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توقعات 2021

فضاء

الدول  لمنظمة  العام  األمين  توقع 
محمد  »أوبك«،  النفط  المصدرة 

على  الطلب  في  ارتفاعًا  باركيندو، 
برميل خالل  مليون   6.5 بمقدار  النفط 
بالجلسة  2021، وذلك في كلمة  العام 

االفتراضية  بالنسخة  االفتتاحية 
للنفط،  الدولي  أبوظبي  مؤتمر  من 
الروسي  الطاقة  في حين قال وزير 

السابق جدًا  إنه من  نوفاك،  ألكسندر 
اتفاق  تغييرات في  الحديث عن  ألوانه 
المراقبة  لجنة  اجتماع  قبل  »أوبك+« 

المشتركة.  الوزارية 

مليار 56
دوالر

حجم مبيعات موقع »علي بابا« الصيني 
للتجارة اإللكترونية في اليوم العالمي للعزاب.

»رويترز«

نفط

كل شيء

تشالنغ

قريبا في ليبيا
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قضية إعادة مالطا مهاجرين إلى ليبيا في أروقة املحاكم مجددًا

 المنتخب
رغم تفوق الرئيس األميركي المنتخب، 

جو بايدن، بصناديق االقتراع في انتخابات 
الرئاسة األميركية، إال أن أميركا باتت على 

أعتاب فترة انتقالية مضطربة في ظل 
إصرار الرئيس المنتهية واليته دونالد 

ترامب على موقفه من رفض اإلقرار 
بخسارة االنتخابات. 

بايدن »المنتخب« قرر عقد أول اجتماع 
له مع خلية أزمة موازية شكلها الحتواء 

جائحة »كوفيد–19«، لكن ترامب 
المتشبث بالرئاسة يصر على 

الطعون القضائية بعمليات الفرز، 
ويواصل الحديث عن عمليات تزوير.

أما الشرق األوسط المتابع 
والمراقب باهتمام، فهو يتطلع 

إلى مصير جديد ربما 
يغير مسار قضيته األم، 
والتحول إلى مسار حل 

الدولتين مع بايدن، كبديل 
عن صفقة القرن المريبة التي 

تبناها ترامب وصهره لحسم 
الصراع اإلسرائيلي–الفلسطيني 

المستمر منذ عقود.
لكن السؤال األهم: هل سيخرج 

النظام األميركي سالمًا معافى 
من هذه المعركة في ديمقراطية 

راسخة؟ أم أن األزمة ستطول وربما 
تدخل االمبراطورية األميركية في 

قواعد لعبة جديدة؟!

من باريس إلى البندقية
حركة تصوير األفالم 

تستعيد نشاطها
13
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أعلنت القناة األولى الروسية خططًا 
لتصوير أول فيلم على اإلطالق في الفضاء 

يحمل عنوان »تشالنغ« أي »التحدي«، 
باالشتراك مع وكالة الفضاء الروسية 

»روسكوسموس« وشركة اإلنتاج »ييلو 
بالك آند وايت«، ويهدف الفيلم للترويج 
ألنشطة الفضاء الروسية، وكذلك تمجيد 

مهنة رواد الفضاء. 
ويأتي إعالن خطط فيلم روسي بعد 
أن أكدت وكالة »ناسا« في وقت سابق 
من هذا العام أنها تعمل مع توم كروز 

وسبيس إكس على إنتاج »أول فيلم روائي 
خارج الغالف الجوي لألرض«.

مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس

ـا وآســـــيا ـا سـوق رائجــة للســـيارات املستعملة في أوروبــ ليبيـ

املحامية حنان البرعصي.. ناشطة  أخرى يغتالها رصاص الغدر

»وثيقة قمرت« وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة

»املركزي« يحذر من هيمنة أربعة بنوك على القطاع املصرفي
مهندسي  المركزي،  المصرف  أوصى 
بتشريع  ليبيا  في  المالية  السياسات 
مستوى  ترفع  وتشريعات  قوانين 
المنافسة بين المصارف مع استحواذ 
النسبة  على  فقط  مصارف  أربعة 
األكبر من الحركة المالية في البالد.

حديث  تقرير  في  المصرف  وشدد 
على ضرورة خفض مستويات التركز 
المصرفي، مؤكدا أن عددا قليال من 
بالنسبة  يستأثر  التجارية  المصارف 
سواء  المصرفي  النشاط  من  األكبر 
أو  االئتمان،  أو  الودائع  صعيد  على 

بالنسبة لحجم حقوق الملكية.
السوقية  الحصة  يخص  وفيما 
للمصارف في ليبيا، أشار التقرير إلى 
الكبرى،  األربعة  المصارف  أصول  أن 
وهي: )الجمهورية، والتجاري الدولي، 
 18 أصل  من  والصحاري(  والوحدة، 
مصرفا تشكل ما نسبته 73.6 % من 
المصرفي في  القطاع  أصول  إجمالي 
نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

المصارف  وشكلت ودائع وقروض 
 ،%  73.3 نسبته  ما  الكبرى  األربعة 
إجمالي  من  التوالي  على   % و87.7 
المصرف  القطاع  وقــروض  ودائــع 

نهاية الربع الثاني.

على  المصرفي  التركز  ويــؤثــر 
وينتج  المصارف،  أداء  في  المنافسة 
مقترنة  اجتماعية  خــســارة  منها 
الخسارة  وهــذه  التسعير.  بسوء 
المصارف  مــمــارســات  مــن  ناتجة 
األســعــار.  على  السوقية  لقوتها 
المصرف  مخاوف  إلى  التقرير  ونبه 
المركزي من أنه كلما ارتفعت درجة 
معها  زادت  الــســوق  فــي  االحتكار 
وتدنى  المصرفية  الخدمات  أسعار 
مستواها وجودتها، مشيرا إلى رتفاع 
للمصارف  المجمعة  الميزانية  أصول 
مليون  و133  مليار  بنحو  التجارية 

دينار، لتصل إلى 119.88 مليار دينار 
العام  من  الثاني  الربع  نهاية  في 
مليار   118.75 نحو  مقابل  الجاري، 
العام  من  نفسه  الربع  بنهاية  دينار 

الماضي. 
ــمــو رصــيــد  ــا أشــــار إلـــى ن كــم
التجارية  المصارف  في  االستثمارات 
نفسها،  الفترة  خالل   %  281 بنسبة 
مليون  و216  مليارات   4 إلى  ليصل 
و106  ــد  واح مليار  مقابل  ديــنــار، 
ماليين دينار، وذلك نتيجة لالستثمار 
بمبلغ  الخزانة  وأذونات  سندات  في 

ثالثة مليارات دينار.

القاهرة - الوسط

حط الحوار الليبي في تونس، بعد خمس 
العواصم،  عديد  في  التحليق  من  سنوات 
جراء االنسداد السياسي الذي رافق األزمة 
الليبية منذ التوقيع على االتقاق السياسي 
في الصخيرات وفشل الجهاز التشريعي في 
تمرير حكومة الوافاق الوطني، ما أدى إلى 
برلمان  جانب  إلى  موازية  حكومة  وجود 
تونس  ملتقى  مهمة  وستكون  منقسم، 
ليبيا،  في  األممية  البعثة  مصادر  حسب 
سياسية  وثيقة  إنتاج  الملتقى،  منظمة 
الضاحية  ــي  وه »قــمــرت«  ــم  اس تحمل 
الليبي،  الحوار  ينعقد فيها  التي  التونسية 
التفاق  مكملة  الوثيقة  تكون  أن  على 

الصخيرات، ال بديلة عنه.
وتأمل البعثة األممية بقيادة األميركية، 
ستيفاني ويليامز، أن يفلح الملتقى بتجاوز 
عديد العقبات باتجاه التوصل إلى خارطة 
انتخابات  إلــى  تقود  تمهيدية  مرحلة 
رئاسية وبرلمانية، في وقت تلوح مؤشرات 
اجتماع  ينعقد  حيث  سرت،  من  إيجابية 
التي  العشرة«، ألول مرة بالمدينة  »لجنة 
باندالع  مهددة  قريب  وقت  إلى  كانت 
حرب وشيكة، ولم يعكر صفو هذا المناخ 
اغتيال  جريمة  ارتكاب  ســوى  اإليجابي 
في  البرعصي  حنان  الناشطة  المحامية 

مدينة بنغازي أول من أمس الثالثاء.
المشاركون  ـــ75  ال األعضاء  ويعكف 
مسودة  مناقشة  على  تونس  ملتقى  في 
الثغرات  تتدارك  التي  قمرت«،  »وثيقة 
في  وتأخذ  الصخيرات،  اتفاق  عاناها  التي 
حسبانها بعض المستجدات التي شهدتها 
الخمس  السنوات  خالل  الليبية  الحالة 
التي أعقبت هذا االتفاق، ومن أبرز البنود 
شروط  هي  النقاش،  لها  سيتصدى  التي 
وآليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، 
في  ورد  لـ»ما  معدل  اتفاق  على  وتنص 
االتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة 
 ،2015 ديسمبر   17 بتاريخ  الصخيرات« 
إال أن التغييرات في االتفاق الجديد كانت 
واسعة  صالحيات  منحها  بعد  جوهرية 
لملتقى الحوار السياسي الحالي كجهة عليا 
قرارات  في  االنسداد  حدوث  لمنع  تتدخل 

وهو  والحكومة،  والنواب  الدولة  مجلسي 
ذلك  أن  بذرائع  األخيرين،  حفيظة  أثار  ما 
تشريعي  جسم  الستحداث  توجهًا  يعني 
جديد، وظهر رد الفعل هذا واضحًا في بيان 

احتجاجي وقع عليه 112 نائبًا.
عمل  هيكل  الوثيقة  مسودة  وتحدد 
لمتابعة  أعضاء  خمسة  باختيار  الملتقى 
المعنية  المؤسسات  وتقويم  وتقييم 
سنوي،  نصف  بواقع  االتفاق  هذا  بتنفيذ 
تلك  أداء  وكفاءة  التزام  مدى  وتحديد 
المحددة  المهام  تنفيذ  في  المؤسسات 
يسمح  كما  التمهيدية،  المرحلة  في  لها 
مــجــددًا  باالجتماع  الملتقى  ألعــضــاء 
يعالج  بما  السياسي  االتفاق  لـ»تعديل 
المؤسسات  تــواجــه  التي  اإلشكاليات 

المختارة«، بالتنسيق مع البعثة األممية.
نقاشات  من  الحوار  جلسات  تخُل  ولم 
بـ»المخاض  متابعون  وصفها  حــادة 
خارطة  بأولويات  المتعلق  الطبيعي« 
المقبلة، بين متحفظ على طول  المرحلة 
18 شهرًا، في حين  الى  االنتقالية  الفترة 

تكليف  ــدر  األج من  أنــه  آخــر  فريق  يــرى 
لقاعدة دستورية  الترتيب  الملتقى مهمة 
بدل  االنتخابات  تنظيم  على  ــراف  واإلش

جاء  مثلما  الجديدة  التنفيذية  السلطة 
إخفاق  سيناريو  لتكرار  تفاديًا  الوثيقة  في 

المجلس الرئاسي الحالي.
مواعيد  تحديد  قبل  أصر  ثالث  فريق 
والبرلمانية  الرئاسية  لالستحقاقات 
التي  الدستور  مسودة  على  االستفتاء 
فيما  إعدادها،  من  الستين  لجنة  انتهت 
دستور  ــداد  إع األعضاء  غالبية  اشترط 
انتقالي ليكون أساسًا لالنتخابات. وحسم 
رئيس المفوضية العليا لالنتخابات، عماد 
ألعضاء  قدمه  عرض  لدى  الجدل  السائح، 
جاهزية  عدم  أكد  حين  تونس،  ملتقى 
عامة،  انتخابات  على  لإلشراف  المفوضية 
والبشرية  المادية  اإلمكانات  قلة  بسبب 
الالزمة، وقدر السائح الفترة الالزمة لتجهيز 
ونصف  بسنة  المهمة  لهذه  المفوضية 
السنة، معربًا عن أمله باستخدام بطاقات 

اقتراع إلكترونية لتفادي الغش والتزوير.
االنتقالية  للمرحلة  الترتيب  وترافق 
ليبية  جهات  عــدة  انتقاد  مواصلة  مع 
المعتمدة  اآللية  بشأن  األممية  البعثة 

خصوصًا  تونس،  لملتقى  اختيارهم  في 
بموجب  لهم  ستكون  الذين  للمستقلين 
رغم  كبرى  صالحيات  قمرت«  »وثيقة 
أنهم غير منتخبين، لترد البعثة ببيان أن 
المشاركين تم اختيارهم بناًء على »مبادئ 
والسياسي  الجغرافي  والتمثيل  الشمولية 

والقبلي واالجتماعي العادل«.
وطنية  كتل  وجهت  السياق،  ــي  وف
الطرابلسية  الهيئة  اســم  تحمل  ليبية 
وأعضاء  فزان  وكتلة  البرقاوية  والهيئة 
مدنيين  ونشطاء  الــدولــة  مجلس  من 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى  مذكرة 
تجاهل  مستنكرة  غوتيريس،  أنطونيو 
»عدد من المطالب الوطنية والحقوقية«، 
االجتماع  عقد  في  »االستعجال  مستغربة 
مصير  وتقرير  بتونس  للحوار  المخصص 
في  والبحث  ترتيب،  دون  الليبي  الشعب 
في  الليبي  الشعب  تمثيل  لهم  يحق  من 
الدخول  ضرورة  طلبت  بل  الحوار«،  هذا 
انتخابات  خــالل  من  المقبلة  للمرحلة 

برلمانية ورئاسية مباشرة.

وفيما تدفع األمم المتحدة باتجاه بدء 
المسؤولين العسكريين بـ»لجنة العشرة« 
سرت  من  العسكري  االتفاق  تطبيق  في 
إلبعاد  بالمدينة،  مرة  ألول  تجتمع  التي 
توافق  أي  على  وتأثيره  السالح  خطر 
من  مجموعة  راسلت  مرتقب،  سياسي 
وزير  األميركي  الشيوخ  مجلس  أعضاء 
الثالثاء،  يوم  بومبيو،  مايك  الخارجية 
االنتهاكات  من  للحد  إجـــراءات  التخاذ 
الذي  األسلحة  لحظر  النطاق  الواسعة 
وقالوا  ليبيا  على  المتحدة  األمم  تفرضه 
»واشنطن  جريدة  نشرتها  مذكرة  في 
السالم  لمحادثات  أريد  »إذا  إنه  بوست« 
التي تقودها األمم المتحدة في تونس أن 

تنجح، فيجب احترام حظر األسلحة«.
الحوار  وجولة  األميركي  النداء  يتزامن 
السادسة  الجولة  مع  بتونس  السياسي 
للجنة العسكرية المشتركة، والثانية داخليًا 
من  ـــ13  ال إلــى  وتستمر  ســرت،  في  لها 
نوفمبر الجاري، حيث يستكمل فيها أعضاء 
اللجنة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار 
المسلحة  المجموعات  وسحب  الــدائــم، 
سرت  مدينتي  قرب  التماس  خطوط  من 
تشكيل  استكمال  إلى  إضافة  ومصراتة، 
وهبطت  المتخصصة.  الفرعية  اللجان 
المشارك  »الوفاق«  حكومة  فريق  طائرة 
في االجتماعات في ميناء السدرة النفطي 
برأس النوف، التي تبعد 175 كيلومترًا عن 

سرت، وبعدها توجه برًا.
الطائرة  هبوط  عــدم  الــوفــد  ــرر  وب
كونها  بسرت  القرضابية  قاعدة  بمطار 
)فاغنر(  مرتزقة  عصابة  من  »محتلة 
منظومات  فيها  تنشر  كما  الروسية، 

دفاعية وأجهزة تشويش«.
المنطقة  ــى  إل الملتقى  ــول  ــوص وب
الساخنة وهي التي ستحدد شروط وآليات 
في  الرئيسة  المناصب  أصحاب  تسمية 
أن  ينتظر  الجديدة،  التنفيذية  السلطة 
حساسية  أكثر  منحى  النقاش  مسار  يأخذ 
تداركه  سيكون  انقسامًا  وربما  وجــداًل، 
قائدة  قدرة  على  حسمه  ويتوقف  صعبًا، 
القبض  على  ويليامز،  ستيفاني  الحوار، 
النقاش،  خيوط  على  وصرامة  بحكمة 

والتعامل مع أي اتجاه لعرقلة المسار.

)الرئاسة التونسية( •  الرئيس التونسي قيس سعيد في افتتاح ملتقى الحوار في تونس وإلى اليمين سيتفاني وليامز. 9 نوفمبر 2020.    

تونس، القاهرة- الوسط

ثورة  قبل  الممنوعات  قائمة  تزاحمت 
السابق  النظام  فرضها  التي  فبراير   17
الصحفية  اسم  وكــان  المواطنين،  على 
تحرير  مديرة  إدريـــس«  »ليبيا  الشابة 
تلك  من  واحدا  اإلعالمية  »الكل«  منصة 

الممنوعات.
في  »ليبيا«  ــدت  ول  1992 العام  في 
لتسجيل  والداها  ذهب  وعندما  بنغازي، 
أجنة  ثالثة  فقدان  بعد  األولى  مولودتهما 
قبلها، رفض موظفو السجل المدني االسم 
المقترح: »ليبيا«، ووفق موقع هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي سي«، ليتأخر تسجيلها 

عشرة أيام.
شاءت الصدفة أن يحمل والد ليبيا اسم 
تركيبة  أن  يعني  مما  المسماري،  إدريس 
اسمها ستكون »ليبيا إدريس«، بما يعني 
سيكون  اسمها  من  الثاني  النصف  أن 

إدريــس  السابق  الملك  الســم  مشابها 
المسماري.

»اسمي  سي«:  بي  لـ»بي  ليبيا  تقول 
تخشى  عائلتي  كانت  ذاتــه.  بحد  موقف 
االسم  جعل  القذافي  ألن  االسم  يندثر  أن 
طويال جدا. وكان هناك تيار يرفض تسمية 
البلد بكلمة ليبيا فقط. اختلط اسمي بي 
أتعامل  التي  الحقائق  من  واحــدا  وأصبح 
والديها  من  التمرد  ليبيا  تعّلمت  معها«. 
»معارضة  من  بأنهما  تصفهما  اللذين 
قاعات  خارج  حدثت  قصة  وروت  الداخل«، 
الجامعة  أمن  اعترض  حين  المحاضرات، 
على عدم ارتدائها »زيا مناسبا«، وانتصرت 
إدارة  أنصفتها  بعدما  المعركة  هذه  في 

الجامعة.
كان والدها من بين قيادات ثورة فبراير 
»أمهات  مسيرة  في  وشارك  بنغازي،  في 

الثمانينات  في  أعدموا  الذين  السجناء 
تلك  في  والدها  واعتقل  والتسعينات«، 
في  الليلة  تلك  في  جرى  ما  ووثق  الليلة 

كتاب سيرته الذاتية.
تحرير  إدارة  تسلمت   ،2019 العام 
إن  إعالمية اسمها »الكل«، وتقول  منصة 
المنصة  فريق  إدارة  في  الحالية  مهمتها 
أمر صعب للغاية ألن معظم أعضاء الفريق 
انقطاع  تتضمن  قاسية  ظروف  في  يعمل 
في  ساعة   17 من  أكثر  يستمر  كهرباء 

اليوم، وانقطاع اإلنترنت والماء.
تزال  ال  أنها  سي«  بي  لـ»بي  وتؤكد 
والتنوع  والسيادة  التراب  »بوحدة  تؤمن 
حقوق  واحترام  للسلطة  السلمي  والتبادل 
اإلنسان«، وتضيف: »لكن األحالم تقلصت 
كثيرا.. كل ما أطالب به اآلن هو درجة من 

االستقرار للمواطن البسيط«.

نجاح الملتقى يتوقف على 
قدرة وليامز في التعامل 

بحكمة وصرامة مع أي اتجاه 
لعرقلة المسار

لم يعكر صفو المناخ 
اإليجابي في تونس سوى 

جريمة اغتيال حنان 
البرعصي في مدينة بنغازي

الكرة الليبية تفتح 
املدارس التدريبية

من جديد في 2021

• مصرف ليبيا المركزي

   »ليبيا إدريس«.. كيف تمردت على قائمة ممنوعات النظام السابق؟

< ليبيا إدريس

العربي يوجه  البرملان   
الليبيني للفرقاء  رسالة 

الليبيين على  الفرقاء  العربي،  البرلمان  حث 
إلى  للتوصل  العليا،  الوطنية  المصلحة  تغليب 

تسوية سياسية لألزمة، مع انطالق جلسات 
الحوار السياسي الذي تستضيفه تونس برعاية 
األمم المتحدة. واعتبر رئيس البرلمان العربي 
عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان أول 

من أمس الثالثاء، »هذا الحوار مرحلة مفصلية 
ونقطة تحول مهمة نحو إنهاء سنوات من 

الليبي  النزاع، سعيًا لتحقيق طموحات الشعب 
في السالم الشامل واالستقرار الدائم في 

الماضي، جلسات  اإلثنين  ليبيا«. وانطلقت، 
الحوار السياسي الليبي بتونس الذي يهدف 

إلى مناقشة آلية اختيار المجلس الرئاسي 
الجديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون 

محل إجماع وطني، وتمهد الطريق إلجراء 
العسومي،  انتخابات رئاسية وبرلمانية. وحث 

جميع األطراف الليبية على االنخراط بشكل بناء 
العليا  الوطنية  الحوار، وتغليب المصلحة  في 

إلى تسوية سياسية  الليبي؛ للتوصل  للشعب 
شاملة لألزمة، تدعم سيادة الدولة الليبية 

على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية، 
وتنهي جميع أشكال التدخالت األجنبية في 

الشأن الليبي الداخلي، وتنقل البالد إلى مرحلة 
الدائم. االستقرار 
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»Hawái« تحصد أكثر 
من 20 مليون مشاهدة

جوني ديب يخسر دعوى التشهيرجوني ديب يخسر دعوى التشهير
ضد جريدة بريطانيةضد جريدة بريطانية

حصدت أغنية النجم 
العالمي مالوما، 

»Hawái«، أكثر من 
20 مليون مشاهدة 

خالل 3 أيام من طرحها 
على موقع يوتيوب، كما 

حظي كليب ريميكس 
 »Hawái« أغنية

باإلشادة والثناء من 
قبل قطاع كبير من 

المعنيين بالموسيقى 
والغناء حول العالم، وهو 
من إخراج جيسى تريرو، 
في حين كان مالوما قد 

أطلق األغنية األصلية 
في يوليو الماضي.

يذكر أن مالوما استطاع 
أن يحقق نجاحا ملحوظا 

بأغنيته التي أطلقها 
مؤخرا مع النجمة 

العالمية جنيفر لوبيز، 
وهي األغنية التي 

 Pa Ti +« تحمل اسم
Lonely«، حيث أشار 
الكثيرون أن الكيمياء 

التي تجمع النجمين 
تمت ترجمتها بشكل 

مذهل في هذا الكليب.

إلزام منصات  إلى  الكندية  الحكومة  تسعى 

الفيديو عند الطلب بالمساهمة ماليا في اإلنتاج 

الفني الكندي، وذلك في سياق مشروع تحديث 

»قانون البثاإلذاعي«، ومن شأن هذا المشروع 

واالتصاالت  اإلذاعي  البث  لمجلس  يسمح  أن 

الكندية، وهو الهيئة الناظمة للقطاع في البلد، 

مثل  يطبّق على شركات  أن  اعتماده  حال  في 

و»سبوتيفاي«  برايم«  و»أمازون  »نتفليكس« 

لهيئات  بها  المعمول  كتلك  عينها  القواعد 

يدر  أن  المتوّقع  ومن  التقليدي،  البثاإلذاعي 

دمج هذه المنصات في اإلطار التنظيمي مبلغا 

 625( كندي  دوالر  مليون   830 قدره  إضافيا 

 2023 بحلول  تقريبا(  أميركي  دوالر  مليون 

تلفزيونية  أو  موسيقية  محتويات  إنتاج  لدعم 

التراث  وزير  قال  ما  بحسب  وتوزيعها،  كندية 

غيلبو  وقال  غيلبو.  ستيفن  )الثقافة(  الكندي 

خالل مؤتمر صحفي إن »اعتماد مجموعة من 

القواعد لهيئات البث وتطبيق قواعد أخرى على 

المنصات اإللكترونية ليس باألمر العادل«.

باإلنتاج الفنياملنصات اإللكترونية كندا تسعى إللزام 

»سوني« تستعد إلطالق »باليستايشن 5«

  

CINEMA
CINEMA

جديدة  خاصية  »واتساب«  تطبيق  أضاف 

من  إرساله  تم  ما  جميع  بمسح  تسمح 

في  بما  للرسائل،  المستقبلة  الهواتف 

الدردشة  مجموعات  داخل  الرسائل  ذلك 

كانت  بعدما  عضوين،  من  أكثر  تضم  التي 

األولى  الدقائق  فقط  تخص  المسح  خاصية 

عليها،  المستقبل  اطالع  وقبل  اإلرسال  من 

ومن المفترض أن تنطلق الخاصية الجديدة 

الرسائل  بمسح  للمستخدين  بالسماح 

وفًقا  فقط،  متتالية  أيام  سبعة  مدار  على 

بتطبيق  الخاصة  المدونة  عبر  منشور  لبيان 

أعلن  أن  لـ»واتساب«  وسبق  »واتساب«، 

»دويتشه فيله«.تجريب خاصية لرسائل ذاتية المسح، حسب 

الرسائل،  مسح  خاصية  تفعيل  وبمجرد 

أيام من  بعد سبعة  بأول  أوًل  سيتم محوها 

لمستخدم  يحقق  بما  التطبيق  عبر  إرسالها 

التطبيق »مزيدًا من الخصوصية«، على حد 

»واتساب«،  إدارة  عن  الصادر  البيان  تعبير 

كما أشارت إدارة التطبيق إلى اعتقادها بأن 

أيضًا  شأنه  من  المسح  خاصية  إطالق  قرار 

تحقيق »سالمًا ذهنيًّا« للمستخدم لمعرفته 

القائمون  دائمة«، ونشر  الرسائل »غير  بأن 

على  الرسمي  حسابه  عبر  التطبيق،  على 

تفعيل  كيفية  لشرح  فيديو  »تويتر«،  موقع 

للرسائل  بالنسبة  أما  الجديدة.  الخاصية 

فسيكون  الدردشة،  مجموعات  داخل 

وحده  )األدمن(  المجموعة  لمؤسس 

الخاصية  تفعيل  على  الجديدة.القدرة 

خاصية جديدة من »واتساب«رسائل »ذاتية املسح«.. 

جريدة  ضد  رفعها  التي  التشهير  دعوى  ديب  جوني  األميركي  الممثل  خسر 
»ذي صن« البريطانية إثر اتهامها إياه بتعنيف زوجته السابقة الممثلة آمبير 
في  العليا  المحكمة  نشرته  حكم  في  نيكول،  أندرو  القاضي  وقال  هيرد، 
أن  أثبتت  للجريدة  الناشرة  نيوزبيبرز«  غروب  »نيوز  دار  إن  اإلثنين،  لندن 
ما نشرته »صحيح بدرجة كبيرة«، لذلك »لم يربح المدعي الدعوى« التي 

تقدم بها ضد »ذي صن«.
أيــام  بعد  بيستز«،  »فانتاستك  ــالم  أف سلسلة  ديــب  جوني  وغـــادر 
دور  في  مقتضب  بشكل  ديب  وظهر  التشهير،  قضية  خسارته  من 
عام  ذيم«  فايند  تو  و»وير  بيستز«  »فانتاستك  فيلم  في  غريندلفالد 
في   2018 عام  بيستز«  »فانتاستك  فيلم  في  دوره  أداء  وأعاد   ،2016
»ذا كرايمز أوف غريندلفالد«، هذه األفالم هي مقدمة ألفالم »هاري 

بوتر« الثمانية، والتي استندت إلى روايات جي كي رولينغ.
اإلنتاج  السلسلة قيد  الثالث في  الفيلم  فإن  لـ»وارنر بروس«،  وفقا 
االثنين في  2022، وجاء حكم يوم  حاليا وسيصدر في صيف عام 

أعقاب محاكمة استمرت 16 يوما في يوليو الماضي في لندن.
بين  امتدت  عنف  أعمال  بارتكاب  مزاعم  المحاكمة  وتضمنت 

عامي 2013 و 2016، عندما انفصل ديب وهيرد.

