبية،  المحاصصة  زرعت 
وأفلست  الفقراء،  وزاد  األثرياء،  وظهر  والرشوة، 
الدولة، وتحكم فيها السوري واإليراني والسعودي 
وتقاسموها  أحيانا،  عليها  تناوبوا  والفرنسي. 
أحيانا أخرى، قوة الخارج تعتمد على قوة الطائفة 
تعتمد  الداخل  في  الطائفة  وقــوة  الداخل،  في 
حقوق  بَقِيت  الخارج.  من  لها  الداعم  وزن  على 
أن  يمكنها  فال  ورق،  على  حبر  مجرد  المواطنة 
يعد  فلم  المحاصصة،  مع  التنفيذ  حيز  تدخل 
الوظائف،  تولي  في  بالكفاءة  المطالبة  باإلمكان 
المصلحة  وأصبحت  الحقوق،  في  بالمساواة  وال 
الرياح،  أدراج  تذهب  كلمات  مجرد  للدولة  العليا 
وتحولت مؤسسات الدولة إلى »دوائر للطوائف«، 
فما هي إال واجهة لشرعنة ما يقرر في مجالسها. 
تحول النظام البرلماني إلى نظام طائفي، فأعضاء 
البرلمان هم أعضاء طوائف، والثقة التي يمنحونها 
يصدرونها  التي  والقوانين  الطوائف،  ثقة  هي 
هي قوانين ترضى عنها الطوائف. اختفى الشعب 
خلف الطوائف، ولم يعد له وجود إال من خاللها، 
فهو ال يختار الرئيس، وال يختار رئيس الوزراء، وال 
الحكومة، هو يختار فقط النواب عن طائفته، وهم 
من يكملون لعبة المحاصة، ويتنازعون المناصب 
فيما بينهم، دون أن يستطيع أي منهم االستغناء 
ــوزراء  ال ورئيس  الطائفي  فالرئيس  ــر،  اآلخ عن 
الطائفي والبرلمان الطائفي يتحاصصون الوطن؛ 
وزن  وال  وأوزانهم،  وأهوائهم  مصالحهم  حسب 
لهم إال وزن الطوائف، وعلى المواطن -وهو يرى 
كل ذلك- أن يحافظ على الطائفة، فهي من يوفر 
له الحماية، ودونها يتهدده الضياع، وال مكان له 

في البالد، وما عليه إال شد الرحال.
النظام أن يستقر على حال،  ما كان لمثل هذا 
والفساد،  العجز  أسباب  ينتج  أن  إال  له  كان  وما 
وهالك االقتصاد، وضياع السيادة، ونشر المظالم، 

وحجب  والفقراء،  األثرياء  وزيادة  الرعية،  وطحن 
المصالح العامة، وتقديم الخاصة، وتجاوز الثوابت 

الوطنية، وعلو مستحدث الثوابت الطائفية.
انتقل لبنان من أزمة إلى أزمة، ودخل في أنفاق 
الشوارع  إلى  الناس  وخرج  الكيل،  فطفح  مظلمة، 
نازعين ثوب االنتماء لغير الوطن، رافضين نظاما 
نتائجه  وصلت  أن  بعد  المحاصصة،  على  قائما 
المقاليد  بيده  من  أن  إال  اليومية.  حاجاتهم  إلى 
اليوم  عليه  وما  بسهولة،  يستجيب  أن  يمكن  ال 
بدأت  البقاء.  له  تضمن  بدائل  عن  يبحث  أن  إال 
التي  الــدول  وتدخلت  الزعماء،  بين  المشاورات 
النظام  إصــالح  اقترح  من  منهم  األمــر،  يعنيها 
القائم، وإعادة تطويعه، وهو يدرك أنه نظام نخره 
السوس منذ حين. منهم من جمع من الحجج ما 
وبأنه  الطائفي،  النظام  بصحة  للقول  كافيا  يراه 
يتناسب مع حال البالد، وأرجع العوار إلى التطبيق، 
بين  الخوف  زرع  إلى  ولجأ  المحاصصة،  إلى  ال 
عدالة  وال  توازن،  وال  أمان،  ال  بأنه  ودفع  الناس، 
دون مًحاصصة. آخرون قالوا إن العيوب أتت من 
الحل  وأن  كافيا،  يكن  لم  المحاصصة  نظام  أن 
في تجذيرها على نحو أعمق؛ كي تعطي ثمارها، 
ونادوا بالفيدرالية الطائفية، فهي -كما يقولون- 
الطوائف،  ويدعم  البالد،  يناسب  ناجع،  نظام 
وينسجم  بينها،  »الشريف«  التنافس  ويخلق 
ففي  بعضها،  من  المكونات  ويقرب  الواقع،  مع 
وقوتها  البالد،  ووحدة  لوحدتها  ضمان  تميزها 
وقوة البالد، وطالبوا بتحول جغرافيا بلد صغير ال 
يتجاوز سكانه السبعة ماليين إلى جغرافية دينية 
محلي  حكم  مناطق  إلــى  وبتقسيمه  مذهبية، 
ذات خصوصية طائفية، وبدأت تظهر -بناًء على 
نادى  الدينية.  العشائرية  الحدود  خرائط  ذلك- 
األغلبية،  حكم  إلى  وبالتحول  بالمواطنة،  آخرون 
من  فظهر  األغلبية،  حكم  إال  الديمقراطية  فما 
به  القائلين  وينعت  بالكارثي،  الطرح  هذا  يصف 
لكان  هذا  مر  لو  وبأنه  السيئة،  النوايا  بأصحاب 
لمن  يمكن  فال  التقسيم،  نحو  األولــى  الخطوة 
ينتمون لطوائف أقل عددا أن يقبلوا بحكم طائفة 
األكثرية، وكأن كل طائفة من طوائفهم على قلب 
رجل واحد، وأنهم جميعا يضحون بمصلحتهم من 

أجل مصالح زعماء الطوائف.
ما  منها  االقتراحات،  فيه  تتعدد  اليوم  لبنان 
الخارج،  في  ينسج  ما  ومنها  الداخل،  من  يأتي 
منها ما تصم عنه اآلذان، ومنها ما يقرع األسماع 
يدافع  أن  يحاول  فريق  وكل  اإلعالم،  وسائل  عبر 
فيما  الشكوك  ويزرع  يناسبه،  الذي  التصور  عن 
واألنانية،  بالخبث  أصحابه  ويقذف  يناسبه،  ال 
ثوبا  المحاصصة  يلبس  أن  يحاول  أغلبهم  أن  مع 
مغايرا، ويضع لها تاريخ صالحية جديدا، دون أن 
أن  والحاضر، ودون  الماضي  العبر من  يستخلص 

يردعه ما آل إليه حال البالد والعباد.

زرعت املحاصصة 
املحسوبية، 

واملنسوبية، 
والرشوة، وظهر 

األثرياء، وزاد الفقراء، 
وأفلست الدولة، 

وتحكم فيها السوري 
واإليراني والسعودي 

والفرنسي.
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حرية التعبير و»أغلوطة العرض«

أفكار مبعثرة

نفرق، ألغراض هذا المقال، بين االقتتال والحرب. إذ ندل باللفظة األولى على االحتراب 
إلى  بالثانية  ونشير  واإلمبراطوريات.  الــدول  نشوء  قبل  ما  الصغيرة  الجماعات  بين 
القيادات  متراتبة  العدد  هائلة  جيوش  فيها  تشارك  التي  الواسعة،  القتالية  العمليات 
وبالمعنى  بعضها.  على  الدول  تشنها  التي  بعناية،  موضوعة  عسكرية  خطة  وحسب 
فإلى  المهمة.  روافعها  إحدى  وتشكل  الحضارات  لنشوء  مصاحبة  الحرب  تكون  األخير 
الصناعة،  تطور  في  أسهمت  والحضاري،  الثقافي  والتفاعل  التالقح  في  إسهامها  جانب 
والطائرات  والغواصات  السفن  إلى  والـــدروع،  والسيوف  الواقية  الخوذ  من  بداية 

والصواريخ واألقمار الصناعية ذات المهمات التجسسية إلخ.
كما أن هناك تنافذا بين الصناعات المدنية وتطور المؤسسة العسكرية )= المؤسسة 
المدنية  األغراض  المخترعات ذات  العسكرية من بعض  المؤسسة  إذ تستفيد  الحربية(. 
السيارات  وكذلك  الجيش.  معسكرات  في  منها  استفيد  التي  الكاتمة  القدور  مثل  من 

والشاحنات والقطارات التي استخدمت في نقل الجنود.
المدنية وتضيف بعدا جديدا  العسكرية الصناعاتِ  من ناحية أخرى، تطور الصناعاتُ 
التجسس  على  مقتصرة  كانت  التي  الصناعية  فاألقمار  حضاريا.  المفيدة  التقنية  إلى 
في  وكذلك  الطبيعية،  الثروات  واكتشاف  الجغرافي  المسح  في  أيضا  تستخدم  أصبحت 

االتصاالت والبث المسموع والمرئي.
سنة  صناعي  قمر  أول  السوفياتي  االتحاد  إطالق  عقب  أنه  كيف  كاكو  ميشو  يسرد* 
1957 في مدار حول األرض، مفتتحا بذلك عصر الفضاء، أسس الرئيس األميركي دوايت 
آيزنهاور وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة )DARBA( التابعة للبنتاغون، بهدف 
منافسة السوفيات في هذا المجال الجديد. وكانت هذه الوكالة وراء بعض أهم التقنيات 
وتقنيات  بحوث  في  المتخصصة  ناسا  وكالة  أسست  التي  وهي  العشرين،  القرن  في 
الفضاء. وكانت آربانت )ARPANET( أحد مشاريعها األولية في ستينات القرن الماضي، 
الحرب  إلكترونيا خالل  العلماء والموظفين  المتمثلة في شبكة اتصاالت السلكية لوصل 

العالمية الثالثة.
ظلت أعمال هذه الوكالة طي الكتمان حتى سنة 1989، مع تفكك االتحاد السوفياتي، 
هي  اآلربانت  فأصبحت  عنها.  الكشف  وينبغي  ضروريا  يعد  لم  إخفاءها  أن  ارتئي  حيث 
اإلنترنت! وأصبح جهاز رصد مواقع الصواريخ السوفياتية، لضربها حال قيام حرب نووية، 
كيفية  يعرفون  وال  يقصدونها  التي  األماكن  إلى  السائقين  يرشد  الذي   GPS جهاز 
الهواتف  مثل  األهمية  غاية  في  اختراعات  وراء  أيضا  كانت  الوكالة  هذه  إليها!  الوصول 

النقالة ونظرات الرؤية الليلية وأقمار رصد الطقس.

وتقويته،  وتطويره  العقل  لفهم  العلمي  االجتهاد  العقل:  مستقبل  كاكو،  ميشو   *
ترجمة: سعد الدين خرفان، عالم المعرفة، 2017. ص -94 95

صديقنا محمد حسين كانون، تخصص في لغة األرقام، وامتهنها، فصار من أبرز رجالها. نحن 
أصدقاءه ال نستطيع أن نصفه فيلسوفًا في مهنته، مثلما نراه فيلسوفًا في األدب، فهو قارئ 
جيد ومتابع منتظم، وفوق ذلك هو من أولئك الذين يمتلكون القدرة على أن يعزل نفسه 
تمامًا عمن حوله، وأحيانًا عن عمله، ليتوحد مع ما يقرأ. رأيته أكثر من مرة مأخوذًا بنص، أو 
مستغرقًا في قصيدة، كراهب في صومعته، وال يتركه حتى يطلق حكمه الذي يلخصه دائمًا 
في جملة اشتهر بها وهي: »لقد تفوق على نفسه!«. ال أخفي عليكم أنني لم أجد لها تفسيرًا، 

وإنما أعتبرها صيغة إعجاب، وكفى!
صباح هذا اليوم، عدت إلى كتاب عنوانه »روائع المقال« لمؤلفه »هوستون بيترسون«. 
أحيانًا  فالمقال يصل  أو مشروع كتاب،  الواقع »كتيب«  المقاالت هي في  روائع هذه  وأغلب 

حتى أربعين صفحة )فولكساب(، وهكذا هي أغلب مقاالت عصر النهضة األوروبية.
في مقال عنوانه »عن فن الحديث« للكاتب الفرنسي: )ميشيل ايكم دي مونتيني( الذي 

يعد »أبو المقال« وجدت تفسيرًا واضحًا وحقيقيًا ومقنعًا لمعني »التفوق على النفس«.
ومما شجعني على االستغراق في هذا المقال الطويل، نبذة كتبت عن »مونتيني« تقول 
درس  وإنه  الرنجة!  أسماك  صيد  من  ثروة  وحققت  تأسست  كبيرة  عائلة  من  انحدر  إنه 
القانون، ولكنه تركه وترك )الرنجة( واهتم بكتابة المقالة التي نمت على يديه وأصبحت أكثر 

طواًل وعمقًا من دون ملل من قراءتها.
صيد السمك هنا أعادني إلى رصيف الصيادين في بنغازي، حينما كانت األماسي الصيفية، 
وروائح طبق »الحرايمي« أمام أكواخ الصيادين ممتعة، وكانت الحلقات متعددة، ولكن عندما 
الفاخري،  خليفة  وصديقي  أنني،  وأذكر  حوله،  الحلقة  تتسع  حمي«  »محمد  الرايس  يأتي 
استعرضنا سبب االلتفاف حوله، واتفقنا، على أنه في الواقع حّكاء متميز، ولكن الفاخري أضاف:

- »إنه كتلميذ مجتهد ألفالطون؛ يجيد اإلنصات، وال ينتقد ما يقوله الصيادون...«.
ومالحظته هذه في محلها. فالصيادون، في الغالب يبالغون فيما يصطادونه، وأيضًا في 
مغامراتهم البحرية، وصراعهم مع أنواء البحر المفاجئة؛ ولم أسمع منه مهما بالغوا، اعتراضًا 
أو نقدًا أو سخرية، سوى كلماته الشهيرة، التي يتذكرها بالتأكيد رفاقه: »صحيح«، »صارت« 
أو يرفع كفه اليمنى ويميل برأسه قائاًل بتعجب: »ال! تصير.. تصر يا رايس!« . هكذا يعقب 

مهما كان حجم المبالغة في الحكاية. بل كثيرًا ما يلحقها بحكاية منه تعزز حكاية الراوي.
أدب الحديث هو اإلنصات، ورؤية األمر من وجهة نظر المتحدث، واالبتعاد عن التخوين 
والتكذيب. غير أن الفيلسوف )مونتيني( يبرز فكرة التفوق على النفس، وقد نقول االنتصار 
على النفس في مسألة النصح واإلرشاد، وذلك بإبراز عيوبه هو، وتوضيح مساوئها واجتهاده 
من  خاٍل  وكأنه  الكمال  عن  يتحدث  الذي  الواعظ  منطلق  من  مبتعدًا  عليها،  التغلب  في 

العيوب، فالكثيرون يعون جيدًا أن ما يعظون به الناس ال ينفذونه.
»مونتيني« في مقالته: »عن فن الحديث« يقول إن أخطاء المرء، قد تصبح طبيعة ثانية، 
وهو في الغالب يخفيها بشتى السبل، فالكتابة هي على نحو ما شكل من أشكال الوعظ، 
المستند إلى المثاليات، ولكن المرء بمقدوره أن يعظ الناس مستخدمًا تجربته؛ فأخطاء المرء 
قد تصبح طبيعة ثانية، وقد ينتبه إلى أنها معيبة فيخفيها، ولكن مونتيني يقول إن الصحيح 
هو أن نتعلم منها، ونصلح من أنفسنا بتجنبها، وعليك أواًل أن تتجنب الحديث عن نفسك، 
فإن المتحدث عن نفسه، في الغالب، ال يجني إال الخسارة، فاتهامك لنفسك يصدقه الناس، 
في  خاسر  فأنت  تكذيبك!  دائرة  في  يقع  قد  لنفسك  ومديحك  عنك،  االبتعاد  على  ويحثهم 

الحالتين.
التعلم  قبل  منها،  والتعلم  عيوبك،  تقويم  في  تكون  »مونتيني«  يؤكد  مثلما  السالمة، 
من أخطاء الغير، من دون انتقادهم، أو محاولة تقويمهم. ألن العقالء يتعلمون من أخطاء 

الحمقى، أكثر مما يتعلم الحمقى من العقالء!
منها  فيتعلم  التي تصادفه  السيئة،  المثل  االستفادة من  الدوام  يحاول على  أنه  ويؤكد 
فالعاقل هو من يجتهد في أن يجعل من نفسه جذابًا بقدر ما يرى غيره  اليومية.  دروسه 
منفرًا، وحازمًا بقدر ما يرى غيره متراخيًا، ووديعًا بقدر ما يرى غيره شرسًا، وخيّرًا بقدر ما 
يرى غيره شريرًا. واألمر ليس بالسهولة التي نعتقدها، ولكن المحاولة تنبهك إلى أنك خليفة 
اهلل على األرض. وتؤكد أن االعتماد على دراسة الكتب فقط عمل هزيل بطيء ال دفء فيه، 
تاريخ اإليطاليين يؤكد  أن  إلى  الممتلئ ثقافة ورياضة ذهنية، ويشير  الحديث  على عكس 
أنهم يضعون الحديث في مرتبة الشرف في أكاديمياتهم، فهم أكثر من استفاد من مدرسة 

أفالطون، ومازالوا يحتفظون ببقايا من هذا التقليد.
ويضرب مثاًل بمدرس موسيقى، كان يبعث بطالبه لعازف رديء لكي يتعلموا منه كيف 
يكون النشاز، والجمل الموسيقية الرديئة، فيتجنبونها. واألمر تمامًا مثلما أن االشمئزاز من 
القسوة يقودك نحو اللين والرحمة، ومن التكبر فتتجه نحو التواضع، ومن الثرثرة المزعجة 

نحو اإلنصات.
ويؤكد أن »الحمق من الخصال المؤسفة، وفقدان المرء أعصابه بسببه، كما يحدث، هو 
نقيصة ال تقل عن الحمق، وهذا ما أدينه في نفسي«. وهذا وحق اهلل، النتصار حقيقي للمرء 

على نفسه.
وظل أفالطون بتواصل مقالة »مونتيني« حاضرًا داعمًا رأيه في الحديث وفنونه، فأخذ من 
جمهوريته المثالية، وتحريم المناقشة مع الحمقى وغير المهذبين، وأن السادة المهذبين 
الرائعة  الذين يعبرون عن رأيهم بشجاعة، وحديثهم مطابق لتفكيرهم. وتوج مقالته  هم 
بقوله إنه عندما يجد عيبًا في نقاش يبتهل أال يكون بسبب عيب فيه! ألسنا خطائين؟. ثم 

ألسنا نحن من نقول: »سالمًا للجاهلين !«

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

• أحمد الفيتوري

• أيها الليبيون السالم عليكم
ليس هناك طريق إلى السالم، السالم هو الطريق.

• غاندي
لقاء  في  علقت،  قد  وليامز  األميركية ستيفاني  كانت  إذا 
الكيل،  طفح  لقد  ليبيا:  في  الحاصل  على  مؤخرًا  معها 
ليس  وأفـــرادًا؟:  ــات  وزرف جمعًا  الليبيون  يقول  فماذا 
خيار،  ال  وحيث  يجب،  الذي  يجب  حيث  بد،  السالم  من 
هو  ما  السالم  الحرب  وغير  خيارًا،  ليست  مثاًل  فالحرب 
أصعب منااًل، والطريق الذي ليس له سبيل غير السالم، 
أو كما قال غاندي. وإذ الحرب فرضت فرضًا، من جهات 
ومعطيات عدة، فالسالم الخيار الوحيد ما يجب ما قبله، 
الجهد  يستنزف  عظيم،  تكليف  فإنه  السالم،  تختار  وأن 
تختار،  أن  المفروضة، تجعل  الحرب  والمال، ألن  والوقت 
دونها  ما  الحياة،  السالم  حيث  غاليًا،  ثمنًا  تدفع  أن 

الحرب/الموت.
ما  اإلهلية،  الحرب  الحرب،  إلى  الليبيون  ذهب  لقد 
فعل  كما  ذاتــي،  كفعل  تتمشهد  التي  اإلرادة،  تسلب 
بل  النفس،  بئر  من  ينبع  أن  يمكن  ال  ما  االنتحار، 
يوعز  ولهذا  اإلرادة،  الذات  هومحصلة موضوعية سلبت 
الحرب  كانت  كذا  البشرية.  الطبيعة  ضد  بأنه  اإلنتحار 
الخارجية  والمعطيات  اإلرادة،  مسلوب  فعل  األهلية 
المتصارعة،  المحلية  القوى  إليه  ترتكز  أس،  تكون 
إذا  قوتها.  الدخلية  القوى  تستمد  الخارجي  هذا  ومن 
وقودها  التي  الداخلية،  الحرب  االستثناء  قاعدة،  الخارج 
خارجية  ونفوذ  مصالح  من  عليها،  يهب  وأكسجينها 
القوى  ضعف  على  تدلل  أهلية  حرب  فكل  متداخلة، 
هذا  مشكله،  حل  على  القادر  غير  الضعيف  المحلية، 

الخلل في التوازن يجلب الرياح القوية العاتية.
توازنه،  يعاد  كي  األرض،  على  الواقع  الحتمي  الخلل 

هي  بالتي  فـ»داويني  طريقة  على  معالجته  من  البد 
الوفاق  المستحيل/  السالم  يجبها  ال  الحرب  أي  الداء«، 
الحرب/  تزود  التي  القوة  من  المدعوم  غير  الداخلي، 

بالبنزين. النار 
• ذكرى نسيت

بعام،  نشرها  بعد  اكتشافها،  ُأعيد  رسوم  2006م  العام 
لمظاهرات،  الشرارة  قدح  كانت  األعظم،  للرسول  تسيء 
مدينة  في  فانقلبت  الرسومات.  ضد  النظام  لها  دعي 
من  الشباب  إن  حيث  النظام،  ضد  تظاهرة  إلى  بنغازي 
عدد  نصف  من  أكثر  يمثلون  الثاني،  العقد  يتجاوز  لم 
وحصار،  اقتصادي  وعسر  بطالة  في  يعيشون  السكان، 
محطات  عبر  عليهم  يتدفق  ما  العالم،  عن  وعزلة 
ألول  التي  اإلنترنت  واإلنترنت.  الفضائية  التلفزيون 
تظاهرهم  صور  نشر  من  الليبيون  تمكن  عبرها،  مرة 
لكن  العمل،  عن  أوقفها  النظام  أن  رغم  حينها،  في 
الشباب  هؤالء  الصناعية،  األقمار  عبر  خط  للبعض  كان 
جاء  حسبما  الحي،  وبالرصاص  قتياًل   23 منهم  سقط 
مظاهرات  في  وذلــك  النظام،  من  صريح  اعتراف  في 

2006م يوم 17 فبراير.
• في ذكرى صديق

أن  أحببت  كما  جهنم  بوابة  الغربي،  بالجبل  كنت 
طريبشان،  الجيالني  الشاعر  صديقي  الراحل  أداعــب، 
في  االختياري  منفاه  من  عودته،  منذ  هناك  أقام  الذي 
التي  بغداد، وحتى ساعة رحيله، في »فساطو« المدينة، 
المهدوي  رفيق  أحمد  الليبي  الوطن  شاعر  فيها  وُلد 
ورقتي  أهديت  1998م.  مولده  بمئوية  المحتفي 
الشاعر  لروح  المناسبة،  تلكم  بها في  المشارك  البحثية، 
طريبشان  جيالني  ــى  وإل المحروق  سعيد  الصديق 

آنذاك. الحاضر 

الرواد، رواد  المحروق كما طريبشان من جيل ما بعد 
الشعر الحر أو قصيدة التفعيلة، كتبت عن المحروق عن 
بعربية  يكتب  وكان  ليبية،  لحكايات  جمعه  وعن  شعره، 
كتاباته.  كل  كما  الشفهية  الحكايات  تلكم  فصيحة 
لغة مثل  أعتقد أن هناك  أني، ال  إلى  وأفتح قوسًا ألشير 
اإلثنيات،  وتجويدها  تطويرها  في  ساهم  من  العربية، 

التي عاشت في كنف الحضارة العربية اإلسالمية.
ملتقى  من  األولى،  الجلسة  انتهاء  فور  حال  أية  على 
بي،  يحتفي  الشباب  من  ثلة  وجدت  حتى  رفيق،  مئوية 
يستضيفني  كان  كما  ميتًا  المحروق  سعيد  استضافني 
وراء  كان  روحــه،  إلى  البحثية  ورقتي  إهــداء  فإن  حيًا، 
للمحروق،  تكن  ما  تكن  جماعة،  قبل  من  االحتفاء  هذا 
للغة  األمازيغية  لغته  هجر  الذي  الضال  االبن  باعتباره 

العرب.
حيًا  دائمًا،  ضااًل  ابنًا  المحروق،  سعيد  وجدت  هكذا 
اعتبرته  الذي  كهذا،  البن  بصداقتي  وسعدت  وميتًا، 
ومن  ضااًل  واإلثنية،  واالجتماعية  السياسية  السلطة 

عليهم. المغضوب 
الشاعر  ــا  زارن مباشرة،  السجن  من  خروجي  عقب 
الشاطئ  أجنحة  فندق  في  معًا  وكنا  مطر،  عفيفي  محمد 
في  شخص،  لمقابلة  طلبنا  حين  الغرب،  بطرابلس 
الحركة،  يستطيع  وال  الفندق،  خارج  سيارة  في  انتظارنا 
السفلي،  النصف  المصاب بشلل في  المحروق  هو سعيد 
اتقاده  في  بنا،  مرحبًا  جاء  من  سيارة  حــادث  أثر  من 
من  العقد  تجاوز  الــذي  لمصابه  نلتفت  لم  وحيويته 

الزمان.
جوف  فــي  المنسي،  الــمــحــروق،  السعيد،  هــو  هــذا 

الطين.

السابقة  الكنيسة  مبنى  استلمنا  قد  كنا،   1997 العام 
درنة  بيت  )جمعية  إلى  لتحويله  بدرنة  القديمة  المدينة  في 
وترميم  تنظيف  تم  تطوعي  وعمل  ذاتي  وبجهد   ، الثقافي( 
هذا المبنى، وشرعنا في إقامة أنشطة ثقافية بين محاضرات 

وندوات ومعارض.
العادة،  غير  على  فوجئنا،   2006 العام  فبراير من   17 يوم 
على  احتجاجا  المدينة  في  الشباب  لبعض  بمظاهرات 
دنماركية،  جريدة  في  نشرت  محمد  للنبي  مسيئة  صورة 
إلى  أوال  فاتجهوا  غضبهم،  يوجهون  أين  إلى  الشبان  وحار 
وحين  الرسوم،  بهذه  لها  عالقة  ال  التي  األمن  مديرية  مقر 
مبنى  إلى  توجهوا  الهواء،  في  المطلوق  الرصاص  فرقهم 
وأضرموا  ثقافية،  جمعية  مقر  الواقع  في  هو  الذي  الكنيسة، 
مكتظة  ــوداء  س ــدران  ج مجرد  إلــى  تحول  حتى  النار  فيه 

بالرماد.
قبل  من  موجهة  كانت  المظاهرات  تلك  أن  الواضح  من 
عن  تخرج  وال  مراقبة  تكون  بحيث  للنظام  تابعة  أجهزة 
السيطرة، لكن ما حدث، في اليوم نفسه وللسبب نفسه، أن 
خرجت المظاهرة في بنغازي عن السيطرة، ما أدى إلى مقتل 

العديد من الشبان حين هاجموا مبنى القنصلية اإليطالية.
المنتجات  لمقاطعة  دعـــوات  االحتجاجات  هــذه  ــق  راف
مع  الناس  وتواصل  الغضب،  هدأ  فترة  وبعد  الدنمركية، 
الدنماركية،  الفودكا  فيها  بما  جديد،  من  المنتجات  هذه 
محلية  يمينية  جريدة  بها  بدأت  التي  الصور  هذه  أن  غير 
أماكن  إلى فترة وفي  فترة  الدنمارك استمرت تظهر من  في 
وكلما  الموسمي،  الظهور  لهذا  جدوال  ثمة  وكأن  مختلفة 
عنها  ويترتب  اإلسالمية،  المجتمعات  الغضب  يعم  تظهر 
بيد  أو  الصور  هذه  على  المحتجين  بعض  بيد  أبرياء  ضحايا 

المحتجين على المحتجين على هذه الصور.
التي  الفعل  ردات  من  النوع  هذا  تاريخ  إلى  فلنعد  ولكن 
زال تعريفه حتى  الذي ما  )اإلرهاب(،  توضع اآلن تحت عنوان 
القوانين  في  ترد  لإلرهاب،  مشتركة  تعريفات  أن  غير  اآلن، 
تهدف  التي  العنيفة  األفعال  تلك  إلى  تشير  له،  المكافحة 
طائفة  أتباع  ضد  موجهًا  ويكون  الخوف،  من  أجواء  خلق  إلى 

وفيه  أيديولوجي،  هدف  أو  معينة،  سياسية  وأخرى  دينية 
استهداف متعمد أو تجاهل لسالمة المدنيين.

اإلسالمي  التاريخ  في  اختفى  النهج  هذا  أن  أظن  تاريخيا 
الحشاشين  طائفة  أفول  مع  ــ  منظم  ديني  عنف  كظاهرة  ــ 
قلعة  من  اتخذ  ــذي  ال الصباح  بن  الحسن  أسسها  التي 
االستراتيجية  وتعتمد  دعوته.  لنشر  مركزًا  فارس  في  ألموت 
بها  يقوم  التي  االغتياالت  على  للحشاشين  العسكرية 
هدفهم.  تحقيق  سبيل  في  بالموت  يأبهون  ال  جهاديون 
اإلرهابي  النهج  هذا  يظهر  ولم   . بهم  تذكرنا  داعش  وحالة 
القرن  من  الثمانينات  بداية  إال  ومنظم  ــح  واض بشكل 
الثورة  وهو  مهم،  حدث  يقف  التاريخ  هذا  وخلف  العشرين، 
دينية  دولة  أول  عنها  تمخضت  التي   1979 العام  اإليرانية 
في  الرغبة  وأدت  الماللي،  يحكمها  الحديث  العصر  في 
خطاب  إنتاج  إلى  اإلسالمي  العالم  إلى  الثورة  هذه  تصدير 
خطابا  وباعتباره  الكاسيت،  عبر  المنطقة  في  انتشر  متطرف 
متطرف  سني  خطاب  مواجهته  في  وقف  توسعيا،  شيعيا 
هذه  ومن  المواجهة،  حرب  في  الكاسيت  أيضا  استخدم 
االنتحارية  واألعمال  المسلحة  التنظيمات  عادت  المواجهة 

الدين. باسم 
الطبقة  قادته  مدني  كحراك  ــدأت  ب اإليرانية  الــثــورة 
الذي  واليسار  والجمهوريون  المثقفة  والنخب  المتوسطة 
نوفيل  بضاحية  يعيش  كــان  شخصا  أن  غير  نشطا،  كــان 
حين  فجأة،  المشهد  دخل  مرفها،  الجئا  الباريسية  لوشانو 
طائرة  لتحمله  فتيله،  آنــذاك  الفرنسية  السلطات  نزعت 
فرنسية وتلقي به في قلب هذه الثورة، كمهدي منتظر، روح 
هذه  لتنقلب  العظمى«،  اهلل  »آية  يكنى  كما  أو  الخميني  اهلل 
هتافاتها  على  الدينية  التراتيل  وتطغو  جلدها،  في  الثورة 
مثلما  والحقوق،  والديمقراطية  بالحرية  المطالبة  المدنية 
الجماعات  قادة  عليه  تقاطر  حين  العربي  الربيع  في  حصل 

الدينية واإلرهابية من عواصم أوروبية.
الجاليات  أحوال  بدأت  ذكرت،  كما  الثمانينات،  من  بداية 
فرنسا،  ضمنها  ومن  كثيرة  أمكنة  في  تتبدل،  اإلسالمية 
في  ــرق  وح وقتل  تفجير  أعمال  مــرة  ألول  تظهر  وبــدأت 

هو  المهم  الحدث  ولكن  ــرى،  أخ ومــدن  باريس  ضواحي 
كان  )الذين   1982 العام  السيارات  مصانع  عمال  إضــراب 
شغب  من  أثــاره  وما  إسالمية،  دول  جاليات  من  معظمهم 
آنذاك  الفرنسية  الحكومة  باسم  الناطق  وتصريح  وعنف، 
بكون من يحرك هذه الحشود »أصوليون إيرانيون« وهذا ال 

يخلو من الحقيقة إضافة إلى مظالم أخرى حركتهم.
إيديولوجيتين  بين  الباردة  الحرب  أسهمت  آخر  جانب  من 
الستراتيجية  اإليــقــاظ  هــذا  في  العالم  على  مهيمنتين 
نمطين.  وعبر  جديد،  من  اإلسالمي  التاريخ  في  الحشاشين 
اإلسالميين  المفكرين  بعض  أفــَكــرَ  حين  نظري،  األول 
هذه  تصارع  أيديولوجيا  إلى  اإلسالم  لتحويل  التنظير  في 
في  يتمثل  إجرائي  والثاني  العالم،  تتقاسم  التي  األطروحات 
في  األوسط  الشرق  منطقة  في  الديني  المد  هذا  استخدام 
مساعدات  من  عنه  تمخض  وما  الشيوعي،  المد  مواجهة 
سنية  لتنظيمات  األميركية  الــمــخــابــرات  مــن  مباشرة 
مسعود،  وشــاه  حكمتيار  الدين  قلب  وجماعات  متطرفة، 
الدن  بن  أسامة  بقيادة  العرب  واألفغانيون  طالبان،  وحركة 

القاعدة. لتنظيم  المؤسس 
في الحالتين أسهم الغرب بدور في صناعة هذه التنظيمات 
األكبر  الثمن  المدنيون  المسلمون  دفــع  التي  اإلرهابية 
المدافعة  والتصريحات  الصور  هذه  مثل  ونشر  لوحشيتها، 
عنها بحجة الدفاع عن حرية التعبير ستعزز هذا اإلرهاب وتزيد 
من ذرائعه، غير أن ما أفهمه أن للحرية إطارا قانونيا وأخالقيا 
فحرية  معنويا،  أو  فيزيائيا  اآلخرين  أذى  في  تتسبب  ال  بحيث 
السلمي مثال حق مقدس، لكن بمجرد أن يخرج هذا  التظاهر 
قتال،  أو  تخريبا  أو  شغبا  ويثير  السلمية  أخالقيته  عن  التظاهر 
األذى، كما حدث  المتسببين في  الشرطة وتعتقل  له  تتصدى 

مع احتجاجات السترات الصُفر.
زادت  التي  الفرنسي  الرئيس  تصريحات  يخص  ما  أما 
مفهوم  على  يطلع  لم  ماكرون  السيد  أن  فيبدو  بلة  الطين 
في  أو  الدستور  في  )كليشيه(  يرد  كما  إال  التعبير«  »حرية 
الفلسفة  في  مفهومه  على  يطلع  ولــم  اإلعـــالم،  وسائل 
واألخالقية  المعرفية  المرجعية  تُعتبر  التي  األوروبــيــة 
نمذجة  جدالها  أدوات  ومن  األوربية،  العلمانية  للدساتير 
»أغلوطة  يسمى  ما  أشهرها  ومن  الشائعة،  األغاليط  بعض 
قاعدة  بتطبيق  مرتبطة  خاصة  أغلوطة  وهي  الــعَــرْض«، 
الدارج  ومََثُلها  بعينها.  حالة  على  مناسب  غير  بشكل  عامة 
أن  ما  شخص  زعم  »إذا  المفهوم:  هذا  فهم  بسوء  يتعلق 
المواطنين حق تهديد حياة بعضهم  يمنح  التعبير  حق حرية 
فألن  األغلوطة.  هــذه  بارتكاب  تتهمه  أن  فلك  البعض، 
حرية  في  تتدخل  أن  للحكومة  ليس  إنه  تقول  التي  القاعدة 
سياسية،  قيمة  يحوز  الذي  التعبير  على  إال  تسري  ال  التعبير 
ضد  تحمي  ال  فإنها  جسيما،  ضرارا  األقل  على  يسبب  ال  أو 
والمعاملة  والتشهير،  والتحرش،  الخطرة،  التهديدات 
الحركة  أن  نيوتن،  قانون  فإن  مشابه،  نحو  وعلى  السيئة. 
تتعرض  التي  المتحركة  األجسام  على  يسري  ال  قائمة،  تظل 

لقوى خارجية«.
يهين  ما  إن  نظري،  وجهة  وحسب  جميعا،  األحوال  وفي 
أولئك  صور  ولكن  التافهة،  الصور  هذه  ليس  اإلسالم،  نبي 
عليها  مكتوب  راية سوداء  وخلفهم  الرؤوس  يقطعون  الذين 
كلماتهم  يبدؤون  الذين  والشيوخ  اهلل(،  رســول  )محمد 
على  التحريض  في  يشرعون  ثم  محمد  النبي  على  بالصالة 
القتلة  وهــؤالء  والقتل.  التكفير  فتاوى  وإطــالق  الكراهية 
محمد  الرحمة  نبي  يمثلون  ال  الكراهية  على  والمحرضون 
السالم،  المسيحَ عليه  تُمثل  والسالم، مثلما ال  الصالة  عليه 
التفتيش، وال األسترالي  حروبُ اإلبادة الصليبية، وال محاكم 
الذي  العنصري  ترامب  وال  نيوزلندا،  سفاح  ترانت  ليبرانت 
المحتجين  مواجهة  في  الرؤساء  كنيسة  أمام  إنجيال  يحمل 

العنصرية. على 

والمناهج  للمفاهيم  وافية  خالصة  الفيلسوف:  *عَتاد 
نجيب  ترجمة  ـ  باغيني  جوان   / فوسل  س.  بتير  الفلسفيةــ 

الحصادي. قيد الطبع.

التفوق على النفس

الحرب والصناعة



الثالثاء،  الثقافي،  البحر  عــروس  منتدى  نظم 
كتاب  توقيع  حفل  السياحة،  وزارة  بمسرح 
والبغضاء  للكره  ــا  »أم الفنادي  يونس  للناقد 
يستجلي  ــذي  وال إمــكــان،  دار  عن  الــصــادر  حــد« 
للشاعر  قصيدة  في  الفنية  الصور  مالمح  فيه 

عبدالمولى البغدادي بذات العنوان.
المنتدى  أعضاء  تكريم  االحتفالية  وشملت 
مساهمات  لهم  كانت  الذين  والشعراء،  واألدباء 

في موسمه الثقافي.
العامة  الهيئة  رئيس  ونيس  حسن  وأكــد 
بالمناسبة  لــه  استهاللية  كلمة  فــي  للثقافة 
دعم  ــرورات  وض للكتاب  التنويري  الــدور  أهمية 
واإلبــداع.  الثقافة  قضايا  تخدم  التي  المسارات 
الــبــغــدادي  عبدالمولى  الــشــاعــر  ألــقــى  وفيما 
تناول  ــد«،  ح والبغضاء  للكره  ــا  »أم قصيدته 
اللغوية  الجوانب  المهلهل  عبداللطيف  األستاذ 

وأبعادها المجازية وتراكيبها في النص.
الــفــنــادي فــي كلمة  الــكــاتــب يــونــس  وعـــرج 

ربطته  التي  العالقة  على  مــوجــزة 
بينه  جرى  الذي  والحديث  بالقصيدة 
بالعنوان  يتعلق  فيما  الشاعر  وبين 

ثم فكرة إصدارها في كتاب.
النويصري  رامـــز  الشاعر  ــار  وأشـ
فــي ورقـــة لــه بــعــنــوان »عــصــفــوران 
ــراءة  ــ ق أن  ــى  ــ «إلـ ــد  ــ واحـ ــحــجــر  ب
على  اعــتــمــدت  للقصيدة  الــفــنــادي 
قبل  والــحــســي،  الشكلي  المنظور 
من  نقديا  الــنــص  قـــراءة  يــبــدأ  أن 
يمهد  أن  ــو  ه ــة  ــاي ــغ وال الـــداخـــل. 
يدخل  أن  قبل  لنفسه  أو  لــلــقــارئ 
يحكي  فهو  لذا  مستكشفا،  عوالمه 
وبصاحبه  ــنــص،  ــال ب عــالقــتــه  ــن  ع
ــي ســاهــمــت في  ــت والـــمـــؤثـــرات ال

النص  عــن  للحديث  ينتقل  أن  قبل  والدتـــه، 
ومن  ولغة،  شعرا  بنائه  موضوعه،  عام؛  بشكل 
تحمله  لما  القصيدة  رسالة  لتوطين  دعوته  بعد 

من مضامين وطنية.
من  تقدم  ما  اعتبرنا  »لو  النويصري:  ويضيف 
سنجد  مقدمة،  العنوان  للقصيدة  الفنادي  قراءة 
فيها  يخف  لم  مباشرة،  خطاب  لغة  استخدم  أنه 

عالقته بالشاعر البغدادي وشعره«.
اآلخر  الجزء  في  الفنادي  »أن  موضحا  ويتابع 
النص  جماليات  متحسسا  يتجه  الكتاب  مــن 
قراءته  تكون  أن  إلى  فيلجأ  النفسية،  وأبعاده 
أنه  بمعنى  للنص،  موازية  ــراءة  ق هنا  النقدية 
وتتوقف  الــنــص  حــركــة  وتقتفى  تتابع  ــراءة  قـ
إظهارها  إلــى  وتعمد  المهمة،  اللحظات  عند 
الشعرية  الصور  تركيب  وبيان  عليها،  والتعليق 

واالستخدامات البالغية واللغوية.
إلى  في  الشقروني  آسيا  الكاتبة  وتطرقت 
قصيدة  ــي  ف ــة  ــي ــوجــدان وال النفسية  ــاد  ــع األب
جاءت  والدتها  وإرهــاصــات  خصوصا  البغدادي، 
بين  االقتتال  ومـــرارة  الحرب  لفظاعة  راصــدة 
األضحى  عيد  أجــواء  تخيل  يمكن  وكيف  األخــوة، 
وحلت  البشر  بدماء  الشعيرة  دماء  فيه  مزج  الذي 
ذلك  ومــن  التسامح،  مكان  الكراهية  أنفاس 

جاءت إشارات عنوان القصيدة.