كبير..  نجاح  بتحقيق  آملة  المقبل  األسبوع   »5 »باليستايشن  جهاز  تطلق »سوني« 
ومع اعتماد الشركة اليابانية بشكل متزايد على قطاع األلعاب المربح، ال يوجد مجال 
بوكس«  »إكس  جهاز  مع  مباشرة  معركة   »5 »باليستايشن  جهاز  سيدخل  للخطأ، 
منافستها  يومين من موعد طرح  قبل  إطالقه  تعتزم »مايكروسوفت«  الذي  الجديد 
اليابانية أحدث منتجاتها، إذ تأمل كل من الشركتين في االستحواذ على السوق في 

الفترة التي تسبق عيد الميالد.
أول جهاز  إلى »سوني«. فمنذ إطالق  بالنسبة  أكبر  أهمية  لديها  المواجهة  لكن 
أعمال  من  األكبر  القسم  تشكل  األلعاب  أصبحت   ،1994 العام  »باليستايشن« 
من  أكثر  المبيعات،  ثلث  وحوالي  األرباح  من  األسد  نصيب  حققت  بعدما  »سوني« 
األلعاب  المقارنة، شكلت  بالموسيقى، وعلى سبيل  الخاصة  أو  اإللكترونية  المنتجات 
أقل من 10 في المئة من مبيعات »مايكروسوفت« للسنة المالية المنتهية في يونيو 
باعته  مما   »4 »باليستايشن  أجهزة  عدد  ضعفي  »سوني«  شركة  وباعت   ،2020
نتيجة  كان  ذلك  إن  المحللون  ويقول  بوكس«.  »إكس  أجهزة  »مايكروسوفت« من 

تعلمها دروسا من عملية إطالق »باليستايشن 3« المخيبة لآلمال.
كونسلتينغ«  سورس  »فيوتشر  شركة  في  المحلل  غارارد  موريس  وأوضح 
رئيسيان  عامالن  هناك  جديد،  جهاز  إطالق  عند  أنه  السابق  في  »رأينا  لالستشارات 

الذي يطلق واألرخص«، وأشار  األول  أن يكون  يؤثران على نجاحه، 
بعد  بيعه  بدأ  الذي   »3 »باليستايشن  لجهاز  النسبي«  »الفشل  إلى 

عام من إطالق »إكس بوكس 360« وبسعر أعلى.
500 دوالر، وهو مماثل لسعر »إكس   »5 يبلغ سعر »باليستايشن 

»سوني«  أرباح  هامش  أن  إلى  محللون  ولفت  إكس«،  سيريز  بوكس 
الشركة  وتعتمد  خاسرا،  يكون  وقد  ضئيال  سيكون  األلعاب  أجهزة  من 

األرباح،  لجني  اإلنترنت  عبر  واالشتراكات  والخدمات  األلعاب  مبيعات  على 
حتى اآلن، يبدو الطلب قويا، إذ أعلنت »سوني« أنها عززت أهداف اإلنتاج، 

لكن من أجل تلبيتها، ستعتمد على الموردين خصوصا »تي إس إم سي« 
وترزح  الرسوم،  معالجة  ووحدة  الجهاز  معالج  تصنع  التي  التايوانية  الشركة 

 5( الخامس  الجيل  لرقائق  الرئيسي  المنتج  كونها  تحت ضغط  أصال  الشركة 
جي( للهواتف الذكية. وقال ياسوو إيماناكا المحلل في »راكوتين سيكيوريتيز«، 

»مهما أنتجت سوني فإنها ستبيع«، متوقعا أن تتخطى مبيعات »باليستايشن 5« 
الرقم القياسي البالغ 157 مليون وحدة والمحقق من جهاز »باليستايشن 2« منذ 

إطالقه في العام 2000، وأضاف لوكالة »فرانس برس«، »كل شيء يعتمد على ما 
يمكن أن توفره شركة تي إس إم سي«.

تسير شركة »بايت دانس« المالكة تطبيق »تيك توك« على الطريق الصحيح لتحقيق ما ال يقل عن 
)27.2 مليار دوالر( من عائدات اإلعالنات في الصين هذا العام، مما يعزز موقعها  180 مليار يوان 
الثاني في سوق اإلعالنات الرقمية في الصين، وذكرت وكالة »رويترز« سابًقا أن هدف إيرادات الشركة 
اإلجمالي لعام 2020 يبلغ نحو 30 مليار دوالر، مما يعني أن عائدات إعالنات بايت دانس 
في الصين، التي تمثل الجزء األكبر من إجمالي إيراداتها، تتماشى مع خطة الشركة.
وتشتهر »بايت دانس« على مستوى العالم بتبيطق تيك توك، لكنه يساهم 
تطبيق  ويساهم  عام،  بشكل  الصينية  الشركة  إيرادات  في  ضئيل  بشكل 
»DOUYIN«، النسخة الصينية من تيك توك، بما يقرب من %60 من عائدات 
ومنصة   ،20% بنسبة   »JINRI TOUTIAO« األخبار  مجمع  يليه  اإلعالنات، 
»بايت  وتفوقت  المئة.  في   3 من  بأقل   »XIGUA« الطويلة  الفيديوهات 
دانس« على شركة »بايدو« لتصبح مشغل اإلعالنات الرقمية الثاني في الصين 
في النصف األول من العام 2019، وحصلت »بايت دانس« على 7.6 مليار دوالر 
من إجمالي اإلنفاق على اإلعالنات الرقمية في البالد، بينما جاءت شركة علي بابا في 
المركز األول عبر تحقيقها 10.9 مليار دوالر. وتم تضييق الفجوة بين بايت دانس وعلي بابا هذا العام، 
وأفادت وكالة رويترز بأن بايت دانس قد حققت إجمالي إيرادات بقيمة 16 مليار دوالر في العام 2019، 

وذلك بالرغم من أن الشركة لم تكشف عن عائدات اإلعالنات العام 2019.
وفي الوقت الذي تسعى فيه بايت دانس إلى تحقيق طموحاتها العالمية، فإنها تتطلع إلى تكثيف 
االستثمار في ثالث أولويات تجارية العام المقبل التجارة اإللكترونية والبحث ومقاطع الفيديو األطول، 

وتخطط الشركة الستثمار 10 مليارات يوان في تطبيق الفيديو »XIGUA« في العام المقبل.

ـ»بايت دانس«  اإلعالنات قد تجلب ل
27 مليار دوالر

التابع  اإللكتروني  الدفع  بفتح تحقيق في عمل تطبيق  الهند  الحتكار في  أمرت هيئة مكافحة 
لـ»غوغل«، بسبب مزاعم حول استغالل عمالق اإلنترنت لهيمنته على السوق في هذا المجال، 
وقالت مفوضية المنافسة في الهند إنها تحقق في مزاعم بأن الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا 
وفق  واضحا«،  »انحيازا  يظهر  ما  ما  وهو  باي«،  »غوغل  لتشمل  التطبيق  لوائح  »زورت«  مقرا 

»فرانس برس«.
بحيث   2022 مارس  في  يبدأ  أن  المقرر  من  لـ»غوغل«  مخطط  في  المفوضية  تنظر  كما 
يتطلب من مطوري التطبيقات دفع عملة تبلغ 30 بالمئة في ما يتعلق بالتطبيقات التي تتضمن 
في  اإللكترونية  والبرامج  التطبيقات  أوساط مطوري  الخطوة غضب  هذه  وأثارت  خدمات،  بيع 
الهند، وأشارت المفوضية إلى أن مجهول تقدم بالدعوى، مضيفة أن وحدة التحقيقات التابعة 

لها ستقدم تقريرا حول القضية في غضون 60 يوما.
من جهتها، نفت غوغل هذه المزاعم، وأصدرت بيانا قالت فيه، إن تطبيقها للدفع اإللكتروني 
كان ناجحا كونه يقدم للمستهلكين تجربة »بسيطة وآمنة«، وتستخدم تطبيق »غوغل باي« 
مؤسسة »الواجهة الموحدة للدفع في الهند« )يو بي آي( التي تدير عمليات تطبيقات الدفع في 

البالد مع 140 مصرفا هنديا تنتمي إلى هذه الشبكة.
وتستخدم »وولمارات فونبي« و»بايتم« التابعة لموقع علي بابا الصيني خدمات »يو بي آي«، 
ويهيمن األطراف الثالثة على سوق الدفع الرقمي في الهند، وقامت »يو بي آي« بنحو 11 مليار 
عملية دفع العام 2019، بلغ معدلها الشهري 31 مليار دولر في فبراير، أي ما يوازي 373 مليار 

دولر هذا العام، وفق »ستاندر آند بورز غلوبال«.

شعر الحكمة
اهناك اوجوه لومنت كبيره*** اوجوه تريس ما ايديرن خطا

اهناك اوجوه مافيهن الغيره***دون الدين يف أيام الشقا
وريت اليوم من بايع ضميره*** يشكر يوم والخر شنا

حاست نني ماتعرف اخليره *** هاللي ناض بأفعاله حكا

اتهام »غوغل« باحتكار الدفع 
اإللكتروني في الهند

كلمة1000

●    متطوعو الهالل األحمر ينقذون رضيعًا من السيول بمدينة البيضاء 10 نوفمبر 2020.

»#ارحموا_ضعفها«»#ارحموا_ضعفها«
أطلق نشطاء ومدونون ومغردون على 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  مواقع 
»#ارحموا_ضعفها«،  هشتاج  و»تويتر« 

وذلك لمساعدة األسر على سداد ديونها 
العالج. ومصاريف 

التواصل  وتفاعل رواد مواقع 
بالفكرة  مشيدين  الهشتاج  مع  االجتماعي 

الخير ومساعدة  في عمل  للمساهمة 
بعض  اعتبر  بالمقابل  المحتاجين، 

»#ارحموا_ أن هذا  والمعلقين  المتابعين 
المسؤولين  تقصير  على  يغطي  ضعفها« 

الزكاة  االجتماعية ومكاتب  الشؤن  في 
المجتمع. الفئة من  تجاه هذه 



متابعات 03
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة اخلامسة

العدد 260
اخلميس

26 ربيع األول 1442 هــ

12 نوفمبر 2020 م

وسط إشادات دولية

األزمة الليبية رهينة ملتقى سياسي 
بتونس واجتماع عسكري في سرت

األساسية  المبادئ  أن  األممية  البعثة  وأكدت 
الشمولية  في:  تتمثل  الملتقى  لعمل  الناظمة 
الفريق،  وروح  والتعددية  والكفاءة  والشفافية 
أن  الماضي  الثالثاء  بيان  في  موضحة  والوطنية، 
المشاركين في  اعتبار جميع  الشمولية تتمثل في 
الجميع  منح  ويتوجب  متساوين،  الحوار  عملية 
فيما  نظرهم،  وجهات  وطرح  للتحدث  الفرصة 
النقاط،  جميع  وتسجيل  بتدوين  البعثة  تتعهد 
وعن  ال.  أم  األغلبية  رأي  تمثل  كانت  وسواء 
الشفافية قالت البعثة إنه يتم اتخاذ جميع القرارات 
بشكل جماعي، ولن يعتبر أي قرار نهائيًا حتى يتم 
التوافق عليه من قبل غالبية أعضاء ملتقى الحوار 
السياسي الليبي. وبخصوص الكفاءة أكدت البعثة 
الوصول  هو  المشاركين  جميع  هدف  أن  األممية 
سوف  »ولذا  البالد،  مصلحة  في  تصب  نتائج  إلى 
المناقشة  لتيسير  وآليات  قواعد  البعثة  تقترح 
على  والتغلب  اآلراء،  في  كافٍ  توافق  وإحداث 

العقبات والتوصل إلى حلول توافقية«.
وتتمثل التعددية في إدارة تنوع وجهات النظر 
إلى  السعي  على  المشاركين  وحث  الليبيين  بين 

إيجاد حلول توافقية، »وينبغي أن تستوعب النتائج 
الليبية  والمناطق  االجتماعية  المكونات  جميع 
روح  وتشمل  النظر«.  وجهات  ومختلف  الرئيسية 
الفريق، أن تجرى المناقشات في جو من االحترام 
والروح األخوية المتبادلة، حيث سيتم التركيز على 
بشأن  المشاركين  بين  كبير  توافق  إلى  التوصل 
»الوطنية«  بند  يتمثل  بينما  الرئيسية،  القرارات 
المصلحة  تغليب  أجل  من  القرارات  اتخاذ  في 
من  الضيقة،  الشخصية  المصالح  على  الوطنية 
واستعادة  االنقصام  ضد  الوحدة  تعزيز  أجل 

السيادة وتمكين المؤسسات الليبية الشرعية.

وثيقة قمرت
إن  »الوسط«،  بهم  اتصلت  مشاركون  وقال 
التي  قمرت«  »وثيقة  إنجاز  على  منصب  النقاش 
الصخيرات، وليست بديلة  ستكون مكملة التفاق 
عنه، وفق إفادة رئيسة بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا باإلنابة، ستيفاني وليامز، أي أنها ستعمل 
ثغرات  من  السياسي  االتفاق  حواه  ما  سد  على 
عدة  التباسات  إحداث  في  سببًا  كانت  وشوائب 
المباحثات  يخص  وفيما  الماضية.  المرحلة  خالل 
الجولة  إن  األممية  البعثة  قالت  العسكرية، 

»لجنة  مقر  في  ستعقد  المحادثات  من  السادسة 
العشرة« )5+5( الدائم في مدينة سرت، بحضور 
المشاركون في هذه  البعثة. ويستكمل  ومشاركة 
الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار الدائم، 
الفرعية  اللجان  تشكيل  استكمال  إلى  إضافة 
المتخصصة؛ بهدف اإلسراع في تنفيذ اتفاق وقف 
في  الماضي  أكتوبر   23 في  الموقع  النار  إطالق 
األسبوع  بدأت  التي  للمباحثات  واستكمااًل  جنيف 
الماضي في غدامس. وستشرف اللجنة العسكرية 
المشتركة »5+5« على خروج المقاتلين األجانب 

والمرتزقة من ليبيا، وفق البعثة األممية.

إشادة دولية
وصف  إذ  دولية،  إشادة  االجتماعات  هذه  وتالقي 
السفير األلماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا االجتماع 
للوحدة«،  الملهم  بـ»الرمز  سرت،  في  العسكري 
الطرفين  كال  من  عسكريين  »ضباطًا  أن  مضيفًا 
مناقشة  لمواصلة  سرت  مدينة  في  يجتمعون 
ومؤكدًا  النار«،  إطالق  لوقف  جنيف  اتفاق  تنفيذ 
في  للمشاركين  قوية«  »إشارة  االجتماع  هذا  أن 
على  »لالتفاق  تونس،  في  الليبي  الحوار  ملتقى 
موسكو،  ومن  األمام«.  إلى  السياسي  الطريق 

الحوار  بإطالق  الروسية  الخارجية  وزارة  رحبت 
»نرحب  قائلة:  التونسية،  العاصمة  في  الليبي 
التونسية،  العاصمة  في  الليبي  الحوار  بإطالق 
معسكرات  إلى  البالد  النقسام  حد  لوضع  المدعو 
األزمة  على  التغلب  على  والمساعدة  متناحرة، 

العسكرية ـ السياسية«.
مجلس  رئيس  واصل  ذلك،  مع  وبالتزامن 
السياسية  لقاءاته  صالح  عقيلة  المستشار  النواب 
مدينة  في  مكتبه  في  التقى  حيث  القبائل،  مع 
وأعيان  مشايخ  من  وفدًا  الماضي،  القبة،اإلثنين 
»تطورات  اللقاء  وتناول  العبيدات.  قبيلة  وحكماء 
األزمة  إلنهاء  عقيلة  وجهود  البالد  في  األوضاع 
الوطنية  المصالحة  ملف  إلى  إضافة  الليبية، 
وتوحيد  الليبيين  شمل  للم  المبذولة  والجهود 

صفهم ورأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي«.
والخميس الماضي، التقى صالح أعضاء »تجمع 
النخب البرقاوية« بمكتبه في مدينة القبة؛ لبحث 
الملفات ذاتها، فيما قال مجلس النواب إن التجمع 
مطالبًا  الدستور«،  مشروع  »مسودة  رفضه  أكد 
حتى  الشعبي  االستفتاء  على  طرحها  بـ»استبعاد 
يتمكن الليبيون من التوافق على مشروع دستور 

صحيح يقر حقوق األقاليم«.

الوسط - محمود السويفي

أنظار  تتراوح  وعسكرية،  سياسية  اجتماعات  بين 
تكتب  أن  آملين  سرت؛  إلى  تونس  من  الليبيين 
النظر  العاجل بغض  القريب  في  الراهنة  لألزمة  نهاية 
العاصمة  تشهد  وفيما  المباحثات.  فيه  تقام  الذي  المكان  عن 
اإلثنين  منذ  المنعقد  الليبي  السياسي  الملتقى  التونسية 
السادسة  الجولة  المقبل، تعقد في سرت  الماضي حتى السبت 
و13   10 أيام  بين  العسكرية  العشرة«  »لجنة  محادثات  من 
التونسية،  العاصمة  من  الشمالية  الضاحية  وفي  نوفمبر.  

انطلقت صباح اإلثنين أعمال الملتقى السياسي الليبي بحضور 
الرئيس التونسي قيس سعيد، والمبعوثة الخاصة لألمين العام 
لألمم المتحدة باإلنابة سيتفاني وليامز و75 شخصية ليبية من 
مختلف األطراف. ويسعى الحضور إلى إنجاز »وثيقة قمرت« التي 
أنها  أي  الصخيرات، وليست بديلة عنه،  ستكون مكملة التفاق 
ستعمل على سد ما حواه االتفاق السياسي من ثغرات وشوائب 
الماضية،  المرحلة  خالل  عدة  التباسات  إحداث  في  سببًا  كانت 

وفق وليامز.

وليامز: إنجاز »وثيقة قمرت« لتكمل اتفاق الصخيرات وتسد 
الثغرات التي كانت سبباً في حدوث التباسات خالل الفترة الماضية

 قيس سعيد: تقسيم ليبيا خطر على املنطقة كلها وليامز: على الحكومة الجديدة تهيئة املناخ إلجراء االنتخابات ومكافحة الفساد
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع مواعيد 
محددة لالنتخابات في ليبيا، وشدد على ضرورة بقاء 
التأكيد على أن بالده ستقدم  ليبيا موحدة، مجددا 
الليبيين  مساعدة  أجل  من  المتاحة  اإلمكانات  كل 

على كتابة دستور موقت.
في  التونسي  الرئيس  كلمة  نص  »الوسط«  وتنشر 
افتتاح الملتقى السياسي الليبي الذي عقد بالعاصمة 

التونسية، اإلثنين الماضي:
وهذا نص الكلمة:

التقيت  السالم..  أجل  من  اجتمعت  تونس..  في  بكم  مرحبًا 
يأتي  واليوم  الليبية،  القبائل  ممثلي  من  عددًا  الماضية  السنة 
هذا الملتقى في نفس السياق.. الحل ال يمكن أن يكون إال ليبيًّا 
إرادة  ليبيًّا، وتم العمل خالل أشهر ماضية أن يكون نابعًا من 

الليبيين والليبيات.
ال  التاريخ  مع  وموعد  بل  اليوم،  نعيشها  تاريخية  لحظة  إنها 
شك أال أحد ينوي التأخر عنه.. إننا ننطلق بنفس العزيمة الصادقة 
العقبات، مهما  لتجاوز كل  إلى حل  التوصل  في  الثابتة  واإلرادة 
تعقدت، ولكل الصعوبات مهما اشتدت أو تفرعت ستجدون أيها 
اإلخوة األعزاء ما يجده الشقيق عند شقيقه من الدعم في ساعة 

الشدة ألننا نعلم وعلى يقين.
سال  دم  هو  بالدنا  في  سال  الذي  والدم  يفرحنا  يفرحكم  ما 
أيضًا في بالدنا.. نتقاسم معكم أفراحكم وآالمكم، بل نتقاسم 
الرغيف معًا، واآلمال التي تحدونا ال شك أنها واحدة. إننا شعب 
واحد وأشقاء لن يقدر على شق أخوتنا قوى تعمل على التقسيم، 

ولكن دون جدوى على الفرقة والشقاق.
في  عادي  أمر  وهو  الوجهات  وتتعارض  الرؤى  تتناقض  قد 
الحروب  ألن  سلمية  تكون  أن  يجب  الحلول  ولكن  الــدول  كل 
والمعارك والدماء ال تخلف سوى ضغائن، التي لن تزول إال بعد 
عشرات العقود، وتبقى ذكراها حاضرة على مر التاريخ في األذهان 

والممارسات.
العالم، وهو  في  تجانسًا  الشعوب  أكثر  الليبي من  إن شعبنا 
وهذا  والعقبات  الصعوبات  كل  تجاوز  على  أبنائه  بإرادة  قادرٌ 
تتدخل  ال  حين  بسرعة  يتحقق  أن  يمكن  واالنسجام  التجانس 
قوى من الخارج. ولشعبنا في ليبيا تاريخ سياسي عريق يعود إلى 
ما قبل الميالد، ولألسف ليبيا ظلمت كثيرًا في البحوث العلمية 
والقرون،  الحقب  مر  على  عرفتها  التي  بالتنظيمات  المتعلقة 
ووضع أول دستور في مدينة برقة 1949 إلمارة برقة، كما كانت 
الجمهورية الطرابلسية هي األولى من نوعها في العالم العربي، 
وأقسم مؤسسوها على المصحف الكريم أن »أجعل نفسي ومالي 
ا لعدوها وصديًقا لصديقها«... لم أرَ  فداًء لوطني، وأن كون عدوًّ
ا كهذا النص الذي وضع وقرأته في مدينة مسالتة. قسمًا أو نصًّ

وليس في هذا اللقاء مبارزة أو منافسة، ولكن وضع حل سلمي 
المبادرات  الجميع  يعلم  كما  تعددت  لقد  له،  محددة  ومواعيد 
األبرياء،  مئات  سقط  األثناء  وفي  والقراءات  التأويالت  واختلفت 
إن السعي على أن يعقد هذا الملتقى في تونس ألننا مرة أخرى 
بلد واحد يجمعنا التاريخ وتحدونا نفس اإلرادة في السلم واألمن، 
الثنائية،  العالقات  الحديث عن  ثم إن تونس، وليس هذا مجال 
استقبلت أشقاءها سنة 1911 وبعد قرن تستقبلهم اآلن، هكذا 
أراد اهلل وأراد التاريخ، وعدد غير قليل من أشقائنا في ليبيا بيننا 
اليوم، ومن يسعى إلى ضرب هذه األواصر ال يعرف قراءة التاريخ، 
بل مَن يريد الفرقة واالنقسام في تونس فذلك من قبيل أضغاث 
األحالم. لقد دفع الشعب الليبي الكثير كما دفع الشعب التونسي 
إلى جانب أشقائه الكثير، والواجب اليوم يقتضي من الجميع أن 
يقتنع أن الحل ال يمكن أن يخرج من البنادق وال من أزيز الرصاص، 
الليبي سيادته كاملة في كل ذرة  الشعب  أن يستعيد  الحل هو 
من ترابه، وفي أجواء ليبيا وبحرها، فله وحده حق تقرير مصيره 
بنفسه. إن تونس التي كانت دعت إلى حل ليبي–ليبي، منذ سنة 
تقريبًا، فخورة بهذا اللقاء ألنه سيكون تمهيدًا لشرعية جديدة 
نابعة من إرادة الشعب الليبي دون سواه، وال مجال للوصاية على 

الشعب الليبي تحت أي عنوان أو شكل من األشكال. إن التمسك 
بالشرعية الدولية يحتمه اإليمان بالقانون، ولكن هذه الشرعية 
محدودة في الزمن، يجب أن تحل محلها شرعية نابعة من إرادة 
السياق  هذا  في  المفيد  من  ولعله  وحدهم،  والليبيات  الليبيين 
االنتباه إلى القانون االنتخابي الذي ستقومون بوضعه، فأي اختيار 
قد  بل  المنشود،  الحل  إلى  يؤدي  ال  قد  محددة  نتائج  منه  يراد 

يؤدي إلى تعقيد األوضاع.
يلتزم  أن  عليكم  أقترح  بأن  منكم،  واحد  وأنا  أستسمحكم، 
أو  الموقت  القانون  بنص  االنتقالية  المرحلة  سيقود  مَن  كل 
يتولى  مَن  يترشح،  أال  التسمية،  تكون  أن  شئتم  كما  الدستور 
إدارة المرحلة االنتقالية ال يترشح للمؤسسات التي ستوضع في 
الدستور المقبل، ال للرئاسة وال عضوية المجلس النيابي، فمثل 
هذا المنع القانوني يمكن أن يقي الجميع من توترات طال أمدها، 
ثم ال يستغل أي واحد منصبًا أو مسؤولية لخدمة هذا الطرف أو 
ذاك. أنتم بطبيعة الحال أحرار في اختياراتكم، ولكن يجب اختيار 
ن من تهدئة األوضاع، كما أستسمحكم بالتركيز على أن  ما يمكِّ
تكون ليبيا موحدة وال مجال لتقسيمها، البعض يتحدث عن الشرق 
والغرب، ولكن الشعب الليبي واحد، فمثل هذا الخطاب، فضاًل عن 
الخطر الذي يتضمنه بالنسبة إلى ليبيا، قد يكون مقدمة لتقسيم 
هذا البلد الشقيق، وتونس ترفضه، ألن كل الليبيين والليبيات 
يجمعون على رفضه، فضاًل عن أنه خطر على المنطقة كلها، ألنه 
سيكون مقدمة مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى. ومن أسباب 
النجاح لهذا الملتقى وليس بالتأكيد أقلها، هو وضع دستور في 
ليبيا، وهذا ليس باألمر الصعب، وسنضع كل اإلمكانات لتخرجوا 
بدستور موقت لهذه المرحلة االنتقالية، لتضعوا إثر ذلك الدستور 
محددة  مواعيد  تحديد  الضروري  من  أنه  كما  لليبيا،  الدائم 
لالنتخابات، حتى تخرج إرادة الشعب الليبي من صناديق االقتراع 
حرة، بعدما تم إسكات الرصاص وجمع األسلحة؛ حتى ال تبقى أي 

قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية.
إنكم أيها اإلخوة األعزاء والضيوف في موعد مع التاريخ، لصنع 
بآالمه  الحاضر  تتركوا  وال  يمر،  الموعد  هذا  تتركوا  فال  التاريخ، 
يتواصل ويستمر، فشعبكم بل شعبنا في ليبيا وتونس وفي كل 

المنطقة يراقب وينتظر.