صــرخــت«  ــذا  ــك »ه ــوان  ــ دي ــي  ف الــنــصــوص  تبني 
»أمكان«،  دار  عن  الصادر  القمودي،  حواء  للشاعرة 
أو  مرتكزين  عبر  الــتــأويــل  ــازات  ــف م مــع  عالقتها 
القارة  األحالم  شرفات  من  األولى  تغترف  منصتين، 
بالتوثب،  المشحونة  النفسية  اإلدراكــات  دواخل  في 
شواهد  من  مضمر  نسق  إلى  الثانية  تستند  فيما 
الزمن  خارطة  على  الممدة  المعارف  ونواثر  الطفولة 
كثب  عن  تراقب  الداللية  الخمائر  هــذه  العمري، 
الواقع  شــروخ  لمعاينة  مقاصدها  نحو  تتقدم  ثم 

المتشظي.
تتصدى  الممرحلة  الصرخات  من  القصائد  هــذه 
تستشرف  ألحــالم  تجسر  قبالت  بموسيقى  للسواد 
لغة  ــأي  ب ولكن  المتخيل،  عالمها  عــن  اإلفــصــاح 
في  متماديا  ــع  ــواق ال تــجــاوزهــا  عندما  خصوصا 
الحلم(،  /من  حلما  أشد  الواقع  يصر  )الم  سورياليته 

منتظرا   2012 سنة  الوليد  السؤال  يبقى 
عجاف  سنون  سبع  بعد  جاءت  التي  إجابته 
/ تجيء  )رصاصة  يستشعر  قلب  صوت  في 

هنا(  انت  هل  طرابلس   / الــدم  رائحة  يشم 
الطفولة  مدونة  تتمسك  ذلك  ومع  ص14، 
لصنع  ــاك  ــب واالرت للحذر  الراكلة  بعفويتها 
لقراءاتها،  المرجعية  اإلشـــارات  مــن  فضاء 
ــي )مــفــكــرة رجــل  عــنــد تــخــوم الــقــويــريــات ف
تنظر  كالماحة  الــكــيــان(،  و)معنى  يــولــد(  لــم 
لنرى  باألفق  يصلنا  سلم  إلى  الحاجة  لضرورات 
المدينة  شـــوارع  فــي  الصادمة  الحقائق  وجــه 
التأويل  بوابة  من  خلسة  تنسل  والتي  المكلومة، 
مستجيبة  المعارف  تلك  عجائن  من  تومض  أو 

التأمل. لفتوحات 
أمام  أننا  مــرة  كل  في  لنكتشف  يحدث  ذلــك  كل 
والـــرؤى،  التمنيات  سقف  يعاكس  مغاير  ــع  وق
البشرية  الــرغــبــات  شــواغــل  مــن  قــدريــة  كسخرية 
عند  ص17،  بــك(  يليق  بيوم   / فقط  أحلم  )كنت 
التراجع  أو  بالتملص  إحساس  يظهر  السوانح  هذه 

لصالح  الطفولي  للفرح  مقصودة  غير  مقاومة  أو 
)الصديقات  تصبح  أن  غريبا  فليس  حزينة  اتكاءات 
تتدحرج  وقــد  بــاألفــاعــي(  عــامــرة  /الــمــمــرات  كذبة 
مع  بالتواطئ  كتلتها،  فــي  ومتعاظمة  متلفعة 
حتى  واالســتــذكــار،  بالهروب  المجهدة  المخيلة 
لناموس  بخرق  أشبه  اعترافاتها،  أحــد  في  لتبدو 
ذلك  ومع  حلما(،  /جلبتك  غامرت  )البارحة  مستحكم 
أو  هشة،  أرضية  على  الطمأنينة  يمنح  ال  فاالعتراف 
وأبعاد  األحــالم  مفكرة  بين  المسافات  باعدت  ربما 
مداها  فــي  مسترسلة  الـــذات  تعد  فلم  تجسدها 
طريقي  تعد  ــم  )ل قائلة  بتوقفها  إال  السرمدي 

تأخذني اليك( ص22.
بالخطايا  معبد  األنثى  نسج  في  النفسي  الطريق 

معها  الــســارب  اآلخــر  نصفها  كما  تماما  واآلالم 
والتاريخ  الزمن  تيمات  ترصد  الحياة،  مجاهل  في 
جسد  على  بتواقيعها  مشفوعا  ــحــرب(،  وال )الحب 
بال  المرقمة  والنصوص  )طرابلس(،  البحر  عــروس 
من  التحرر  أرادت  ربما  الديوان  كامل  في  عناوين 
التعابير  وجوه  من  وجه  عن  بحثا  اإلسمية  السلطة 
من  خال  فضاء  نحو  حر  انتقال  كمنصات  المفتوحة 
شعري  تمرد  هو  أو  ــم،  األل وظــالل  الخطايا  أصــوات 
أمام  المتلقي  وترك  المختزلة  اإلشارات  عبودية  من 
وهي  القصيدة،  لروح  الداللية  الخيارات  من  بانورما 

تحاول اجتياز أسوار المعنى الواحد.
ملحة  الحاجة  ستغدو  والحرب(  )الحب  مالحم  وفي 
مجال  عن  لإلفصاح  الظهور  يلتمس  وميض  إلــى 
القاتل  الثبات  ألديم  أولي  كتجريف  داخلية  لحركة 
ومن  ص27  رداءة(  ــزداد  ي العالم  )هــذا  ألن  فقط 
استرشاد  كبوصلة  الصبا  منابت  إلــى  االلتجاء  ثم 
ــرصــاص،  ال ــب  ورعـ الــفــوضــى  عتمة  مــن  لــلــخــروج 
ص28،  ينبض(  ــزال  ي ال   / )قلبي  الــحــرب  ودخـــان 
وباسترجاع  بالسؤال،  عالمها  القصيدة  تبني  وكذا 
يتبعها  الموقتة،  والــمــغــادرات  الذكريات  فائض 
أن  /تخشى  تراوغني  )القصيدة  البقاء  مناورات  سحر 

تندلق( ص30.
الموت،  مع  األبدية  منازالتها  المناورة  لهذه  ويبقى 
االستمرار  منازل  األبــدي  غريمها  مع  تتبادل  وهي 
بعيدة(  /وحديقة  الحياة  /الــمــوت  الحرب  )الحب 
الشاعرة  ــذات  ال يستدعي  التدافع  أن  غير  ص44، 
غموضا  تستجلي  بمصارحة  القلق  يزيح  شغف  في 
خوفا  المواجهة  ــدادات  ارت من  يتفلت  كان  ما  غالبا 
لنتفق  القلق  )أيها  النسيان  مــدارج  في  وضعه  من 
/وينتهي  نقطة  تضع  /أن  القصيدة  لهذه  أن  /إمــا 

السطر( ص51.
---------

عنوانان أشارت إليهما نصوص الديوان:
الراحل  لألديب  يولد«  لم  رجل  مفكرة  »من   1-

يوسف القويري
عبداهلل  ــراحــل  ال لــألديــب  الــكــيــان«  »معنى   2-

القويري

 One vote( واحــد«  صوت  »خطورة  هو  األسبوع  كتاب 
الشيوخ  مجلس  عضو  وهــو  كـــروز،  تيد  لمؤلفه   )away
لدعم  حياته  كــرس  ــذي  ال تكساس،  ــة  والي عن  األميركي 
كلية  في  تخرجه  بعد  األميركي.  للدستور  األساسية  المبادئ 
مايكل  جي  للقاضي  كاتبا  عمل  »هارفارد«،  بجامعة  الحقوق 
وأصبح  رينكويست،  ويليام  العليا  المحكمة  ولرئيس  لوتيغ، 
ألطول  أيضا  واستمر  تكساس،  تاريخ  في  عام  محامي  أصغر 

فترة في منصبه.
رأسه  مسقط  في  هايدي  وزوجته  كروز  السيناتور  يعيش 

في هيوستن مع ابنتيهما الصغيرتين كارولين وكاثرين.
بادر  روث  للقاضية  المفاجئ  الرحيل  مع  إنه  الكاتب  يقول 
ومعها   - العليا  المحكمة  على  السيطرة  أصبحت  جينسبيرغ، 
في  الناخبين  لعديد  الحاسمة  القضية   - الدستور  مصير 
فبأغلبية  خطير.  أمر  وهذا   .2020 للعام  الرئاسية  االنتخابات 
تقليص  سلطة  لليسار  ستكون  العليا،  المحكمة  في  بسيطة 
نحن  للعالم.  منارة  بالدنا  جعلت  التي  الحريات  إلغاء  حتى  أو 
سلمها  التي  الجمهورية  خسارة  من  واحد  صوت  بعد  على 
بخيط  معلقة  الدستورية  حقوقنا  وأصبحت  المؤسسون،  لنا 

رفيع.
في  محاربا  بأكملها  المهنية  حياته  قضى  كروز  والكاتب 
كاتبا  وبصفته  الدستورية.  حقوقنا  لحماية  األمامية  الخطوط 
ومقاضي  تكساس،  في  عاما  ومحاميا  العليا،  المحكمة  في 
القضايا  أهــم  بعض  فــي  رئيسيا  دورا  لعب  فقد  ــاص،  خ
واحد  »صوت  كتابه  وفي  الماضيين.  العقدين  في  القانونية 
في  الحسم  فيها  تم  التي  المرات  عــدد  نكتشف  حاسم«، 
خالل  من  حياتك  على  تؤثر  التي  العليا،  المحكمة  ــرارات  ق
في  حقك  على  يحافظ  ــذي  ال هو  ظل  فقط،  ــد  واح صــوت 
هذا  إن  إيمانك.  وممارسة  السالح  وحمل  بحرية  التحدث 
بميراثهم  يتمتعون  أطفالك  كان  إذا  ما  سيحدد  الصوت 

الكامل كمواطنين أميركيين.
 ، للتصرف«  قابلة  غير  معينة  »حقوقا  اهلل  يمنحنا  قد 
لكنها تظل تعتمد على تسعة قضاة -قد نسميهم- »كهنة 
فمن  حكمنا.  نظام  في  األخيرة  الكلمة  لهم  الذين  الــرداء« 
كروز(  )السيناتور  يكشف  معبدهم،  عن  الستار  سحب  بعد 
تلك  مصير  شكلت  التي  والصراعات  والحجج  المجابهات 
يمكن ألي شخص  ال  الحقوق. 
يــقــرأ الــكــتــاب بــمــقــدوره أن 
مقعدا  ما  أحد  يشغل  أن  يقبل 
العليا،  المحكمة  في  واحــدا 

كأمر مسلم به.
القاضي  على  عثر  عندما 
في  ميتا  سكاليا(  )أنتونين 
تكساس،  غرب  في  صيد  نزل 
في  محله  يحل  ــن  م أصــبــح 
المحكمة العليا قضية مركزية 
الحاسمة  القضية  كانت  وربما 
الرئاسية  االنــتــخــابــات  فــي 
عديد  بالنسبة  القاضي،  هذا  وفاة  كانت  لقد   .2016 العام 
ترامب بدال  الرئيسي الختيار دونالد  السبب  األميركيين، هي 

عن هيالري كلينتون.
تحمي  العليا  المحكمة  أن  جيدا  يعون  األميركيون 
أن  المفترض  من  ــل  األق على  أو   - الدستورية  حقوقهم 
قضاة  عليها  سيطر  إذا  أنه  يرون  ذلك،  ومع   - بذلك  تقوم 
تلحق ضررا خطيرا  أن  لذلك، يمكن  لهم وجهة نظر مخالفة 
األعمال  تظل  للكثيرين،  وبالنسبة  األساسية.  بحرياتهم 

الداخلية للمحكمة بعيدة عن فهمهم وأيضا خطورتها.
لرئيس  سابق  قانوني  كاتب  وهو  السيناتوركروز،  ويهدف 
البالد،  العليا في  المحكمة  المدافعين عن  كبار  وأحد  القضاة 
لالهتمام،  المثير  الجديد  الكتاب  هذا  في  ذلك  تغيير  إلى 
دستورية  معارك  في  الكواليس  وراء  القراء  أخذ  خالل  من 
يبعد  وال  األمر،  لزم  إن  منهم  الكثير  تقاضي  التي  تاريخية، 
التأثير  في  واحد  قاض  قوة  ويكشف  األمــر،  هذا  عن  نفسه 

على حياة وحرية كل أميركي، سواء أكان خيرا أم شرا.
فإن   ،  2020 للعام  الرئاسية  االنتخابات  من  اقترابنا  مع 
دستورنا  مصير  أن  يعني  وذلــك  العليا،  المحكمة  سيطرة 
جاء  قد  كــروز(  السيناتور)  كتاب  يكون  لذلك  الميزان،  في 
ستارة  وراء  يــدور  مــاذا  ليعوا  للقراء،  المناسب  الوقت  في 
من  فقط  واحــد  لقاض  ويبين  أميركا،  في  العليا  المحكمة 

الجانبين أن يحافظ على حرياتنا، أو يدمرها.
تناوله  ما  أن  القراء  من  المتابعون  وأيضا  النقاد،  ويرى 
هذا  الواحد  الصوت  قضية  أن  بالغ  بيسر  وبينه  الكاتب، 
مدى  يعرفون  ال  والــكــثــيــرون  للغاية،  وخطيرة  مهمة 
األميركيين  من  الكثير  أن  ــرون  ي والمحللون  خطورتها. 
الكثير  أن  نعلم  ونحن  األخبار،  من  يسمعونه  بما  يؤمنون 
الشديد  لألسف   - وهم  مريبة؛  غايات  ويخدم  مزيف  منها 
ال  الكثيرين  إن  المرعب.  الصوت  هذا  خطورة  يجهلون   -
يغير  قد  ــذي  ال الصوت،  هــذا  فيه  يتسبب  قد  ما  يدركون 
وهو  واحد«  بعد صوت  »على  نحن  األبد.  إلى  أميركا  سياسة 
األبد!  إلى  بلدنا  نفقد  أو  معرفته  الناس  على  يتعين  شيء 

فقراءة هذا الكتاب ترتقي إلى واجب.
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الكاتب كروز قضى 
حياته المهنية بأكملها 

محاربا في الخطوط 
األمامية لحماية 

الحقوق الدستورية
طرابلس - الوسط

صالون زلينت األدبي يحتفي 
باملولد النبوي بأمسية شعرية

»عروس البحر« يحتفي بتوقيع »أما للكره والبغضاء حد«

حواء القمودي.. فتاة تشاغل أسفار الحب والحرب
قراءة في ديوان »هكذا صرخت«

زليتن - الوسط

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

الوسط - محمد عقيلة العمامي
عبداهلل  األستاذ  األطفال،  إلى  الكتابة  في  تخصصا  اسمان  ليبيا  في 
ثمانينات  أواخــر  في  المقوب.  امحمد  عبدالمطلوب  واألستاذ  كريستا، 
أدب  مؤتمرا عن  بنغازي  في  والكتاب  األدباء  رابطة  أقامت  الماضي،  القرن 
األطفال، وشارك فيه عدد من الكتاب العرب المتخصصين في هذا الشأن، 
لم تكن مشاركة ليبيا كبيرة، إذ اقتصرت على وريقات قليلة، تناولت حياة 
وأعمال عبداهلل كريستا. ولكن كاتب من مصر تناول أغاني األطفال، وذكر 
تعال  الشنطة  »هات  أغنيته  عن  وتحدث  المقوب،  عبدالمطلوب  األستاذ 
يا حسين«، وأثنى كثيرا على فكرتها، بل وترنم  اليوم  وريني ايش خذيت 

بها أثناء الحديث عنها.
وفي ذلك المؤتمر قدمه لي الموسيقار يوسف العالم، مثنيا على إبداعه 
في تخصصه، ومن بعدها التقيته مرات في مناسبات أدبية. كانت الطفولة 
أغنية طفولية  أن تشتهر  وما  وأغانيها مشروعه وهمه وتخصصه ومتعته، 
ولقد  منها.  أهداني نسخة  أعماله حتى  أول  ولما طبع  له،  أنها  نعرف  حتى 
فوجئت  المسماري.  حمد  المرحوم  أيضا  عنه  وكتب  حينها،  في  عنه  كتبت 

منذ أيام أنه مريض، وفي31 أكتوبر قرأت، رحمه اهلل، نعيه.
عبدالمطلوب  واألديب  الشاعر  األستاذ  قصصهم  ومؤلف  األطفال  شاعر 
ليبيا،  في  األطفال  أدب  رواد  من  يعد  اإلحساس،  مرهف  مبدع  المقوب، 
المتعاقبة  األجيال  زالت  ما  وأغاني  إذاعية  وتمثيليات  ثقافية  برامج  كتب 
 ،1946 سنة  مواليد  من  وهو  بها،  تتغنى  الماضي  القرن  ستينات  من 
ومتعاونا  مدرسا،  يعمل  الصابري،  بمنطقة  احــداش  سوق  سكان  ومن 
كتب  اإلذاعية،  األطفال  برامج  من  الكثير  لها  وقدم  الليبية،  اإلذاعــة  مع 
قدمها  التي  وريني«  تعال  الشنطة  »هات  أشهرها،  لعل  ناجحة،  أغاني  لها 
السوري  الفنان  قدمها  التي  »ناجحين«  وأغنية  السوكني،  محمد  الراحل 
وأغنية  وأغنية »يا قطوسة طبعك غدار«،  ليبيا،  زيارته  أثناء  ياسين بقوش 
»يا مطر صبي صبي«، أما أغنية »شارعنا القديم شارعنا زمان« التي لحنها 
1966 فما زالت عمال تتغنى  إبراهيم أشرف، وسجلتها اإلذاعة سنة  الفنان 

به األجيال منذ منتصف ستينات القرن الماضي.

رحيل »شاعر األطفال« 
عبداملطلوب امحمد املقوب

● احتفالية المولد النبوي

● عبدالمطلوب امحمد المقوب

شعرية  أمسية  الخميس،  األدبي،  زليتن  صالون  نظم 
المزوغي  محمد  الشعراء  أحياها  النبوي،  بالمولد  احتفاء 
تمتدح  بقصائد  العوامي،  ومحمود  سطاش  أبو  وامحمد 
شمائله  من  جوانب  وتستعرض  وأخالقه،  النبي  سية 
الخيرية«،  لألعمال  »إنسان  مؤسسة  بإشراف  العطرة، 

التي منحت الشعراء شهادات شكر تقديرا لمشاركتهم.
تحت  الفنادي،  يونس  الكاتب  أدارها  التي  األمسية 
فيها  أبحر   » خيرالبرية  مدح  في  شعرية  »قصائد  عنوان 
العاشقون  إليك  »يمضي  بنص  المزوغي  الشاعرمحمد 
من  وصال  وقدمت  الجمهور،  شغاف  أبياته  المست   »
النبوي يقول في شطر منها »اآلن أوقدت  النهج  فيوض 
أعلنت  /اآلن  الباء  وأتبعته  أضاء  /ألف  كالمها  الحروف 

السماء بأنها /أرض وخطوك في السماء سماء«.

لديك  شعرية  معارضات  أخرى  قصائد  في  يسرد  كما 
في  الكريم  النبي  خطو  أثر  تقتفي  تمام،  وأبو  الجن 
محمود  الشاعر  رسم  وكما  سجاياه.  ووصف  تعاليمه 
العوامي في صورة شعرية مالمح رؤيته في نص »معلم 
رحلة  مختلفة  زمنية  وبنقالت  خالله  يحاكي  رمس«  فوق 
الرسالة اإليمانية للنبي وكيف تبدو انعكاساتها النفسية 
سلسلة  تستحضر  وهي  خصوصا  مشاعره  كوامن  في 
وما  الرسول  بها  مر  التي  والخطوب  واألحداث  المواقف 

الذي تمثله في ناموس التاريخ البشري بشكل عام.
الشاعر  يسافر  الرجاء«،  »أشرعة  بعنوان  قصيدة  وفي 
مدارج  مداعبا  الحلم،  أجنحة  على  أبوسطاش  امحمد 
اللغة التي تحاول كسر حواجز التأويل إلى مدى ال متناهـ 
من اإلبراقات المعبرة عن خصال الرسول صلى اهلل عليه 
منه  شطر  في  يقول  آخر  نص  مع  تتجاور  التي  وسلم، 
»فأتيت والشوق العتيق يقودني / حتى أنخت بباب حب 

األمجد«.

ــد.. هــذا  ــس ــج ــوان »هـــذا ال ــ ــصــدر دي ت
المعاصرة،  اإليطالية  للشاعرة  الــضــوء« 
قائمة  ــه،  ــدرونـ ــاالنـ كـ جــراتــســيــا  مــاريــا 
دار  عن  اإليطالي  الشعر  سلسلة  إصــدارات 

المتوسط. منشورات 
شعرية  ــارات  ــت ــخ م ــاب  ــت ــك ال ويـــقـــدم 
والكاتبة  الــشــاعــرة،  هــذه  كتبت  مــا  ألهــم 
وقد  والصحفية،  والــنــاقــدة،  المسرحية، 
والمترجم  الشاعر  وترجمه  الكتاب  أعــد 
هذه  على  يشرف  الــذي   ، أمارجي  السوري 

ويحررها. السلسلة 
ــد اإليـــطـــالـــي أنــدريــا  ــاق ــن ويـــقـــول ال
ــرف  »أع الــكــتــاب،  مقدمة  فــي  كــورتــلــســا، 
تطور  على  الحداثية  األمثلة  من  القليل 
السنوات  فــي  أحــرزتــه  ــذي  ال ــك  ذل يماثل 
كاالندرونه،  غراتسيا  ماريا  األخيرة  الثالث 
القطع  من  صفحة   64 في  الكتاب  ويأتي 

المتوسط«.
كــاالنــدرونــه،  جراتسيا  مــاريــا  أن  يذكر 
وصحفية  مــســرحــيــة،  ــة  ــب وكــات شـــاعـــرة، 
مقيمة   ،1964 ميالنو  مواليد  من  إيطالية 
كما  مسرحية،  مــؤديــة  وتعمل  رومـــا،  فــي 
في  ثقافية  بــرامــج  ومقدمة  مــعــدة  أنــهــا 
في  أدبية  وناقدة   ،RAI Radio 3 إذاعــة 
صحيفة  وفي  العالمية   »Poesia« مجلة 
كبريات  ــن  م وغــيــرهــا   Il Manifesto
مجموعاتها  ــن  م ــة.  ــي ــطــال اإلي الــصــحــف 
 ،)1998( الـــذهـــب«  »مــحــك  الــشــعــريــة: 

لو  و«كــمــا   ،)2003( الضالة«  ــردة  ــق و«ال
و«اآللـــة   ،)2005( مــتــوقــد«  ــن  رس بــعــزم 
الجميع«  فم  و«على   ،)2007( المسؤولة« 
 ،)2010( مولودة«  حياة  و«صنيع   ،)2010(
زائفة  روايــة  الالنهائية،  و«الميلودراما 
و«سلسلة   ،)2011( ــس«  ــ ــ ڤيڤاڤوك ــع  م
ــرون«  ــ اآلخ ــا  ــ و«أن  ،)2015( ــة«  ــوري ــف أح
منها  الجوائز،  عديد  على  حــازت   .)2018(
نابولي  وجائزة   ،)2003( بازوليني  جائزة 

)2010(. ترجمت قصائدها إلى عدة لغات.
اسم  ــو  وه ــي  ــارج أم المترجم  عــن  ــا  أم
ــســوري  الــشــهــرة لــلــشــاعــر والــمــتــرجــم ال
الالذقية  بمدينة  فــولــد  ــونــس.  ي ــي  رامـ
له  ــدر  صـ  .1980 ســنــة  مــــارس،   9 فــي 
»النص-  بيرودجا:   .2008 »ن«،  شعرا: 
إيــروســيــة«،  »مــالحــات   .2009 الــجــســد«، 
)صدرت   ،2014 الحيوان«،  »وردة   .2011
كونتمبورانيا،  تزونا  دار  عن  باإليطالية 
بــالــبــرق«،  مــلــيء  »بــفــم   .)2015 ــا،  ــ روم
األزهـــار«،  فيلولوجيا   ».2019 )شـــذرات(، 
)بطبعة   ،2020 الصمت«،  »شكل   .2020
والعربية،  باإليطالية  الــلــســان،  ثنائية 
ــدر  وص ــرمــو(.  ــي ــال ب ــي  ف ــي  ــت إدي دار  ــن  ع
ــيــة عــدة  ــن اإليــطــال ــي الــتــرجــمــة ع ــه ف ل
غابرييل  الــمــيــتــة،  األرض  مــنــهــا:  كــتــب 
األدبــيــة«،  »األعــمــال   .2012 دانونتسو، 
القنفذ  »شجرة   .2015 دافنشي،  ليوناردو 
غرامشي،  أنطونيو  الجديدة«،  والرسائل 
ألــســانــدرو  الــمــحــيــط«،  »الــبــحــر   .2016
ومائة  ــد  أح وال  ــد  »واحـ  .2017 بــاريــكــو، 
»زهــرة   .2017 بيراندللو،  لويجي  ــف«،  أل
إمليو  الثالثة«،  األلفية  عجائب  القيامة: 
األخيرة  الثالثة  والكتب   ،2018 سالغاري، 
كما   . المتوسط  مــنــشــورات  عــن  صــدرت 
تــرجــم كــذلــك: »غــيــرة الــلــغــات«، أدريـــان 
جوزيه  و993«،  ألف  »سنة   .2019 برافي، 

ساراماجو، 2019.

»هذا الجسد.. هذا الضوء«.. أول 
دواوين سلسلة الشعر اإليطالي 

عن »منشورات المتوسط«.

»منشورات املتوسط« تصدر »هذا الجسد.. هذا الضوء«

الصادر عن دار إمكان

● منتدي عروس البحر الثقافي ينظم حفل توقيع كتاب »أما للكره والبغضاء حد« للناقد يونس الفنادي.

● حواء القمودي



حاليا  يعرض  قرفال،  حسن  الليبي  الفنان  بمشاركة 
عمل مصري  أول  وهو  الطبيعة«،  وراء  »ما  مسلسل 
ويتصدر  »نتفليكس«،  العالمية  المنصة  إنتاج  من 

بطولته أحمد أمين.
في  المشاركين  األبطال  أسماء  المنصة  وأعلنت 
شخصية  يؤدي  الذي  قرفال،  بينهم  ومن  العمل، 

»جبريل«.
وسبق أن تألق قرفال في مسلسل »زنقة الريح«، 
اليهودي  الماضي، في دور  الذي عرض في رمضان 
رزق  أسامة  أخرجه  الــذي  العمل  وهو  »شمعون«، 
كي  جديد  من  عاد  حيث  حقيق،  عبدالرحمن  وكتبه 

يتألق على مستوى الساحة الفنية.
مدينة  مواليد  من  هو  قــرفــال،  رجــب  وحسن 
 ،1970 العام  اآلداب  كلية  خريج   ،1946 طرابلس 
من  واآلداب  الفنون  في  الماجستير  على  وحصل 
الجامعة الكاثوليكية في واشنطن 1976، ودكتوراه 
وكان   ،1998 العام  المسرح  تخصص  في  دولية 
بالتغير  وارتباطه  الليبي  »المسرح  أطروحته  عنوان 

االجتماعي«.
الفنون  قسم  رئــيــس  منصب  ــال  ــرف ق تقلد 
ــي  إلدارت عــام  ومدير  الفنون،  بكلية  المسرحية 
تسعة  نحو  الفني  رصيده  وفي  والسينما،  المسرح 
ساعة  ـــ750  ال يقارب  وما  تلفزيونية،  مسلسالت 
دراما مسموعة بين إخراج وتمثيل، وقدم في مجال 
االجتماعية  األعمال  المسرحي مجموعة من  اإلخراج 
آخرها مسرحية »الغول«، ونشر عديدا من البحوث، 
ألبير كامو األفريقي  أنطون تشيخوف  منها »مسرح 
العربي  المسرح  في  التلقي  و»إشكاليات  األوروبي«، 

محاوالت في تأصيل المسرح العربي«.
اختيار  »نتفليكس«  العالمية  المنصة  وأعلنت 
شخصية  لتجسيد  أمين  أحمد  المصري  الممثل 
وراء  »ما  يتناول  حيث  إسماعيل«،  رفعت  »الدكتور 

أحداثه في مصر في ستينات  الذي تدور  الطبيعة«، 
الخارقة  ــداث  األحـ من  سلسلة  الماضي،  القرن 
للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، 
ومحاوالته لكشف أسرار هذه األحداث الفريدة وغير 

العادية الواحدة تلو األخرى.
ويعد مسلسل »ما وراء الطبيعة« المستوحى من 
خالد  أحمد  الراحل  المصري  الكاتب  روايات  سلسلة 
مليون   15 تجاوزت  مبيعات  حققت  التي  توفيق، 
إنتاج  من  عمل  أول  العالم،  أنحاء  جميع  في  نسخة 

»نتفليكس« في الدراما المصرية.
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حسن الرداد ملروجي حسن الرداد ملروجي 
اإلشاعات: »احترموا نفسكم«اإلشاعات: »احترموا نفسكم«

أعرب عن سعادته بنجاح »توأم روحي«

كونري  شون  شق  إدنبره،  في  حليب  كبائع 
طريقه من أول عمل له، ليصبح أحد أكثر الممثلين 
بأشهر  »كونري«  اسم  واقترن  العالم.  في  إنجازا 
»جيمس  العالمية  السينما  عرفته  سري  عميل 
 1962-1983 الفترة من  الذي قدمه في  بوند«، 
وجعله يتألق في 7 أفالم باعتباره العميل السري 
الشهير، وفي وقت الحق من حياته المهنية، ظهر 
The Un- »في أفالم نالت استحسانا كبيرا مثل 

الـ»أوسكار«  جائزة  أكسبته  التي   ،»touchables
وشعبية  تجارية  وأعمال  مساعد،  ممثل  ألفضل 
بعض  أدواره  ونالت   ،»Indiana Jones« مثل 
اسكتلندي  »أعظم  اختير  كما  المهمة،  الجوائز 
اسكتلندا«،  في  حي  وطني  كنز  و»أعظم  حي« 
بأنه   People مجلة  اختارته   ،1999 العام  وفي 
»الرجل األكثر جاذبية في القرن« وفوق كل ذلك، 

حصل على لقب »فارس« رسميا في العام 2000.
وابتعد النجم الشهير عن الشاشة وعن تقديم 
األعمال خالل السنوات األخيرة، فلم يظهر كونري 
دور  لعب  عندما   ،2003 العام  منذ  فيلم  أي  في 
 The League of Extraordinary« البطولة في

Gentlemen«، وفق »المصري اليوم«.
لكن  التالية،  السنوات  في  غيابه  ولوحظ 
المستقبلية  خططه  بشأن  صامتا  ظل  كونري 
يتساءلون  المعجبين  ترك  مما  الوقت،  لبعض 
عما إذا كان سيعود إلى التمثيل. أخيرا، في العام 
وأكد  وتقاعد،  اعتزل  الواقع،  في  إنه،  قال   ،2006
اإلنجاز  جائزة  على  حصوله  بعد  وضعه  رسميا 

مدى الحياة من معهد الفيلم األميركي.
إلى  سيعود  أنه  مجددا  أكد   ،2007 العام  في 
التمثيل في مقابلة مع هيت فيجن، حيث قال إنه 
في  لكنه  آخــر،  فيلم  على  العمل  في  يفكر  كان 
سبب  أبدا  كونري  يذكر  ولم  رفضه.  قرر  النهاية 
العوامل  أن عددا من  يبدو  لكن  اعتزاله صراحة، 
لتعليق  حان  قد  الوقت  أن  يقرر  جعلته  المختلفة 

قبعته التي تميز بوضعها.
The League of Ex- األخير  فيلمه  »تعرض 

عنيفة  النتقادات   ،»traordinary Gentlemen
إلنهاء  آخــر  دور  اختيار  عن  ــدال  وب النقاد،  من 
غريزته  يتبع  أن  اختار  أفضل،  بشكل  مسيرته 

األولية، االبتعاد.
العمل  في  تجربته  باإلحباط من  كونري  شعر 

 The« فيلم  في  نورنجتون  ستيفن  المخرج  مع 
 ،»League of Extraordinary Gentlemen
يجب  كــان  المخرج  إن  القول  حد  إلــى  وذهــب 
وصرح  الجنون«،  بسبب  »محبوسا  يكون  أن 
قصارى  بذل  بأنه  الفيلم،  عرض  عقب  كونري، 
اإلنتاج  أن  يعلم  كــان  لكنه  دوره،  مع  جهده 
وأن  وصفه،  بحسب  القضبان  خارج  كان  بأكمله 
يكونوا  لن  ربما  والجماهير على حد سواء  النقاد 
في  بشدة  ــارك  »ش إنــه  ــال  وق للغاية،  سعداء 
ربما  النهائية؛  النتيجة  إنقاذ«  ومحاولة  تحرير 
ولكن  ما،  حد  إلى  ساعدت  قد  جهوده  تكون 
ولعدم  فاشال،  يعتبر  الفيلم  كان  عــام،  بشكل 
التوتر  من  النوع  هذا  مع  التعامل  في  الرغبة 
ينظر  ولم  كونري عن هوليوود  ابتعد  اآلن،  بعد 

إلى الوراء حقا.
The League of Extraor- الكفاح في  »بعد 

بالتقاعد،  الالحق  وقراره   »dinary Gentlemen
إلى  بالعودة  كونري  اهتمام  العروض  أحد  أثار 
المخرج  مــع  تــواصــل  حيث  الكبيرة،  الشاشة 
معه  تحدث  ــذي  ال سبيلبرج،  ستيفن  والمنتج 
جونز،  إنديانا  كوالد  دوره  تمثيل  ــادة  إع حول 
جونز  »إنديانا  فيلم  في  جونز،  هنري  الدكتور 
شعر  كونري  أن  إال  األخيرة«،  الصليبية  والحملة 
التقاعد والعزلة  الخروج من  الفيلم ال يستحق  أن 
التي كان فيها، فقد كان لديه بعض االختالفات 
بالشخصية  يتعلق  فيما  سبيلبرج  مع  اإلبداعية 
األهم من ذلك،  للحبكة، ولكن  المقترح  واالتجاه 

مرة  التمثيل  ضغوط  مع  التعامل  يريد  ال  أنــه 
على  موقعه  على  بيان  في  كونري  وكتب  أخرى، 
أي  يسحبني  أن  الممكن  من  كان  »لو  اإلنترنت: 
جونز،  إنديانا  فيلم  من  لكان  التقاعد،  من  شيء 

لكن في النهاية، التقاعد هو مجرد متعة كبيرة«.
شون  أصبح  التمثيلية،  مسيرته  نهاية  قرب 
وقام  ككل-  السينما  صناعة  من  غاضبا  كونري 
الذين  واالستوديوهات  المخرجين  بتشويش 
المواهب  ويضيعون  باهتة  أفالما  ينتجون  رآهم 
المتزايدة  الفجوة  األغبياء..  »سئمت  العظيمة، 
كيفية  يعرفون  الذين  األشخاص  بين  باستمرار 
الضوء  الذين يعطون  األفالم واألشخاص  صناعة 
العام  مقابلة  في  تحدث  هكذا  لألفالم«،  األخضر 

.2005
وستيفن  كلوني  جــورج  تسمية  في  واستمر 
يعملون  كانوا  كأشخاص  بن  وشون  سودربيرغ 
الجودة  وعالية  إبداعا  أكثر  أفــالم  إلنتاج  بجد 
أو  التذاكر  شباك  فــي  ــوال  األمـ ضــخ  عــن  بــدال 

السيناريوهات الكسولة غير الملهمة.
بعمليات  مشبعة  تبدو  هوليوود  أن  صحيح 
مواهب  بها  لكن  حاليا،  األفــالم  إنتاج  إعــادة 
أصبح  الذي  كونري،  بحسب  حقيقيون،  وفنانون 
السينما  لصناعة  الحالي  بالوضع  سعيد  غير 

الهوليوودية.
بي  »بــي  البريطانية  ــة  اإلذاع هيئة  وأعلنت 
عمر  عن  توفي  كونرى،  شون  أن  السبت،  سي«، 

يناهز 90 عاما.

اعتبر أحد أكثر املمثلني إنجازا في العالم.. السينما العاملية تودع شون كونري أشهر عميل سرياعتبر أحد أكثر املمثلني إنجازا في العالم.. السينما العاملية تودع شون كونري أشهر عميل سري

● حسن قرفال

السينمائي«،  »الجونة  مهرجان  اختتم 
بعرض  السبت،  الرابعة  ــه  دورت فعاليات 
التي تم اإلعالن عن فوزها بالجوائز  األفالم 
الجونة  مركز  استقبله  ــذي  ال الحفل  في 
قدمت  الجمعة.  مساء  والثقافة  للمؤتمرات 
فرج،  ناردين  والممثلة  اإلعالمية  الحفل 
خالد  الكبير  المصري  الممثل  تكريم  وتم 
اإلنجاز  جائزة  منحه  خــالل  من  الــصــاوي، 
نجيب  المهندس  له  وقدمها  اإلبــداعــي، 

ساويرس مؤسس المهرجان.
وأعرب الصاوي - الذي لم يتمالك نفسه 
بهذا  الكبيرة  سعادته  عن   - متأثرا  وبكى 
مهرجان  من  يأتي  أنه  خصوصا  التكريم، 
واحدة  يعتبره  الذي  السينمائي،  »الجونة 
المنطقة  السينمائية في  الفعاليات  من أهم 
لكل  التحية  موجها  بــأســرهــا،  العربية 
ساهم  من  لكل  وكذلك  عليه،  القائمين 
الوقت  في  النور  إلى  الدورة  هذه  خروج  في 
الصحة  وزارات  من  العالم  يعيشه  ــذي  ال

والسياحة واآلثار والشرطة وكذلك الدفاع.
»خالد  جائزة  أيضا،  الحفل  خالل  وأعلنت 
بشارة« لصناع السينما المستقلة في مصر، 
األفــالم  صناع  لدعم  سنويا  ستمنح  التي 
بـ10  قيمتها  وتقدر  الشباب،  المصريين 
العام  هذا  وحصدها  أميركي،  دوالر  آالف 
الصفيح«  عزبة  من  »هاملت  فيلم  مشروع 

يشارك  الــذي  صالح،  فــوزي  أحمد  للمخرج 
والمخرج  السيناريست  وإنتاجه  كتابته  في 

أحمد عامر.
للفيلم  الذهبية  الجونة  أما جائزة »نجمة 
»إلى  فيلم  إلى  فذهبت  الطويل«  الروائي 
ياسميال  للمخرجة  عايدة؟«  يا  تذهبين  أين 
»نجمة  جــائــزة  ــال  ن حين  فــي  زبانيتش، 
الطويل«  الروائي  للفيلم  الفضية  الجونة 

داميانو  للمخرجين  سيئة«  »حكايات  فيلم 
»نجمة  جائزة  وحــاز  دينوسينزو،  وفابيو 
الطويل«  الروائي  للفيلم  البرونزية  الجونة 
بيداروف.  هالل  للمخرج  »احتضار«  فيلم 
فيلم  ألفضل  الجونة  »نجمة  جائزة  وحصد 
الذي باع  عربي روائي طويل« فيلم »الرجل 