لألمين  الخاصة  المبعوثة  أكدت 
باإلنابة  المتحدة  لألمم  العام 
وليامز  ستيفاني  ليبيا  ــدى  ل
الملتقى  في  المشاركين  على 
أنهم  بتونس  الليبي  السياسي 
»وقعوا جميعًا على تعهد بعدم 
في  التنفيذية  المناصب  تقلد 
الحكومة المقبلة«؛ لتقطع بذلك 
لتجاوز  محاولة  أي  أمام  الطريق 

هذا التعهد.
خالل  كلمتها  في  وليامز  وعبرت 
افتتاح الملتقى اإلثنين الماضي، 
بــــ»روح  التحلي  ضـــرورة  عــن 
األزمة  إلنهاء  والتضامن«  األخوة 
هذا  أن  على  مؤكدة  الراهنة، 
سلطة  بتشكيل  يبدأ  البرنامج 
تقود  موحدة  جديدة  تنفيذية 
ديمقراطية  انتخابات  إلى  البالد 

تنهي المرحلة االنتقالية.
وإلى نص الكلمة:

التونسية،  الجمهورية  رئيس  فخامة 
األستاذ قيس سعيد

ألمانيا،  حكومات  أشكر  أن  لي  اسمحوا 
والــواليــات  المتحدة  المملكة  إيطاليا، 
االتحاد  إلى  باإلضافة  األميركية  المتحدة 

األوروبي لدعمهم السخي والمتواصل.
أيها الحضور الكريم،

في  الكلمة  بهذه  اليوم  إليكم  أتوجه 
فبعد  حقيقية.  ولكنها  نادرة  تفاؤل  لحظة 
عشرة  وثمانية  األزمة  من  متتالية  سنوات 
أقول  المؤسفة،  المدمرة  الحرب  من  شهرا 
جديا  أمال  بأن  النفس  في  ثقة  بكل  لكم 
ليبيا  في  للحل  تاريخية  فرصة  وأن  ينبثق، 

ممكنة.
التفاؤل  هــذا  بــوادر  من  يعزز  مما  إن 
الكريم  الحضور  أيها  بإرادتكم،  المشروط 
أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أني قد 
قدمت لتونس من مدينة غدامس الشاهدة 

على عراقة بلدكم وتاريخكم المجيد.
غدامس  في  أجرينا  فقد  تعلمون  وكما 
العسكرية  المحادثات  من  ناجحة  جولة 
دعمت اتفاق وقف إطالق النار الذي دخل حيز 
أن  اإلرادة  شاءت  ولقد  أسابيع.  منذ  التنفيذ 
تحتضن  أن  لها  أردنا  التي  غدامس  تكون 
تُقرع  أن  قبل  الجامع،  الوطني  الملتقى 
طبول الحرب التي أخدمت األصوات الداعية 
للحوار والمصالحة، محطة هذا النجاح منقطع 

النظير في المحادثات العسكرية.
هذا  على  مثمرا  تعاونا  نشهد  ونحن 
الصعيد، ويمكن أن نقول إن تحول مجموعة 
شعار  محض  ليس   10 مجموعة  إلى   5+5
خير  طالع  أيضا  وهو  ملموس،  واقع  ولكنه 
وأمل إضافي لملتقى الحوار السياسي الليبي 

وللشعب الليبي.
أيها  السيدات  أيتها  لــي،  يطيب  كما 
الجمع  هذا  بين  اليوم  أتواجد  أن  السادة، 
الحوار  لملتقى  دعوته  تمت  الذي  الكريم 

عن  صادق  تعبير  من  يمثله  لما  السياسي 
ضمير الشعب الليبي وقواه الحية.

لقد وقعتم جميعًا على تعهد بعدم تقلد 
المقبلة.  الحكومة  في  التنفيذية  المناصب 
للعمل  المشترك  برباطكم  متحدون  أنتم 
بإخالص من أجل إنهاء األزمة الحالية، بروح 

األخوة والتضامن.
الوطني  العمل  إرادة  تمثلون  وإنكم 
تجمعكم  ليبيا،  في  األزمة  إلنهاء  المُخلص 
والرغبة  والتضامن  األخــوة  روح  ذلك  في 
الليبي  الشعب  آمــال  تحقيق  في  الصادقة 
الوحدة  في  الليبيين  أمل  إنكم  وطموحاته. 
في  وأملهم  التقسيم  محاوالت  مواجهة  في 
الفتنة  بث  محاوالت  كل  وجه  في  االستقرار 

والفوضى.
إن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيكون 
الدؤوب.  العمل  من  ثالث  لسنوات  تتويجا 
وقد انطلق هذا العمل تحت إشراف الرئيس 
السابق لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
في  هنا  بمحادثات  سالمة  غسان  الدكتور 
تونس بين مجلس النواب والمجلس األعلى 

للدولة.
الساعات  آالف  قضينا  الحين  ذلك  ومنذ 
اإلقليميين  والفاعلين  الليبيين  محاورة  في 
سُبل  عن  والبحث  العنف  لمنع  والدوليين 

التهدئة.
التشاوري  »المسار  إطار  في  أجرينا  كما 
للملتقى الوطني الليبي« عشرات االجتماعات 
في كل ربوع ليبيا وفي جل مدنها وبلدياتها.

أود أن أشكر الدول التي وضعت خالفاتها 
جانبا ودعمت الجهود األممية المبذولة في 
في  االستقرار  وإحالل  السالم  إرساء  سبيل 
لتظافر  تتويجا  برلين  جاء مؤتمر  وقد  ليبيا. 

هذه الجهود.
وقد تبنى مجلس األمن مخرجات مؤتمر 
 2020 لسنة   2510 رقم  قــراره  في  برلين 
والذي يعتبر أساسا لملتقى الحوار السياسي 

الليبي.
ثمرة  هو  الوطني  السياسي  البرنامج  إن 
سمعنا  لقد  والمشاورات.  الجهود  هذه  كل 
من الليبيين خالل هذه الحوارات أن الواضع 
أن  يعلم  كلنا  يستمر.  أن  يمكن  ال  القائم 
الليبيين في كل ربوع ليبيا قد سئموا القتال 

والتدمير والتشريد المنجرين عن الحرب.
معيشتهم  ظروف  بتدهور  ذرعا  وضاقوا 
طوابير  في  واالنتظار  الكهرباء  وانقطاع 
أن  يعلم  كلنا  الوقود.  على  للحصول  طويلة 
االنقسام  بويالت  ذرعهم  قد ضاق  الليبيين 
التي شتتت شمل العائالت وفرقت األصدقاء. 
يريد الليبيون العيش بكرامة وطمأنينة في 
بلدهم دون االضطرار للسفر للخارج لتطعيم 
أطفالهم، يريد المهجرون والنازحون العودة 
إلى وطنهم وبيوتهم، يريد األطفال العودة 
إلى مدارسهم، ويريد أولئك الذين اضطروا 
األبد  إلــى  لتركه  السالح  لحمل  ودفــعــوا 

والعودة لحياتهم االعتيادية.
الطويلة  مشاوراتنا  لنا  سمحت  لقد 

السابقة  وجهودنا  الليبيين  مع  والمتنوعة 
من  الليبيين  وتوقعات  آمــال  تحديد  إلــى 

ملتقى الحوار السياسي الليبي.
لحالة  حــدا  يضعوا  أن  الليبيون  يريد 
مقومات  كل  شعبَه  تُوحد  بلد  في  االقتتال 

الهوية واالنتماء المشترك.
الحوار  هذا  من  نخرج  أن  الليبيون  يريد 
حالة  ننهي  وأن  ــدة،  ــوح م بمؤسسات 
مؤسسات  وأهــدرت  أنهكت  التي  االنقسام 

ليبيا السيادية.
مؤسساتهم  تلعب  أن  الليبيون  يريد 
السيادية دور الضامن لسالمتهم، وأن توفر 
الحيوية  والمرافق  األساسية  الخدمات  لهم 

ومقومات العيش الكريم.
يريد الليبيون انتخابات حرة وديمقراطية 
تمكن الليبيات والليبيين في كل ربوع ليبيا 
من أن يختاروا بكل حرية مستقبل أطفالهم.

يتشارك الليبيون في رؤية وطنية للخروج 
هذه  وتمثل  الحالية.  األزمة  من  ببالدهم 

الرؤية أساس البرنامج السياسي الوطني.
يمثل  ال  الوطني  السياسي  البرنامج  إن 
هدية  هو  وإنما  خارجيا  مفروضة  أجندة 
البرنامج  هــذا  يبدأ  لشعبكم.  تقدمونها 
موحدة  جديدة  تنفيذية  سلطة  بتشكيل 
ويختتم  االنــتــخــابــات  ــى  إل ــبــالد  ال تــقــود 

المرحلة  تنهي  ديمقراطية  بانتخابات 
االنتقالية.

البرنامج  هـــذا  عــلــى  وبمصادقتكم 
ستتمكنون جميعا من إعادة بناء الثقة بين 

الليبيين.
للبرنامج  األســاســي  الــهــدف  ويتمثل 
الشرعية  تجديد  في  الوطني  السياسي 
السياسية عبر إجراء انتخابات وطنية شفافة 
عليه.  متفق  واضح  زمني  إطار  وفق  ونزيهة 
يُعطل حق  أن  مقبوال  أو  يعد معقوال  لم  إذ 
الليبيين في االنتخاب والتعبير عن إرادتهم.

يجب  األساسي،  الهدف  هذا  ولتحقيق 
التي  التنفيذية  السلطة  هيكلة  إعـــادة 
ستتحمل مسؤولية إدارة البالد بُغية تهيئة 

الظروف المالئمة إلجراء االنتخابات.
يجب أن تتولى الحكومة الجديدة تهيئة 
وإلطالق  االنتخابات  لعقد  المناسب  المناخ 
الفساد  ومكافحة  الوطنية  المصالحة  مسار 
تُقدمها  التي  العامة  بالخدمات  والنهوض 

الحكومة لليبيين.
أساسيًا من  النساء جزًءا  أن تشكل  يجب 
أو  رمزية  بطريقة  وليس  الحكومة،  هذه 
في  ممثلة  المرأة  تكون  أن  يجب  صورية. 
السيادية  الــوزارات  في  القيادية،  المناصب 

وإدارات األمن والدفاع والمالية.
متابعة  ستتم  الهيكلة،  إعادة  إطار  وفي 
بشكل  العمل  وتقييم  فيه  المحرز  التقدم 

مُنتظم وفق آليات واضحة للمساءلة.
أيها الحضور الكريم.

االجتماع  هــذا  في  إليه  تصبون  ما  إن 
نحو  فيها  رجعة  ال  حازمة  اتخاذ خطوات  هو 
في  البالد  توحد  ونزيهة  شفافة  انتخابات 
إلعادة  هنا  أنتم  القادمة.  األشهر  غضون 

ليبيا إلى بنات وأبناء الشعب الليبي.
من  واألهم  الدولي،  المجتمع  وضع  لقد 
ذلك أن الليبيين وضعوا ثقتهم بكم. دعونا 

إذن ال نخيّب آمالهم.
فشل  جــراء  ظنهم  خاب  قد  وأنــه  خاصة 
حل  ــى  إل الــوصــول  فــي  السابقة  الجهود 
بعض  من  ظنهم  خاب  كما  األزمــة،  ينهي 
الذين  السياسية  الطبقة  في  الموجودين 
مصلحة  فــوق  الذاتية  مصلحتهم  جعلوا 
حالة  إنــهــاء  فــي  فشلوا  والــذيــن  الــوطــن 

االنقسام وتوحيد الصفوف.
نعم، ربما لن يحل ملتقى الحوار السياسي 
الليبي كل مشاكل ليبيا ولكن الفشل في حل 
النزاع  يجعل من حل  قد  األقل  على  بعضها 

المؤسف في المستقبل مستحيال.
الشمولية  مــبــادئ  تــكــون  أن  ينبغي 
والوطنية  والتعددية  والكفاءة  والشفافية 

وروح الزمالة بوصلتنا خالل هذا الحوار.
عليكم أن تتحاوروا؛ عليكم أن تتحدوا.

عليكم أن تتصالحوا.
عليكم أن تسهموا في بناء ليبيا.

عليكم أن تتوافقوا.
علينا أن نخطو خطوة إلى األمام.

شكرا جزيال.

< وليامز

<  مشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس. 

<   اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة )5+ 5( في سرت. 

< قيس سعيد

الليبيون سئموا من الحرب 
وضاقوا ذرعا بتدهور ظروف 

معيشتهم وانقطاع الكهرباء 
واالنتظار في طوابير طويلة 

للحصول على الوقود

الليبيون من أكثر الشعوب تجانًسا في العالم 
وقادرون على تجاوز كل الصعوبات بشرط أال 

تتدخل قوى من الخارج

الوسط–عبد الرحمن أميني
المالطية  السلطات  إعــادة  على  أشهر  مضي  بعد 
على  منهم  خمسة  ووفــاة  ليبيا،  إلى  مهاجرًا   52
الجدل مجددًا مع  الماضي، تفجر  أبريل  األقل خالل 
إعادة منظمات حقوقية ومحامين نقل القضية إلى 
المحاكم. وقال مسؤول هيئة الدفاع في تصريحات 
األوروبية  االتفاقية  انتهكت  مالطا  إن  لـ»الوسط« 

لحقوق اإلنسان ودستور مالطا، واتفاقية جنيف.
أوليفييه  بــورغ  بول  المحاميان  القضية  ورفــع 
وإيف بورغ كوستانزي ضد مسؤولين بمالطا، هم: 
القوات  وقائد  الداخلية  ووزير  الوزراء  رئيس مجلس 
المسلحة. وقال المحامي بول بورغ أوليفييه إن حجة 
السلطات المالطية بأن القارب قد ُأعيد إلى مينائه 
األصلي »غير مبررة، وتتعارض بالفعل مع التزاماتها 
الدولية بنقل المهاجرين المعرضين للخطر إلى ميناء 

آمن، وما حدث العكس في انتهاك لحقوق هؤالء«.
ترحيل جماعي

القضية  في  الدولة  هذه  تصرفات  أن  وأضــاف 
انتهاك  في  الجماعي،  الترحيل  مستوى  إلى  »ترقى 
الذي  اإلنسان،  لحقوق  ــي  األوروب االتحاد  لميثاق 
يحمي طلبات اللجوء الخاصة بهم«، داعيًا السلطات 
المالطية إلى تقديم تعويض فعال عن األضرار التي 
المدنية  الحقوق  منظمة  وتدعم  بالالجئين.  لحقت 
التي  القضية  المحاميين في  المالطية »ريبوبليكا« 
الجاري،  العام  من  أبريل  في  الواقع  الحادث  تخص 
حين كان مجموعة من المهاجرين على متن قارب 
في  )فرونتكس(  األوروبية  الحدود  وكالة  شاهدته 

أيام  ثالثة  وبعد  المالطية.  واإلنقاذ  البحث  منطقة 
لجمع  قارب صيد  السلطات  أرسلت  أبريل   14 في   ،
المهاجرين؛ فيما توفي آنذاك عديد األشخاص. بينما 
ُأعيد 50 من الناجين بعد ذلك إلى ليبيا، حيث نقلوا 
إلى »معسكرات وتعرضوا لسوء المعاملة والمعاملة 
 50 ووجه  الدفاع.  هيئة  تعبير  وفق   ، الالإنسانية« 
في  حتفهما  لقيا  رجلين  أقارب  إلى  إضافة،  مهاجرًا 
البحر خالل عملية إنقاذ نسقتها مالطا، اتهامات ضد 
رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيال، ووزير الداخلية 
بايرون كاميليري، وقائد الجيش جيفري كورمي منها 
»انتهاكهم الدستورين المالطي واألوروبي واتفاقية 

حقوق اإلنسان«.
تحرك متأخر

غير  المنظمة  أن  الحادث  في  تحقيق  وأظهر 
السلطات  بإبالغ  قامت  اإلنقاذ(  )هاتف  الحكومية 
المالطية بالسفينة المحملة بالالجئين لدى اقترابها 
وزير  انتظر  حين  في  واإلنقاذ،  البحث  منطقة  من 
ساعة   24 من  أكثر  كورمي  المالطي  الداخلية 
طائرة  ورصدت  المهاجرين.  إلنقاذ  سفينة  لتحريك 
وتمت  البحر،  في  المهاجرين  وضع  »فرونتكس« 
عملية اإلنقاذ بعد مرور نحو 39 ساعة من دخولهم 

المياه، حسبما ذكر المحامون الى المحكمة.

معاناة  على  الــضــوء  الــدفــاع  هيئة  وسلطت 
المهاجرين على متن السفينة من العطش ونقص 
األغذية ، فضاًل عن الصدمات النفسية نتيجة التأخير 
أصدقاءهم  يروا  أن  عليهم  كان  كما  إنقاذهم.  في 
للتعذيب  تعرضوا  ليبيا، حيث  إلى  وُأعيدوا  يموتون 
المحامون في مقاضاة  واعتمد  المهينة.  والمعاملة 
السلطات على حمل المهاجرين صفة طالبي لجوء، 

إذ لكل منهم شهادة صادرة عن المفوضية السامية 
بذلك،  تشهد  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم 
لكنهم ما زالوا محرومين من فرصة طلب اللجوء في 
مالطا. وقالوا إنه بداًل عن احتواء أو استقبال مالطا 

لهم كالجئين ُأعيدوا إلى ليبيا.
األحد  المالطي، يوم  الوزراء  رئيس  اتهم  بدوره، 
بعرقلة  »ريبوبليكا«  منظمة  الماضي، جماعات من 

عمل الحكومة، وذلك لدى سؤاله عن قضية طالبي 
اللجوء وأقارب شخصين فقدا حياتهما.

اآلن  المسؤولين  على  سيتعين  أنه  إلى  وأشــار 
اإلجراءات، مضيفًا:  هذه  في  المحكمة  أمام  المثول 
»بداًل عن التركيز على عملنا، سيتعين علينا المثول 
عمل  عرقلة  المقبول  غير  ومــن  المحكمة،  أمــام 

الحكومة في مجال الهجرة«.
مزيد  استقبال  بعدم  تمسكه  على  أبيال  وأصر 
خالل  إنه  وقال  اللجوء.  يطلبون  الذين  األشخاص 
األيام الماضية عملت السلطات جاهدة لضمان عدم 

وصول المهاجرين.
تقريرين منفصلين  إلى  أيضًا  القضية  واستندت 
للشرطة يتعلقان بحادثين شمال مهاجرين في البحر. 
على  مهاجرين  خمسة  بوفاة  يتعلق  األول  التقرير 
األقل، على متن قارب، ترك ليطفو في مياه مالطا، 
الجاري.  العام  من  أبريل  في  ليبيا  إلى  إعادته  قبل 
الثاني يشمل مزاعم من قبل منظمة غير  والتقرير 
حكومية تشغل خطًا ساخنًا للطوارئ في البحر وهي 
لجيش  تابعًا  طاقمًا  إن  قالت  التي  اإلنقاذ(،  )هاتف 
هؤالء  إنقاذ  وتم  مهاجرين،  يقل  قاربًا  خرب  مالطا 

المهاجرين في وقت الحق.
و حينها قدمت منظمة »جمهورية مالطا للحقوق 

المدنية« مذكرتين للشرطة قائلة إن رئيس الوزراء 
أبيال، وقائد القوات المسلحة جيفري كورمي تقاعسا 

»بشكل إجرامي« عن إنقاذ المركب.
براءة سابقة

ونالت الحكومة المالطية خالل شهر مايو تبرئة 
بعد خضوعها لتحقيق قضائي في القضية. وأصدرت 
المحكمة نتائج التحقيق في وثيقة من 420 صفحة، 
الــوزراء  رئيس  مسؤولية  في  »التحقيق  بأن  أفــاد 
للقوات  تابع  ــة  دوري زورق  وطاقم  كبير  وضابط 
المسلحة المالطية عن مقتل خمسة مهاجرين على 

األقل قد برأهم من تهمة القتل«.
وقالت المحكمة إنه ال يوجد أي دليل أو شهادة 
تدعم االتهامات الموجهة ضد أبيال، وذلك بعد مرور 
شهر ونصف الشهر على بداية التحقيق في اتهامات 
بعدم  المالطية  للسلطات  حكومية  غير  منظمات 
مساعدة المهاجرين العالقين في مياهها اإلقليمية، 
أمام  موانئها  إغالق  عزت  التي  مالطا  نفته  ما  وهو 
المهاجرين إلى تفشي فيروس »كورونا المستجد«. 
الذي تمكنوا  النظاميين  المهاجرين غير  وقدر عدد 
من الوصول إلى األراضي المالطية في 2019 بنحو 

3 آالف و700 مهاجر.
وأتاح التعاون بين مالطا وحكومة الوفاق الليبية 
على تقليل تدفقات الالجئين من السواحل الليبية، 
وتعزز بتوقيع مذكرة تفاهم في مايو الماضي، نصت 
على إنشاء وحدة تنسيق في كل بلد للمساعدة في 

عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

قضية إعادة مالطا مهاجرين إلى ليبيا في أروقة املحاكم مجددًا
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26 ربيع األول 1442 هــ

»الصحة العالمية« دعمت الجهود الحكومية

مواجهة »كورونا« مستمرة بعد تجاوز اإلصابات في ليبيا حاجز 70 ألفًا
ال تزال اإلصابات بفيروس »كورونا المستجد« 
في عموم ليبيا، تسجل نحو ألف إصابة يوميًّا، 
في حين تسعى الجهات المحلية بالتعاون مع 
الصحي،  بالملف  المعنية  الدولية  المنظمات 
قدرات  تعزيز  عبر  المواطنين  دعم  إلى 
بالوسائل  الوعي  ونشر  الصحية،  الوحدات 
أجمع  العالم  تؤرق  التي  الجائحة  من  الوقائية 

في انتظار التوصل إلى لقاح.
 70 األربعاء،  حتى  اإلصابات  إجمالي  وبلغ 
و817 نشطة،  ألفًا   27 منها  حالة،  و885  ألفًا 
 970 توفي  بينما  متعافى،  و98  ألفًا  و42 
آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البالد مارس 
لمكافحة  الوطني  المركز  بحسب  الماضي، 

األمراض.
العالمية  الصحة  منظمة  مكتب  وسلم 
لجهاز  تحاليل  مشغالت  الثالثاء،  ليبيا،  في 
إلى   »PCR« »كورونا«  فيروس  عن  الكشف 
فرع  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
ليبيا،  في  المنظمة  مكتب  عضو  وقال  طبرق. 
كمية  إن  لـ»الوسط«،  العليقي  أحمد  الدكتور 
لفرع  المنظمة  مكتب  التي سلمها  المشغالت 
طبرق  في  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
وتوقع  تقريبًا«.  حالة   400 لتشخيص  »تكفي 
العليقي أن تساهم هذه الكميات في حل جزء 
المركز  بفرع  المشغالت  نقص  مشكلة  من 
الذي  طبرق  في  األمراض  لمكافحة  الوطني 
الموجة  خالل  ممتاز  بشكل  »عمل  إنه  قال 

األولى للجائحة«.
افتتاح  المدينة  شهدت  وليد،  بني  وفي 
إشراف  تحت   »PCR« لتحاليل  مرجعي  مختبر 
بالبلدية،  »كورونا«  فيروس  مكافحة  لجنة 
الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  من  وبدعم 
الوطني ومركز البحوث، وذلك بعد توفير جهاز 
له.  الالزمة  التشغيلية  المواد  وكافة   »PCR«

التسييري  المجلس  رئيس  أعطى  بدوره، 
قامت  التي  الخدمات  عن  نبذة  للبلدية 
التعليمية  للمرافق  صيانة  من  البلدية  بها 
بدور  مشيدًا  البلدية،  داخل  والصحية 
مدينة  في  المتحدة  لألمم  التابعة  المنظمات 
الصحية  الخدمات  مدير  تحدث  فيما  بنغازي، 
بنغازي عن دور البلدية في دعم قطاع الصحة. 
الفحص  إجراءات  في  اإلدارة  شروع  وكشف 
التطعيمات  وإجراء  الجدد،  للطالب  الطبي 
الجديد،  الدارسي  بالعام  والبدء  للتسجيل 
والتعليم  التربية  شؤون  مراقب  تطرق  بينما 
التي  للمدارس  الصيانة  أعمال  إلى  بنغازي 

تمت بالتنسيق مع البلدية.
الدولية  اللجنة  أعلنت  الجنوب،  وإلى 
األربعاء،  أمس  ليبيا،  في  األحمر«  لـ»الصليب 
في  الصماء  والغدد  السكري  مركز  دعمها 
دعم  في  للمساهمة  كهرباء  بمولد  سبها 
انقطاع  فترات  أثناء  المبذولة  الجهود 
صفحتها  عبر  اللجنة  وأوضحت  الكهرباء. 
الكهرباء  انقطاع  أزمة  أن  »فيسبوك«  بموقع 
القطاعات  عمل  على  التأثير  تواصل  الزالت 
الصحة،  قطاع  مثل  ليبيا  جنوب  في  األساسية 
الصماء  والغدد  السكري  مركز  أن  إلى  الفتة 
ما  الكهربائي  اإلمداد  تذبذب  يعاني  بسبها 
خاصة  األدوية،  حفظ  عملية  على  سلبًا  يؤثر 
المطلوبة  البرودة  درجة  في  األنسولين، 
أغلب  على  وكذلك  التلف،  من  عليه  للحفاظ 
ثابت  تيار  إلى  تحتاج  التي  الطبية  األجهزة 

بفعالية. لتعمل 
للمركز،  تقديمها  إلى  اللجنة  ولفتت 
 30 من  ألكثر  الصحية  الرعاية  يوفر  الذي 
الجنوبية،  المنطقة  مختلف  من  شخصًا  ألف 
األنسولين،  مثل  بالسكري  للمصابين  أدوية 
للمساهمة  األخرى  والمستلزمات  واألقراص 
بأن  وعيها  مؤكدة  الملح،  االحتياج  سد  في 
الصحية  المشاكل  إحدى  يعد  السكري  مرض 

المتزايدة في ليبيا.

الوسط - الصغير الحداد وفراس بن علي

●  ملصق توعوي للتطعيم ضد األنفلونزا●  اجتماع في طرابلس لتحديث خطة االستجابة الوطنية لجائحة فيروس كورونا

وأوضح عضو لجنة مكافحة فيروس »كورونا« 
أن  لـ»الوسط«  صالح  محمد  وليد،  ببني 
المختبر سيباشر بشكل فعلي في تحليل عدد 
من  طبية  أطقم  إشراف  تحت  العينات  من 
هذا  في  تدريبية  دورات  على  تحصلوا  الذين 

المجال خالل األيام الماضية.
ضمن  تأتي  الخطوة  هذه  إن  صالح  وقال 
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  مساعي 
العينات  مزيد  فحص  على  قدرته  لزيادة 
المستجد«  »كورونا  فيروس  عن  للكشف 

وتخفيف الضغط على باقي المختبرات.
سيقدم  المختبر  أن  إلى  صالح  وأشار 
الخدمية  المؤسسات  من  عدد  إلى  خدماته 
وليد  بني  لمدينة  المجاورة  المدن  باقي  في 
المدن،  من  وغيرهما  ونسمة  مزدة  مثل 
من  بالرفع  سيسمح  المختبر  أن  إلى  مشيرًا 
سيساهم  وبالتالي  اليومية،  التحاليل  عدد 

من  التحاليل.  نتائج  انتظار  مدة  تقليص  في 
الموقتة  بالحكومة  الصحة  وزير  وجه  جانبه، 
التأهب  حالة  برفع  عقوب  سعد  الدكتور 
والطوارئ في المستشفيات العامة والتعليمية 
والقروية والمراكز التخصصية بالمدن والقرى 
السيئ  الطقس  لموجة  تحسبًا  والبلديات؛ 

الشرقي،  الشمال  مناطق  لها  تتعرض  التي 
على  وشدد  غزيرة.  أمطار  تتساقط  حيث 
ضرورة تطبيق خطة الدولة لمجابهة الكوارث 
الطبيعية والسيول، ورفع درجة االستعداد في 
المعدات  جاهزية  من  والتأكد  المواقع،  جميع 
الطبية المطلوبة لمواجهة أي طارئ، وتفعيل 
الطبية  للعناصر  المباشر  االستدعاء  خطة 
حالة  في  المعدات  على  العاملين  ولألفراد 
الطوارئ، حسب بيان إدارة اإلعالم في الوزارة 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على 

الثالثاء. »فيسبوك«، 
المجلس  رئيس  التقى  بنغازي،  وفي 
الصقر  المهندس  للبلدية،  التسييري 
منظمة  من  وفدًا  األربعاء،  بوجواري،  عمران 
ضم  المتحدة،  لألمم  التابعة  »يونسيف« 
ليبيا محمد  المنظمة في  الصحة عن  مسؤول 
بالمنظمة  والتغذية  الصحة  ومسؤول  يونس، 

في ليبيا محمد بوغالية، ومسؤول التعليم عن 
الوفد  واطلع  فرح.  إبراهيم  ليبيا  في  المنظمة 
الخدمات  إدارة  الذي حضره مدير  اللقاء  خالل 
ومراقب  الكاديكي،  ناصر  بنغازي  الصحية 
مصطفى  بنغازي  والتعليم  التربية  شؤون 
بنغازي،  مدينة  في  األوضاع  على  الدرسي، 
ومراكز  عيادات  عشر  زيارتهم  بعد  خاصة 
صحية في المدينة، ووقوفهم على آلية العمل 
وغيرها  تخزينها  وكيفية  التطعيمات  ومتابعة 
من برامج الرعاية الصحية في المدينة، حسب 
بيان منشور على صفحة بلدية بنغازي بموقع 

»فيسبوك«.
الصحة  »إشادة« مسؤول  إلى  البيان  وأشار 
في  والجودة  االنظباط  بمستوى  باليونسيف 
مرافق الرعاية الصحية األولية بمدينة بنغازي، 
دور  بالمنظمة  التعليم  مسؤول  »ثمن«  فيما 
البلدية في دعم القطاعات الخدمية بالمدينة.