ظهره« للمخرجة كوثر بن هنية.
الجونة  »نجمة  جــائــزة  على  وحــصــل 
علي  الفلسطيني  الممثل  ممثل«  ألفضل 
متر«،   200« فيلم  في  دوره  عن  سليمان 
ونالت جائزة »نجمة الجونة ألفضل ممثلة« 
في  دورها  عن  دوريسيتش  ياسنا  الممثلة 
فيلم »إلى أين تذهبين يا عايدة؟«. وأخيرا، 
إيكيتش  إيفان  للمخرج  »واحة«  فيلم  حصل 

على تنويه لجنة التحكيم الخاص.
نال جائزة »نجمة الجونة الذهبية للفيلم 
لحوم  أكلة  »أيام  فيلم  الطويل«  الوثائقي 
وذهبت  إدكينز،  تيبوهو  للمخرج  البشر« 
للفيلم  الفضية  الجونة  »نجمة  جــائــزة 
»سوفتي«  فيلم  إلــى  الطويل«  الوثائقي 
»نجمة  جائزة  وحــاز  سوكو،  سام  للمخرج 
الطويل«  الوثائقي  للفيلم  البرونزية  الجونة 
مايكل  للمخرجين  الكمأ«  »صائدو  فيلم 
ــا جائزة  أم كــيــرشــاو.  وجــريــجــوري  دويـــك 
وثائقي  عربي  فيلم  ألفضل  الجونة  »نجمة 
»جــزائــرهــم«  فيلم  ــى  إل ذهــبــت  طــويــل« 

للمخرجة لينا سويلم.
للفيلم  الذهبية  الجونة  أما جائزة »نجمة 
أمي«  أصبح  »أن  فيلم  إلى  ذهبت  القصير« 
نال  حين  في  ترينكا،  جاسمين  للمخرجة 
للفيلم  الفضية  الجونة  »نجمة  جــائــزة 
للمخرج  األزرق«  ــدود  »ح فيلم  القصير« 
»نجمة  جائزة  وحاز  ميلوسافليفيتش،  إيفان 
فيلم  القصير«  للفيلم  البرونزية  الجونة 
وفاز  كين.  مولي  للمخرج  بيضاء«  »أقمشة 
عربي  فيلم  ألفضل  الجونة  »نجمة  بجائزة 

قصير« فيلم »ستاشر« للمخرج سامح عالء.
اإلنسانية«،  أجل  من  »سينما  جائزة  أما 
التي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يعنى 
فيلم »200  إلى  اإلنسانية، ذهبت  بالقضايا 
حصل  حين  في  نايفة،  أمين  للمخرج  متر« 
ألفضل  »نيتباك«  تحكيم  لجنة  جائزة  على 
»احتضار«  فيلم  إلى  ذهبت  آسيوي  فيلم 
لجنة  بجائزة  وفاز  بيداروف،  هالل  للمخرج 
عربي  فيلم  ألفضل  »فيبريسي«  تحكيم 

»200 متر« للمخرج أمين نايفة.
فيديو  ــة  إذاع تمت  الحفل،  ختام  وفــي 
للمطرب  مزيكا«  يا  ــي  »دق أغنية  كليب 
اللبناني رامي عياش، وهي األغنية الرسمية 
الفنانين  بعض  بعدها  ليصعد  للمهرجان، 
وليلى  يسرا  منهم،  الفيديو  في  المشاركين 

علوي وأروى جودة ومحمد فراج وبشرى.

المصري  النجم  اعتبر 
تجربة  ــرداد  الـ حسن 
»تــوأم  األخير  فيلمه 
روحــــــي« بــمــثــابــة 
كفنان  عليه  واجــب 
لـــتـــقـــديـــم عــمــل 
عن  مختلف  فني 
الفترة  في  السائد 
باإلضافة  األخيرة، 
كمبدع  دوره  ــى  إل

ــاة  ــحــي ــودة ال ــ ــي عـ فـ
للسينمات بعد أزمة »كورونا«.

مع  ــواره  ح في  حسن  وكشف 
في  بداياته  منذ  أنه  »الوسط« 
خطة  لنفسه  يضع  وهو  التمثيل، 
يكون  أن  وهي  عليها،  يسير  عمل 
األدوار  كل  يقدم  متنوعا،  ممثال 
يتوقف  وأال  الــدرامــيــة،  ــواع  ــ واألن
منطقة  ويعتبرها  معينة  نوعية  عند 
عند  نجاحها  لمجرد  له  بالنسبة  آمنة 
فكرة  يرفض  مــا  ودائــمــا  الجمهور، 
كانت  ســواء  ــدة  واح نوعية  في  حصره 
أو  التراجيدية  أو  الكوميدية  األدوار 

األكشن والرومانسي.
تعلمته  مــا  هــو  التنوع  »هـــذا  ــاف  وأضـ
للفنون  العالي  المعهد  في  أساتذتي  من 
المسرح  خشبة  على  جربته  والذي  المسرحية، 
قدمتها،  التي  األدوار  لكل  قبوال  ووجـــدت 
أنني  الفنان، كما  األمر هو ما يطيل عمر  وهذا 
لذا سعيت  الصندوق،  بره  للتفكير  دائما أسعى 
يكون  أن  أمل  على  رومانسيا  فيلما  لتقديم 
كما  زمالئي،  قبل  من  تكرارها  يتم  سابقة 
نوعية  لتقديم  آخــر  زميل  يتقدم  أن  أتمنى 
جديدا  مجاال  لنا  ليفتح  الدراما  من  مختلفة 

نخوضه جميعا«.
سببه  كان  هل  روحــي«  ــوأم  »ت لـ  اختيارك 
وأماني  لبن  أبو  عثمان  الثنائي  تجربة  نجاح 

التونسي في »قصة حب«؟
روحـــي«  ــوأم  ــ »ت لفيلم  ــيــاره  اخــت وعـــن 

منذ  لبن  أبو  عثمان  »أعــرف  حسن:  قال  تحديدا 
أحب  وكنت  متميز،  مخرج  أنه  وأعلم  كبيرة،  فترة 
لفيلم  المرشح  كنت  أنني  خصوصا  معه،  العمل 
أنها  أعلم  أكن  لم  التونسي  وأماني  حب(،  )قصة 
شكال  أنهما  الجميل  ومن  الشكل،  بهذا  عظيمة 
فقط  يتبقى  وكان  حب(  )قصة  في  ناجحا  ثنائيا 
وعندما  سويا،  يجمعنا  الــذي  الجيد  السيناريو 
الفور،  على  وافقت  فقط  الفكرة  عثمان  لي  حكى 

وقررت تقديم )توأم روحي(«.
ــردود  ب سعادته  عــن  المصري  النجم  وعبر 
في  دوره  عــن  تلقاها  الــتــي  الكبيرة  الفعل 
من  شديدا  إقباال  وجد  أنه  إلى  مشيرا  الفيلم، 
ونجح  وموضوعه،  روحــي«  »تــوأم  على  الجمهور 
عمله  لوال  أنه  ــرداد  ال وأكــد  عليهم.  رهانه  في 
ما  الفيلم،  هــذا  في  السبكي  أحمد  المنتج  مع 
هذه  في  روحــي«  »تــوأم  طرح  على  ليوافق  كان 
السباق  السبكي  ألنــه  »لكن  مضيفا  الــظــروف، 
يبتدع  ما  ودائما  المتجدد،  الفكر  وصاحب  دائما 
منتج  فهو  ويقلده،  خلفه  يسير  والــكــل  أمــرا 
أنه  ــى  إل باإلضافة  بالسوق،  جــدا  وواع  فاهم 
عليها  اجتمعنا  نقطة  وهي  جدا،  للسينما  محب 
دورا  عليه  ــأن  ب يشعر  مــا  دائــمــا  فهو  جميعا، 
يعبر  شيء  أكثر  هي  والسينما  الصناعة،  ناحية 
لدى  نافذة  عموما  والفن  والسينما  الحياة،  عن 

ما  أننا  ومعنى  العالم،  تخاطب  ولغة  الشعوب، 
حركة  وجود  عن  يعبر  فهذا  أفالما  نقدم  زلنا 
والعمالة  السينمات  تشغيل  واستمرار  فنية، 
كثيرا  ساهمت  الخطوة  وهذه  بها،  المرتبطة 
الذي  األمر  العرض، وهو  لدور  الحياة  في عودة 
أعاد  أنه  كما  وتريده،  الدولة  له  تسعى  كانت 
المنزلي  الحجر  فترة  بعد  الناس  لحياة  المتعة 

والتي استمرت أشهرا«.
أتمنى  كنت  للفيلم  كبطل  أنني  المؤكد  ومن 
يكون  حتى  طبيعية،  ــروف  ظ في  العمل  ــزول  ن
فــي ظل  أكــبــر، خصوصا  االقــتــصــادي  ــمــردود  ال
أساسية  حفلة  وهي  الليل،  منتصف  حفلة  إلغاء 
على  بالتبعية  أثرت  والتي  السينما،  إيــرادات  في 
النهاية  في  يبقى  ولكن  تسبقها،  التي  الحفلة 
إعــادة  هــو  كفنانين  دورنـــا  أن  هــو  ــرت  أش كما 
يخذلنا  لم  الــذي  اهلل  على  األمــور  وتــرك  الحياة، 

وكانت النتيجة مرضية كثيرا لنا.
التي  الحزن  لحظات  تبعد  لم  الفرح  لحظات 
رجاء  الكبيرة  الفنانة  رحيل  بعد  حسن  عنها  عبر 
لم تكن عالقة  بها  وقال عنها »عالقتي  الجداوي، 
أسرية،  عالقة  عن  عبارة  كانت  بل  فقط،  عمل 
عاشقة  وفنانة  جميلة  سيدة  كانت  والراحلة 
من  كل  وجه  في  االبتسامة  دائمة  وكانت  للفن، 
جميعا،  علينا  صعبة  وفاتها  وكانت  بها،  يحيط 
دار  في  ونحن  الحق  دار  في  أنها  يبقى  ولكن 
الفيلم  إهداء  هو  لها  قدمناه  شيء  وأقل  الباطل، 

لها رحمة اهلل عليها«.
وهل  اإللكترونية  المنصات  انتشار  ــول  وح
النجم  قــال  أعمالها  أحــد  في  االشــتــراك  يمكن 
للفن  جديدة  نافذة  هي  »المنصات  المصري: 
فهي  ومفيدة،  إيجابية  تجربة  وهــي  عموما، 
وتمكن  المنتجة،  األعمال  ــادة  زي في  ستساهم 
في  مختلف  عمل  من  أكثر  تقديم  من  الفنان 
العروض  بعض  جاءتني  وبالفعل  الوقت،  نفس 
أعمالي  تصوير  مواعيد  مع  تتوافق  لم  ولكن 
الذين  كل  إلــى  رسالة  حسن  ووجــه  السابقة«. 
الفنانة  وزوجــتــه  هو  حوله  اإلشــاعــات  يــروجــون 

إيمي سمير غانم، قائال: »احترموا نفسكم«.
الرداد:  أشار  المقبلة  الفترة  لديه  الجديد  وعن 
الذي سأبدأ تصويره،  العمل  »لم أستقر بعد على 
لتقديمها  السيناريوهات  من  عددا  أملك  ولكن 
ما  يشبه  اجتماعي  موضوع  منها  رمضان  في 
أحضر  كما  ياسين،  محمود  األستاذ  يقدمه  كان 
لنوعية  ينتمي  واآلخــر  تاريخي  أحدهما  لفيلمين 

أفالم الرعب«.

في  خاص  بجناح  المرأة«  ألفالم  الدولي  »أسوان  مهرجان  يشارك 
HENGDIAN FILM AND TELEVI- 2020 »معرض ومهرجان 

SION CULTURE INDUSTRY EXPO« الذي افتتحت فعالياته 
29 أكتوبر الماضي، ويستمر حتى 5 نوفمبر الجاري في الصين.

للتعريف  مطبوعات  ــوان«  ــ »أس مهرجان  جناح  ويتضمن 
يتضمن  كما  الماضية،  األربــع  دوراتــه  مالمح  وأبــرز  بالمهرجان، 
الجناح فيلما دعائيا عن السينما المصرية ونشأتها ودور المرأة في 
األثرية  األماكن  أبرز  عن  ومطبوعات  صورا  يتضمن  كما  تطورها، 
عموما  المصرية  الحضارة  وعن  ــوان  أس بمحافظة  والسياحية 
الحضارة،  هذه  صناعة  في  المبكر  المرأة  ودور  بالفن،  وعالقتها 
المدينة  ورمز  »أســوان«  مهرجان  رمز  مصر،  نساء  أقدم  وإيزيس 

العريقة.
بنيت  التي  للمعابد  بالصور  شرحا  أيضا  المعرض  ويتضمن 
والحضارية  والبيئية  التراثية  المواقع  وأهم  أسوان،  في  إليزيس 
من  والمهرجان  المعرض  وزوار  لجمهور  مباشرة  دعوة  في  بها، 

الصينيين والجنسيات المختلفة لزيارة مدينة أسوان.
ومنسق  المهرجان،  أمناء  مجلس  عضو  حامد  أشــرف  وقــال 
هذا  في  ــوان«  »أس مهرجان  وجــود  إن  المعرض،  في  المشاركة 
التجمع الفني العالمي مكسب كبير، خاصة أنه يضم أجنحة لكبرى 
من  لعدد  باإلضافة  العالم،  أنحاء  مختلف  من  اإلنتاج  شركات 
 HENGDIAN« مهرجان  ويعد  العالمية،  اإلعالمية  المؤسسات 
FILM & TV« حدثا سنويا للسينما والتليفزيون وصناعها ومنصة 
وينطلق  العالم،  إلى  الصينية   ZHEJIANG مدينة  لتقديم  مهمة 
)HENGDIAN( ألول  الصيني  السينما والتلفزيون  معرض صناعة 

مرة في المهرجان هذا العام، ويتميز بمشاركة عالمية مميزة.
وأضاف حامد: »مع زيادة تأثير مهرجان HENGDIAN للسينما 
ما جعله  العالم، وهو  في  السينما  على  انفتاحه  يزداد  والتلفزيون، 
من  والتلفزيون  السينما  ومؤسسات  المنظمات  العام  هذا  يجتذب 
مختلف أنحاء العالم، حيث تشارك مؤسسات من المملكة المتحدة 
أحدث  وسيحضرون  والدنمارك،  والبرازيل  وإسبانيا  وكندا  وإيطاليا 

األفالم وتقنيات التصوير أثناء السعي للتعاون التجاري«.
ألفالم  الدولي  »أســوان  مهرجان  من  الرابعة  ــدورة  ال وتعقد 
المرأة« في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، بدعم من وزارتي 
ومؤسسة  للمرأة  القومي  المجلس  وبرعاية  والسياحة،  الثقافة 
منحها  سيتم  حيث  شاهين،  إلهام  النجمة  تكريم  وتشهد  أكت، 

جائزة إيزيس لإلنجاز في حفل االفتتاح.

الجونة - محمد علوش

»إلى أين تذهبني يا عايدة؟« يفوز بذهبية »الجونة السينمائي«
ـ»أسوان ألفالم املرأة« بمهرجان  جناح خاص ل

»HENGDIAN FILM & TV« في الصني
اختتم دورته الرابعة السبت

»نتفليكس« تبدأ عرض »ما وراء 
الطبيعة« بمشاركة النجم الليبي قرفال

د. رفعت إسماعيل يقوم بدوره أحمد أمين
ماجي ماكيلوب تقوم بدورها رزان جمال

هويدا تقوم بدورها آية سماحة
رئيفة تقوم بدورها سماء إبراهيم
شيراز تقوم بدورها ريم عبدالقادر
لوسيفر يقوم بدوره كريم الحكيم

رضا يقوم بدوره رشدي الشامي
مدحت يقوم بدوره خالد ابراهيم

طلعت يقوم بدوره باتع خليل
الهام تقوم بدورها سالي عقيل
رمزى يقوم بدوره أمجد الحجار

كمال يقوم بدوره عبدالسميع عبداهلل
إبراهيم النوبي يقوم بدوره منصور عبدالقادر

طه يقوم بدوره آدم وهدان
رفعت )الطفل( يقوم بدوره عمر أحمد
رضا )الشاب( يقوم بدوره أحمد داش

الهام )الطفلة( لي لي صالح
رئيفة )الطفلة( تقوم بدورها جودي رامي

طلعت )الطفل( يقوم بدوره بالل مصطفي
مدحت )الطفل( يقوم بدوره سيف صفوت

إبراهيم النوبي )الطفل( يقوم بدوره مؤمن
عز الدين يقوم بدوره سند مفتاح

جبريل يقوم بدوره حسن قرفال
الخضراوي باشا يقوم بدوره هشام زكي

نرجس تقوم بدورها فاطمة البناوي

كما كشفت »نيتفليكس« عن قائمة أبطال العمل وهي:

● حسن الرداد

● شون كونري



فيفي
كشف رئيس االتحاد الليبي للرماية، عادل املرمىاملرمى

المشاركة  واألندية  التطورات  آخر  قريش، 
الوحدة  نادي  بطولة  من  الثالثة  النسخة  في 
إقامتها،  المقرر  من  التي  للرماية،  الزنتان 

السبت المقبل، السابع من نوفمبر الجاري.
إلى  خاص  تصريح  في  قريش  وأكد 
في  المشاركين  الرماة  عدد  أن  »الوسط«، 
بغابة  بالخرطوش،  للرماية  الوحدة  بطولة 

الكشافة بمدينة الزنتان وصل إلى 57 راميًا.
الرماة يمثلون أندية »الوحدة« و»النصر« 
و»زوارة  بنغازي  و»الرماية«  بالزنتان 

و»الواحة  بالجميل  و»المستقبل«  للرماية« 
و»النصر«  الزاوية  و»األولمبي«  سيناون« 
بالمطرد  و»االنتفاضة«  و»الشرطة«  زليتن 
بالرجبان  و»البالغ«  جنزور  و»اليرموك« 
و»حطين«،  و»مزدة«  بالزاوية  و»أساريا« 
و»الصقور«،  »الرماية«  ناديي  طبرق  ومن 
و»األخوة«  »الخمس«  أندية  الخمس  ومن 
و»االتحاد« و»المشعل«. يشار إلى أن البطولة 
دوليًا  بها  المعمول  الشروط  وفق  ستقام 
إدارتها  وسيتولى  ماكينة،   15 باستعمال 
وحامد  القانقا  عبدالرزاق  الحكام  تحكيميًا 
خيري  وعبدالسالم  عبدو  ومحمد  القيلوشي 
وسيتم  معتوق،  وعلي  الشاوش  ونصرالدين 

تتويج أصحاب التراتيب الثالثة األولى.