مكتب منظمة الصحة العالمية في 
ليبيا يسلم المركز الوطني لمكافحة 

األمراض فرع طبرق مشغالت 
تحاليل لجهاز الكشف عن »كورونا«

متعمد  حريق  لحادث  تعرضها  أعقاب  في 
مؤخرًا، هب شبان ليبيون من مختلف مناطق 
الواقعة  الطبيعية  مافو  بحيرة  إلى  البالد، 
المنطقة  إحياء  إلعادة  أوباري،  رمال  ببحر 
من  وغيرها  فيها  النخيل  أشجار  تعرض  بعد 

األشجار إلى حريق.
شباب  شارك  حتى  الحريق،  وقع  أن  وما 
تجميل  إعادة  في  البالد،  مناطق  مختلف  من 
البحيرات  أجمل  من  تعد  التي  المنطقة 
مقصدًا  باعتبارها  إليها  وينظر  الطبيعية 
للسياحة. جهد الشبان تركز على إعادة اللون 
آبار  إلى حفر  باإلضافة  المنطقة،  إلى  األخضر 

بالقرب منها على مدار أيام عدة.
للرحالت  الليبية  المجموعة  مدير  يقول 
سمعنا  »بعدما  لـ»الوسط«:  الوليدي  سمير 
جدًا  كبيرة  بصدمة  شعرنا  البحيرة  بحريق 
أجل  من  معًا  المشاركة  وقررنا  العمل،  لهذا 
تأهيل  إعادة  يتم  حتى  شيء  أي  تقديم 
بحملة  القيام  في  بالتفكير  وبدأنا  المكان، 

البحيرة«. حول  للتشجير 
طرابلس  من  الشباب  »تنادى  وأضاف: 
وتجمعنا  والزاوية،  وسبها  ومصراتة  وهون 
صحرواية  سيارة  عشرة  إحدى  نحو  في 
لمدة  هناك  وخيمنا  البحيرة  إلى  وتوجهنا 
أسبوع، قمنا خالله بحفر بئر ماء من أجل ري 
النخيل  أشجار  من  عددًا  غرسنا  كما  الشجر، 
باسم  البئر  تسمية  وتمت  األخرى،  واألشجار 

بئر فزعة مافو«.
الليبية  المنظمة  رئيس  قال  جانبه،  من 
»حقيقة  اجحيدر:  ناصر  السياحية  للرحالت 
من  مافو  لبحيرة  حدث  لما  جدًا  موسف  شيء 
وهذه  البحيرة،  حرق  في  تمثل  وتخريب  عبث 
بحيرات  عدة  وهناك  األولى،  المرة  ليست 
فادحة  والخسائر  الموقف  لهذا  تعرضت 
فرار  الحرائق  هذه  على  وترتب  وكبيرة،  جدًا 
هجرتها  وقت  تمر  التي  المهاجرة،  الطيور 
الحيونات  بعض  وجدنا  كما  البحيرة،  على 
وعلينا  لألسف،  احترقت  وقد  البرية  والطيور 
ولها  كبيرة،  ثروة  البحيرة  هذه  أن  ندرك  أن 
الموجودة  الجواهر  من  وتعد  عظيمة  قيمة 
للعالم  قبلة  أنها  كما  الليبيبة،  الصحراء  في 

السياحة«. في 
هذا  »أزور  الحمرواني:  الحميد  عبد  ويقول 
الشديد  باألسف  وشعرت  عام،  كل  المكان 
هذه  حرق  يتم  لماذا  نعلم  وال  حدث،  لما 
من  وليست  اهلل  صنع  من  هي  التي  البحيرة 
عليها  المحافظة  فعلينا  وبالتالي  البشر،  جهد 
رجال  فهناك  هلل،  الحمد  ولكن  بها،  العبث  ال 

من  الجميل  شكلها  إعادة  حاولوا  خيرون 
جديد«. بدوره، قال مدير مكتب السياحة بني 
الهيئة  من  والمكلف  الناكوع،  اهلل  عبد  وليد 
الوفاق  لحكومة  التابعة  للسياحة  العامة 
تكليفنا  تم  »لقد  المشكلة:  بمتابعة  الوطني، 
لجنة  قبل  من  البحيرة  وضع  على  بالوقوف 
البحيرة  زيارة  وتمت  الغرض،  لهذا  مشكلة 
نقاط  بعدة  أوصينا  وقد  عنها،  تقرير  وإعداد 
في  السياحية  للشرطة  نقاط  إقامة  منها: 
دوريات  تسيير  جانب  إلى  البحيرات  منطقة 
وجود  ضرورة  من  البد  وكذلك  المنطقة  في 
األمنية  والجهات  اآلثار  مصلحة  من  موافقة 
قوائم  وإعداد  البحيرات  زيارة  في  للراغبين 

لكل من يدخل البحيرة من األشخاص«.
وقال مدير جهاز الشرطة السياحية أوباري، 
مكتب  إن  الحبيب،  سالم  القادر  عبد  العقيد 
اإلمكانات من  إلى  بالمنطقة »يفتقر  الشرطة 
سيارات ونقاط تفتيش واألجهزة التي تسهل 
العمل من اتصاالت، وغيرها، والبد من دعم 
والمواقع  اآلثار  حماية  أجل  من  الجهاز  هذا 

العبث«. األثرية من 
بيه،  بنت  بلدية  عميد  قال  جانبه،  من   
من  وفد  تشكيل  تم  إنه  العزيز،  عبد  عمر 
جانب  إلى  بها،  الشرطة  ومركز  البلدية 
والمشايخ،  واألعيان  أوباري،  السياحة  مكتب 
أن  إلى  وأشار  جرى.  ما  حقيقة  على  للوقوف 
وتم  المنطقة،  زار  الجهات  تلك  كل  وفدًا من 
وصفها  التي  بالواقعة  رسمي  محضر  تحرير 
بأنها عمل تخريبي ترتب عليه أعمال تخريب 
مصدر  تعد  التي  النخيل  ألشجار  وخاصة 
العزيز  عبد  وطالب  الناس.  من  لكثير  رزق 
المواقع  تلك  بإيالء  الرسمية  المؤسسات 
ملك  إنها  قائاًل  الكافي،  االهتمام  السياحية 
وحدها،  لليبيا  ملكًا  وليست  كله  للعالم 
موضحًا أن السائحين يأتون لزيارتها من كل 

فيها. الطبيعية  بالمناظر  لالستمتاع  مكان 
وقال رئيس لجنة األزمة بمنطقة قبرعون، 
أسفر  بالبحيرة  العبث  إن  سالم،  علي  محمد 
وبالتالي  المثمرة،  النخيل  أشجار  إتالف  عن 
من  األماكن  تلك  حماية  الليبية  الدولة  على 
المخربين. كما طالب  التخريب وأيادي  أعمال 
بخاري  صالح  أوباري  السياحة  مكتب  مدير 
أجل  من  واآلثار  السياحة  شرطة  دور  بتفعيل 

البالد. أنحاء  المواقع في مختلف  حماية تلك 
الجنوب  نادي  رئيس  يقول  الختام،  وفي 
»لقد  شيوه:  عمران  الصحراوية  للرحالت 
من  تعتبر  التي  البحيرة  بهذه  العبث  تم 
السائحون  كان  التي  أوباري  رمال  بحر  معالم 
العالم للتمتع  إليها من مختلف بقاع  يتجهون 
لبعض  رزق  مصدر  أنها  جانب  إلى  بها، 

العائالت من خالل إنتاج وبيع التمور«.

مبادرة شبابية في الجنوب إلعادة إحياء 
بحيرة »مافو« بعد تعرضها لحريق

سبها - رمضان كرنفوده

● ليبيان خالل تجميل منطقة بحيرة مافو

بمشاركة من مختلف مناطق البالد
التواجد الروسي في صدارة الملفات..

قراءة في خطة الرئيس األميركي املنتخب إزاء امللف الليبي
بايدن،  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  يتسلم 
من  مجموعة  رسميًا،  تقلده  من  األول  اليوم  في 
الليبي،  الصراع  منها  للحدود،  العابرة  التحديات 
السابق  سلفه  سياسات  تعيد  أمنية  قضية  وهي 
البالد  تارًكا  اليمنى،  ذراعه  كان  لما  أوباما  باراك 
انخراط  على  قوية  مؤشرات  قدم  بينما  للفوضى، 
البحر  جنوب  الروسي  التواجد  تقويض  في  أوسع 

المتوسط.
المشتغلين  إلى  تبادر  ما  سرعان  بايدن  وبفوز 
بأزمة ليبيا سؤال عما يمكن أن تتوقعه البالد من 
المستقبل  في  »الديمقراطيين«  إلى  الملف  عودة 
ويرى  بشأنه؟  الدولية  الخالفات  إلنهاء  القريب 
امتدادًا  ستكون  بايدن  سياسات  أن  البعض 
مدى  فعلى  أوباما.  باراك  السابق  الرئيس  لمسلك 
الرئيس  نائب  منصب  الرجل  شغل  سنوات   8
الحرب  داعمي  من  وكان  األسبق،  الديمقراطي 
القذافي،  معمر  اغتيال  إلى  أدت  التي  ليبيا  على 
وخلفت انهيارًا للدولة في جميع مناحي الحياة مع 
تحقيق  حتى  للبقاء  األبيض  البيت  تخطيط  عدم 
مأساوية  خسارة  في  الحقًا  تسبب  ما  االستقرار 
ألربعة دبلوماسيين أميركيين في بنغازي في العام 
2012. ال سيما وأنه اختار أعضاء فريق حملته من 
مناصب  لشغل  المرشحين  من  أو  السابقة  اإلدارة 
سوزان  ضمنهم  ومن  الخارجية.  الشؤون  بوزارة 
رايس التي كانت تمثل الواليات المتحدة في األمم 
العبًا  كانت  كما   .2013 إلى   2009 من  المتحدة 
رئيسيًا في تمرير قرار التدخل الدولي في ليبيا في 
القومي  األمن  األمن، بمساعدة مستشارة  مجلس 
سامانثا باور التي خلفتها في األمم المتحدة وتحت 

قيادة هيالري كلينتون.
وبينما بدأ يخطط لإلعالن عن خياراته للمناصب 
الوزارية في يوم الشكر المصادف 26 نوفمبر، تبدأ 
يوم  ظهر  في  المنتخب  للرئيس  الجديدة  الوالية 

20 يناير بحسب دستور الواليات المتحدة.
يعتبر  ذلك  فإن  المراقبين،  لبعض  بالنسبة  أما 
أن  المنتخب،  األميركي  للرئيس  يمكن  ميزة 
يستغلها بعدما أصبح أكثر إلمامًا بتفاصيل األزمة 
كيفية  وفي   2011 العام  اندالعها  منذ  الليبية 
شهد  الذي  الملف  مع  األميركية  اإلدارة  تعامل 
اهتمام  عدم  ترامب  دونالد  والية  بدايات  خالل 
كبير، وتميزه بالمواقف الدبلوماسية الغامضة فلم 
يتحرك إال أخيرًا بعدما الحظت دوائر صناعة القرار 
روسيا  بين  ليبيا  بشأن  دولية  تفاهمات  حدوث 
وتركيا. بل لم يظهر ترامب عدم اهتمامه العميق 
على  السفر  على  قيودًا  فرض  عندما  إال  بأفريقيا، 
دول معينة، منها ليبيا، بينما يخطط خلفه بايدن 
إللغاء حظر السفر من عديد الدول اإلسالمية مثل 
ما  وفق  واليمن  وسورية  والصومال  وليبيا  إيران 

نقلت وسائل إعالم أميركية.
ومن األرجح أن يستفيد بايدن كثيرًا من الزخم 
الدبلوماسي الذي خلفه النشاط الدؤوب للمبعوث 
ستيفاني  باإلنابة  وخليفته  سالمة  غسان  السابق 
أطلقت  بعدما  المتحدة  األمم  بعثة  في  ويليامز 
تسوية  عملية  لبدء   2018 العام  منذ  محاوالت 
سياسية قوضتها قوى دولية وحولتها دول أجنبية 
القوى  لمنافسة  بالوكالة  حرب  إلى  بتدخالتها 
اإلقليمية األخرى قبل أن تسهم الضغوط األميركية 
الليبي  الحوار  تونس  األرضية الحتضان  توفير  في 
أوروبية  حكومات  من  بمساعدة  وذلك  الليبي،   -
مهدت التفاق حول معايير اتفاق وقف إطالق النار 
وترحيل المقاتلين األجانب، واستئناف إنتاج النفط، 
وفي  انتخابات.  وإجراء  جديدة  حكومة  وتشكيل 
المتحدة  الواليات  اهتمام  خبراء  يرجح  اإلطار  هذا 
متعددة  للجهود  السياسي  الدعم  بتقديم  أكثر 
األطراف، فيما ينتظر إعادة فتح السفارة األميركية 
في طرابلس، بعد أن أجبرتها التوترات األمنية على 

نقل دبلوماسييها إلى مالطا ثم تونس.
أن  من  مخاوف  األميركي  الكونغرس  ويبدي 
ليبيا يمكن أن يخلق  استمرار وتصعيد الحرب في 
فرصة لتنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« اإلرهابي 
للظهور مرة أخرى وشن الهجمات. لذا يعتبر إرساء 
االستقرار في ليبيا أمرًا حاسمًا ألمن ليبيا نفسها 

والواليات المتحدة وعديد القوى األجنبية األخرى.

مشروع  بتقديم  يعجل  لم  الهاجس  هذا  لكن 
قانون لتحقيق االستقرار في ليبيا ولتهدئة الصراع 
المساعدات  الضعيفة وتقديم  المجتمعات  وحماية 
داخل  اللجان  في  معطاًل  يزال  ال  إذ  اإلنسانية. 
 11 في  تقديمه  منذ  األميركي  النواب  مجلس 
أن  على  القانون  مشروع  وينص   .2019 أكتوبر 

»العملية السياسية فقط هي التي يمكن أن تؤمن 
مستقرة  ليبيا  وتضمن  المتحدة،  الواليات  مصالح 
السالم  وتوفر  اإلرهاب  خطر  من  وتقلل  وموحدة، 
المشروع  خصص  كما  الليبي«.  للشعب  والفرصة 
والتجاوزات  الروسي  التدخل  لمعالجة  كبيرًا  حيزًا 

الروسية فى ليبيا بشقيها العسكري واالقتصادي.
األخير من  الشق  التركيز على  يعاد  أن  ويرتقب 
مشروع القانون خالل عهد الرئيس المنتخب، فمنذ 
موسكو،  نوايا  في  شكوكه  تزايدت   2011 العام 
الروسي  للرئيس  الخارجية  السياسة  وانتقد 
آخرها  وكان  مناسبات،  عدة  في  بوتين  فالديمير 
وصف روسيا بأنها »أكبر تهديد للواليات المتحدة 
الرئاسية  المناظرات  خالل  الحالي«  الوقت  في 

األميركية للعام 2020.
تحرير  ورئيس  الدولية  العالقات  خبير  ويعود 
تفاصيل  إلى  لوكيانوف،  فيودور  »روسيا«،  مجلة 
بوتين  بمنح  تقضي  التي   2011 في  بايدن  خطة 
وظيفة كأمين عام للناتو. ووفًقا للوكيانوف، خالل 
موسكو  إلى  ألوباما  مبعوًثا  بصفته  بايدن  زيارة 
بوتين  على  يعرض  أن  عليه  كان   ،  2011 العام 
المرموق  المنصب   ، آنذاك  الروسي  الوزراء  رئيس 
في التحالف ، مقابل التدخل العسكري الروسي في 
في  العسكري  التدخل  عارضت  روسيا  لكن  ليبيا. 
بايدن  زيارة  الذي حدث بعد وقت قصير من  ليبيا 

المتحدة  الواليات  تعثر  ومع   .2011 العام  في 
ترشيح  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  في  وروسيا 
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى 
األميركية  إلى  مؤقتا  البعثة  واجبات  أوكلت  ليبيا 
وفق  موسكو  تناسب  ال  والتي  وليامز،  ستيفاني 

أوساط دبلوماسية روسية.
حول  المتحدة  والواليات  روسيا  بين  الخالف 
لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  ترشيح 
الجديدة  األميركية  اإلدارة  مع  ليبيا  إلى  المتحدة 
قد يأخذ أولويات سياسة بايدن إن لم يتم التوصل 
إلى خليفة لوليامز بعد ملتقى تونس، بيد أن أكثر 
الروسي في  التواجد  احتواء  ما سيعمل عليه الحًقا 

ليبيا.
جريدة  مع  نورالند  للسفير  مقابلة  ففي 
نوفمبر   8 يوم  نشرت  الروسية،  »كوميرسانتا« 
»من  إنه  قال  »فاغنر«،  مرتزقة  إلى  إشارته  في 
في  دور  أي  تلعب  ال  روسيا  بأن  االعتقاد  السخف 
تجارية  لموسكو مصالح  بالطبع،  المتوسط،  البحر 
ونحن  المنطقة،  في هذه  أخرى مشروعة  ومصالح 
المجاالت«.  هذه  في  الطبيعي  للتفاعل  مستعدون 
خليفة  المشير  مع  أميركي  حوار  وجود  يخفِ  ولم 
مع  وكذلك  العامة،  القيادة  قوات  قائد  حفتر 
مثل  ليبيا،  شرق  في  أخرى  رئيسية  شخصيات 

المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
الليبية  األطراف  أعلنت  أن  بعد  »واآلن  ويقول: 
وقف إطالق النار، نأمل أن يلعب الجنرال حفتر دورًا 
بناًء في تشكيل ليبيا الجديدة، وتحقيق أهدافه من 
خالل الحوار تحت رعاية األمم المتحدة. إنني على 
محاولة  أي  سترفض  الليبية  األطراف  أن  من  ثقة 

إلعادة إشعال الصراع العسكري«، وفق تقديره.
سحب  ضرورة  على  شدد  ذلك،  ولتحقيق 
البالد،  من  األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  جميع 
تزعزع  التي  الروسية  »فاغنر«  شركة  فقط  وليس 
يرى  التركي،  العسكري  التدخل  وعن  االستقرار. 
وخلق  التوازن  استعادة  على  »ساعد  أنه  السفير 
الجارية،  السياسية  للمفاوضات  المالئمة  الظروف 
الجزء  من  محتملة  هجمات  من  المخاوف  لكن 
الشرقي من ليبيا ال تزال قائمة، ال سيما بالنظر إلى 

حجم وجود شركة فاغنر العسكرية«.
سيستمر  المخاوف،  هذه  تهدئة  يتم  أن  وإلى 
صدى قضية إبقاء القوات التركية في مكانها لدى 
بعض األطراف الليبية، وفق قوله. وبين السفير أن 
الوضع في ليبيا غير مستقر »ويجب علينا جميعًا - 
العبين خارجيين وداخليين - أن نعمل معًا لتعزيز 
تقدم ونجاح المنتدى الليبي للحوار السياسي، الذي 
على  والسالم  لالنتخابات  الطريق  خارطة  سيحدد 

المدى الطويل«.

●  مركبة تتبع األمن المركزي في بنغازي.

●  الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن

الوسط - عبد الرحمن أميني

شبح سياسات باراك أوباما 
يعود مع تمكن نائبه جو بايدن 
من الوصول إلى البيت األبيض

الكونغرس يبدي مخاوف من أن استمرار 
وتصعيد الحرب يمكن أن يخلق 

فرصة لتنظيم »الدولة اإلسالمية«



محليات 05
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
السنة اخلامسة

العدد 260
12 نوفمبر 2020 م اخلميس

26 ربيع األول 1442 هــ

قبل يومين من وقوع الحادث، حاول مسلحون خطف 
ابنة حنان البرعصي، ووفق شهود، أجبر المسلحون 
»الفرش«  بطريق  سيارتها  من  النزول  على  االبنة 
أطلقوا  أن  بعد  ببنغازي،  فينيسيا  منطقة  في 
رصاصتين في الهواء لترهيبها. وأوضح أحد الشهود 
حاملين  ملثمين  غير  شباب  أربعة  أن  لـ»الوسط« 
أسلحة نزلوا من سيارة دفع رباعي، وقاموا بجر الفتاة 
وهي تصرخ »يبو يقتلوني«. وكتبت البرعصي بعدها 
على صفحتها الشخصية بموقع »فيسبوك«، أن مَن 
)القيادة  الجيش  إلى  ينتمون  ابنتها  خطف  حاولوا 

العامة(، وأن ما حدث لن يخيفها.
الالفت أن وقوع هذه الجريمة تزامن مع تقديم 
المحكمة الجنائية الدولية تقريرها العشرين المقدم 
األمن  مجلس  إلى  بها  العام  المدعي  مكتب  من 
إلى  أشار  الذي  حاليًا،  ليبيا  في  الوضع  عن  الدولي 
من  قوات  بأن  تفيد  بها  موثوق  »معلومات  تلقيه 
)قوات  الليبي  الوطني  بالجيش  مرتبطة  ترهونة 
بما  خطيرة  جرائم  بارتكابها  ادعى  العامة(  القيادة 
والنهب  القسري  واالختفاء  والخطف  القتل  ذلك  في 

وتدمير الممتلكات«.

أعيان وحكماء قبيلة البراعصة
من جانبهم، طالب أعيان وحكماء وعقالء وشباب 
اغتيال  قضية  »مالبسات  بكشف  البراعصة  قبيلة 
الجناة  على  والقبض  البرعصي  حنان  المحامية 
معهم  والتحقيق  فورًا«  العامة  للعدالة  وتقديمهم 
مساء  أصــدروه،  بيان  وفق  بنغازي،  مدينة  خــارج 
في  وجاء  البالد.  شرق  البيضاء  مدينة  في  األربعاء، 
أيادي  »طالتها  البرعصي  حنان  المحامية  أن  البيان 
والعصابات  الميليشيات  قبل  من  والخيانة  الغدر 
أجلها  التي قدمنا من  بنغازي،  اإلجرامية في مدينة 
األمن  يعم  أن  أجل  من  شهداء،  أبناءنا  )بنغازي( 

واألمان واالستقرار« في المدينة.
قبيلة  وشباب  وعقالء  وحكماء  أعيان  وطالب 
ووزارة  الليبي  للجيش  العامة  »القيادة  البراعصة 
على  والتحري  بالبحث  األمنية  واألجهزة  الداخلية 
بأقسى  ومعاقبتهم  البشعة  الجريمة  هذه  مرتكبي 
أنواع العقوبات«. كما طالبوا »القيادة العامة بإعادة 
إلى  إياها  داعين  بنغازي«،  مدينة  تأمين  في  النظر 
الميليشيات  على  والقضاء  حديد  من  بيد  »الضرب 
قبل  النساء  دماء  استباحت  التي  والقبلية  اإلجرامية 
الرجال والخطف والتعذيب والقتل« وفق نص البيان.

وقال أعيان وحكماء وشباب قبيلة البراعصة إنهم 
دولة  قيام  أجل  من  إال  الكرامة  »عملية  دعموا  ما 
يرضوا  لن  أنهم  مؤكدين  والقانون«،  المؤسسات 
وتقديمهم  المجرمين  هــؤالء  على  بالقبض  »إال 
أنهم لن يرضوا  أيضًا  والقصاص«. وأكدوا  للعدالة 
»بأي حلول أخرى أو مماطلة في الكشف عن القضية 
وبشكل عاجل«، مطالبين »بالتحقيق مع الجناة خارج 
البيان  هو  »هذا  أن  إلى  منبهين  بنغازي«،  مدينة 

الوحيد الذي يمثل قبيلة البراعصة«.

تعليق من المشير خليفة حفتر
خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد  دان  بدوره، 
بحياة  أودى  الذي  اآلثم«  »االعتداء  األربعاء،  حفتر، 
على  مشددًا  البرعصي،  حنان  الحقوقية  الناشطة 
الجناة، وتقدم  للقبض على  الجهود  ضرورة تكثيف 

بالعزاء إلى أهلها وذويها.
باسم  الناطق  صفحة  على  منشور  بيان،  وأشار 
المسماري  أحمد  اللواء  العامة  القيادة  قــوات 
حفتر  المشير  عقد  إلى  »فيسبوك«،  موقع  على 
رئيس  العامة  األركان  رئيس  مع  مطواًل  اجتماعًا 
عبدالرازق  الفريق  بنغازي  العليا  األمنية  اللجنة 
الموقتة  بالحكومة  الداخلية  ووزيــر  الناظوري، 
تكثيف  ضــرورة  على  مشددًا  بوشناف،  إبراهيم 
من  بيد  و»الضرب  الجناة  على  للقبض  الجهود 
حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن 

والمواطن«.
وأكد المشير حفتر أن »كل اإلمكانات المطلوبة 
األجهزة  تصرف  تحت  توضع  ســوف  ذلــك  إلنجاز 
األمنية«، مشددًا على أنه »ال يوجد أحد فوق القانون 
أو يدعي أن لديه نفوذًا يمكنه من القيام بتجاوزات، 
الوطن والمواطن  أمن  يأتي بجرم يهدد  فكل مَن 

يجب القبض عليه ومحاسبته«.