مالعب 14

منتخبنا وغينيا.. 
ـ»الكان« وطريق ال

الحدث

زين العابدين بركان

أيام قليلة تفصل منتخبنا الوطني عن خوض 
رحلة  بعد  له  األول  واالختبار  االمتحان  وأداء 
وعودته  والممل،  الطويل  والفاصل  التوقف 
واستئناف  المنافسات  ومالعب  الواجهة  إلى 
في  ممثلة  جديدة  فنية  بقيادة  مبارياته 
المدرب الوطني علي المرجيني، وبعد مرحلة 
معسكري  خالل  ومرتبكة  متعثرة  تحضيرات 
اللمسات  ووضعه  وتونس،  بزوارة  الفريق 
الحالي،  مصر  بمعسكر  األخيرة  الفنية 

استعدادًا لمواجهتي غينيا االستوائية.
الوطني سوى تحقيق  أمام منتخبنا  ال خيار 
ونيل  نقاط  الست  وحصد  واالنتصار  الفوز 
على  اإلبقاء  أراد  ما  إذا  الكاملة،  العالمة 
بطاقتي  إحدى  على  المنافسة  في  حظوظه 
وفض  الكاميرون«،  »كان  لنهائيات  التأهل 

شراكة الترتيب مع المنتخب التنزاني.
هم  المحترفون  الالعبون  وسيكون 
الفني  الجهاز  سيعتمد  الذي  والرصيد  الزاد 
اإلضافة  وتقديم  وخبرته  جاهزيته  على 
محطتي  وعبور  الزجاجة،  عنق  من  والمرور 
جريح  منافس  أمام  التوازن  واستعادة  غينيا 
مباراة  في  اآلخر  هو  يرى  الترتيب  متذيل 
دائرة  في  للبقاء  له  األخيرة  الفرصة  منتخبنا 

المنافسة.
وامتحان  كبير  تحدٍ  أمام  بات  فمنتخبنا 
المشوار  يواصل  أن  إما  صعب،  ومحك 
الهدف  بلوغ  أجل  من  الصعاب  كل  ويتخطى 
بقائه  على  الجيل  هذا  ويحافظ  المنشود، 
المسرح  على  حضوره  ويسجل  الواجهة  في 
لنهائيات  التأهل  ليمثل  الكبير  األفريقي 
جديدة  وانطالقة  تحول  نقطة  الـ»الكان« 

لنجوم هذا الجيل وللكرة الليبية.
آمل  خيبة  واإلخفاق  التعثر  سيكون  وإال 
وتداعياتها  انعكاساتها  لها  ستكون  جديدة 
غير  عمومًا،  الكروي  المشهد  على  السلبية 
اإلصرار  والتفاؤل هو  األمل  فينا  يبعث  ما  أنه 
المدرب  من  لمسناه  الذي  الكبير  والطموح 
التي  الكبيرة  والثقة  الوطني  لفريقنا  الجديد 
الصحفي  مؤتمره  خالل  بها  يتحدث  كان 
مشوار  في  بعيدًا  بذهابنا  وتفاؤله  األخير 
التصفيات والنهائيات التي ستكون عبر بوابة 
اللتين  االستوائية  غينيا  لمواجهتي  العبور 
و»كان  واالنطالق،  البداية  نقطة  ستكونان 

الكاميرون« ستكون هي الهدف.
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57 راميا في بطولة الوحدة لرماية الخرطوش
القدم  لكرة  األول  الفريق  حقق 
مثيرًا  فوزًا  براغا«  »سبورتنغ  بنادي 
»فاماليساو«  فريق  نظيره  على 
بينهما،  جمعت  التي  المباراة  في 
الجولة  منافسات  ضمن  اإلثنين، 
الــدوري  بطولة  مــن  السابعة 

البرتغالي لكرة القدم.
داسيلفا  برونو  الالعب  تكفل 
الوحيد  المباراة  هدف  بتسجيل 
ــن  زم ــن  مـ  74 ــة  ــق ــي ــدق ال ــي  فـ
ثالث  لفريقه  ليضمن  المواجهة، 

نقاط ثمينة في مشوار المسابقة.
الدولي  العبنا  مشاركة  المباراة  وشهدت 
األساسية  التشكيلة  في  المصراتي  المعتصم 
طوال  طيبًا  ــردودًا  م الالعب  وقــدم  »براغا«،  لفريق 
ساعة  الربع  في  استبداله  تم  حتى  المباراة،  شوطي 

األخير من زمن المباراة.
رصيده  براغا«  »سبورتنج  فريق  رفع  النتيجة،  بهذه 
ترتيب  جــدول  من  الثالث  المركز  في  نقطة   12 إلى 
تجمد  في حين  القدم،  لكرة  البرتغالي  الدوري  بطولة 
رصيد فريق فاماليساو عند 6 نقاط في المركز الثاني 

عشر من جدول الترتيب.
المصراتي،  المعتصم  الليبي  المحترف  ويستعد 
سيتي  ليستر  نظيره  لمواجهة  فريقه،  رفــقــه 
الثالثة  الجولة  منافسات  ــار  إط في  اإلنجليزي، 
للمجموعة السابعة، من دور المجموعات بمسابقة 
ليستر  ويتصدر  القدم.  لكرة  ــي  األوروب ــدوري  ال
المجموعة  براغا  وسبورتينغ  سيتي  ليستر 
وزوريا  أيك  ظل  حين  في  نقاط،   6 برصيد 

دون نقاط.

الليبي للجودو السابق، وسام العريفي،  أكد عضو مجلس إدارة االتحاد 
الرياضية في  البعض من الشخصيات  أنه يستغرب من شكاوى 

المؤسسات واالتحادات واألندية الرياضية من عدم وجود الدعم 
البعض  التي تواجههم، ومع ذلك يستمر  المشاكل  الحكومي وعديد 

في هذه المؤسسات. وقال لـ»الوسط« إن الدعم المالي الحكومي 
وعلى مراحل لم يتوقف وال مبرر لهذه الشكاوى، وعلى االتحادات 

واألندية أن تبحث عن موارد مالية وال تنتظر دعم الحكومة.

اللجنة التحضيرية لحراك رياضة بال فساد، جمال منصور، أن ◆ أعلن رئيس 
الحراك شهد انضمام أعضاء جدد ومكونات أخرى. وأوضح لـ»الوسط« 

أنه سيتم عقد اجتماع جديد وسيواصل اجتماعاته بعد إصداره بيان 
جديد يؤكد فيه رغبة عدة مكونات رياضية في إحداث تغيير رياضي، 

مضيًفا أنه سيتم الوقوف ضد كل االختراقات التي تحصل من أي اتحاد 
رياضي والتواصل مع كل القيادات الرياضية ووضعها في الصورة حول 

االختراقات.

◆
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● منافسات في رماية الخرطوش

الوسط- محمد ترفاس

املنتخب يبدأ مرحلة التحضيرات األخيرة بمصر استعدادا لغينيا
علي المرجينى يحشد 15 العبا محترفا في أول تحد واختبار وظهور له مع »الفرسان«

القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  استأنف 
األخيرة  وتحضيراته  تدريباته  الخميس، 
سيكون  الذي  بالقاهرة،  التدريبي  بمعسكره 
من  أسبوع  من  أقل  قبل  للفريق  محطة  آخر 
يومي  خالل  االستوائية  غينيا  مواجهتي  موعد 
الحادي عشر والسادس عشر من الشهر الجاري 
وملعب  بالقاهرة،  الدولي  السالم  باستاد 
مدينة ماالبو، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة 
األمم  كأس  لبطولة  المؤهلة  للتصفيات 

األفريقية بالكاميرون.
نشاطه  ليستأنف  الوطني  المنتخب  وعاد 
ثالثة  من  أكثر  مضي  بعد  األخيرة  وتدريباته 
ودية  وتجربة  مباراة  وآخر  أول  عن  أسابيع 
القمر  جزر  منتخب  أمام  الفريق  خاضها  دولية 
خالل  لهدف  بهدفين  نتيجتها  خسر  التي 
شهر  من  الثامن  في  بتونس  الفريق  معسكر 
معسكر  خالل  الجديد  ولعل  الماضي،  أكتوبر 
مصر الحالي هو دعوة وحضور ستة عشر العبا 
المرجيني بشكل كبير  محترفا سيعتمد عليهم 
لجاهزيتهم في ظل استمرار توقف المسابقات 
معسكر  إلى  تباعا  وصولهم  سيبدأ  المحلية، 
قادمين  المقبل  األحد  يوم  من  بداية  القاهرة 

من مالعب وبلدان مختلفة.
حتى  القصير  الفريق  معسكر  وسيتواصل 
بالقاهرة  الثالثة  الجولة  ذهاب  مباراة  موعد 
المدرب  بقيادة  للفريق  الفني  الجهاز  بقيادة 
الوطني علي المرجيني، في أول ظهور وامتحان 
وستشهد  الكان،  واجهة  على  له  رسمي 
مواجهتا غينيا االستوائية عودة النجم المحترف 
لقيادة  اإليطالي،  كرتوني  نجم  على  بن  أحمد 
المنتخب  بقميص  األول  ظهوره  في  الفرسان 
بمالعب  األضواء  لدوري  عودته  بعد  األول 

إيطاليا.
الثنائي  المؤكد عدم تمكن  فيما أصبح من 
أنجليس  لوس  نجم  المنير  محمد  المحترف 
نيويورك  نجم  التاجوري  وإسماعيل  األميركى 
بمعسكر  االلتحاق  من  األميركي،  سيتي 
كورونا  بفيروس  إلصابتهما  نظرا  القاهرة 

المستجد.
يشار إلى أن المدرب الوطني علي المرجيني، 
أعلن  كان  المتوسط،  لفرسان  الفني  المدير 
التي  القدم،  لكرة  األول  المنتخب  قائمة 
والتي  االستوائية،  غينيا  مواجهتي  ستخوض 

علي  بن  أحمد  وهم:  محترفا،  العبا   15 ضمت 
 – الصبو  المعتصم   – المصراتي  المعتصم   –
محمد بالتمر – حمدو الهوني – محمد صولة – 
مؤيد الالفي – محمد الترهوني – سند الورفلي 
محمد   – داقو  عبداهلل   – الهادي  السنوسي   –
المنير – مفتاح طقطق – بدر حسن – إسماعيل 

التاجوري.
أعلن  محليين  العبين  عشرة  إلى  إضافة 
لقائمة  استدعاءهم  الفني  وجهازه  المرجيني 

)األهلي  معتوق  علي  وهم:  الوطني  المنتخب 
طرابلس(، وصالح فكرون )النصر(، وطاهر بن 
)االتحاد(،  شادي  وربيع  بنغازي(،  )األهلي  عامر 
)األهلي  رزق  المعروف بطلحة  المكاري  ومحمد 
طرابلس(،  )األهلي  المهدي  ومعتز  طرابلس(، 
وفتحي  طرابلس(،  )األهلي  مجدي  وخالد 
)األهلي  التركي  وعبدالحكيم  )النصر(  الطلحي 

طرابلس(، وأحمد عزاقة )المدينة(.
الئحة  يتصدر  التونسى  المنتخب  أن  يذكر 
ست  برصيد  العاشرة  المجموعة  فرق  ترتيب 
غينيا  على حساب  انتصارين  نقاط جمعها من 
على  ملعبه  على  وفوز  ملعبه  خارج  االستوائية 
المنتخب  وسيواجه  الليبي،  المنتخب  حساب 
منتخب  المقبلتين  الجولتين  في  التونسي 
مع  الثانية  المرتبة  في  يتساوى  الذي  تنزانيا 
بينما  نقاط،  ثالث  برصيد  الوطني  المنتخب 
ترتيب  آخر  االستوائية  غينيا  منتخب  يتذيل 

المجموعة بال نقاط من خسارتين.

● المنتخب الوطني

الوسط - زين العابدين بركان

● الهوني مع المنتخب الوطني

أحمد بن علي والهوني يزينان 
قائمة المنتخب.. وغياب محمد 

المنير وإسماعيل التاجوري

اإلفالس يدق أبواب أندية 
الدوري اإليطالي.. ويقترب 

من المحترف بن علي
ذكرت تقارير صحفية خالل األيام القليلة الماضية، 

أن 15 من أصل 20 ناديًا بدوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة القدم، تعجز عن دفع رواتب العبيها 
لشهر نوفمبر، واستشهدت جريدة »كوريري ديلو 

سبورت« اإليطالية بتقرير لجريدة »فرانكفورتر 
ألجمين تسايتونغ« األلمانية يفيد بأن 15 من أصل 
20 ناديًا بدوري األضواء تواجه صعوبة شديدة في 

توفير رواتب شهر نوفمبر.
وبحسب التقرير فإن بعض األندية لم تدفع 
حتى اآلن رواتب شهر يونيو، لكن لديها مهلة 
حتى 16 نوفمبر للسداد، وأشارت الجريدتان 

إلى أن االتحاد اإليطالي لكرة القدم ورابطة 
الدوري اإليطالي تقدما باقتراح مزدوج 

للحكومة اإليطالية لمحاولة حل هذه 
األزمة، إذ أشار الطلب األول إلى تأجيل 

الموعد النهائي لدفع رواتب الالعبين في 
الموسم الحالي، لكن هذا األمر يتطلب التوصل التفاق 
بين األندية والالعبين أواًل، أما االقتراح الثاني فينص 

على عدم تحمل األندية قيمة الضرائب المتعلقة 
برواتب الالعبين في الموسم الحالي، بحسب ما نقله 

موقع »24« عن وكالة األنباء األلمانية.
األزمة قد تواجه الجناح الليبي أحمد بن علي 

المحترف بصفوف نادي »كروتوني« اإليطالي، بعد أن 
استعد للظهور بشكل جيد وخاصة في الدوري الممتاز 

»الكالتشيو« خالل الموسم الجديد، بعد التأهل عن جدارة 
واستحقاق، وأيضًا بعد أن أعلن بن علي تجديد تعاقده 

رسميًّا، حيث جاء هذا بعد أن أبدى »كروتوني« رغبته القوية 
في تجديد عقد بن علي لمدة ثالثة مواسم جديدة مقبلة.
ترجمت إدارة النادي اإليطالي الصاعد حديًثا إلى الدوري 

اإليطالي الممتاز لكرة القدم »الكالتشيو« ذلك على أرض الواقع، 
عبر تقديم عرض رسمي، وجاء العرض بهدف قطع الطريق على 

إدارة نادي »بارما« التي كانت تسعى لضم الجناح الدولي 
الليبي، إال أن إدارة »كروتوني« سبقت في الخطوات 

لبقاء بن علي، خصوصًا بعد دوره المميز في 
المساهمة نحو تأهل الفريق للدوري الممتاز، 

مستثمرًا خبراته في الدوري اإليطالي.

● المصراتي

افتتح االتحاد الليبي لكرة تنس الطاولة، برئاسة 
محمد أبوسيف الدعيكي، أول قاعة رياضية متخصصة 

في اللعبة الصغيرة كرة الطاولة، وهي صالة 
المنتخبات الوطنية.

القاعة الحديثة هي األولى من نوعها وتقع 
بالمدينة الرياضية ببنغازي، وتحتوي على إقامة 

مجهزة تخص رياضيي اللعبة والجهاز الفني ومكاتب 
ومقار مجهزة التحاد اللعبة والعديد من المرافق 

األخرى، ومدرجات وصالة اللعب بمساحة 20 - 22، 
وتعتبر أكبر صالة على مستوى المغرب العربي.

القاعة تم فيها مراعاة الفراغات القانونية واالرتفاع 
لصالة اللعب الدولية، وجاءت الموافقة على إنشاء 

هذه الصالة الرياضية الحديثة بموافقة أعضاء 
المكتب التنفيذي لالتحاد الليبي لكرة الطاولة، وهي 
واحدة من أصل ثالث قاعات حديثة ومجهزة وكاملة 

المواصفات الدولية.
ويعمل اتحاد اللعبة على إنشائها في كل من 

طرابلس والجنوب، وعبر محمد أبوسيف عن سعادته 
بتحقيق حلمه الذي أصبح حقيقة وظهر إلى النور 

أخيرا بعد طول انتظار وعمل وجهد وإصرار وإرادة 
رغم كل التحديات، وسيساهم افتتاح الصالة بشكل 
كبير في نشر وانتشار اللعبة وتطورها، ويعد محمد 

أبوسيف الدعيكي رئيس االتحاد الليبي لكرة الطاولة 
عضوا بمجلس إدارة اللجنة األولمبية من العام 

2017، ونائب رئيس االتحاد الليبي لكرة الطاولة من 
العام 2013 إلى العام 2016، والعبا ونجما بمنتخب 

ليبيا السابق، كما أنه رياضي من أبطال اللعبة 
الدوليين السابقين بنادي التحدي منذ الصغر، ثم 

انتقل إلى اتحاد الشرطة الرياضي.

»السويحلي«  بنادي  الرياضية  األسرة  فقدت 
العب  األحد  يوم  وليبيا،  مصراتة  ومدينة 
لكرة  األول  »السويحلي«  فريق  ومهاجم 
الغالش،  علي  الصديق  الراحل  النجم  القدم، 
أحد أبرز مهاجمي والعبي فريق »السويحلي« 
خالل مواسم السبعينات. عاصر مسيرة فريقه 
»السويحلي« منذ أواخر الستينات وحتى أواخر 
السبعينات، حتى اعتزل المالعب مبكرًا وبهدوء 
ودون ضجيج ولم يتجاوز عمره وقتها 24 عامًا.

تألق الفقيد الراحل مع فريقه »السويحلي« 
وتميز  الثانية  الدرجة  دوري  منافسات  خالل 
في  األضواء  لدوري  صعوده  في  وساهم  معه 
دوري  بطولة  وإحرازه  السبعينات  منتصف 
مع  الكروية  مسيرته  بدأت  الثانية.  الدرجة 
طريق  عن   1967 العام  »السويحلي«  فريقه 
السالم  عبد  السابق  الالعب  األكبر  شقيقه 
بصفوف  االلتحاق  على  شجعه  الذي  الغالش 
وصل  حتى  سريعًا  وتدرج  األشبال،  فئة  فريق 
للعب ضمن صفوف فريق »السويحلي« األول، 
حيث برز وتألق ضمن صفوفه بدوري الدرجة 
الثانية، وسجل ظهوره األول مطلع السبعينات 
مع الفريق األول أمام فريق بني وليد في مباراة 
مسيرته  وخالل  له،  ثالثية  أول  خاللها  أحرز 

الرياضية أحرز عديد األهداف.
مواليد  من  يعد  الذي  الراحل،  وكان 
لفريقه  هدافًا   ،1953 العام  مصراتة  مدينة 
»السويحلي« في دوري الدرجة الثانية للموسم 
الرياضي 74 – 75 برصيد ثمانية أهداف، ولم 
يهدأ له بال رفقة أبناء ونجوم جيله إال بصعود 
الفريق ومساهمته بعودته إلى مكانه الطبيعي 
في دوري الدرجة األولى في الموسم الرياضي 
75 – 76، حيث أحرز أهدافًا حاسمة في شباك 
والجزيرة،  والوحدة  الشرطة  اتحاد  من  كل 

وخاض أفضل مبارياته مع فريقه »السويحلي« 
في دوري األضواء أمام فريق االتحاد بالملعب 
البلدي بطرابلس في الموسم الرياضي 76 – 

.77
فريقه  مع  مبارياته  أفضل  خاض  كما 
في  الثانية  الدرجة  بدوري  »السويحلي« 
جاره  أمام   75  –  74 الرياضي  الموسم 
فوز  المباراة عن  وأسفرت  المصراتي،  االتحاد 
»السويحلي« بهدفين لهدف، كما تم اختياره 
ضمن صفوف منتخب مدينة مصراته بقيادة 
طاقم تدريبي من كوريا، وبرز ضمن صفوف 
الفريق، كما وجهت له الدعوة من قبل المدرب 
بصفوف  لاللتحاق  برادلي  رون  اإلنجليزي 
المنتخب الليبي األول ألول مرة العام 76، خالل 
مسيرته الرياضية مع فريقه »السويحلي« التي 
دامت اثني عشر عامًا تدرب تحت إشراف عديد 
تدريبية  مدارس  يمثلون  الذين  المدربين 
والمصري  أبرزهم عبد اهلل شكشاكة  مختلفة 
حمزة عبد المولى وأحمد فرج وكمال الشيوي 

وجميعهم من مصر، ومحمود الضراط 
واليوغسالفي بيتر.

المتميز،  جيله  مع  بالمالعب  وتألق 
ومحمد  خليفة،  نجيب  جيل  مع  برز  حيث 

اهلل  عبد  ومحمد  الضلعة  ويوسف  قرمان 
وعلي  أبوشحمة  اهلل  وعبد  البحواس  وأحمد 
العاطي  عبد  وعلي  الناقوزي  وجمال  الهيشي 
ومحمد الغزييل ودغدنة والمبروك المصراتي.

مجال  إلى  اتجه  المالعب  اعتزاله  وعقب 
التدريب خالل فترة الثمانينات وتولى تدريب 
الثانية،  الدرجة  دوري  في  التصدي  فريق 
تولي  فترة  خالل  اإلداري  بالمجال  عمل  كما 
العريق  النادي  رئاسة  الشريف  مصطفى 
خالل التسعينات، حيث عمل عضوًا بالجمعية 
جانب  وإلى  »السويحلي«،  لنادي  العمومية 
زاول  فقد  القدم  كرة  بمالعب  وتألقه  بروزه 
ومارس لعبة كرة الطاولة، كما شارك ومارس 
عديد  على  وتحصل  القوى  ألعاب  رياضة 

القالئد، كما شارك في منافسات السباحة.

● »الغالش« مع فريقه السويحلي

 »الغالش«.. ساهم في صعود فريقه 
ً
وداعا

 له
ً
»السويحلي« لدوري األضواء وتوج هدافا

افتتاح أول قاعة 
حديثة لكرة 

الطاولة ببنغازي
الوسط - زين العابدين بركان

الوسط - زين العابدين بركان

● بن علي

● العريفي
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الفار«. تقنية  على  لتجهيزهم  للحكام  دورة 
العريضة،  الخطوط  »وضعنا  وأوضح: 
الدوري،  لعودة  جاهزة  اللجان  وجميع 
ونريد  الوباء،  لهذا  المتحدين  أول  وسنكون 
بأن  طالبت  لذا  األندية؛  مع  التعاون  فقط 
أي  نريد  وال  أشهر،  أربعة  لمدة  الدوري  يكون 
للمنتخبات  االستحقاقات  وضع  ويجب  تأجيل، 
بعين  القارية  البطوالت  في  المشاركة  والفرق 

االعتبار«.
وأوضح: »نحن ال نفرق بين األندية الكبيرة 
عن  األندية  أحد  اعتذار  حال  وفي  والصغيرة، 
اللوائح  تطبيق  سيتم  الدوري  في  المشاركة 
وليس  واللوائح  القوانين  أخالف  ولن  عليه، 
بعيد  أنا  فالمجاملة  األندية،  بين  فرق  هناك 
األندية  تعاون  حاليًا  منا  األمر  ويتطلب  عنها، 
لكرة  الليبي  االتحاد  مع  الرياضي  واإلعالم 

القدم«.
والمنتخبات  الليبية  الفرق  إخفاقات  وعن 
الحظ  سوء  نتيجة  يأتي  »إنه  الشلماني:  قال 
وإن  والمنتخبات،  الليبية  الفرق  أمام  دائمًا 
اإلدارة هي السبب الرئيسي في هذا اإلخفاق، 
وبطولة  و85   82 المنتخب  نتائج  ننسي  وال 
فرقنا  ووصول  أفريقيا  بجنوب  المحليين 

المكتب  وقام  لالتحاد،  القانوني  المركز  على 
العربي  االتحاد  بإحاطة  العام  لالتحاد  التنفيذي 
واألفريقي والدولي، بما قام به نائب الرئيس من 
خروقات وكذلك األندية غير األعضاء في الجمعية 
تمت  كما  المذكرة،  على  وقعت  التي  العمومية 
عن  وإيقافه  التحقيق  إلى  الشويهدي  علي  إحالة 
للتحقيق  خليفة  عبدالناصر  إحالة  وستتم  مهامه، 

من قبل المكتب التنفيذي«.
الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  قرار  وشكل 
في  جديدا  منعرجا  رئيسه  بإسقاط  للتايكوندو 
الرياضية  لالتحادات  العمومية  الجمعيات  خطوات 
رفض  وسط  اإلدارات  بمجالس  وعالقتها  الليبية 

رئيس االتحاد القرار الذي اعتبره غير مقبول.
قناة  إلى  تليفزيوني  تصريح  في  ذلك  وجاء 
بمسح  يرضى  لن  أنه  صابر  أكد  حيث  »سالم«، 
بعد  عاما،  ألربعين  يصل  الذي  الرياضي  تاريخه 
هذا اإلسقاط، ملوحا بخطوات جديدة سيقوم بها.

أن  العمومية  الجمعية  اعتبرت  آخر  جانب  من 

والعربي«. األفريقي  النهائي  ونصف  للنهائي 
االتحاد  قرار  حسب  المفترض  من  وكان 
الدوري  انطالق  يكون  أن  القدم  لكرة  الليبي 
موعد  ثاني  وهذا  الماضي،  أكتوبر   15 في 
كانت  المالمح  ولكن  ينفذ،  ولم  االتحاد  يعلنه 
الموعد  الشلماني  إعالن  حتى  واضحة  غير 
الجديد، رغم أن عدة فرق بدأت في االستعداد، 
قارية  استحقاقات  لها  التي  الفرق  خصوصًا 
بنغازي«،  و»األهلي  طرابلس«  »األهلي  مثل 

و»االتحاد«. و»النصر« 
العريق  القدم  لكرة  الليبي  الدوري  وكان 
األولى  الكروية  انطلقت طبعته ونسخته  الذي 
قبل أكثر من نصف قرن وتحديدًا في الموسم 
ولم  االستقرار،  يعرف  لم   64  -  63 الرياضي 
ورحلته  تاريخه  طوال  حال  وال  بال  له  يهدأ 
وعثرات  تقلبات  فعرف  الشاقة،  الطويلة 
وفترات  مثيرة  مواسم  شهد  كما  عديدة، 
خاللها  توقف  عجاف،  وأخرى  زاهية  ذهبية 
الموسم الكروي وتعثر عدة مرات وتوقف عند 
منتصف المشوار وتعرض للتوقف واإللغاء في 
الماضي  الموسم  آخرها  كان  الطريق  منتصف 
انتهاء  وأعتاب  مشارف  على  توقف  الذي 

الذهاب. مرحلة 

األساسي  النظام  وفق  وجاء  مبرراته،  له  اإلسقاط 
تجاوزات  وبعد  ناديا،   12 موافقة  بعد  لالتحاد 
المستمرة،  ومخالفته  الرئيس،  بها  قام  كبيرة 
وأنها كلفت نائب رئيس االتحاد علي الشويهدي 
منصب الرئيس الموقت حاليا، وأنها طوت صفحة 

الرئيس السابق.
لالتحاد  السابق  العام  األمين  اعتبر  جانبه  من 
قرار  أن  المال،  بيت  محمد  للتايكوندو،  الليبي 
علي  االتحاد  رئيس  بإسقاط  العمومية  الجمعية 
أن  على  وتأكيد  محله،  وفي  قرار شجاع  هو  صابر 
يستحق  للعبة  وإساءات  اختراقات  من  به  قام  ما 

اإلسقاط.
خاص  له  تصريح  في  المال  بيت  وأضاف 
للعبة  أساء  االتحاد  قائاًل: »إن رئيس  بـ»الوسط« 
بعد  الفني  المستوى  وضيع  بالقرارات  وانفرد 
سنوات من رئاسته، وعليه أن يترك اللعبة بسبب 

ما قام به«.
محمود  قرقارش،  نجوم  نادي  رئيس  قال  كما 
الثليب، لـ»الوسط« إن »أعضاء الجمعية العمومية 
لالتحاد الحاضرين االجتماع صوتوا باإلجماع على 
منصبه  من  صابر  علي  االتحاد  رئيس  إسقاط 
كرئيس لالتحاد الليبي للتايكوندو«، ولفت الثليب 
إلى أن االجتماع شهد »مشاركة وحضور 12 ناديا 

من أصل 16 من الجمعية العمومية لالتحاد«.
محمود  قرقارش،  نجوم  نادي  رئيس  وأكد 
علي  تكليف  قررت  العمومية  الجمعية  أن  الثليب، 
رئيس  بمهام  االتحاد  رئيس  نائب  الشويهدي 

االتحاد وتسييره لحين إجراء انتخابات«.

القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أزاح 
جديد،  من  الستار  الشلماني،  عبدالحكيم 
الممتاز،  الدوري  بطولة  انطالق  موعد  عن 
بها  أدلى  تصريحات  خالل  وذلك  ونهايته 
أعلن  الليبي  االتحاد  وكان  الرسمية.  للقناة 
حيث  الممتاز،  الدوري  النطالق  مبدئيًا  موعدًا 
أكتوبر  منتصف  انطالقه  المفترض  من  كان 

الماضي، لكن تعذر ذلك.
وبدأت عجلة كرة القدم في الدوران مجددًا 
داخل األندية الليبية التي تمسكت بأمل عودة 
فعادت  العاجل،  القريب  في  الدوري  مسابقة 
جدد  بالعبين  صفوفها  وعززت  التدريبات  إلى 

الحكومي. المادي  الدعم  رغم غياب 
وأكد رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم عبد 
تلفزيوني  خاص  لقاء  في  الشلماني،  الحكيم 
تشكيل  سيتم  أنه  الرياضية«  »ليبيا  بقناة 
بعد  الدوري  النطالق  استعدادًا  الفنية  اللجان 
لجائحة  الطبية  العليا  اللجنة  من  اإلذن  إعطاء 
لكرة  الليبي  االتحاد  لجان  وأن  »كورونا«، 

القدم جاهزة النطالق الدوري في أي لحظة.

لتايكوندو،  التحاد  العمومية  الجمعية  عقدت 
بحضور  العادي  غير  اجتماعها  الماضي،  األسبوع 
كورنثيا  بفندق  اعضاء،   3 وغياب  عضوًا   13
علي  االتحاد  رئيس  نائب  برئاسة  بطرابلس 
المواضيع  من  جملة  فيه  وناقشت  الشويهدي، 
أهمها بند إسقاط الرئيس علي صابر، مما تسبب 

في حدوث أزمة.
قبل  من  رفض  قابله  الذي  االجتماع  واسفر 
علي  وتولى  قانونيا،  يعتبره  ال  والذي  الرئيس، 
رئيس  انتخاب  لحين  التسيير  مهمة  الشويهدي 
اللجنة  إلى  المحضر  تحويل  وسيتم  جديد، 
االولمبيية، والتي سيعود إليها قرار الموافقة من 

عدمه.
ومن المتوقع أن يطعن صابر، وفًقا لتصريحاته، 
صراع  ليستمر  شرعيته،  وعدم  االجتماع  هذا  في 

التايكوندو الذي بدأ قبل قرابة الخمس سنوات.
علي  االتحاد  رئيس  إسقاط  أقرت  االجتماعات 
للتايكوندو  الليبي  االتحاد  رئاسة  من  صابر 
وتشكيل لجنة للتحقيق معه في بعض المخالفات 
مع  العمومية  الجمعية  أعضاء  من  الواردة 
استمرار االتحاد الحالي برئاسة النائب األول علي 
الشويهدي لمدة 3 أشهر مقبلة يتم بعدها إجراء 

انتخابات للمكتب التنفيذي.
برئاسة  التايكوندو  اتحاد  أصدر  ذلك،  أمام 
علي صابر بيانًا جاء فيه: »تابع المكتب التنفيذي 

للدوري  مقترحان  »هناك  الشلماني:  وقال 
أربع  أو  مجموعتين  من  يكون  ربما  الليبي، 
شهر  في  الدوري  وسينتهي  مجموعات، 
يوليو2021، وأن  بداية أو نهاية شهر ديسمبر 

لالتحاد الليبي للتايكوندو ما قام به نائب رئيس 
وعضو  الشويهدي،  حسين  علي  العام  االتحاد 
المكتب التنفيذي عبدالناصر خليفة خير، الخميس 
لالتحاد  األساسي  للنظام  بالمخالفة  أكتوبر،   29
بعض  مع  باالجتماع  وذلك  للتايكوندو  الليبي 

األندية بفندق كورنثيا بطرابلس«.
النظام  إلى  وبالرجوع  »وعليه،  وأضاف: 
المكتب  أقره  ما  وإلى  العام  لالتحاد  األساسي 
26 أغسطس  التنفيذي في اجتماعه المنعقد يوم 

الموسم  النطالقة  موعدًا  سيكون  المقبل 
اعتماد  لجنة  عمل  انتهاء  حسب  على  الجديد 
واعتماد  الخصوص،  بهذا  المشكلة  المالعب 

المسابقة«. عليها  ستقام  التي  المالعب 

للموسم  الجمعية  اعتماد  بخصوص  الماضي 
أعضاء  كل  عليه  وّقع  الذى   ،2017 الرياضي 
الشويهدي  علي  فيهم  بمَن  التنفيذي  المكتب 
غير  االجتماع  ترأسا  اللذان  خليفة  وعبدالناصر 
عليهما  ينطبق  وبذلك  كورنثيا،  بفندق  القانوني 
األساسي  النظام  من   52 المادة  في  جاء  ما 

لالتحاد«.
الجمعية  يخص  فيما  »أما  البيان:  وأوضح 
سبق  فقد   2019 الرياضي  للموسم  العمومية 

ترتيب  في  فعلي  بشكل  »بدأنا  وأضاف: 
للحكام  دورة  تنظيم  وسيتم  الدوري،  انطالقة 
للمسابقة،  جاهزين  يكونوا  حتى  المشاركين 
إلقامة  الفيفا  مع  تنسيق  هناك  سيكون  كما 

بشأن   11 القرار  التنفيذي  المكتب  عن  وصدر 
الرياضي  للموسم  العمومية  الجمعية  اعتماد 
ال  كورنثيا  بفندق  االجتماع  والحاضرون   ،2019
يكون جميع  وبذلك  القرار  منهم ضمن  أي  يوجد 
العمومية  الجمعية  في  صفة  ذي  غير  الحاضرين 
وليس  باطلة  عنهم  تصدر  قرارات  وأي  لالتحاد، 

لها أي أثر، بل نحملهم مسؤولية قانونية«.
التنفيذي  المكتب  »سيتخذ  البيان:  واختتم 
للحفاظ  القانونية  اإلجراءات  جميع  العام  لالتحاد 

اتحاد كرة القدم يزيح الستار من جديد عن موعد انطالق الدوري الليبي

صراع قوي في اتحاد التايكوندو بعد إسقاط رئيسه

الوسط- الصديق قواس

الوسط - محمد ترفاس

● عبدالحكيم الشلماني

● جانب من اجتماع اتحاد التايكوندو

تكليف أو انتخاب

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

مع كل موعد قريب النتخابات االتحاد 
االتحادات  وبعض  القدم  لكرة  الليبي 
الليبية،  األولمبية  اللجنة  أو  األخرى 
الجديد  القديم  السؤال  نفس  يتردد 
االنتخابات  بإجراء  السماح  أيهما أصح 
أو التكليف والتعيين من الدولة، وهل 
أي  أو  الكرة  اتحاد  تكليف  حق  لها 
االتحاد  اإلذن من  أخد  بعد  آخر  اتحاد 
الدولية  األولمبية  اللجنة  أو  الدولي 

في االنتخابات األولمبية.
عددهم  أصبح  الرأي  هذا  أصحاب 
أن  الغالب  في  يرون  وهم  يزيد 
لبعض  األخيرة  االنتخابات  مخرجات 
مستوى  فى  تكن  لم  االتحادات 
وعلى  الرياضي،  الوسط  طموحات 
الدولة أن تتدخل وتكلف بعد التنسيق 
ويستندون  مثال،  الدولي  االتحاد  مع 
تقدم  الدولة  أن  إلى  الرأي  هذا  في 
الدعم المالي ولها الحق في أن تكلف 

من تراه مناسبا.
غير  التكليف  أن  يرى  آخر  فريق 
الرياضية  الديمقراطية  ظل  في  مقنع 
ترى  دائما  الدولية  المنظمات  وأن 
التدخل  حق  لها  ليس  الدولة  أن 
كانت  مهما  التعيين  أو  التكليف  في 
وتؤمن  مقنعة  غير  المخرجات 

االنتخابي. بالصندوق 
الممكن  من  أنه  يرى  آخر  فريق 
وطلب  الدولية  االتحادات  مخاطبة 
نقاش  وهو  بالتعيين  السماح 
كلما  فيه  الصوت  ويرتفع  يتواصل 
ولكن  الرياضية،  االنتخابات  اقتربت 
في  الشخصيات  بعض  أن  المؤكد 
العضوية أو الرئاسة لبعض االتحادات 
والمؤسسات الرياضية وصلت ألماكن 
وإن  حقيقة،  وتلك  لها،  مؤهلة  غير 
بحكم  وصل  بعضها  صادمة،  كانت 
وراء  بالعمل  وبعضها  المحاصصة 
الستار، وبعضهم يريد أن يكون فقط 
في الواجهة وصاحب منصب، دون أن 
جيدة  كفاءات  هناك  أن  طبعا  نغفل 
أفرزها الصندوق، وإننا يجب أن نحترم 
ارتضينا  دمنا  ما  االنتخابات  مخرجات 

بالديمقراطية مهما كانت نتائجها.

انتخابات االتحادات الرياضية واألندية.. صراع من أجل الكراسي
هناك اتحادات لها حضور عربي وأفريقي قوي.. وأخرى فشلت في تصحيح مسارها

علي صابر: لن أرضى بمسح تاريخي الرياضي الذي يصل ألربعين عاما وسأتخذ خطوات جديدة.. وتكليف نائب رئيس االتحاد علي الشويهدي بتسيير اللعبة موقتا

تشهد االتحادات الرياضية واألندية خالل األشهر 
المقبلة عمليات انتخاب رؤساء االتحادات واألندية 
واللجنة األولمبية، في صراع جديد على الكراسي 
دون أي معايير فنية أو قيادية تسهم في النهوض 
خالل  ومن  األلعاب،  شتى  في  ليبيا  في  بالرياضة 
االنتخاب  صندوق  وإفرازات  الماضية  التجارب 
الذي شابه الكثير من الجدل في عمليات االختيار 
واالنتخاب برزت العديد من الشخصيات الفاشلة، 
حتى منيت العديد من االتحادات بفشل ذريع في 
مواكبة التطور الرياضي ولم تحقق أي إنجاز يذكر 
للرياضة الليبية ما عد بعض االتحادات التي كان 
ومنها  دولي،  وحتى  وأفريقي  عربي  حضور  لها 
والجودو  والتجديف  األثقال  ورفع  األجسام  بناء 

والشطرنج والمبارزة والجمباز والكيك بوكسنغ.
من  عانت  االتحادات  هذه  من  الكثير  ولكن 
األعضاء  تجميد  أو  وانسحاب  اإلدارية  المشاكل 
أسلوب  على  احتجاجا  التنفيذية  المكاتب  من 
في  االتحادات  جمعيات  وفشلت  االتحاد،  رئيس 
اللوائح  أن  رغم  االتحادات،  هذه  مسار  تصحيح 
المنظمة عمل كل اتحاد تجيز للجمعية العمومية 
اتحاد  ومثال  فشله،  حال  في  االتحاد  هذا  إسقاط 
الذي  الطاولة،  وتنس  والدراجات،  التايكواندو، 

حلت مشكلته مؤخرًا.
جمعية  أي  الرياضية  الساحة  على  تظهر  ولم 
االتحاد  مسار  صححت  أو  رئيسا  أسقطت  عمومية 
أشار  حتى  االتحاد،  هذا  داخل  باللعبة  للنهوض 
هذه  أن  إلى  الرياضي  بالشأن  المهتمين  بعض 
الرئيس  ركب  مواكبة  عن  امتنعت  الجمعيات 
المهمات  من  واالستفادة  شخصية  ألسباب 
عن  تتغاضى  وبالتالي  والسفريات  والدورات 
اإلخفقات والفشل وتنسى أنها مساهمة في تدني 

مستوى هذا االتحاد وتدني مستوى اللعبة.
وأوضح البعض أن دور الجمعيات العمومية هو 
تصحيح المسار ألي اتحاد وهي الرقيب والحسيب 
الحساب  ميزانيات  قفل  من  االتحاد  أداء  على 
والبرنامج  التحتية،  والبنى  واإلنجازات  الختامي 
والدورات  الرياضي  الموسم  خالل  لالتحاد  العام 
والبطوالت ونشاط االتحاد خالل الموسم الرياضي 
الجمعيات  عنها  مسؤولة  الفنية  األمور  هذه  كل 
العمومية لألندية مع المكتب التنفيذي ألي اتحاد.

الجمعيات  قامت  الماضية،  الفترة  وخالل 
هذه  قوبلت  والتي  اإلجراءات،  ببعض  العمومية 
الجمعيات من  في مصداقية  الشكوك  بشيء من 
قبل رؤساء االتحادات، ودخلت في جدال واسع، ال 
أو  األولمبية  اللجنة  من  حتى  فيه  الفصل  يمكن 
القضايا  من  والعديد  الرياضي،  التحكيم  محكمة 
لم تجد طريقها للتنفيذ، فالكرسي صعب التخلي 
عليه رغم الفشل ورغم كل شيء وهذا جاء نتيجة 
االختيارات الفاشلة والتي ال تخدم الرياضة الليبية.