البعثة األممية
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  ودانــت 
علمًا  »أخــذت  أنها  إلى  مشيرة  البرعصي،  مقتل 
في  بالشروع  الشرق  في  المختصة  السلطات  بقرار 
تحقيق سريع وشامل في مقتلها. وتدعو البعثة إلى 
تقديم الجناة على الفور إلى العدالة«. ووصف بيان 
أشد  »من  بأنها  البرعصي  الثالثاء،  األممية،  البعثة 
المجاهرين بانتقاد الفساد وإساءة استخدام السلطة 
وانتهاكات حقوق اإلنسان«، معتبرة أن مقتلها دليل 
»على التهديدات التي تواجهها المرأة الليبية التي 

تتجرأ على المجاهرة برأيها«.
السيدة  »مقتل  أن  األممية  البعثة  وذكـــرت 
البرعصي تذكير قوي لمن في موقع المسؤولية من 
والتوصل  جانبًا  خالفاتهم  وضع  بضرورة  الليبيين 
أمدها من  التي طال  لألزمة  إلى حل شامل  بسرعة 
الحالة  وإنهاء  والمساءلة  العدالة  استعادة  أجل 

السائدة المتسمة باإلفالت من العقاب«.
للمحامين  العامة  النقابة  اعتبرت  جهتها،  من 
»عماًل  البرعصي  حنان  الحقوقية  الناشطة  اغتيال 
خاصة  الموقتة،  الحكومة  محملة  وجبانًا«،  ممنهجًا 
وزارتي الداخلية والدفاع، مسؤولية ما »حدث ويحدث 
اإلنسانية،  جبين  لها  يندى  مؤسفة  تطورات  من 
وأشــار  ليبية«.  وسيدة  ليبي  رجــل  لكل  وتسيء 
بـ»التحرك  وصفه  ما  إلى  النقابة،  عن  صادر  بيان 
المنطقة  في  األمنية  لألجهزة  والمثير«  الالفت 

مجلس  اإلثنين،  »استدعاؤهم،  وآخرها  الشرقية، 
صوت  بإسكات  ومطالبتهم  الفرعية  بنغازي  نقابة 
المحامية المغدورة«، الفتًا إلى أن النقابة »تمسكت 
وطالبت باتباع الطرق القانونية الالزمة في المسائل 

التأديبية«.
وتابع البيان: »إال أننا فوجئنا بخبر اغتيالها )حنان 
البرعصي( وامتداد يد الغدر واإلجرام إليها قي قلب 
مدينة بنغازي«، وطالبت النقابة مكتب النائب العام 
وعموم السلطة القضائية بـ»كشف الحقيقة وإظهار 
وتقديمهم  المتورطين  ومحاسبة  التحقيقات  نتائج 
التحقيقات  »سير  متابعتها  مؤكدة  للعدالة«، 

ومالحقة الجناة مهما طال الزمن«.
وأكد البيان أن هذه »الجريمة البشعة لن تسكت 
صوت المحامين الصادحين بالحق والمدافعين عن 
أن  على  مشددة  والمقهورين«،  الضعفاء  حقوق 
قيد  تمس  لن  األفــواه  وتكميم  الترهيب  »سياسة 
أنلمة من عزائم )....( المحامين المتمسكين بالحق، 

وعن الحق مدافعين«.

باشاغا: جريمة نكراء
وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، 
الرأي  وأصحاب  الحقوقيين  »اغتيال  إن  الثالثاء، 
من  مشين  وشكل  نكراء  جريمة  األفــواه  وتكميم 
أشكال االستبداد ومحاولة يائسة لوأد األمل في قيام 

دولة مدنية ديمقراطية«.
بموقع  حسابه  على  تغريدة  عبر  باشاغا،  وقدم 
»تويتر«، تعازيه إلى أهل البرعصي وزمالئها، متمنيًا 

الرحمة والمغفرة لها.

بوشناف يقدم التعازي
بالحكومة  الداخلية  ــر  وزي وجــه  المقابل،  في 
الثالثاء،  بوشناف،  إبراهيم  المستشار  الموقتة، 
للوصول  والبحث  التحري  بتكثيف  األمنية  األجهزة 
البرعصي  محمد  حنان  المحامية  بمقتل  للمتهمين 
وتقديمهم للعدالة على هذه الفعلة النكراء«، مقدمًا 
وبحسب  وزمالئها.  الفقيدة  وذوي  ألسرة  تعازيه 
بالحكومة  الداخلية  وزارة  نشرته  الــذي  الكتاب 
الموقتة، عبر صفحتها على »فيسبوك«، فإن بوشناف 
وجه كتابه إلى كل من مديرية أمن بنغازي واإلدارة 
العامة للبحث الجنائي وجهاز مكافحة الجريمة وجهاز 

المباحث الجنائية.

منظمة العفو الدولية
كما دانت منظمة العفو الدولية اغتيال البرعصي 
العربية  المسلحة  »الــقــوات  داعية  بنغازي،  في 
قتل  عملية  في  عاجل  بشكل  التحقيق  إلى  الليبية 
واعتبرت  العدالة«.  إلى  المسؤولين  وتقديم  حنان 
بموقع  حسابها  على  تغريدات  عدة  في  المنظمة، 
»تويتر«، أن اغتيال حنان دليل على »المخاطر التي 
بالحديث  يقمن  الالتي  ليبيا  في  النساء  تواجهها 
اإلساءات  من  موجة  ويواجهن  سياسية،  أمور  في 
من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  والتهديدات 

دون أي تحقيق«.
وقالت المنظمة إن حنان »دأبت على انتقاد عدد 
في  المسلحة  بالمجموعات  المرتبطين  األفراد  من 
شرق البالد«، ما أدى إلى »تلقيها عدة تهديدات بما 
قولها.  حسب  والبنتها«  لها  بالقتل  التهديد  فيها 
أعلنت حنان  لمقتلها،  السابق  اليوم  وأضافت: »في 
القائد  نجل  صدام«،  فساد  عن  فيديو  نشر  عزمها 

العام للجيش المشير خليفة حفتر.

السفارة األميركية
في  األميركية  المتحدة  الواليات  سفارة  أما 
إسكات  مع  التسامح  ينبغي  »ال  أنه  فأكدت  ليبيا 
خلفية  على  وذلك  السلميين«،  النشطاء  أصوات 
تفيد  التي  اإلعالمية«  بـ»التقارير  وصفته  ما 
البرعصي،  حنان  الحقوقية  الناشطة  باغتيال 
الليبية على »التحقيق في جريمة  السلطات  وحثت 
إلى  عنها  المسؤولين  جميع  وتقديم  هذه،  القتل 
بقلق  »نشعر  بيان:  في  السفارة  وقالت  العدالة«. 
التي تفيد  التقارير اإلعالمية  بالغ ونتابع عن كثب 
بهمة  سعت  التي  البرعصي،  حنان  المحامية  بأن 
اليوم  ُقتلت  قد  ليبيا،  في  الفساد  لمحاربة  ونشاط 
»التزامها  السياق،  هذا  في  مؤكدة  بنغازي«،  في 
فيهم  بمن  الليبيين،  لجميع  بالسماح  القوي 

يتعلق  فيما  آرائهم  عن  بالتعبير  والشباب  النساء 
»جريمة  أن  على  وشــددت  بلدهم«.  بمستقبل 
إنشاء حكومة تكون  البشعة« تؤكد »أهمية  القتل 
السماح  عن  بــداًل  الليبي  الشعب  أمــام  مسؤولة 
ليبيا«،  مستقبل  بإمالء  الغاشمة  والقوة  للفساد 
وقالت: »مع التوصل لحل سياسي للصراع في ليبيا، 
المدنيين  على  االعتداء  عهد  اآلن  ينتهي  أن  يجب 
األبرياء بين مفقود وقتيل«. من جهة أخرى، أعربت 
بأن  تفيد  التي  التقارير  بشأن  »قلقها  عن  السفارة 
بنغازي  من  المسافرين  الجوية  الخطوط  ركــاب 
بعد  قانوني  غير  بشكل  ُاحتجزوا  قد  طرابلس  إلى 
التجارية  الرحالت  أولى  إحدى  متن  على  وصولهم 

التي تم استئنافها بين الشرق والغرب«.

السفير األلماني: عملية اغتيال جبانة
أوفتشا،  أوليفر  ليبيا،  لدى  األلماني  السفير  وعبر 
في  الجبانة«  »االغتيال  عملية  من  صدمته  عن 
بنغازي. وقال السفير، عبر تغريدة على حسابه بموقع 
الجبانة  االغتيال  »تويتر«: »صدمت وروعت بعملية 
اليوم لحنان البرعصي في شارع مفتوح في بنغازي. 
أفكارنا مع عائلتها وأصدقائها«. وشدد على ضرورة 
»األصوات  أن  مؤكدًا  المسؤولية«،  الجناة  »تحميل 
من  تعمل  التي  البرعصي(،  )حنان  مثلها  القوية 
المرشد  لليبيا ستبقى  أجل مستقبل مفعم بالسالم 

لتعاوننا«.
اغتيال  ليبيا،  في  الكندية  السفارة  دانــت  كما 
الخالف  إلنــهــاء  التوحد  ــى  إل داعــيــة  البرعصي، 

الكندية  السفارة  وأعادت  العقاب«.  من  و»اإلفالت 
على »فيسبوك«، مشاركة بيان بعثة األمم المتحدة 

للدعم في ليبيا الذي دان فيه عملية االغتيال.
وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بليبيا، عن 
»شديد إدانتها واستنكارها« لواقعة اغتيال الناشطة 
الثالثاء،  ظهر  البرعصي،  حنان  والمحامية  النسائية 
»بعد تعرضها لوابل من الرصاص عقب نزولها من 
سيارتها بشارع العشرين وسط مدينة بنغازي، من 
أن  مؤكدة  القانون«،  عن  خارجين  مسلحين  قبل 
اغتيال البرعصي »عمل إجرامي شنيع« ويمثل »أبشع 

أشكال اإلرهاب المسلح« لقمع حرية الرأي والتعبير.
البرعصي  إن  األربعاء،  بيان  في  اللجنة  وقالت 
للفساد  المناهضة  وتصريحاتها  بتدويناتها  عرفت 

البالد، مطالبة  وانتهاكات حقوق اإلنسان في شرق 
النائب العام بفتح تحقيق شامل في الواقعة  مكتب 

وضمان مالحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
»البرعصي«  استهداف  أن جريمة  اللجنة  وأكدت 
انتهاك صارخ لحرية الرأى والتعبير، وكذلك انتهاك 
وخرق واضح لإلعالن العالمي لحماية المدافعين عن 
الجمعية  قرار  بموجب  أقرته  الذي  اإلنسان،  حقوق 
 9 في  المؤرخ   53/144 المتحدة  لألمم  العامة 
بالحقوق  الخاص  الدولي  وللعهد   ،1998 ديسمبر 
قرار  بموجب  اعتمد  ــذي  ال والسياسية  المدنية 
)د21-(  ألف   2200 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

المؤرخ في 16 ديسمبر1966.
يستهدف  الجبان«  »العمل  هذا  أن  أكدت  كما 
تكريس ثقافة تكميم األفواه وقمع الحريات وحرية 
عن  المدافعة  األصــوات  وإسكات  والتعبير  الــرأي 
في  والفساد،  للجريمة  والمعارضة  اإلنسان  حقوق 
بمسار  ليبيا  به  تمر  الذي  الحساس  الوقت  هذا 
وصلت  لما  ومؤشر  والعنف،  الحرب  وإنهاء  السالم 
وإجرام  تغول  من  اإلجرامية  »الجماعات  هذه  إليه 
وانتهاكات«، تتسع دوائرها يومًا بعد يوم في ظل 
القانون  سيادة  وانعدام  األمنية  الفوضى  »حالة 

والعدالة بمدينة بنغازي«.
الموقتة  الدخلية بالحكومة  اللجنة وزارة  وحملت 
الجريمة  هذه  حيال  الكاملة  القانونية  المسؤولية 
حماية  في  الذريع  للفشل  نظرًا  والنكراء«،  »البشعة 
المواطنين وممتلكاتهم من اعتداءات الخارجين عن 

القانون بمدينة بنغازي، بحسب البيان.
كما أعربت اللجنة عن بالغ قلقها واستيائها إزاء 
اإلعالميين  الفاعلين  ضد  المستمرة  االنتهاكات 
المدني،  المجتمع  ونشطاء  الحقوقيين  والنشطاء 
حيث يضطرون للعمل في بيئة تزداد خطورة يومًا 
تقديم  أو  كاميرا  حمل  مجرد  بات  »إذ  يوم،  بعد 
برنامج تلفزيوني أو كتابة مقال أو إدراج منشور على 
منصات التواصل االجتماعي أو الخروج في مظاهرات 
لدى  الشبهات  إلثارة  كافيًا  »سببًا  بالفساد،  منددة 
غالبية الجماعات المسلحة وخاصة منها المتطرفة«.

هيومن رايتس ووتش
في السياق نفسه، دعت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« الحقوقية األميركية، سلطات شرق ليبيا إلى 
إجراء تحقيق فوري، في حادث االغتيال الذي قالت إن 
دوافعه تبدو سياسية. وقالت المنظمة إن الناشطة 
الجماعات  انتهاكات  بجرأة  تنتقد  »كانت  الراحلة: 
المسلحة في شرق ليبيا، وقالت إنها تلقت تهديدات 

عدة بالقتل في األيام التي سبقت اغتيالها«.
أولى  باحثة  صالح،  حنان  عن  المنظمة  ونقلت 
رايتس  »هيومن  في  ليبيا  ــؤون  ش في  مختصة 
وضح  في  جريئة  محامية  قتل  »سيثير  ــش«:  ووت
جميع  في  الناشطين  لدى  الذعر  بنغازي  في  النهار 
أنحاء ليبيا. هذا القتل الوحشي هو إعدام بدم بارد. 
الطريقة الوحيدة إلنهاء دوامة العنف هذه هي بدء 
المسؤولين  المجرمين  بمحاسبة  فعليًا  السلطات 
عن هذه الفظائع«. وكررت البرعصي في فيديوهات 
مباشرة على »فيسبوك« دعمها للمشير خليفة حفتر، 
شرق  على  تسيطر  التي  العامة،  القيادة  قوات  قائد 
ليبيا، بما فيه مدينة بنغازي. وغالبًا ما كانت تظهر 
أثناء قيادة السيارة  في بث مباشر على »فيسبوك« 
وتناقش الفساد المستشري المزعوم لعناصر بعض 
الجماعات المسلحة، وغيرها من االنتهاكات. اتهمت 
نساء  على  باالعتداء  المسلحة  الجماعات  عناصر 
المزاعم  هذه  بعض  سحبت  أنها  غير  واغتصابهن، 
المستعار  االسم  تستخدم  البرعصي  كانت  الحقًا. 

»عزوز برقة«، أي عجوز مدينة برقة.
في ظهور لها في فيديو مباشر على »فيسبوك« 
يوم قتلها، قالت البرعصي إنها ستعلن قريبًا مزيدًا 
لمجموعة  فساد  وأعــمــال  انتهاكات  مزاعم  من 

مسلحة، لكنها لم تعطِ تفاصيل.
انتقدت  نوفمبر،   9 في  ساعة  دام  بث  خــالل 
تورط  وزعمت  ليبيا،  في  العائلة«  »حكم  البرعصي 
استعمال  في  والتعسف  الفساد  في  حفتر  ــارب  أق

السلطة.
»فيسبوك«  على  مباشر  بث  في  نوفمبر   7 وفي 
اغتيال.  محاولة  من  نجت  ابنتها  إن  قالت  أيضًا، 
على  صفحتها  على  أيــضــًا  البرعصي  وكشفت 
الذين  األشخاص  هواتف  وأرقام  أسماء  »فيسبوك« 
قالت إنهم هددوها بسبب نقدها الجريء، ما عرضها 

للهجمات ومزيد التهديدات.
»تواجه  ــش«:  ووتـ رايــتــس  »هيومن  وقــالــت 
المدافعات عن حقوق اإلنسان والنساء الجريئات في 
ليبيا المضايقة، والتخويف، والعنف. قتلت البرعصي 
عملية  على  تقريبًا  ونصف  عام  بعد  بنغازي  في 
مجلس  في  للنائبة  السياسية  الدوافع  ذات  الخطف 
النواب الليبي سهام سرقيوة من منزلها في بنغازي 
في 17 يوليو 2019 على يد مسلحين يبدو أن لهم 
عالقة بالجيش الوطني العربي الليبي )قوات القيادة 
حفتر  هجوم  بجرأة  تنتقد  سرقيوة  كانت  العامة(. 
المسلح على طرابلس، وال يزال مكانها مجهواًل. أما 
المعروفة  الليبية  اإلنسان  ومحامية حقوق  الناشطة 
سلوى بوقعيقيص، فقتلها مسلحون مجهولون في 
منزلها في بنغازي في 2014. لم تحقق السلطات مع، 

أو تالحق، أي أحد بخصوص اغتيالها«.
وأوضحت: يتضمن تفويض »المحكمة الجنائية 
الدولية« التحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد 
 .2011 ليبيا منذ  الجماعية في  اإلنسانية، واإلبادة 
الحقائق  لتقصي  المتحدة  األمم  بعثة  تملك  كما 
في  بالتحقيق  تفويضًا  حديثًا،  المنشأة  ليبيا،  في 
ينبغي   .2016 منذ  ليبيا  في  الخطيرة  االنتهاكات 
تحقيق  لصالح  تفويضيهما  الجهتان  تستثمر  أن 
وقالت صالح:  البرعصي.  قتل  في  موثوق ومستقل 
»يبدو أن الجماعات المسلحة في بنغازي تعتقد أنها 
ال تقهر ومحصنة ضد المحاسبة. على السلطات أن 
العدالة  تواجه  أن  على  وتحرص  العكس  لها  تثبت 

ردًا على جرائمها«.

املحامية حنان البرعصي.. ناشطة  أخرى يغتالها رصاص الغدر
بعد عام ونصف من خطف سهام سرقيوة

● اشتهرت البرعصي بنشر آرائها مصورة من داخل سيارتها عبر مواقع التواصل

أعيان وحكماء وعقالء وشباب قبيلة »البراعصة« 
طالبوا بكشف »مالبسات القضية والقبض على 

الجناة وتقديمهم للعدالة العامة فوراً«

القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر دان 
»االعتداء اآلثم« وشدد على ضرورة تكثيف الجهود 
للقبض على الجناة وتقدم بالعزاء إلى أهل الفقيدة

»هيومن رايتس ووتش«: »الطريقة الوحيدة إلنهاء 
دوامة العنف هي بدء السلطات فعلياً بمحاسبة 

المجرمين المسؤولين عن هذه الفظائع«

البعثة األممية في ليبيا: »مقتل البرعصي تذكير 
قوي لمن في موقع المسؤولية بوضع خالفاتهم 

جانباً والتوصل إلى حل لألزمة التي طال أمدها«

مديرية أمن بنغازي: عدد من الملثمين حاولوا خطفها من داخل أحد المحال التجارية بشارع 20 في بنغازي وقاموا بإطالق عدد من األعيرة النارية ما أرداها قتيلة
القاهرة - الوسط

من جديد، تعود يد القتل خارج القانون لتضيف ضحية جديدة إلى قائمة 
طويلة من المدنيين الذين قضوا في ظروف غامضة، أو ُاعتبروا من 

المفقودين، وقيدت تلك الجرائم ضد مجهول لم يكشف عنه بعد، ولم تجد 
إليه يد العدالة والمحاسبة سبياًل. آخر الضحايا هذا األسبوع كانت المحامية 
والناشطة الحقوقية حنان البرعصي التي ُاغتيلت، ظهر الثالثاء، على يد عدد 
من األشخاص الملثمين خارج أحد المحال التجارية في بنغازي، وفق مديرية 

أمن المدينة.
أوضحت مديرية أمن بنغازي في بيانها حول الحادث، أنه بـ»تاريخ الثالثاء 

10 نوفمبر 2020، وعلى تمام الساعة الثانية ظهرًا، قام عدد من األشخاص 
الملثمين بمحاولة خطف المواطنة حنان محمد البرعصي، من داخل أحد 

المحال التجارية بشارع 20 بنغازي، وقاموا بإطالق عدد من األعيرة النارية ما 

أرداها قتيلة«. وأشار البيان إلى أن الجناة »الذوا بالفرار على متن سيارتين 
معتمتين، سالكين أحد الشوارع الفرعية«، موضحًا أن المديرية قامت عبر 

مختلف مكوناتها وبالتنسيق المباشر مع النيابة العامة بالشروع في االنتقال 
إلى محل الواقعة، والبدء في إجراءات البحث والتحري واالستدالل، إضافة 

إلى االستماع إلى أقوال شهود العيان، وتعقب كاميرات المراقبة الموجودة 
بمنطقة مسرح الجريمة.

وأكدت أن »التحقيقات جارية بمختلف األقسام والوحدات، وأن أعمال 
التعقب مستمرة ولن تتوقف لحين الوصول إلى ضبط الجناة وتقديمهم 

إلى العدالة«، ودانت »جميع األعمال التي تقع وتنفذ خارج دائرة القانون«، 
مشددة على أن هذه األعمال ال تمثل الدولة التي ننشدها جميعًا، وأن 

المعني بها هم مرتكبوها«.

● إبراهيم بوشناف● فتحي باشاغا● خليفة حفتر

● حنان البرعصي بإحدى الصفحات التي تحمل اسمها بموقع فيسبوك● مواطنون التفوا حول جثمان المغدورة حنان البرعصي في بنغازي

● الناشطة الراحلة حنان البرعصي
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يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميالدي

موقع ملعبد روماني في سورية مأوى 
لنازحني هربوا من زحام املخيمات

وسط ما تبقى من جدران وأعمدة معبد روماني يعود 
بناؤه إلى القرن الثاني الميالدي، وضع عبد العزيز الحسن 
خيمة تؤويه وعائلته، مفضاًل هذا الموقع األثري في منطقة 
المكتظة في شمال غرب  النازحين  باقرحا على مخيمات 

سورية.
وعلى غرار عبد العزيز، اختارت عائالت نازحة عدة اإلقامة 
في مواقع أثرية في منطقة باقرحا وجوارها، المدرجة على 
اليونيسكو،  تعدها  التي  للبشرية  العالمي  التراث  قائمة 
نهاية  روسي  بدعم  النظام  لقوات  هجوم  أجبرها  بعدما 
العام الماضي على ترك قراها وبلداتها في جنوب إدلب، 

وفق »فرانس برس«.
مخيم  ألف  من  أكثر  في  نازح  مليون   1.5 نحو  ويقيم 
ابتعاد  أن  ويبدو  وتركيا.  إدلب  بين  الحدود  طول  على 
تلك العائالت عن االكتظاظ جاء في مصلحتها مع انتشار 

المستجد«  »كورونا  فيروس 
»كارثة«  من  المتصاعدة  والخشية 

صحية.
ويقول عبد العزيز، الوالد لثالثة 
برس«:  »فرانس  لوكالة  أطفال، 
لضمان  المكان  هذا  »اخترت 
األماكن  عن  ولالبتعاد  البال  راحة 
فيها  توجد  التي  وتلك  المزدحمة 

أمراض«.
نحيل  الثالثيني،  الرجل  وضع 
من  تبقى  ما  بين  خيمته  البنية، 
أثرية، وحولها حجارة  ثالثة جدران 
ضخمة وبقايا أعمدة سقطت على 

الروماني  بوموس«  »زيوس  معبد  إلى  تعود  التاريخ  مر 
ويعرفه السكان اليوم باسم »برج باقرحا«. وفي المنطقة 

آثار كثيرة تعود إلى الحقبتين الرومانية والبيزنطية.
الرياح،  من  تحميه  ضخمة  حجارة  وبين  الخيمة،  قرب 
وضع عبد العزيز موقداً صغيراً يشعل فيه الحطب للطبخ، 
مياه ساخنة  لتأمين  الشمسية  الطاقة  على  يعمل  ولوحًا 

لالستحمام. وعلق بين جدران المعبد حباًل للغسيل.
أفاٍع وعقارب

لآلثار  العامة  للمديرية  السابق  العام  المدير  ويقول 
والمتاحف في دمشق، مأمون عبد الكريم، إن باقرحا »من 
المواقع المهمة كونها تلقي الضوء على التطور الريفي في 
هذه المنطقة خالل العصرين الروماني والبيزنطي«، مشيرًا 
إلى أن ثمة مباني ما زالت »في حالة من الحفظ الجيد«. 
ويعود المعبد الروماني الذي صمدت واجهته، إلى القرن 
الثاني الميالدي، بحسب الكتابات اليونانية الموجودة في 

الموقع.
وتقع بالقرب منه كنيستان، تعود األولى إلى العام 501 
ميالدي والثانية وهي بازيليك كبيرة إلى العام 546. ويضم 
شمال غرب سورية ننحوو أربعين قرية، بينها باقرحا، تعود 
إلى ما بين القرنين األول والسابع للميالديين من الحقبة 
التراث  قائمة  على  اليونيسكو  وضعتها  وقد  البيزنطية. 

العالمي.
لعدد  أثرية  معالم  المنظمة،  موقع  وفق  وتشمل، 
واألحواض  والكنائس  الوثنية  والمعابد  المساكن  من 
االنتقال  على  مهمًا  »دلياًل  وتعد  العمومية.  والحمامات 
الحقبة  إلى  الرومانية،  لإلمبراطورية  الوثني  التاريخ  من 

المسيحية في العصر البيزنطي«.
لكن الحياة في هذه المنطقة المهجورة ليست باألمر 
السهل، إذ يجدر على أطفال عبد العزيز السير مسافة نحو 
1.5 كيلومتر للوصول إلى مدرسة القرية في منطقة تنتشر 
عن  أحيانًا  يتأخرون  أنهم  حتى  واألفاعي،  العقارب  فيها 
دوامهم، على حد قوله. ويروي: »منذ يومين قتلت أفعى 
كانت بالقرب من باب )الخيمة( بعدما دخل علي ابني وهو 
يرتجف« من الخوف. ويضيف: »كل يومين نقتل عقربًا.. 

لكننا لم نجد أفضل من هذا المكان«.
مر نحو العام على نزوح عبد العزيز، ولم يتمكن حتى 
اللحظة من العودة رغم اتفاق وقف إطالق النار الذي تم 
التوصل إليه في مارس 2020 برعاية روسيا وتركيا لوقف 
بنحو  دفع  الذي  الهجوم 
للنزوح،  شخص  مليون 
عاد منهم 235 ألفًا وفق 

تقديرات األمم المتحدة.
إلى أين نذهب؟

كنوز  سورية،  وفي 
الرومان  لحقبات  تعود 
والبيزنطيين،  والمماليك 
وكنائس  مساجد  مع 
أن  إال  صليبية.  وقالع 
األثرية  المواقع  مئات 
السنوات  خالل  تضررت 
المعارك  نتيجة  الماضية 

والقصف، فضاًل عن أعمال السرقة والنهب.
لم يلجأ عبد العزيز وحده إلى الموقع األثري، بل رافقه 
صهره صالح جعور وأوالده بعدما فقد زوجته، شقيقة عبد 

العزيز، وأحد أوالده جراء القصف.
ويقول صالح )64 عامًا(، الذي غزا الشيب شعره وذقنه، 
»اخترت هذا المكان ألنه قريب من الحدود التركية، وفي 
حال حصل شيء ما، نذهب سيراً إلى تركيا«. ويضيف: »إنه 

مكان بعيد عن الزحمة والضجيج«.
منهم  محليون  مسؤولون  طلب  األخيرة،  اآلونة  وفي 
على  قدرتها  لعدم  رفضت  العائلة  لكن  المكان،  مغادرة 
أو مياه من  غاز  قارورة  لتأمين  تعاني  فيما  تأمين بديل، 

القرية المجاورة.
على  له  قدرة  فال  نذهب؟«،  أي  »إلى  صالح:  ويتساءل 
الترحال ووضع خيمة من جديد أو حتى استئجار سيارة لنقل 
التي  والمصاعب  الشتاء  فصل  من  تخوفه  رغم  أغراضه، 

ستأتي معه.
يسعى  األثرية،  المنطقة  من  النازحين  إبعاد  وبهدف 
المجلس المحلي في قرية رأس الحصن المجاورة إلى إيجاد 
على  المعنية  المنظمات  تساعد  أن  ويأمل  بديلة.  حلول 
نقلهم إلى مخيمات يتم إنشاؤها في منطقة قريبة. إال أن 

عبد العزيز يقول: »اعتدنا على المكان«.

إغالق جديد في لبنان ألسبوعين

احتمال التوصل إلى لقاح ضد »كوفيد - 19« يثير اآلمال بالعودة للحياة الطبيعية

فيروس  ضد  لقاح  لتجربة  للغاية  الواعدة  النتائج  أثارت 
»كورونا« تفاؤاًل في جميع أرجاء العالم الثالثاء، حتى مع فرض 
قيود أكثر صرامة في أوروبا والشرق األوسط لمحاولة القضاء 

على أسوأ جائحة منذ قرن.
وجلبت أخبار اللقاح بعض االرتياح من صورة قاتمة حول 
العالم، وآخرها وفاة المفاوض الفلسطيني المخضرم صائب 
عريقات جراء مضاعفات فيروس »كورونا« عن عمر يناهز 65 

عامًا، وفق »فرانس برس«.
و»بايونتك«  المتحدة(  )الواليات  فايزر  شركتا  وقالت 
)ألمانيا( اإلثنين إن لقاحهما الذي يؤخذ على جرعتين تفصل 
أظهرت  ما  90 %« على  بنسبة  أسابيع، »فعال  بينهما ثالثة 
النتائج األولية للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية الجارية. 
وانتعشت  النتائج.  هذه  تفاصيل  الشركتان  تكشف  ولم 
قيود  التي تضررت بشدة من  الصناعات  في بعض  األسهم 
عودة  أمل  على  اإلغالق  وعمليات  االجتماعي  والتباعد  السفر 

العالم إلى طبيعته بعد اإلعالن المفاجئ.
وينظر إلى اللقاح على أنه أفضل أمل لكسر حلقة الطفرات 
العالم  أنحاء  معظم  في  الشديدة  والقيود  للفيروس  القاتلة 
منذ ظهور »كوفيد - 19« ألول مرة في الصين أواخر العام 
االقتصاد  على  مدمرة  تداعيات  من  عنه  نتج  وما  الماضي، 

العالمي.
بيل«،  جيه  »إيه  في  االستثمار  مدير   ، مولد  روس  وقال 
الحق في  اإلنترنت: »للمستثمرين كل  البورصة عبر  سمسار 
أن يكونوا أكثر تفاؤاًل«، واصفًا األمر بأنه »أخبار محتملة تغير 
قواعد اللعبة«. وتتوقع »فايزر« القيام باإلجراءات األخيرة قبل 
اللقاح  طرح  على  األميركية  السلطات  موافقة  على  الحصول 
 2020 في  جرعة  مليون   50 توفير  توقعت  كما  الشهر،  هذا 

و1.3 مليار العام المقبل.
وتطور شركة »موديرنا« األميركية لقاحًا تجريبيًا آخر ينتظر 
التكنولوجيا  يستخدم  المقبلة  األسابيع  في  نتائجه  صدور 
العالم أيضًا نتائج لقاح آخر بات في مراحل  نفسها. ويترقب 

متقدمة وتطوره شركة »أسترازينيكا« مع جامعة أكسفورد.
تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وقال 

أدهانوم غبريسوس، اإلثنين، إن اإلعالن »مشجع«.
إنها  البرازيل  في  الصحية  السلطات  أعلنت  المقابل،  في 
التجريبي  »كورونافاك«  لقاح  على  السريرية  التجارب  علقت 

لم  خطير«  لـ»حادث  المتطوعين  أحد  تعرض  بعد  الصيني 
تحدد ماهيته.

وسجلت أكثر من 1.2 مليون وفاة وقرابة 51 مليون إصابة 
في كل أنحاء العالم منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر، 
إلى  استنادًا  برس«  »فرانس  وكالة  أجرته  تعداد  بحسب 
مصادر رسمية. والثالثاء، سجلت 6867 وفاة جديدة في أرجاء 
العالم، وكانت الحصيلة األكبر في فرنسا وإسبانيا والواليات 

المتحدة.
وسجلت الواليات المتحدة أليام متتالية عددًا قياسيًا من 
وتجاوزت،  يوميًا  ألف  المئة  تفوق  التي  الجديدة  اإلصابات 
»كورونا  بفيروس  إصابة  ماليين  عشرة  عتبة  اإلثنين، 
زيادة  مع  أراضيها  على  الوباء  تفشي  بدء  منذ  المستجد« 
مليون إصابة جديدة في غضون عشرة أيام. وتوفي نحو 240 
ألف شخص في الواليات المتحدة جراء »كوفيد - 19« وفق 

الحصيلة  أن  ترى  الصحية  السلطات  أن  إال  الرسمية،  األرقام 
الفعلية تزيد على 300 ألف بكثير.

الذي  بايدن،  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  يضع  ولم 
انتقد أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع األزمة، الوقت 
عبر إعالن فريق عمل »كوفيد - 19«، اإلثنين بعد إعالن فوزه 

باالنتخابات.
وقال بايدن: »ما زلنا نواجه شتاًء قاتمًا للغاية«.

ما  وغالبًا  الحكوميين،  خبرائه  مع  مرارًا  ترامب  وتصادم 
رفض القيود أو حتى وضع كمامة في األماكن العامة. وبعد 
عن  الكشف  أن  دلياًل،  يقدم  أن  دون  ادعى،  »فايزر«،  إعالن 
اللقاح تأخر لما بعد االنتخابات لإلضرار به. وسجل انفراجًا آخر 
اإلثنين،  والعقاقير،  لألغذية  األميركية  الهيئة  منحت  عندما 
موافقة طارئة على عالج باألجسام المضادة الصناعية طورته 

شركة األدوية »إيلي ليلي.«
إدخال  مخاطر  من  يقلل  »بامالنيفيماب«  أن  وثبت 
يتم  رئيسي  دواء  أول  وهو  الطوارئ،  وغرفة  المستشفيات 

اعتماده بعد أن تم تطويره خصيصًا لفيروس »كورونا«.
إصابة،  مليون   12.7 من  أكثر  سجلت  حيث  أوروبا،  وفي 
الصحية  الطوارئ  اإلثنين، حالة  اعتبارًا من  البرتغال،  فرضت 
وفرضت  البالد.  من  األكبر  القسم  في  تجول  حظر  يرافقها 
في غالبية دول أوروبا مستويات مختلفة من اإلغالق أو حظر 
المرتبطة بفيروس  القيود  إيطاليا، تم تشديد  التجول. وفي 
»كورونا« في خمس مناطق الثالثاء، ما يعني أن ما مجموعه 
مناطق  أصبحت  إيطاليا  في   20 أصل  من  مناطق  سبع 

»برتقالية«.
صرامة،  أكثر  »حمراء«  لقيود  أخرى  مناطق  أربع  وتخضع 
حركة  وتقييد  والمطاعم  والحانات  المتاجر  معظم  إغالق  مع 

السكان.
إغالقًا  أوربان،  فيكتور  الوزراء،  رئيس  أعلن  المجر،  وفي 
وغلق  التجمعات  حظر  يتم  بحيث  األربعاء.  من  اعتبارًا  جزئيًا 
المطاعم وإلغًاء المناسبات الثقافية فيما سيصبح حظر التجول 

ساريًا اعتبارا من الساعة الثامنة وحتى الخامسة فجرًا.
الحكومة على محال السوبر ماركت  اليونان، حظرت  وفي 
غير  المنافسة  تجنب  أجل  من  األساسية«  غير  »السلع  بيع 
العادلة بحق المحالت الصغيرة التي ُأجبرت على اإلغالق، في 

أعقاب خطوة مماثلة في فرنسا.
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  أعلن  حيث  لبنان،  وإلى 
حسان دياب، الثالثاء، إغالقًا جديدًا لفترة أسبوعين على الرغم 

من األزمة االقتصادية الحادة التي أصابت قطاع األعمال.

عواصم العالم - وكاالت

عمان - وكاالت

باقرحا )سورية( - وكاالت

●    متطوعة تتلقى حقنة لقاح تجريبي بوالية فلوريدا

●   مدير عام منظمة الصحة العالمية غبريسوس

●  نازحون يقيمون وسط آثار رومانية شمال غرب سورية.

● ملصق انتخابي في العاصمة األردنية عمان

 في إيطاليا تم تشديد القيود المرتبطة بالجائحة
في خمس مناطق ما يعني أن ما مجموعه سبع مناطق 

من أصل 20 في البالد أصبحت »برتقالية«

 الحياة في هذه المنطقة المهجورة 
ليست باألمر السهل إذ يجدر على 

األطفال السير مسافة نحو 1.5 كيلومتر 
للوصول إلى مدرسة القرية

بدأ الناخبون األردنيون، الثالثاء، اإلدالء بأصواتهم 
ظروف  ظل  في  تقام  التي  النيابية  االنتخابات  في 
جائحة  فرضتها  استثنائية  وصحية  صعبة،  اقتصادية 

.»19 »كوفيد - 
أصل  من  ناخب،  ألف  و640  ماليين  أربعة  ودعي 
التصويت،  إلى  البالد  سكان  عدد  ماليين  عشرة 

بحسب »فرانس برس«.
على  سيدة   360 بينهم  مرشحًا،   1674 ويتنافس 
مقاعد مجلس النواب الـ130، التي خصص 15 مقعدًا 
 12 أصل  من  ساعات   6 مضي  وبعد  للنساء.  منها 
يمثلون  ناخب،  ألف   600 نحو  أدلى  لالقتراع  مقررة 

13 % من عدد من يحق لهم التصويت. قرابة 
في  بصوته  الخصاونة،  بشر  الوزراء،  رئيس  وأدلى 
شمال  كلم   89 )نحو  إربد  محافظة  في  أيدون  بلدة 
عقب  صحفية  تصريحات  في  الخصاونة  وقال  عمان(. 
وهذا  الوطني  الواجب  هذا  بأداء  »تشرفت  التصويت: 
الحق الدستوري«. وأضاف: »كلي ثقة وأمل أن يمارس 
السالمة  إجراءات  الحق ويحافظ على  كل مواطن هذا 
التجربة  هذه  »تنتج  بأن  أمله  عن  معربًا  العامة«، 

مواطنينا«. تطلعات  يلبي  نيابيًا  مجلسًا 
ويشارك في االنتخابات حزب جبهة العمل اإلسالمي، 
أحزاب  وأبرز  المسلمين  لإلخوان  السياسية  الذراع 
أردنية  البالد، ومرشحون يمثلون عشائر  المعارضة في 
كبرى، ومستقلون، وعدد من اليساريين، باإلضافة إلى 
مراكز  أحد  وأمام  األغنياء.  األعمال  رجال  من  كبير  عدد 
االقتراع في عمان الغربية، وقف الثالثيني عالء شموط 
الموظف في شركة الكهرباء بعدما أدلى بصوته، وقال 
لـ»فرانس برس«: »علينا أن ننتخب، فهذا واجب، يجب 

أن اختار أنا بنفسي من يمثلني في البرلمان«.
للمجلس مرشحون قادرون  وأضاف: »نأمل أن يصل 
وأزمة  معيشية  الحالي من صعوبات  الوضع  تغيير  على 
الخبراء،  وبحسب  كورونا«.  مع  خصوصًا  اقتصادية 

سيكون العام 2021 سنة صعبة على األردنيين.
في  النزاعات  جراء  بشدة  األردن  اقتصاد  وتأثر 
العراق وسورية، واستضافته مئات اآلالف من الالجئين 
المملكة  كاهل  على  عبئًا  يشكلون  الذين  السوريين 
 »19  - »كوفيد  جائحة  وفاقمت  الموارد.  المحدودة 

األوضاع االقتصادية.
ففي القطاع السياحي وحده، خسر األردن نحو ثالثة 
مليارات دوالر من العائدات خالل األشهر الثمانية األولى 
من العام الحالي بسبب اإلغالقات، وباتت آالف الوظائف 

مهددة.
أمام  تقف  كانت  التي  عامًا(   35( اللوزي  أسيل  أما 
مركز اقتراع في منطقة تالع العلي غرب عمان، فقالت: 
وليست  نفعًا  لن تجدي  المقاطعة  »أدليت بصوتي ألن 
حاًل«. وأضافت الشابة ذات الشعر الطويل، التي وضعت 
كمامة سوداء ونظارة شمسية: »آمل أن يعمل المرشح 

خصوصًا  الحالية،  المشكالت  حل  على  سأختاره  الذي 
التعليم الذي بدأ يتراجع بسبب التعليم عن بعد« الذي 

يثير استياء كثير من أولياء أمور الطالب.
وكان السلطات أغلقت المدارس والجامعات لتصبح 
الدراسة فيها عن بعد، كما أغلقت دور السينما ومراكز 
والمسابح. كذلك  الثقافية  والمراكز  والتدريب  الترفيه 
من  يبدأ  شاماًل  يوميًا  ليليًا  حظرًا  السلطات  فرضت 
بسبب  صباحًا  السادسة  لغاية  مساًء  العاشرة  الساعة 

فيروس »كورونا«. تفشي 
الفلسطينية  المخيمات  أكبر  البقعة  مخيم  وفي 

ألف   119 اليوم  فيه  ويقيم  األردن  في  العشرة 
تقول  عمان،  شمال  كلم   20 بعد  على  فلسطيني 
رجاًل  سأنتخب  اهلل  شاء  »إن  مطلق:  جازي  السبعينية 
يجلس  الذي  ذاك  وليس  الوطن  على  يحافظ  صالحًا 

على الكرسي وينسى كل الذين وراءه«.
وأضافت السيدة، التي وقفت في طابور طويل أمام 
فهي  مطالبنا،  الفائز  يلبى  أن  »نأمل  االقتراع،  مركز 
المادية  الشعب  وأحوال  عمل  دون  شبان  لدينا  كثيرة 
سيئة، وهناك أيتام وأرامل وعزوف عن الزواج ورواتب 

متدنية«.

في  الفقر  نسبة  تبلغ  رسمية،  إحصاءات  وبحسب 
هذه  ترتفع  أن  الدولي  البنك  وتوقع   .%  15.7 األردن 
ويناهز دين  أزمة »كورونا«.  11 نقطة بسبب  النسبة 
من   %  107 يتجاوز  بما  دوالر  مليار   45 العام  األردن 
 23 إجمالي الناتج المحلي. ووصلت نسبة البطالة إلى 

الحالي. العام  % منتصف 
المساعدات  على  كبير  بشكل  األردن  ويعتمد 
وتجرى  الدولي.  النقد  صندوق  سيما  ال  الخارجية، 
قائمة  في  النسبي  التمثيل  أساس  على  االنتخابات 
ثالثة  بين  تراوح  انتخابية  دائرة  لـ23  مفتوحة 
53 ألف عنصر أمني في عموم  وتسعة مقاعد. وانتشر 
االنتخابية  العملية  أمن  لضمان  المملكة  محافظات 
في 1880 مركز اقتراع، وفق ضوابط صحية موضوعة 

»كورونا«. فيروس  لمواجهة 
وتجرى االنتخابات النيابية هذه المرة وسط ظروف 
فيما   ،»19  - »كوفيد  جائحة  فرضتها  استثنائية 
وحددت  تأجيلها.  إلى  تدعو  عديدة  دعوات  صدرت 
لتفادي  بصوته  الناخب  إلدالء  معينة  آلية  السلطات 
نقل العدوى أو اإلصابة بفيروس »كورونا المستجد«، 
إلى مركز االقتراع ويغادر دون لمس أي  بحيث يدخل 

شخص أو اداة.
بالفيروس  المصابين  االنتخابات  هيئة  وحذرت 
في  المشاركة  من  المنزلي  الحجر  في  والموجودين 
تعرضهم  قد  مشاركتهم  أن  مؤكدة  االنتخابات، 

للحبس لمدة قد تصل إلى عام.
المستقلة  الهيئة  مفوضي  مجلس  رئيس  وقال 
آمنة  التصويت  »عملية  إن  الكاللدة،  خالد  لالنتخاب، 
مشيرًا  المصابين،  بأسماء  كشوفات  فلدينا   »%  100
االدالء  يستطيع  ال  بالفيروس  »المصاب  أن  إلى 

االقتراع«. لمراكز  الدخول  بصوته وممنوع 
المملكة  في  المسجلة  اإلصابات  عدد  إجمالي  وبلغ 
أودى  بينما  ألفًا،   115 نحو  اإلثنين  مساء  حتى 

.1295 الفيروس بحياة 
إلى  البالد  نظمتها  نيابية  انتخابات  آخر  وتعود 
مرة  النيابية  االنتخابات  وتجرى   .2016 سبتمبر 
واحدة كل أربع سنوات في األردن، ويحق لكل مواطن 
ويضم  فيها.  المشاركة  عشرة  الثامنة  أتم  أردني 
ينتخب  الذي  النواب  مجلس  األردن  في  األمة  مجلس 
65 عضوًا  األعيان  ومجلس  أربع سنوات،  كل  أعضاؤه 

الدستور. الملك أعضاءه بموجب  الذي يعين 

األردنيون ينتخبون مجلس نواب جديدًا ملواجهة تحديات »صعبة«
في خضم أزمة اقتصادية وصحية استثنائية
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●    احتفاالت في باكو بعد اتفاق إنهاء المعارك في ناغورنو قره باغ.

محللون: وجهة العالقات بين واشنطن وبكين 
ثابتة إذ يصمم الساسة األميركيون من جميع 

المشارب على إعاقة صعود الصين

قد يكون أسلوب جو بايدن أقل هجومية من دونالد 
ترامب المهزوم، لكن خبراء يقولون إن إدارة الرئيس 
على  واشنطن  خناق  ستضيق  المنتخب  األميركي 
الصين في ما يتعلق بالتجارة وحقوق اإلنسان واألمن.
العالقة بين  المتبادلة،  الضغينة واالتهامات  حددت 
أربع سنوات  العالم خالل  أكبر قوتين اقتصاديتين في 
على  جمركية  رسومًا  فرض  الذي  ترامب  إدارة  من 
تفشي  في  بكين  على  باللوم  وألقى  الصينية  السلع 

19-«، وفق »فرانس برس«. فيروس »كوفيد 
ذا  الصين  مع  تعامله  يكون  بأن  بايدن  وعد  وقد 
على  الممزقة  التحالفات  توحيد  يعيد  وأن  متزنة  نبرة 
تهديدًا  تحمل  قد  خطوات  وهي  العالمي،  المسرح 

بكين. إلى  بالنسبة  أكثر حدة  جيوسياسيًا 
سنتر«  بوليسي  »تشاينا  مركز  مدير  ني،  آدم  وقال 
ترامب سياسة شديدة  تبنى  »لقد  كانبيرا:  في  ومقره 
الصين  على  الضغط  الصين... وحاول  تجاه  العدوانية 
أننا  أعتقد  بايدن،  »مع  وأضاف:  الجبهات«.  كل  من 
تحديدًا  وأكثر  ذكاًء  وأكثر  أكثر  مدروسًا  نهجًا  سنرى 
لألهداف... ال يركز على العدوانية فقط، بل يأخذ في 

األجل«. الطويلة  المنافسة  االعتبار 
واشنطن  بين  العالقات  وجهة  إن  محللون  ويقول 
من  األميركيون  الساسة  يصمم  إذ  ثابتة،  وبكين 
االقتصادي  التفوق  ضمان  على  المشارب  جميع 
ووعد  الصين.  صعود  وإعاقة  لبالدهم،  والعسكري 
التي  أواًل«  بالتخلي عن سياسة ترامب »أميركا  بايدن 
وشهدت  سواء،  حد  على  والمنافسين  الحلفاء  أزعجت 
الدولية،  المنتديات  من  المتحدة  الواليات  انسحاب 
باريس  واتفاق  العالمية  الصحة  منظمة  بينها  ومن 

للمناخ.
روج  الذي  الديمقراطي  يصلح  أن  المرجح  ومن 
في  فوزه  تلت  التي  األيام  في  والشراكة  للمصالحة 
آسيا  منطقة  إلى  أوروبا  من  التحالفات  االنتخابات، 
ضد  موحدة  جبهة  بناء  أجل  من  الهادئ،  والمحيط 
واألمنية،  والتجارية  التكنولوجية  الصين  طموحات 

من تايوان إلى »هواوي«.
فترة  منذ  مستشار  وهو  بلينكين،  أنطوني  وأشار 
االنتخابية،  الحملة  خالل  المنتخب،  للرئيس  طويلة 
»للتصدي  جاهزة  ستكون  بايدن  رئاسة  أن  إلى 
كان  حين  في  ولكن  الصين.  جانب  من  للعدوان« 
ترامب متذبذبًا، فرض تعريفات جمركية على البضائع 
بأنه  جينبينغ  الرئيس شي  ووصف  دقيقة  في  الصينية 

الصيني، وهو  الرئيس  بايدن بكلمات قوية ضد  تفوه 
خطاب قد يكون من الصعب التراجع عنه. وقال وقتها: 
ولو  واحدة  ديمقراطية  عظمة  لديه  ليس  رجل  »هذا 

تحديًا  خبراء  يتوقع  التالية،  الدقيقة  في  »صديقه« 
أوسع لبكين من اإلدارة الجديدة.

»إس  كلية  في  األكاديمي  ريسنيك،  إيفان  وقال 
»نانيانغ  جامعة  في  الدولية«،  للدراسات  راجاراتنام 
نرى  أن  المحتمل  »من  سنغافورة:  في  التكنولوجية« 
القضايا  بشأن  تصادمية  وأكثر  تماسكًا  أكثر  سياسة 
يجعل  أن  المحتمل  »ومن  مضيفًا:  الجيوسياسية«. 

الصينيين متوترين جدًا«. األمر  هذا 

شقي
سجل  بشأن  حملته  خالل  صريحًا  بايدن  كان  لقد 
وخالل  اإلنسان.  حقوق  مجال  في  السيئ  الصين 
فبراير،  في  الديمقراطي  للحزب  التمهيدية  المناظرة 

صغيرة في جسده. هذا رجل شقي«.
أقلية  على  الحملة  إلى  بايدن  حملة  أشارت  كذلك، 
باعتبارها  الصينية  شينجيانغ  في  المسلمة  اإلويغور 
ما  مع  لبكين  استفزازية  لغة  وهي  جماعية«،  »إبادة 
الدولي.  القانون  تحمله من تداعيات محتملة بموجب 
وفي حين أن ترامب أعطى أولوية للتجارة على حساب 
المبادئ، سيكون بايدن تحت ضغط شديد ليعيد إلى 

األخالقية. الريادة  أميركا مركز 
مشروع  مدير  مستشارة  غاليزر،  بوني  وشرحت 
االستراتيجية  الدراسات  لمركز  التابع  الصينية  الطاقة 
والدولية، »لقد وصف فريقه تعامل الصين مع اإلويغور 
الرئيس  إن  غاليزر  وقالت  جماعية«.  إبادة  بأنه 
هونغ  تجاه  عالقته  يبني  أن  المرجح  »من  المنتخب 

عكسها«  وليس  ترامب  سياسات  أساس  على  كونغ 
والسفر  التفضيلية  التجارة  اتفاقات  إنهاء  بينها  ومن 

أمنيًا صارمًا. مع اإلقليم، حيث فرضت بكين قانونًا 

ترتيب إعادة 
ترتيب  إلعادة  مباشرة  فرص  هناك  ذلك،  ومع 
العالقات. وتتمثل األولوية األولى لبايدن في السيطرة 
على تفشي »كوفيد - 19«، الذي أودى بحياة ما يقرب 
من 240 ألف أميركي حتى اآلن في ظل تعامل ترامب 

الفوضوي مع األزمة.
األولى  للمرة  الفيروس  ظهر  حيث  الصين،  وداخل 
في  تلوح  تقدمًا،  بلقاح  المتعلقة  األبحاث  تحرز  وحيث 
افتتاحي في جريدة  للتقارب. ولفت مقال  األفق فرصة 
إن  إلى  اإلثنين،  بكين،  في  القومية  تايمز«  »غلوبال 
الشرسة  المواجهة  من  »تتحول  أن  يمكن  العالقات 
بمكافحة  األمر  يتعلق  عندما  العملي  التعاون  إلى 
الفرص  مزيد  يخلق  قد  »التعاون...  وتابعت:  الوباء«. 
إلعادة تقييم بعض المشكالت المتأصلة في العالقات 

األميركية«.  - الصينية 
قوة  استعادة  في  أيضًا  بايدن  مهمة  وتتمثل 
والخارج.  الداخل  في  األميركية  الديمقراطية 
أخيرًا:  هدسون  لمعهد  حدث  في  بلينكين  وقال 
من  حال  وفي  ضعيفة  تكون  عندما  »ديمقراطيتنا، 
الفوضى... يمكن القول إنها مالئمة للصين« مضيفًا: 

»ألن نموذجنا يبدو أقل جاذبية مما كان عليه«.
باريس  اتفاق  إلى  مجددًا  االنضمام  بايدن  وتعهد 
حملة  من  كجزء  منصبه،  توليه  بمجرد  للمناخ 
ترامب  إنكار  تدحض  التي  األخضر«،  »االقتصاد 

المناخ. تغير  ظاهرة 
للصين،  االستراتيجية  الضرورات  مع  ذلك  ويتماشى 
اقتصادها  بتحويل  التي وعدت  العالم،  في  ملوث  أكبر 
إلى اقتصاد مدعوم بالطاقة النظيفة. لكن ما زال أمام 
ترامب الذي ال يمكن توقع خطواته، حتى يناير لزيادة 
أن  كما  العالم.  في  قوتين  أكبر  بين  العالقات  تعقيد 
التي  اليقين  عدم  وحالة  ترامب  انتقادات  من  سنوات 
تشعر  الصين  جعلت  بايدن  المنتخب  الرئيس  سببها 
بالقلق من أن الحرب الباردة المستجدة ال تزال بعيدة 

نهايتها. عن 
على  »يجب  األسبوعن  هذا  تايمز«،  »غلوبل  وقالت 
يؤدي  أو  سيخفف  بايدن  انتخاب  أن  تعتقد  أال  الصين 
األميركية«.   - الصينية  العالقات  في  انعكاس  إلى 
من  والتوجس  األميركية...  »المنافسة  وختمت: 

سيشتدان«. الصين 
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بكين - وكاالت

الرئيس  الثالثاء،  األوروبي،  االتحاد  دعا 
صفحة  طي  إلى  بايدن  جو  المنتخب  األميركي 
األطلسي  عبر  جديدة  بشراكة  والقبول  الماضي 
لحلف  الفقري  »العمود  ستكون  بأنها  وصفها 

عالمي جديد«.
أورسوال  األوروبية،  المفوضية  رئيسة  وقالت 
فون دير اليين، »صحة، مناخ، قطاع رقمي، إصالح 
النظام المتعدد األطراف المبني على قواعد: هذه 
أن  أعتقد  التي  الرئيسية  المجاالت  بعض  هي 
أوروبا يمكن أن تأخذ زمام المبادرة فيها وتقترح 
برنامجًا إيجابيًا جديدًا مع الواليات المتحدة«، وفق 

»فرانس برس«.
سفراء  أمام  الفيديو  عبر  خطاب  في  وأضافت، 
ليس  أنه  »ندرك  بروكسل،  في  األعضاء  الدول 
التجارة  مجال  في  ال  الوراء.  إلى  الرجوع  بإمكاننا 
التجارية  الشراكة  )اتفاقية(  يخص  ما  في  وال 
»ال  وتابعت:  لألطلسي«.  العابرة  واالستثمارية 
يمكننا العودة بالتحديد إلى البرنامج نفسه الذي 
في  نقع  أال  يجب  سنوات.  خمس  منذ  قائمًا  كان 
العالم  ألن  جديدة  مقاربة  إلى  بحاجة  نحن  الفخ. 