بأي  تقم  لم  االتحادات  من  العديد  وهناك 
اتحادات فرضت  إن هناك  اآلن، حتى  نشاط حتى 

هذه السنوات أن تنظم جمعيات عمومية لهيئات 
وال  قانوني  غير  هذا  أن  موضحًا  أخرى،  رياضية 

يحق بأي منطق.
وتساءل المقهور، من خالل منشور على صفحته 
الشخصية بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
نظامه  يخالف  لكيان  يُعهد  أن  يمكن  كيف  أنه 
المبادئ األساسية لالٕدارة  األساسي، ويكسر كل 
المعتمدة  والرياضية  االٕولمبية  للحركة  الرشيدة 
أهدافه  يُحدد  لم  الدولية،  األولمبية  اللجنة  من 
يَعتمد  أو  يُراجع  ولم  خططه  عن  يعلن  ولم 
ميزانياته، كيف يعهد إفراد منه النفسهم تنظيم 

اتحادات اخرى قائمة أو مُستحدثة.
تعاني  األخرى  هي  حتى  األندية  بخصوص  أما 
أي  لها  ليس  منها  والعديد  اإلداري  التسيب  من 
إمكانات، حتى اعتبرها البعض أنها موجودة على 
أكثر  هناك  ألن  ذلك  البعض  وفسر  فقط،  الورق 
ونشاط  دور  لها  والتي  ليبيا،  في  ناد   200 من 
على الساحة حتى لو قليال، حوالي 60 أو 70 ناديا 

العديد  وحققت  الرياضية  الساحة  على  نفسها 
المحاوالت  بعض  هناك  وكانت  اإلنجازات،  من 
اللعبة في الخروج من االتحاد وتشكيل  من أحباء 
بها  معترف  غير  وهي  تسييرية  لجان  أو  جمعيات 
هذا  يعيش  وبالتالي  لالتحاد  مواٍز  وجسم  قانونا 

االتحاد في المشاكل مع هذه األجسام.
الفترة  خالل  دأبت  الليبية  األولمبية  اللجنة 
وغير  مختلف  أنه  البعض  يراه  مسار  إلى  األخيرة 
لجان  أو  جديدة  اتحادات  تشكيل  وهو  مفهوم، 
تسييرية، ومن بينها اتحاد الثريليون واإلسكواش 
الكيوكو  تسييرية  ولجنة  اإللكترونية  واأللعاب 
شنكاي، والريشة الطائرة، مع العلم أن اإلسكواش 
كان مع االتحاد الليبي للتنس األراضي، وال يوجد 
فتقسيم  قليل،  عدد  إال  اللعبة  لهذه  ممارسون 

الرماية،  اتحاد  مثل  اتحادات  عدة  إلى  االتحادات 
للرماية  الليبي  االتحاد  اتحاد واحد هو  كان هناك 
اتحاد  فأصبح  والمسدس،  والقوس  بالسهم 
والقوس،  بالسهم  الرماية  عن  منفصال  الرماية 

وكذلك اتحاد الرياضات البحرية.
جمال  الدكتور  مع  لقاء  لـ»الوسط«  وكان 
الزروق، حول هذه اإلجراءات، والذي بدوره أكد أن 
وهو  العالم،  في  بها  معمول  هي  اإلجراءات  هذه 
أن كل لعبة لها اتحاد خاص بها ونحن نطبق هذا 

اإلجراء.
األبيض  البحر  العاب  لجنة  عضو  خرج  وكان 
المقهور، وأعرب عن استغرابه  المتوسط، مروان 
من كيف يمكن السماح لهيئة رياضية قاصرة لم 
طيلة  العمومية  جمعيتها  عقد  من  حتى  تتمكن 

الذي  الكورة  اتحاد  على  محسوبة  واألخرى  فقط، 
أو دمج  العدد  وتقليص هذا  األمر  لم يحسم هذا 

هذه األندية في ناد واحد في المناطق المتقاربة.
األندية  هذه  زالت  ما  الشديد  لألسف  ولكن 
وكانت  حق،  وجه  أي  دون  االتحاد  على  محسوبة 
األندية  عدد  لتقليص  السابق  في  مبادرت  هناك 
كلها  وليس  تخصيصية  أندية  وجعلها  ودمجها 
كرة القدم، مثال على ذلك ناد تخصصي في كرة 

السلة أو اليد أو الدرجات أو المالكمة.
الليبي،  الرياضي  الوسط  في  الخبراء  بعض 
اتحاد  في  العدد  هذا  مثل  وجود  أن  إلى  أشاروا 
يقم  لم  المقابل  في  شيء،  كل  في  كارثة  واحد 
هذه  ترتيب  بإعادة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
البنى  من  القانونية  الشروط  لها  ووضع  األندية 
التحتية من مقار ومالعب معتمدة وغيرها، والتي 
تدخل في اختصاص منح الرخص لمزاولة النشاط 
ناد  أي  إلى  قدم  كرة  نادي  من  مسارها  تغيير  أو 

تخصيصي.
المعروفة  الليبية  األندية  بعض  أن  كما 
وضعف  المادية  األمور  من  تعاني  والمعتمدة 
األندية  من  تعتبر  بالتالي  وهي  التحتية،  البنى 
االستثمار  برامج  من  تستفد  لم  والتي  الفقيرة 
المادي  وضعها  من  تحسن  ولم  العقاري، 
واعتمادها الكلي على خزينة الدولة، وفي المقابل 
حال  ووجدت  نفسها  على  اعتمدت  أندية  هناك 
النادي  بينها  ومن  االستثمار،  طريق  عن  لها 
النموذجي نادي الشط، أحد فرق الدوري الممتاز، 
أحد  مع  عقاري  استثمار  في  دخل  النادي  هذا 
الشركاء وحقق العديد من إنجازات البنية التحتية، 
ومقار  تجارية  ومحال  وصاالت  نموذجي  ملعب 
وهناك  ترفيهية.  وقاعات  سباحة  وحوض  إدارية، 
نادي  مثل  االستثمار  عالم  في  ستدخل  أندية 
األهلي بنغازي واألهلي طرابلس والنصر والهالل 
وأبوسليم، وهناك  واألخضر  والسويحلي  واالتحاد 
أندية لم تقدم أي شيء وال أي إضافات جديدة أو 

استثمارات نتيجة ضعف إدارة هذه األندية.

الوسط - الصديق قواس

بعض األندية محسوبة على 
االتحاد وهي تعاني من التسيب 

اإلداري وضعف اإلمكانات

األهلي بنغازي وطرابلس 
والنصر والهالل تسابق الزمن 

وتدخل عالم االستثمار

● منافسات الدراجات

● منافسات الجمباز الليبي

عبدالحكيم الشلماني يعلن 
نظام البطولة وانتهائها ويضع 

قوانين صارمة

هناك مقترحان للدوري 
الليبي ربما يكون من 

مجموعتين أو أربع مجموعات

بيت المال: رئيس التايكوندو 
أساء للعبة وقرار إسقاطه 

شجاع وصائب
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ليبيا األمسليبيا األمس

ما  لكثرة   ،  2020 أن تكون سنة  لتوقع  الحياة،  قيد  أنيس منصور على  المرحوم  الكاتب  أن  لو 
أحضرت للبشر من مصائب وغرائب، سنة هبوط كائناته الغرائبية من السماء إلى األرض. ذلك 
أن الكاتب المرحوم قضى جزءًا غير قصير من حياته متتبعًا وراصدًا ومحقققًا لقصص وحكايات 
وتقارير، صادرة بلغات عديدة، في مختلف بلدان العالم، عن كائنات من كواكب أخرى شوهدت 
على األرض، أطلقَ عليهم اسم »الذين هبطوا من السماء«، وكتب ونشر مئات المقاالت حولهم، 
ثم جمعها وأصدرها في كتاب كبير الحجم. وحين جاء في أوائل السبعينات من القرن الماضي إلى 
ليبيا، وزار طرابلس، ألقى محاضرة طويلة عن تلك الكائنات الخارجية، وكنت بين الحضور، الذين 
الثقافي العربي بمدينة طرابلس. ورغم صغر سني،  امتالت بهم صالة المحاضرات في المركز 
وقصر مداركي، ظللت منصتًا له باهتمام ألكثر من ساعة، وغير مصدق لكلمة واحدة مما كان 
يجهد نفسه في شرحه وتوضيحه إلقناع الحاضرين. ولربما كنت صدقته لو أن تلك المحاضرة 

كانت في العام 2020.
ولألسف، أنيس منصور انتقل إلى رحمة اهلل، ولو أمد اهلل في عمره، وظل حيًا بيننا يشاركنا 

 2020 العام  أحضره  وغيره، مما  الفيروسي  الوباء  تجرع ويالت 
في جرابه من أوجاع، لكان اآلن جالسًا في شرفة منزله بالقاهرة، 
على  الحياة  لمشاركتنا  الغريبة  كائناته  وآماًل في صول  منتظرًا 
لعدم  واالمتنان  الرضا  من  بكثير  ولربما شعر  األرضي،  كوكبنا 

ضياع جهوده.
الحسنة الوحيدة، التي ال يمكن نسيانها للعام 2020، ونعمنا 
بها في ليبيا، هي توقف الحرب، والحمد هلل، على طرابلس بعد 
نهائي  وقف  على  المتنازعين  الطرفين  واتفاق  عام،  من  أكثر 
إلطالق النار في كل مناطق ليبيا، وبدء مرحلة التفاوض للخروج 

من النفق المظلم.
في  تم  الوبائي،  الفيروس  سببه  الذي  األول،  العام  اإلغالق 
بداية فصل الربيع، وانتهى خالل األسبوع الثاني من شهر مايو. 
وكان فصاًل دافئًا مشمسًا حانيًا، ساعدنا على تحمل ما وضعه 
نحن،  وها  وغيرها.  نفسية  ضغوط  من  النفوس  على  اإلغالق 
الخريف،  فصل  لتوديع  نستعد  نوفمبر،  شهر  بداية  في  اآلن، 
مسبوق  قادم،  شتاء  فصل  استقبال،  وليس  لمواجهة،  ونتأهب 
بهجوم وبائي آخر. حكومات العالم، على اختالفها، بدأت، واحدة 

إثر أخرى، تدخل الميدان لمواجهة الموجة الثانية من الوباء بإجراءات واحترازات وقائية مفروضة 
رسميًا، غاية في الصعوبة على المواطنين. اإلغالق العام خالل هذه الموجة الوبائية، الذي لجأت 
إليه معظمها، لن يكون كسابقه. ذلك أن شدة المقاومة والصبر والعزم، التي أظهرها الناس 
مضافًا  واإلرهاق،  واإلجهاد  الوهن  الوقت،  بمرور  إليها،  تسرب  السابقة،  المرة  في  والحكومات 
إليهك تزايد جرعات الخوف في النفوس من تأثيرات اإلغالق للمرة الثانية،على المصائر المعاشية 
والمعيشية، آخذين في االعتبار تزايد أعداد العاطلين عن العمل، وتفاقم المشاكل االجتماعية 
المساعدات  تقديم  على  السابق،  في  كما  الحكومات،  قدرة  عدم  جانب  إلى  ذلك،  عن  الناجمة 
المالية الالزمة لمواجهة األزمة، سواء لألفراد المسرحين من العمل، أو للتجار وأصحاب األعمال 
المتخصصة في صناعة األمصال، رغم جهودها، لم  العلمية  المختبرات  أو للشركات.  الصغيرة، 
تتمكن بعد من الوصول إلى مصل واٍق. وما يجرى من تجارب في العديد منها، لم تصل بعد 
مرحلة االستخدام البشري، في حين أن أنصال برد الشتاء بدأ بريقها في االلتماع، وليس أمام 

الخائفين من الناس سوى العودة لالحتماء بجدران البيوت، والدعاء لمَن استطاع إليه سبياًل.
من  العالم،  دول  معظم  في  والخوف،  األميركية،  الرئاسية  االنتخابات  معضلة  أيضًا،  هناك، 
بايدن،  جو  الديمقراطي  المرشح  ضد  اللحظات،  آخر  في  الرياح،  سير  اتاجه  في  انقالب  حدوث 
العالم  أربع سنوات أخرى. وهو خوف مبرر جدًا، ألن  الحكم  إلى  الرئيس ترامب  وبالتالي، عودة 
من خالل مرارة تجربة السنوات األربع الماضية، يدرك أن تلك العودة غير الحميدة وال المرغوبة 
للرئيس ترامب سوف تزيد من تفاقم صعوبات الحياة على الكرة األرضية، وستزيد من صعوبة 
إعادة دوران عجالتها في سياق دولي يقترب بها من دوائر التفاهم والتعاون، ويبتعد بها عن 

ميادين المنافسة والمواجهة بكافة أشكالها.
لو كان في اإلمكان، كما في قصص الخيال العلمي، التسابق مع الزمن، لكنت عدوت بكل ما 
تبقى في أنفاسي من جهد، وما في قلبي من حب للحياة، نحو العام 2021، هربًا من العيش فيما 
تبقى من أيام وأسابيع في العام 2020. لكن آلة الزمن ال تقارع، وال تهزم، وال تتعاطف مع البشر. 
لذلك، ليس لي ولغيري، ممن ضاقت بهم السبل والحيل، سوى االعتصام بما تبقى في نفوسهم 
من صبر وعزم، حتى يوليهم عام المصائب هذا ظهره من دون رجعة، وغير مأسوف على رحيله.

جمعة بوكليب

العام 2020
متى سيولينا ظهره؟

ماذا: لو كانت تمت في موعدها السابق قبل عام كامل من 

الدماء والدمار؟

من: لديه الشجاعة لطرح كافة األسئلة الحرجة على طاولة 

النقاش؟
أين: يقف دور الداخل الليبي في حسم الخالفات األساسية؟

متى: تعود الحوارات الليبية إلى الداخل الليبي؟

كيف: يمكن إقناع األطراف الليبية بأهمية الحوار على التراب 

الليبي؟

لماذا: ال يصبح »غدامس« رمزًا للوفاق والوئام الوطني؟

أقوالهمأقوالهم

»الملتقى فرصة حقيقية لليبيين 
لالتفاق على تسوية سياسية«.

الرئيس التونسي
 قيس سعيد

»تركيا ليست ضمن الدول التي 
يمكن أن تتعاون معها مصر 

لتسوية األزمة في ليبيا«

وزير الخارجية المصري 
سامح شكري

»حريصون على أهمية الطابع 
الشامل للحوار الليبي لضمان وحدة 
ليبيا وسالمة أراضيها وسيادتها«.

نائب وزير الخارجية والممثل الخاص 
لرئيس االتحاد الروسي للشرق 

األوسط وشمال أفريقيا
ميخائيل بوغدانوف

إبراهيم السوسي
الليبية،  الجامعة  في  األولى  الدفعة  تخرجت   1959 سنة 
بأن  ونجاحها  تميزها  حسين  طه  الدكتور  علل  التي 
الرئيس جمال عبد الناصر أمر بإرسال أفضل الدكاترة لها. 
ومنذ قيام دولة المملكة الليبية والمدرسون المصريون 

رقعتها،  باتساع  مدارسها  يغطون 
الليبية  المملكة  وافقت  ولما 

الثقافي،  المركز  إقامة  على 
المدرسين  نــادي  وإلحاق 
شارع  في  به  المصريين 
بطرابلس،  المختار  عمر 
ــل األعـــمـــال  ــ تـــبـــرع رج

إبراهيم  الحاج  العصامي 
السوسي في مناسبة  محمد 

بقطعة  الدفعة،  تلك  تخرج 
للمركز  المالصقة  ومبانيها  األرض 

الثقافي عرفانًا من الليبيين بالجهد الذي قامت به مصر 
التعليم  وزير  كان من  وما  المصريين.  للمدرسين  كنادٍ 
المصري السيد كمال الدين حسين إال أن وجه له رسالة 
عبر فيها عن شكره وامتنانه، وفي مثل يوم أمس رحل 

عنا الحاج إبراهيم السوسي من طرابلس سنة 2004.

ء �ي ل ��ش ء�� �ي ل ��ش ��

العالم، يدرك أن تلك 
العودة غير الحميدة 
وال املرغوبة للرئيس 

ترامب سوف تزيد 
من تفاقم صعوبات 

الحياة على الكرة 
األرضية

األخطر  الفترة  تحديد  في  العلماء  نجح 
»كورونا  بفيروس  المصاب  فيها  يعدي  التي 
شخص  يستطيع  و  به.  المحيطين  المستجد« 

قبل  محيطه  يعدي  أن  بالفيروس  مصاب 
 - لـ»كوفيد  ــى  األول ــراض  األع ظهور 

أن  يمكن  إذ  ــام،  أي  4 أو  بـ3   »19
واحد  زفير  مع  الهواء  إلى  يطلق 

نحو 200 جزيء من الفيروس.
عــدوى  على  قــدرتــه  وتبلغ 
ظهور  قبل  ذروتــهــا  اآلخــريــن 
اليوم  وفي  بيومين،  األعــراض 

حسب  ظــهــورهــا،  بــعــد  األول 
»روسيا اليوم«.

أعلنت ذلك نائبة مدير مركز علم 

األوبئة التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين 
البروفيسورة  الروسية،  نادزور(  بوتريب  )روس 
مصابًا  شخصًا  إن  وقالت  بشينيشنايا.  ناتاليا 
أن  يمكن  »كــورونــا«  بفيروس 
قبل  للعدوى،  مصدرًا  يعتبر 
بـ5  ــراض  أع أول  ظهور 
أيام أو بـ7 أيام أحيانًا.

وأشــــارت إلـــى أن 
نقل  ــى  ــل ع قـــدرتـــه 
المحيط  إلى  العدوى 
بعد  بالتالشي،  تبدأ 
مرور يومين من تجلي 
تمامًا  لتزول  المرض 

فيما بعد.

 ذروة نقل عدوى كورونا

سلم المواطن القاسي صالح القاسي 
تمثااًل جنائزيًّا من الحجر الجيري بيد 

واحدة إلى مكتب آثار طلميثة.
وتولى مدير المتحف استالم التمثال، 

الذي ُأعدت له بطاقة معلومات، حسب 
النموذج المعد من لجنة استالم 

القطع األثرية بالمصلحة.
وتتقدم مصلحة اآلثار الليبية 

ومكتب آثار طلميثة بالشكر والتقدير 
للمواطن القاسي صالح القاسي، 

ولكل سكان طلميثة على اهتمامهم 
بهذا الموروث، وفق ما جاء في منشور 

الهيئة على »فيسبوك«، الجمعة .
وأعلن مكتب اإلعالم بالمصلحة أنها 

ستكرم قريبًا كل مَن سلم قطعة 
أثرية في طلميثة وضواحيها .

 القاسي والتمثال.. التاريخ أمانة القاسي والتمثال.. التاريخ أمانة

 درة.. زواج 
وفساتني وجدل 

احتفلت الفنانة التونسية درة بزفافها على مهندس الديكور المصري هاني 
سعد، وتنوعت إطالالتها خالل حفل الزفاف حيث اختارت أكثر من فستان بتصاميم 

مختلفة وتفاصيل مميزة، فيما انشغل الجمهور بأمر آخر أثار الجدل. وحسمت درة 
الجدل بعدما تداولت الكثير من الشائعات أن زوجها لم يطّلق زوجته األولى، مما يعني 

أن النجمة التونسية ستكون الزوجة الثانية وهو ما يجرمه القانون التونسى، وهو ما 
نفته درة في مداخلة تليفونية مع إحدي اإلذاعات التونسية، مؤكدة أن زوجها مطلق 

و أراد أن يبدأ حياته من جديد معها. أما بخصوص اإلطاللة، فالفستان األول الذي 
اختارته درة كان من ضمن مجموعة مصمم األزياء اللبناني العالمي زهير 

مراد، الفستان ضيق ذو تفاصيل بسيطة إلبراز شكل الجسم وكان هو 
فستان كتب الكتاب، والذي وصل سعره إلى 3200 دوالر. الفستان 

الثاني هو فستان الزفاف الرئيسي الذي دخلت به درة إلى قاعة 
االحتفال، من تصميم زهير مراد، ويتراوح سعره بين 320 

و340 ألف دوالر. والفستان الثالث الذي أطلت به درة في 
نهاية حفل الزفاف كان قصيرا من تصميم كوجاك 

المصمم المصري الذي يتمتع 
بأسلوب ثوري خاص.

عماد  الفلسطيني،  اإلسكافي  يصنع  لسياستيهما،  رفضه  إلظهار 
األميركي  الرئيسين  باسمي  ويختمها  يدويا،  األحذية  محمد، 
األرض  تالمس  »األحذية  محمد  وقال  العربي.  بالخط  والفرنسي 

والغبار واألوساخ. وإذا كتبنا عليها اسم شخص ما واتسخ هو أيضا، 
فهذا يظهر... قيمة هذا الشخص«. وأوضح صانع األحذية أنه اختار 
وضع اسمي الرئيسين، األميركي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل 

شعبنا«.في  على  »اعتديا  ألنهما  يصنعها  التي  األحذية  على  ماكرون 
البداية، أطلق عماد محمد الذي يملك متجرا في رام اهلل في الضفة 
ذلك  لترامب.وكان  مخصصا  األحذية  من  خطا  المحتلة،  الغربية 

القدس،  إلى  أبيب  تل  من  األميركية  السفارة  نقل  ترامب  قرر  بعدما 
والمجتمع  المتحدة  الواليات  بين  2018 ما تسبب في خالف  في مايو 

نابعا  جديدا،  مشروعا  األسبوع  هذا  محمد  عماد  وبدأ  الدولي. 
عن  ماكرون  دفاع  بعد  المسلمين  لدى  الغضب  موجات  من 
نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد باالستناد إلى أسس 

التعبير. حرية 
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