تغير وكذلك الواليات المتحدة وأوروبا«.
وأشارت فون دير اليين إلى أن »بعض التغيرات 
أو  واحدًا  سياسيًا  تتجاوز  والرؤى  األولويات  في 
واحدة«.  انتخابات  بسبب  تزول  وال  واحدة.  إدارة 

وشهدت العالقات بين االتحاد األوروبي والواليات 
المتحدة توترًا خالل عهد الرئيس دونالد ترامب، 

المعارض للتعددية والمعادي لالتحاد األوروبي.
مع  جديدة  شراكة  المفوضية  رئيسة  واقترحت 
إلى  األمن  المجاالت، من  »كافة  واشنطن تشمل 
التجارة،  إلى  التكنولوجيا  االستدامة، ومن تنظيم 
العالمية  االقتصادية  الشروط  في  المساواة  ومن 
المفوضية  أن  إال  الدولية«.  الهيئات  تعزيز  إلى 
إلى السماح لها بفرض  األوروبية تدعو واشنطن 
العمالقة »التي  التكنولوجيا  ضرائب على شركات 
ومكتسبًة  أكبر  أرباحًا  محققة  األزمة  من  خرجت 
جزءًا من السوق أكبر من أي وقت مضى«. وغالبية 

هذه الشركات أميركية.
المستحيل أن  وأكدت فون دير اليين أن »من 
سوقنا  من  هائل  بشكل  التجارة  عمالقة  يستفيد 
الموحدة، من دون دفع ضرائب حيثما يجب. هذا 
األمر )...( لن نسمح به بعد اآلن«. وتدعو رئيسة 
فرض  حول  عالمي  اتفاق  إبرام  إلى  المفوضية 
العام  »منتصف  في  الرقمية  التجارة  على  ضرائب 
األوروبي  االتحاد  سيقدم  ذلك،  وبخالف   .»2021

اقتراحه.
مشتركة  بقواعد  أيضًا  المفوضية  وتطالب 
للمنصات عبر اإلنترنت التي اكتسبت »تأثيرًا وقوة 
القانون حول  اقتصادية هائلين«. وتعتزم إصالح 
»كل  بحذف  السماح  أجل  من  الرقمية  الخدمات 
حرية  على  الحفاظ  مع  القانونية،  غير  المضامين 

التعبير«.

االنتخابات  في  هزيمته  بعد  ترامب  دونالد  يتجه 
لالحتفاظ  سعيًا  المحاكم  إلى  األميركية  الرئاسية 
معه  يخوض  فريقًا  حوله  وشكل  األبيض.  بالبيت 
قطع  في  تنجح  أن  يستبعد  التي  القضائية  معركته 

طريق الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الرئاسة.
وأطلق نجال الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب 
جونيور )42 عامًا( وإريك ترامب )36 عامًا( بحملة لجمع 
التبرعات من أجل تمويل المساعي القضائية الرامية 
إلى الطعن في نتائج االنتخابات في الواليات األساسية 

التي فاز فيها جو بايدن.
التواصل  مواقع  على  أيضًا  الشقيقان  وينشط 
االجتماعي، حيث ينشران المزاعم غير المستندة إلى 

أدلة بحصول مخالفات وعمليات تزوير في االنتخابات.

رودي جولياني
جولياني،  رودي  الشخصي،  ترامب  محامي  يركز 
جهوده على والية بنسلفانيا، حيث يتقدم جو بايدن 
على الرئيس المنتهية واليته بـ45 ألف صوت، وهو 
فارق ال يمكن لترامب التعويض عنه، إذ تم حتى اآلن 

فرز  98 % من األصوات.
البالغ  السابق،  نيويورك  بلدية  رئيس  شارك  كما 
76 عامًا، في جهود ترامب لإلضرار بحظوظ خصمه 
خالل الحملة االنتخابية، فذهب إلى أوكرانيا للتحقيق 
في مزاعم أطلقها ترامب بشأن نشاطات ابن خصمه 
الديمقراطي هانتر بايدن في هذا البلد. وأثارت قضية 

مجلس  في  الرئيس  بعزل  تسببت  فضيحة  أوكرانيا 
النواب، قبل تبرئته في مجلس الشيوخ.

كانت المدعية العامة السابقة في فلوريدا بام بوندي 
)54 عامًا( من أعضاء فريق ترامب القضائي خالل آلية 
عزله في مجلس الشيوخ. أما كوري لوانداوسكي )47 
ترشحه  لدى  ترامب  حملة  إدارة  لفترة  فتولى  عامًا(، 

النتخابات 2016.
وعقد االثنان مؤتمراً صحفيًّا مشتركًا في فيالدلفيا 
تعداد  بشأن  شكاوى  رفع  على  عزمهما  خالله  أعلنا 

األصوات في المدينة.

كايلي ماكيناني
كايلي  األبيض،  البيت  باسم  الناطقة  وعقدت 
ماكيناني، )32 عامًا( وهي محامية درست في جامعة 
مع  خالله  عرضت  اإلثنين،  صحفيًّا  مؤتمراً  هارفارد، 
مسؤولين في الحزب الجمهوري خططهم للتحقيق في 

سير االنتخابات في عدة واليات فاز فيها بايدن.
مات شالب وريتشارد غرينيل

اتحاد  رئيس  عامًا(،   52( شالب  مات  ويخوض 
المحافظين األميركيين، المعركة القضائية لمعسكر 
ترامب في والية نيفادا في الغرب األميركي، ومن أبرز 
وحيث  بكازينوهاتها،  المعروفة  فيغاس  مدنها الس 
فرز  بعد  صوت  ألف  بـ36  ترامب  على  بايدن  يتقدم 

97% من األصوات.
السفير  عامًا(،   54( غرينيل  ريتشارد  ويشارك 
األميركي السابق لدى ألمانيا، الذي تولى في السابق 
إدارة االستخبارات األميركية بالوكالة، في جهود فريق 

الحملة في نيفادا.

مساع قضائية لترامب من أجل االحتفاظ بالبيت األبيض
واشنطن - وكاالتبروكسل )أ ف ب(

فوز بايدن يعيد صياغة العالقات الدولية

الصني أمام رئيس أميركي جديد قد ينتهج استراتيجية أكثر تشددًا

المعارضة األرمينية دعت إلى تظاهرة 
للتنديد بـ»الصفحة األكثر خزياً في التاريخ«.. 

والرئيس األذري يعلن »استسالم العدو«

يريفان - وكاالت

احتفاالت أذرية ومظاهرات غاضبة في أرمينيا

قوات حفظ سالم روسية إلى قره باغ بعد اتفاق وقف إطالق النار  بني املتحاربني
بين  إشرافها  تحت  وُقع  الذي  االتفاق  بعد 
أذربيجان وأرمينيا وأنهى معارك دامية مستمرة 
منذ ستة أسابيع، بدأت روسيا الثالثاء نشر نحو 
ألفي جندي لحفظ السالم في ناغورنو قره باغ.
العسكرية  االنتصارات  يكرس  االتفاق  وهذا 
الجبلية  المنطقة  هذه  في  الكبرى  األذرية 
عام  بشكل  يقطنها  التي  القوقاز،  في  الواقعة 
حرب  بعد  أذربيجان  عن  وانفصلت  أرمن،  حاليًا 
منذ  مواجهات  فيها  وتجري  التسعينات.  في 
أرمن مدعومين  انفصاليين  بين  نهاية سبتمبر 
من يريفان من جهة، والجيش األذري من جهة 

أخرى، بحسب »فرانس برس«.
الرئيس  التنفيذ وقعه  االتفاق الذي دخل حيز 
األرميني  الوزراء  ورئيس  علييف،  إلهام  األذري 
الروسي  الرئيس  وكذلك  باشينيان،  نيكول 
الطرفين  إن  بوتين  وقال  بوتين.  فالديمير 
التي  »بالمواقع  سيحتفظان  المتنازعين 
يسيطران عليها«، ما يعني خسارة االنفصاليين 
اإلقليم  من  واسعة  أنحاء  على  السيطرة  األرمن 

القوات األذرية. بعدما دحرتهم منها 
في  غضب  تظاهرات  إلى  اإلعالن  هذا  وأدى 
أرمينيا، حيث اقتحم المتظاهرون مقري الحكومة 
الشغب  مكافحة  قوات  أن  إال  لياًل،  والبرلمان 

استعادت السيطرة عليهما صباح الثالثاء.
أكثر  اندلعت  سبتمبر،  نهاية  ومنذ 
عامًا   30 من  يقرب  ما  منذ  دموية  االشتباكات 

والجيش  باغ  قره  في  األرمن  االنفصاليين  بين 
األذري، وهي معارك تحولت لصالح باكو.

دقائق  بعد  الروسي  الرئيس  تصريح  وأتى 
صفحته  على  األرميني  الوزراء  رئيس  إعالن  من 
لكن  »مؤلمًا«،  اتفاقًا  وقع  أنه  »فيسبوك«  عبر 
حققته  الذي  التقدم  بسبب  نفسه  فرض  القرار 
طالب  الجيش  أن  إلى  إضافة  األذرية،  القوات 
لنا،  بالنسبة  كبير  فشل  »إنه  وكتب  بذلك. 
ُفقدت«  التي  لألرواح  كبير  حزن  كبيرة،  كارثة 
»التنمية  على  التركيز  حاليًا  يعتزم  أنه  مضيفًا 
قره  وإقليم  أرمينيا  واإلنسانية« في  االقتصادية 

الذي تقلصت مساحته. باغ 
األذري  الرئيس  أعلن  أخرى،  جهة  من 
»استسالم« عدوه، حتى لو لم يستعد السيطرة 
على كل ناغورنو قره باغ. وقال: »لقد قلت إننا 
سنطرد )األرمن( من أراضينا مثل الكالب وفعلنا 
بـ»المكاسب  الثالثاء  تركيا  وأشادت  ذلك«. 

أذربيجان. حققتها  التي  الكبيرة« 
ماركون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  ودعا 
إلى العمل من أجل إيجاد »حل سياسي مستدام 
بحزم  »تركيا  وطالب  أرمينيا«  مصالح  يحفظ 

حد الستفزازاتها«. بوضع 

واستقالة خونة.. 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وأشاد 
خالل  من  واألرمني  األذري  نظيريه  بـ»شجاعة« 
بـ»تهيئة  سيسمح  الذي  القرار  هذا  اتخاذهما 
المنطقة.  في  دائمة«  لتسوية  الالزمة  الظروف 

وأعلنت موسكو أيضًا أن طائرات أولى تقل قوات 
أن  على  الثالثاء  وصلت  السالم  لحفظ  روسية 

يُرسلوا بعدها إلى ناغورنو قره باغ.
جنديًا   1960 موسكو  أرسلت  المجمل،  وفي 
ويفترض  أخرى.  آلية  و380  مصفحة  آلية  و90 
نشرها مع انسحاب القوات األرمينية من سلسلة 

أراٍض استعادت أذربيجان السيطرة عليها.
في  قطاعات  على  السيطرة  باكو  واستعادت 

حماية  درع  تشكل  باغ،  قره  ناغورنو  محيط 
جانب  من  المعلنة  الجمهورية  حول  لألرمن 
واحد منذ ثالثين عامًا. وفرضت أيضًا سيطرتها 
وبموجب  االنفصالي.  اإلقليم  داخل  أراٍض  على 
تخضع  تزال  ال  التي  األراضي  تبقى  االتفاق 
يربط  ممر  إلى  إضافة  معهم  األرمن،  لسيطرة 

وأرمينيا. االنفصالي  اإلقليم  بين 
آالف  يضم  حشد  تجمع  االتفاق،  إعالن  بعيد 
مقر  محيط  في  لياًل  الغاضبين  المتظاهرين 
بينها  من  بشعارات  وهتفوا  األرمنية  الحكومة 
رئيس  إلى  متوجهين  و»استقالة«  »خونة« 

الوزراء.
وكسروا  المقر  بينهم  من  المئات  واقتحم 
خصوصًا  المكاتب،  وخربوا  النوافذ  زجاج 
نفسه  األمر  وحصل  الوزراء.  مجلس  قاعة 
السيطرة  الشرطة  واستعادت  البرلمان.  في 
تهدد  أن  المرجح  ومن  صباحًا.  المبنيين  على 
باغ  قره  ناغورنو  في  العسكرية  الهزيمة 
مستقبل رئيس الوزراء، الذي وصل إلى السلطة 
2018. ودعت  العام  ثورة شعبية في  من خالل 
للتنديد  تظاهرة  إلى  األرمينية  المعارضة 

التاريخ«. األكثر خزيًا في  بـ»الصفحة 

استراتيجي تقدم 
أذربيجان  في  السكان  أبدى  المقابل،  في 
وصباحًا،  لياًل  الشوارع  إلى  فخرجوا  فرحتهم 
في  باغ  »قره  وهاتفين  أعالمًا  حاملين  ورقصوا 

أذربيجان« أو »لقد عدنا!«.

القوات  إعالن  بعيد  االتفاق  هذا  إبرام  وأتى 
األذرية، األحد، أنها سيطرت على مدينة شوشة 
كيلومترًا   15 بعد  على  الواقعة  االستراتيجية 
ستيباناكرت،  االنفصالي  اإلقليم  عاصمة  من 
سقوط  ومثل  االنفصالية.  القوات  نفته  ما  وهو 

هذه المدينة نقطة تحول في الحرب.
أرايك  باغ  قره  ناغورنو  إقليم  زعيم  وقال 
المعارك،  تواصلت  »لو  الثالثاء،  هاروتيونيان، 
لكنا خسرنا كل شيء في غضون أيام«. وأضاف 
أن »الوضع النفسي في الجيش لم يكن مرضيًا. 
كان هناك أمراض، فيروس كورونا المستجد«.

مقتل  عن  باغ  قره  ناغورنو  في  النزاع  وأسفر 
سبتمبر،   27 منذ  شخص   1300 عن  يقل  ال  ما 
علمًا  الطرفان،  نشرها  جزئية  إحصاءات  وفق 
العسكرية،  خسائرها  تعلن  لم  أذربيجان  بأن 
القتلى  لعدد  الفعلية  الحصيلة  أن  يعني  ما 
باآلالف.  تكون  أن  يمكن  المعسكرين  كال  في 
تقديم  على  ساعات  بعد  االتفاق  توقيع  وأتى 
باكو اعتذارًا رسميًا لموسكو على إسقاطها من 
كانت  روسية  عسكرية  مروحية  الخطأ  طريق 
في  األذرية،  الحدود  قرب  أرمينيا  فوق  تحلق 
طاقم  أفراد  من  اثنين  مقتل  عن  أسفر  حادث 
وإصابة  »مي24-«  طراز  من  وهي  المروحية 

الخطورة. بجروح متوسطة  ثالث 
وفشلت محاوالت عديدة سابقة لوقف إطالق 
التي  وواشنطن  وباريس  موسكو  برعاية  النار 
منذ  المكلفة  مينسك  مجموعة  رئاسة  تتشارك 

1994 إيجاد حل للنزاع. العام 

●  علما أميركا واالتحاد األوروبي في بروكسل

●    الرئيس األميركي المنتهية واليته دونالد ترامب.●    الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن.

.. وأوروبا تبحث عن شراكة جديدة مع الرئيس املنتخب
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المخصصة  التموينية  السلع  أسعار  أجدابيا،  في  االقتصاد  مراقبة  حددت 
للمواطنين المساهمين في الجمعيات التموينية االستهالكية بالمدينة.

في  بالمساهمين  المواطنين  الجاري،  األسبوع  بيان  في  المراقبة،  وطالبت 
الجمعيات  إلى  بالتوجه  أجدابيا  في  العاملة  االستهالكية  التعاونية  الجمعيات 
الستالم مخصصاتهم من السلع التموينية الواردة عن الدفعة الثالثة لسنة 2020.
وأوضحت أن أسعار السلع التموينية من األرز 3 كيلو تبلغ 1.750 دينار، والسكر 
3 كيلو 1.450 دينار، والدقيق 2 كيلو 0.500 دينار، وزيت عباد الشمس 2 قارورة 

ديناران، وطماطم معجون علبتين بـ0.850 دينار.
كما دعت رؤساء اللجان اإلدارية بالجمعيات التعاونية االستهالكية إلى االلتزام 
قانونًا، من  المحددة  المخصصة لألفراد واألسعار  الكمية  الحجز وتوزيع  بمواعيد 

قبل وزير االقتصاد رقم 7 لسنة 2019.
وطالب جهاز الحرس البلدي في المدينة المواطنين المساهمين في الجمعيات 

التموينية االستهالكية باإلبالغ عن أية مخالف لألسعار المحددة.

أسعار موحدة للسلع التموينية في أجدابيا
مصادر الطاقة المتجددة 
قادرة على مقاومة األزمات 
الناتجة من انتشار 
فيروس »كورونا« 
المستجد

المدير التنفيذي للوكالة 
الدولية للطاقة فاتح بيرول

٣٤٧٫١
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3603دوالر أميركي
1.6076يورو

1.803الجنيه االسترليني
0.3627الريال السعودي
0.3704درهم إماراتي

0.206االيوان الصيني

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

بالمخالفة للقانون.. 

ليبيا سوق رائجة للسيارات املستعملة في أوروبا وآسيا
سواء  ليبيا  إلى  المستعملة  السيارات  تدفق  يتزايد 
عبر موانئ الجهتين الغربية أو الشرقية منذ بداية العام 
الجاري، بالمخالفة لتحذير أممي من خطر هذه السيارات 

السالمة. على 
من   47% نسبة  على  أفريقية  دول  خمس  واستحوذت 
تصل  والتي  المستوردة،  المستعملة  السيارات  إجمالي 
إلى القارة السمراء خالل الفترة بين عامي 2015 و2018، 
وجاءت ليبيا ضمن هذه القائمة إضافة إلى نيجيريا وغينيا 
وغانا وتنزانيا، وفق تقرير حديث من برنامج األمم المتحدة 
للبيئة )اليونيب(؛ برغم من أن استيراد هذه السيارات يعد 

خرقا للقانون الليبي.
المركبات  على  المفروضة  اللوائح  ضعف  وبسبب 
ليبيا  تبقى  عموما  وأفريقيا  ليبيا  في  المستعملة 
القارة  استحواذ  مع  العالم  في  لها  الرئيسي  المستورد 
%40 من عدد المركبات المستعملة  السمراء عموما على 
مركبة  مليون   14 حوالي  تصدير  تم  وقد  العالم.  في 
رصدها  التي  الفترة  خالل  العالم  حول  مستعملة  خفيفة 

األممي.  البرنامج  تقرير 

قانونية  مخالفة 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  أصدره  قانون  وفرض 
في  الليبي  المواطن  أحقية  عدم  الماضي  العام  الوفاق 
اإلجراء  5 سنوات، لكن  أكثر من  استيراد سيارات عمرها 
لم يتم احترامه حسب هيئة الرقابة اإلدارية، التي أكدت 
ذلك في تقريرها السنوي الصادر أواخر أغسطس 2020.

البحري  الخمس  لميناء  مخالفات  عدة  الهيئة  ورصدت 
التي  المستعملة  السيارات  استيراد  في  »االستمرار  عبر 
الصنع بشكل مستمر  تاريخ  الخمس سنوات من  تجاوزت 

للقانون«. مخالفًا  يعد  والذي 

أن  الوفاق  حكومة  أقرتها  التي  الضوابط  بين  ومن 
الخاص  االستعمال  لغرض  المستعملة  السيارة  تكون 
فقط  واحدة  سيارة  تكون  أن  على  للتجارة،  وليس 

المقبلة.  الثالث  السنوات  للشخص خالل 
مزاولي  الرئاسية  المجلس  قرار  أيضا  وأجاز 
السيارات  استيراد  المختصة  االقتصادية  األنشطة 
لغرض  االستيراد  بعملية  »للقيام  أنواعها  بمختلف 

الضوابط«. لبعض  وفقا  التجارة 
توريد  إلى  المفرط  اللجوء  من  مراقبون  ويحذر 
ما  والثقيلة  الخفيفة  المركبات  من  ضخم  أسطول 

األوروبية  للخردة  كبير  مستودع  إلى  ليبيا  يحول  قد 
واآلسيوية. 

االستيراد  حركة  انتظام 
الهشة،  والسياسية  األمنية  الظروف  من  الرغم  وعلى 
السنوات  خالل  الليبية  الموانئ  في  الحركية  أن  إال 
السيارات  استيراد  في  نسقها  على  حافظت  األخيرة 
حصة  صاحبة  الجنوبية  كوريا  من  وتحديدا  المستعملة 
يعادل  بما  مستعملة  سيارة  ألف  بـ59   2019 في  األسد 
فيما  الخارج؛  إلى  الجنوبية  كوريا  صادرات  من   55%

12.500 سيارة من السوق األوروبية. ناهزت 

السيارات  أن  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  ويؤكد 
الصغيرة  والحافالت  الصغيرة  والشاحنات  المستعملة 
المتحدة  والواليات  أوروبا  من  تصديرها  يتم  التي 

النامي ذات نوعية رديئة.  واليابان إلى العالم 

للحوادث  تؤدي 
الرديئة  الجودة  ذات  المستعملة  المركبات  وتؤدي 
للتقرير،  ووفقا  الطرق.  حوادث  من  المزيد  حدوث  إلى 
جدًا  أنظمة ضعيفة  لديها  التي  البلدان  العديد من  فإن 
أيضًا  لديها  المستعملة  السيارات  لمواجهة  ضعيفة  أو 
الناجمة عن حوادث الطرق.  معدالت عالية جدًا للوفيات 
في حين أن البلدان التي أدخلت لوائح إلدارة استيراد 
أمانًا  أكثر  أساطيل  أيضًا  تشهد  المستعملة  المركبات 

وحوادث أقل.
من  بدعم  للبيئة،  المتحدة  األمم  برنامج  ويعد 
صندوق األمم المتحدة االستئماني للسالمة على الطرق 
الحد  تطبيق  تدعم  جديدة  مبادرة  من  جزءا  وآخرين، 

المستعملة.  المركبات  معايير  من  األدنى 
القارة  دول  على  للمبادرة  األول  التركيز  وسيكون 
بالفعل  األفريقية  البلدان  من  عدد  وضع  وقد  األفريقية. 
المغرب  ذلك  في  بما  الجودة،  معايير  من  أدنى  حدا 
وأبدى  وموريشيوس،  وغانا  ديفوار  وكوت  والجزائر 

المبادرة. إلى  باالنضمام  اهتمامًا  الكثيرون 
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة  وحددت 
الوقود  من  أنظف  أنواعًا  الماضي،  الشهر  في  )إكواس( 
شجع  كما   .2021 يناير  من  اعتبارًا  للمركبات  ومعايير 
تحدد  معايير  إدخال  على  القارة  دول  المجموعة  أعضاء 

المستعملة. السيارات  عمر 
مزيد  إجراء  إلى  حاجة  هناك  أن  إلى  التقرير  ويخلص 
في  التجارة  آثار  حول  التفاصيل  من  لمزيد  البحث  من 
المركبات  تأثير  ذلك  في  بما  المستعملة،  المركبات 

المستعملة. الثقيلة 

الوسط - عبدالرحمن أميني 
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النفط الليبي يصل إلى ١٫٠٣ مليون برميل يوميًا.. وصنع الله يعلن شرط االنضمام إلى اتفاق «أوبك +»

انتعاشًا  يتوقعون  »أوبك«  محللي  لكن  »كورونا«، 
 ، 2021 العام  اليوم في  6.5 مليون برميل في  بمقدار 
وأشار باركيندو إلى أن توقعات الطلب »تخضع باستمرار 

لمراجعة صعودية«.
إلى  أبريل  في  توصل  »أوبك+«  دول  تحالف  وكان 
بمقدار  اإلنتاج  في  مسبوقة  غير  تخفيضات  حول  اتفاق 
حتى  مايو  مطلع  من  اعتبارًا  يوميًا  برميل  مليون   9.7

نهاية يونيو.
برميل  مليون   7.7 إلى  اإلنتاج  خفض  تخفيف  وتم 
نهاية  حتى  ويستمر  أغسطس  مطلع  من  اعتبارًا  يوميًا 

.2020

تحذير
من  للنفط  الوطنية  المؤسسة  حذرت  جانبها،  من 
إلى  وصلت  التي  اإلنتاج  كمية  على  المحافظة  عدم 
مليون و36 ألف برميل يوميًا، السبت الماضي، مشيرة 
في  كبيرًا  وشحًا  جمة  مالية  »تواجه صعوبات  أنها  إلى 
القطاع  شركات  على  الديون  لتراكم  أدى  ميزانياتها، 

وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية«.
على  المحافظة  من  تتمكن  لن  ربما  إنها  وقالت 
انخفاضها  الممكن  »بل من  الحالية،  اإلنتاج  مستويات 
أو إيقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها 
باقتصاد  والنهوض  اإلنتاج  لزيادة  المؤسسة  جهود 

الوطن من جديد«.

إلى  اإلنتاج  زيادة  في  الفضل  المؤسسة  وأرجعت 
العاملين في القطاع بمختلف المناطق الليبية، إذ أنهم 
لم  التي  الكبيرة،  اإلنجازات  هذه  تحقيق  من  »تمكنوا 
تكن لتتحقق لوال تكاتفهم، وجهودهم االستثنائية التي 
بُذلت في ظروف صعبة للغاية، خاصة الظروف المالية 

الحالية التي يمر بها القطاع«.

تراجع اإليرادات
صادرات  إيرادات  أن  المؤسسة  أعلنت  ذلك،  قبل 
النفط الخام ومشتقاته بلغت 347.1 مليون دوالر خالل 
شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مسجلة تراجعًا كبيرًا 
بيان  في  وقالت   .2019 العام  خالل  ذاتها  الفترة  عن 
الجمعة إن إجمالي اإليرادات النفطية عن شهر سبتمبر 
دوالر، مسجلة  مليون   116.9 قيمته  ما  بلغت  الماضي 
بذلك تراجعًا كبيرًا مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019 

والتي بلغت 1.7 مليار دوالر.
83.9 مليون دوالر فقط من مبيعات  وجرى تسجيل 
النفط الخام، و33 مليون دوالر فقط من مبيعات الغاز 
والمكثفات خالل سبتمبر، حسب المؤسسة، مضيفة أنها 
أكتوبر  شهر  خالل  اإليرادات  في  طفيفًا  ارتفاعًا  سجلت 
بعد رفع حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة والبريقة 
ومباشرة الصادرات اعتبارًا من 24 سبتمبر الماضي ثم 

على فترات إلى باقي الحقول والموانئ النفطية.
وأوضحت أنه خالل هذه الفترة تم تصريف الكميات 

شهر  خالل  إيرادات  تسجيل  يفسر  ما  »وهو  المخزنة، 
2020 بنحو  إيرادات شهر سبتمبر  أكتوبر فاقت بقليل 

113.3 مليون دوالر«.
دوالر،  مليون   230.2 بلغت  أكتوبر  شهر  إيرادات 
مقارنة بملياري دوالر في أكتوبر2019، وفق المؤسسة.

 179.9 إلى  الجاري  للعام  أكتوبر  إيرادات  وتوزعت 
مليون  و42.1  الخام،  النفط  مبيعات  من  دوالر  مليون 
والمكثفات، و8.1 مليون دوالر  الغاز  دوالر من مبيعات 

من مبيعات المنتجات النفطية.

توقع زيادة اإليرادات
خالل  اإليرادات  في  كبيرة  زياده  اهلل  صنع  وتوقع 
التدريجية  العودة  نتيجة  وديسمبر،  نوفمبر  شهري 
أنه  إال  المأمولة،  للمعدالت  ووصوله  الطبيعي  لإلنتاج 
المؤسسة تواجه »تحديًا متمثال في شح  شدد على أن 
في  تؤثر  شك  وبال  التي  للقطاع،  المخصصة  الميزانية 

المحافظة على مؤمالت اإلنتاج منتظمة«.
معايير  بـ»أعلى  الكامل  التزامها  المؤسسة  وجددت 
الشفافية في جميع عملياتها«، وقالت إنها »دأبت على 
نشر جميع البيانات المتعلقة بإيرادات النفط على أساس 

شهري منذ يناير 2018 ، لضمان هذه الشفافية«.
بالتزاماتها  بصرامة  »الوفاء  بمواصلة  تعهدت  كما 
الليبي  الشعب  وعموم  الليبية  السلطات  وتزويد 
والودائع  اإليرادات  لجميع  كاملة  شاملة  بمحاسبة 
المحلية والدولية«،  القانونية  التزاماتها  وبما يتفق مع 
مشيرة إلى أنها »تقوم بإيداع جميع هذه اإليرادات في 
حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي باستثناء اإلتاوات 

والضرائب«.
بعملية  المتعلقة  القضايا  أن  اهلل  صنع  واعتبر 
المالية  للشؤون  النهائية  اإلدارة  وأيضًا  الميزانية 
الليبية »هي مسائل سياسية تقع خارج والية المؤسسة 
»ستقوم  المؤسسة  أن  مؤكدًا  للنفط«،  الوطنية 
سياسية،  وغير  فنية  كمؤسسة  ومسؤولياتها  بمهامها 

بتوجيه من السلطات التنفيذية«.

صنع الله: القضايا المتعلقة بعملية 
الميزانية مسائل سياسية تقع خارج 

والية المؤسسة

المؤسسة الوطنية للنفط: مستويات اإلنتاج 
الحالية مهددة وقد تنخفض أو تتوقف في 

ظل تلكؤ بعض الجهات

طرابلس- الوسط

●  عمال يقومون باداء عملهم في حقل الواحة النفطي

●  سوق زليتن للسيارات

بينما بلغ حجم إنتاج النفط الليبي 1.03 مليون برميل 
يوميًا، حدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
صنع اهلل حجم إنتاج مستقر يقدر بـ 1.7 مليون برميل 
الخاص   ،»+ »أوبك  اتفاق  إلى  لالنضمام  شرطًا  يوميًا 

بخفض اإلنتاج.
الرغم من  النفط غير مستقرة على  أسواق  تزال  وال 
زيادة اإلنتاج الليبي وإجراءات العزل الجديدة في الدول 
بن  العزيز  عبد  السعودي  الطاقة  وزير  حسب  المنتجة، 

سلمان.
قبل  القلق  من  حالة  العالمية  النفط  أسواق  وتسود 
اجتماع تمهيدي لمجموعة »أوبك+« مقرر  أسبوع من 
عقده في 17 نوفمبر الجاري لبحث إمكانية تمديد اتفاق 

خفض اإلنتاج.
واستبقت ليبيا، العضو في المنظمة والمستثناة من 
التخفيضات، هذا االجتماع بالتأكيد على أن إنتاجها من 
النفط قد يبلغ 1.3 مليون برميل يوميًا في غضون شهر، 
لجريدة »وول ستريت جورنال«  حسبما صرح صنع اهلل 
األميركية، مشيرًا إلى أنه ينتظر بلوغ اإلنتاج 1.7 مليون 
اتفاق ينص على تخفيف آخر في  إلى  برميل لالنضمام 
مجموع  من  يوميًا  برميل  مليون   5.8 إلى  التخفيضات 
 2021 يناير  من  اعتبارًا  االتفاق،  في  المشاركة  الدول 

حتى نهاية أبريل 2022.

تعديل اتفاق خفض اإلنتاج
وأثناء افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي للنفط )أديبك 
2020(، الذي استمرت أعماله حتى 11 نوفمبر، قال وزير 
»يعدلون«  قد  وحلفاءها  »أوبك«  إن  السعودي  الطاقة 
اتفاقهم بشأن اإلمدادات بما يتجاوز توقعات المحللين، 
وسط تكهنات بشأن الكيفية التي سيحدد بها التحالف 

حصص اإلنتاج للعام 2021.
وقال الوزير السعودي: »يسعني القول إنه قد يكون 
تعدياًل أبعد حتى مما يتحدث عنه المحللون«، لكنه قال 
إن سوق النفط ما زالت مستقرة رغم زيادة إنتاج ليبيا 

وإجراءات العزل العام الجديدة.
زيادة  بأن   »+ »أوبك  مسؤولو  اعترف  ذلك  ومع 
النفط  على  العالمي  الطلب  وتعافي  ليبيا  من  اإلنتاج 

جعال إعادة توازن السوق تحديًا أكبر مما كان متوقعًا.
النفط  المليون برميل من  ليبيا أخيرًا  انتاج  وتخطى 
أكتوبر  من  اعتبارًا  اإلنتاج  استئناف  بعد  يوميًا،  الخام 
سبتمبر  في  برميل  ألف   100 متوسط  من  الماضي 
أسعار  على  ضغطًا  سببت  التي  الزيادة  وهي  الماضي، 
الخام العالمية، التي أنهت األسبوع الماضي عند 39.45 

دوالر للبرميل بعد انخفاض بنسبة 40 % هذا العام.

توقعات روسية
ويتوقع نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، 
العالمي على النفط ما بين عامين  أن يستغرق الطلب 
األزمة  قبل  ما  مستويات  إلى  للعودة  أعوام  وثالثة 
نكون  أن  جميعًا  »علينا  سوروكين:  وقال  الصحية. 
عقالنيين. روسيا أكبر منتج من خارج أوبك يتعاون مع 

أوبك بشأن تخفيضات اإلنتاج«.
المزروعي،  سهيل  اإلماراتي،  الطاقة  وزير  أكد  كما 
أن اتفاق »أوبك +« مرن لكنه يتطلب اتفاقًا باإلجماع 
بين أعضائها الـ22 لتغييره. وأضاف: »لدينا القدرة على 
أن  يجب  لكن  إجراؤها،  علينا  كان  إذا  تعديالت  إجراء 

نكون جميعًا مقتنعين بأن هذا التعديل مطلوب«.
انتعاش مستقبلي

محمد  »أوبك«،  لمنظمة  العام  األمين  أوضح  بدوره 
باركيندو، أن تعافي االقتصاد العالمي قد ال يكون سيئًا 
المالي ذلك. وقد  التحفيز  للغاية، حيث تساعد إجراءات 
مليون   9.8 بمقدار  توقف  النفط  على  الطلب  يكون 
برميل في اليوم في العام 2020 بسبب جائحة فيروس 

وسط شكو> من تراكم الديون عل4 شركات القطاع
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كيف تمول أفريقيا تعافيها االقتصادي ذاتيا؟
كورونا  فيروس  مــرض  جائحة  تُـفضي  أن  المرجح  من  أفريقيا،  في 
بمعدالت  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  تراجع  إلى  )كوفيد19-(  المستجد 
غير مسبوقة. باإلضافة إلى هذا، تتعامل عِـدة بلدان أفريقية مع تداعيات 
انهيار أسعار السلع األساسية ، وهو عامل رئيسي آخر يساهم في اتجاهات 

الركود الحالية.
اآلن، يجب أن تمر القارة بعملية التعافي االقتصادي في حين تعمل على 
بناء المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة صدمات المستقبل. فمن 
تعزيز قطاع الرعاية الصحية إلى رعاية النمو االقتصادي العريض القاعدة، 
يحتاج قادة أفريقيا إلى تطوير استراتيجيات جديدة لحل التحديات البنيوية.

ومع تضرر شركاء القارة في الخارج أيضا بجائحة كوفيد19-، واتجاههم 
األسواق  المال من  رأس  فرار  ومع  المحلية،  احتياجاتهم  على  التركيز  إلى 
اندالع  قبل  حتى  مسبوق،  غير  بمعدل  أفريقيا(  ذلك  في  )بما  الناشئة 

الجائحة، يحتاج صناع السياسات في أفريقيا إلى النظر إلى الداخل.
البنية  الضخمة في  االستثمار  برامج  الممكنة في  الحلول  أحد  يتلخص 
األساسية والتي يجري تمويلها جزئيا عن طريق تعبئة الموارد المحلية من 
الحكومات من تحرير  الذي يمكن  النحو  إعادة تدوير األصول، على  خالل 

رأس المال المقيد في األصول التي تمتلكها بالفعل.
المستثمرين  لصالح  االمتياز  خطط  خالل  من  األصول  هذه  بعرض 
التمويل  الحكومات تحرير  الخاص، تستطيع  القطاع  بالثقة في  الجديرين 
لمشاريع جديدة مهمة. تَـعِد مثل هذه االمتيازات بتدفقات طويلة األمد 
من العائدات وفرص جديد لالستثمار في البنية األساسية والتي من شأنها 

أن تجتذب المزيد من رأس المال االستثماري إلى أفريقيا.
وعلى هذا فإن إعادة تدوير األصول من الممكن أن تساعد في إغالق 
وفقا  تتراوح  والتي  القارة،  في  الهائلة  األساسية  البنية  تمويل  فجوة 
مليارات   108 إلى  دوالر  مليار   68 بين  األفريقي  التنمية  بنك  لتقديرات 

دوالر.
ذات  والطرق  الطاقة،  محطات  التدوير  إلعادة  القابلة  األصول  تشمل 
وخطوط  الضوئية،  األلياف  وشبكات  والمطارات،  والموانئ،  الرسوم، 

األنابيب، وما إلى ذلك.
ويمكن استخدام األموال المولدة عن طريق تسييل هذه األصول في 
تمويل مشاريع جديدة قادرة على إحداث تأثيرات مضاعفة قوية، مما يساعد 

في خلق الوظائف وفرص األعمال في مختلف قطاعات االقتصاد في أي 
بلد. وهو أمر بالغ األهمية، بالنظر إلى الخسائر الهائلة في الوظائف 
من  الماليين  دخول  عن  فضال  القارة  تواجهها  أن  المرجح  من  التي 

الشباب إلى قوة العمل كل عام.
في  َقـط  قبل  تُـجَـرَّب من  لم  األصول  تدوير  إعادة  أن  في حين 
أفريقيا، فقد استخدمتها أستراليا بنجاح لتوليد أكثر من 25 مليار دوالر 
أسترالي )18 مليار دوالر أميركي( في غضون ثالث سنوات عن طريق 
إعادة تدوير 12 فقط من األصول 
وبــوســع  ــة.  ــدول ــل ل المملوكة 
هذه  تكرار  األفريقية  الحكومات 
العملية عبر القارة للمساعدة في 
تمويل  في  السنوية  الفجوة  سد 

البنية األساسية.
بعيدا عن الفوائد الفورية، من 
تدوير  إعادة  تجتذب  أن  الممكن 

من  جديدة  فئة  أفريقيا  في  األصول 
األساسية.  البنية  في  المستثمرين 
من  مجموعة  شاركت  أستراليا،  في 
وصناديق  السيادية  الثروة  صناديق 
المشاريع.  الخاصة في مثل هذه  االستثمار  والعديد من صناديق  التقاعد 
واجتذاب مستثمرين مماثلين من خالل استغالل األصول الحالية من شأنه 
تمويل  ومؤسسات  المانحين  على  األفريقية  الحكومات  اعتماد  ينهي  أن 

التنمية فقط.
تدوير  إعادة  مشاريع  تنفيذ  حاليا   »AFRICA50« منظمة  وتناقش 

األصول مع العديد من الحكومات في مختلف أنحاء القارة.
على  التركيز  مع  األساسية  البنية  في  الضخمة  االستثمارات  وتتوافق 
تتحملها  التي  التكاليف  تقليل  يمكنه  الذي  )الرقمنة(،  الرقمي  التحول 
في  ومساعدتها  كفاءتها،  وتعزيز  والخاصة،  العامة  الفاعلة  األطــراف 
للعمالء  المقدمة  الخدمات  المادية، وتحسين جودة  العقبات  التغلب على 

والمواطنين.
إذ  المقاييس:  بكل  وساق  قدم  على  القارة  في  الرقمي  التحول  يجري 
يرتفع عدد اتصاالت النطاق العريض الجديدة إلى عنان السماء، ويواصل 
استخدام الهواتف المحمولة اتجاهه التصاعدي، وتُـعَـد القارة رائدة على 
مستوى العالم في مجال الخدمات المالية عبر األجهزة المحمولة. ويشكل 
الوضع المعتاد الجديد المتمثل في العمل عن بُـعـد، والتغيرات التي طرأت 
على سلوكيات المستهلك نتيجة لجائحة كوفيد19-، فرصة على مستوى 
القارة للتعجيل بهذه العملية. ولكن على الرغم من أن النمو االقتصادي 
وخلق فرص العمل سيستفيدان بوضوح من التحول الرقمي المستمر، فإن 

انتشار اتصاالت النطاق العريض ال يزال أقل من المتوسط العالمي.
عمود  غياب  في  الممكن  حكم  في  الكامل  الرقمي  التحول  يكون  ولن 

فقري جدير بالثقة للبنية األساسية.
والجيل  الرابع  الجيل  اتصاالت  إلى  الشامل  الوصول  تحقيق  ويتطلب 
الخامس وتوسيع شبكات كابالت األلياف الضوئية إنفاق 100 مليار دوالر 

إضافية بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
للحكومات  القصوى  األولويات  بين  الالزمة  األموال  جمع  أصبح  وقد 
وتعمل  كوفيد19-،  بعد  ما  عالم  مع  التكيف  إلى  سعيها  في  األفريقية 
في  المعامالت  هذه  من  واحدة  إتمام  على  بالفعل   AFRICA50 منظمة 

أحد البلدان المساهمة، باستخدام مبادئ إعادة تدوير األصول.
الحكومات  على  تعرض  التدوير  إعادة  استراتيجيات  أن  الواضح  من 
األفريقية طريقة قابلة للتطبيق للمساهمة بشكل كبير في التمويل الذاتي 

لالستثمارات التي تحتاج إليها بلدانها.
ويتعين على الحكومات أن تركز أيضا على دعم رواد األعمال بتوفير أنظمة 
بيئية تعمل على تمكين اإلبداع الرقمي. وسوف توفر مبادرات مثل مدينة 

كيجالي لإلبداع دعما فوريا للشركات القائمة على التكنولوجيا والمعرفة.
من  المزيد  على  تؤكد  أن  األفريقية  الحكومات  على  يتعين  كما 
األفريقية.  القارية  الحرة  التجارة  منطقة  خالل  من  اإلقليمي  التكامل 
تطوير  في  بالغة  أهمية  المشتركة  األساسية  البنية  مشاريع  تشكل 
األفريقية  االقتصادية  المجتمعات  من  العديد  لكن  التصنيعية،  القدرة 

متأخرة في هذا الصدد.
التنفيذ  خالل  من  التوريد  لسالسل  اإلقليمي  التكامل  شأن  ومن 
الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية أن يعمل على دفع عجلة 
أغلب  تعتمد  إذ  المحلية،  اإلنتاجية  القدرة  وتعزيز  المحلية  االقتصادات 
نحو  تحقيق  في  أفارقة  غير  شركاء  مع  التجارة  على  األفريقية  البلدان 

المحلي اإلجمالي. ناتجها  %30 من 
ومن خالل تشجيع التجارة داخل القارة، تدعم منطقة التجارة الحرة القارية 
األفريقية نمو قطاع التصنيع في القارة والذي يلبي احتياجات األسواق المحلية. 
ومن المرجح أن تؤدي زيادة التجارة داخل القارة من مستواها الحالي )%15 من 

إجمالي التجارة( إلى نحو %60 إلى خلق ماليين الوظائف.
من الواضح أن التعافي الذي يصممه ويموله األفارقة إلى حد كبير أمر 
في حكم الممكن. ورغم أن الجائحة تضرب القارة بشدة، فإن استراتيجيات 
التكامل  وتعزيز  المستمر،  الرقمي  والتحول  األصول،  تدوير  إعادة  مثل 
اإلقليمي، من الممكن أن تساعد في ضمان تزويد أفريقيا بالقدر الكافي 

من القوة لمكافحة الجائحة.

2020 منذ  سنديكات«  »بروجيكت  لدى  كاتب   *

استراتيجيات مثل إعادة تدوير 
األصول والتحول الرقمي المستمر 

يمكن أن تساعد أفريقيا على 
مواجهة جائحة كورونا

 آالن إيبوبيسيه *
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طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع 
وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي، عبر موقعه اإللكتروني األحد، إن قيمة الطرح األول تبلغ 
8 مليارات جنيه ألجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه ألجل 

273 يومًا.
وتستدين الحكومة المصرية من خالل سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية 

مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق احتمالية تقليص الكميات المقبولة 
من عطاءات األذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى 
نهاية العام المالي الحالي. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري 
في اجتماعها الماضي، خفض كل من سعر عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة، 
وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 

و9.75 و9.25 % على الترتيب.

مصر تطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه
بطاقات ذكية لصرف الدواء في املنطقة الشرقية 

السعر بالدوالرنوع الخام

44.92برنت

42.69غرب تكساس

41.41دبي

39.97سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     11/11/ 2020

معدل تضخم قياسي في السودان
بارتفاع أسعار السلع الغذائية 

أسواق املال تنتعش بعد فوز 
بايدن وتطوير لقاح »كورونا«

سجلت األسواق المالية في العالم ارتفاعًا كبيرًا مع إعالن نجاح 
التجارب على لقاح ضد فيروس »كوفيد - 19« المعروف بـ»كورونا 
بالرئاسة  بايدن  جو  الديمقراطي  الحزب  مرشح  وفوز  المستجد«، 
األميركية مما عزز الثقة، وأدى إلى أرباح قياسية في »وول ستريت« 

بنيويورك.
بايدن  جو  فوز  عقب  كبيرة  مكاسب  حققت  التي  والبورصات 
الساحق، ارتفعت أكثر اإلثنين الماضي بعد إعالن شركتي »فايزر« 
بالواليات المتحدة و»بايونتيك« بألمانيا أن اللقاح ضد »كوفيد - 
19«، الذي تعمالن على تطويره »فعال بنسبة 90 %«، بعد التحليل 
األولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حاليًا، 

وهي األخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.
وقال مدير االستثمارات في »إيه جيه بيل«، راس مولد، »كانت 
أخبار لقاح ضد كوفيد - 19 من فايزر بمثابة جرعة من األدرينالين 
لألسواق، متسببة بانطالق واحد من أكبر التحركات في يوم واحد 

في األسهم العالمية منذ فترة طويلة«.
في  بايدن  جو  فوز  من  أكبر  أهمية  له  الناجح  »اللقاح  وأضاف: 
النمو  الستئناف  سيمهد  ألنه  األميركية  الرئاسية  االنتخابات 

االقتصادي على مستوى العالم«.
وفي نيويورك، ارتفعت قيمة األسهم بشكل كبير قبل االفتتاح، 
أشاد  بعدما   %  15 بنسبة  »فايزر«  شركة  أسهم  سعر  ارتفاع  مع 
باعتبارها تقدمًا كبيرًا بعد أشهر من تزايد  اللقاح  بأخبار  محللون 

عدد اإلصابات والوفيات، خصوصًا في الواليات المتحدة وأوروبا.
وبعد فترة وجيزة من االفتتاح، ارتفع مؤشر »داو جونز« 5.4 % 
إلى 29839.45 نقطة، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سجله في 12 
 % و5   %  4 مكاسب  تحقيق  وجرى  نقطة،   29551.42 عند  فبراير 
في كل القطاعات، لكن بعض الصناعات األكثر تضررًا بالوباء منها 

شركات الطيران والضيافة، كانت مكاسبها أكبر.
وارتفعت أسهم شركة الخطوط الجوية البريطانية »آي إي جي« 
إم«  إل  فرانس-كا  »إير  مجموعتا  حققت  فيما   ،%  25 من  بأكثر 

و»لوفتهانزا« قفزات مماثلة.
استفادت  التي  الشركات  بعض  أسهم  تراجعت  ذلك،  وبخالف 
المواطنون  طلبها  التي  والخدمات  السلع  توريد  من  كبير  بشكل 
خسرت  التي  »أمازون«  مثل  العالم،  أنحاء  كل  في  المحجورون 

أسهمها نحو 5 % من قيمتها.
نيل ويلسون،  وقال كبير محللي األسواق في »ماركتس.كوم« 
شركتي  من  اإليجابية  األخبار  بعض  بسبب  البورصات  »ارتفعت 
االنتخابات  في  بايدن  جو  فوز  إلى  إضافة  وبايونتيك«،  فايزر 

األميركية.

229.85 % خالل شهر  إلى  السودان  التضخم في  ارتفع معدل 
أكتوبر، مقارنة بـ212.29 % في سبتمبر، وذلك على خلفية ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.
وقال الجهاز المركزي لإلحصاء في السودان، في بيان، الثالثاء، 
إن التغيير السنوي للتضخم بلغ 229.85 % لشهر أكتوبر 2020، 
 17.56 212.29 % لشهر سبتمبر السابق بارتفاع  مقارنة بمعدل 

نقطة.
وبلغ معدل التغيير لمجموعة األغذية والمشروبات 194.53 % 
لشهر أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل 175.60 % في سبتمبر، وفق 

»فرانس برس«. 
والوقود  الخبز  على  للحصول  أشهر،  منذ  السودانيون،  ويعاني 
انتظار  طوابير  السلع  هذه  بيع  محال  تشهد  فيما  المنزلي،  والغاز 

طويلة.
ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد 
الجنيه  قيمة  وتراجع  التضخم  معدالت  في  ارتفاعًا  البالد  اقتصاد 

السوداني، إثر فقدان عائدات النفط الكبيرة.
)350 كلم  احتجاجات في مدينة عطبرة  اندلعت   2018 وأواخر 
الخبز  السلطات أسعار  الخرطوم(، نتيجة مضاعفة  العاصمة  شمال 
أنحاء  كل  لتشمل  االحتجاجات  اتسعت  ما  وسرعان  مرات.  ثالث 
البالد، مع مطالبات بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير، وهو ما 

استجاب له الجيش في 11 أبريل 2019.
دوالر،  مليار   60 بنحو  للسودان  الخارجي  الدين  حجم  ويقدر 
لإلرهاب«،  الراعية  »للدول  قائمتها  على  تدرجه  واشنطن  وكانت 
مما حرم البلد لسنين من فرص كبيرة لتلقي التمويل أو االستثمار 

األجنبيين.
والشهر الماضي، أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، شطب 
اإلرهاب،  الداعمة  للدول  السوداء  األميركية  القائمة  السودان من 
االستثمارات  وعرقلة  اقتصادية  عقوبات  فرض  تشمل  وهي 
أن  العالمي  األغذية  برنامج  أعلن  الماضي،  فبراير  وفي  األجنبية. 

9.1 مليون سوداني يحتاجون لتلقي مساعدات إنسانية.

●  انتعاشة في األسواق األسيوية مع اقتراب الوصول للقاح »كورونا«

●  سودانيون في سوق خضروات 

طرابلس - الوسط 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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»املركزي« يحذر من استحواذ أربعة بنوك على 73.6% من أصول القطاع املصرفي

إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع االدخار البالغة 431.3 
مليون دينار، نسبة %0.5 فقط من إجمالي الودائع.

وبلغت نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها 
االئتمانية %21.5 في  والتسهيالت  القروض  إجمالي  إلى 
نهاية يونيو الماضي، مقابل نسبة %21.6 في نهاية يونيو 

العام 2019.

ضرورة توحيد سعر الصرف
من جانبه، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق أحمد معيتيق إلى ضرورة »توحيد سعر الصرف وفتح 
المقاصة ومنظومة المدفوعات ما بين المصارف في ربوع 
ليبيا كافة«، وذلك ضمن »مزيد من اإلجراءات التي يجب 
أن تنجز في أقرب وقت ممكن لالستفادة من عودة ارتفاع 
وتعزيز  االقتصاد  عجلة  لتحريك  النقدية«  النفط  واردات 

عملية اإلصالح االقتصادي.
إنتاج  زيادة  الماضي  االثنين،  بيان  وتوقع معيتيق في 

النفط في األسابيع القليلة القادمة بعد بلوغ اإلنتاج المليون 
برميل يوميا وهو ما ساهم في تحقيق »انفراج نسبي في 
أزمة الكهرباء في كثير من المدن بعد ضخ الغاز وتوفير 
مشيرا  الطاقة«،  توليد  لمحطات  بانتظام  الديزل  وقود 
إبرام االتفاق  إلى أن ذلك »تحقق دون أدنى شك نتيجة 
االقتصادي الذي أحيت مخرجاته روح األمل والتفاؤل عند 
الليبيين كافة بالتطلع إلى استقرار دائم ينعمون فيه بما 

أعطوا من مقدرات وخيرات حرموا منها أعواما طويلة«.

استئناف إنتاج النفط
واعتبر أن استئناف إنتاج وتصدير النفط »مهد الطريق 
أسهم  مما  وفاعلة  ناجزة  وجعلها  األخرى  المبادرات  أمام 
في إنجاز محطات حوارية في زمن قياسي، األمر الذي جعل 
الجميع يعقد على هذه الحوار األمل في التوصل إلى استقرار 
دائم يفتح األبواب لمصالحة وطنية شاملة والبدء في دورة 

جديدة إلطالق مشاريع التنمية والنهوض بالوطن«.

القاهرة عن  القوة  اليوم بعد رفع  وأضاف: »إننا نعمل 
كل الحقول النفطية على توفير كل ما يحتاجه قطاع النفط 
لتعزيز قدراته اإلنتاجية ورفعها من ناحية واالرتقاء بكفاءات 
المؤسسة  داعيا  أخرى،  ناحية  من  القطاع  في  العاملين 
إنتاجها،  معدالت  على  المحافظة  إلى  للنفط  الوطنية 
والوصول بها إلى حالة االستقرار، والعمل في الوقت نفسه 
عليها  كان  التي  للمعدالت  الوصول  إلى  التخطيط  على 

القطاع قبل اإلغالقات »غير القانونية والمتكررة«.
ورأى نائب رئيس المجلس الرئاسي أنه »من المهم في 
هذه اللحظة المفصلية من الحوار الوطني أن يدرك الشعب 
بأن  القرار  وأصحاب  والمعنيين  المسؤولين  قبل  الليبي 
السياسية  التجاذبات  النفطية  والمرافق  المنشآت  تجنيب 
حفاظا على المصدر الرئيسي لقوت الليبيين واجب وطني، 
وهو من المحرمات التي يجب أال تقع تحت طائلة االبتزاز 

من أي جهة كانت«.
أن  الليبية  الساحة  في  مؤخرا  حدث  ما  نتائج  ومن 
أنه تم  إيجابا، حسب معيتيق، موضحا  تأثروا  المواطنين 
»تيسير سبل تنقل المواطنين وحركتهم، وفتح المطارات 
وتسيير الرحالت الجوية بين بنغازي وطرابلس والجنوب، 
والقرى  المدن  جميع  بين  البرية  الطرق  ستفتح  وقريبا 
لتسهيل حركة تنقل المسافرين والبضائع لتحريك عجلة 

االقتصاد«.
الذي  االقتصادي  »اإلصالح  تعزيز  ضرورة  على  وشدد 
يحتاج إلى مزيد من اإلجراءات التي يجب أن تنجز في أقرب 
النفط  واردات  ارتفاع  عودة  من  لالستفادة  ممكن  وقت 
النقدية والمتمثلة في توحيد سعر الصرف وفتح المقاصة 
ليبيا  ربوع  في  المصارف  بين  ما  المدفوعات  ومنظومة 

كافة«.

معيتيق يدعو لتوحيد سعر الصرف 
واالستفادة من ارتفاع واردات النفط 

النقدية

المصرف المركزي يدعو إلى تعزيز المنافسة 
بين البنوك.. ويؤكد: االحتكار يؤدي إلى زيادة 

أسعار الخدمات المصرفية وتدنى مستواها

القاهرة - الوسط

●  مقر المصرف المركزي بطرابلس

●  مسؤولون يتفقدون مطار غات

أن  ليبيا  في  المالية  السياسات  مهندسي  على  يتعين 
يضعوا قوانين وتشريعات ترفع من مستوى المنافسة بين 
النسبة  على  فقط  مصارف  أربعة  استحواذ  مع  المصارف 
إليه  دعا  ما  وهذا  البالد..  في  المالية  الحركة  من  األكبر 

مصرف ليبيا المركزي في تقرير حديث.
التركز  على ضرورة خفض مستويات  المصرف  وشدد 
التجارية  المصارف  من  قليال  عددا  أن  مؤكدا  المصرفي، 
النشاط المصرفي سواء على  يستأثر بالنسبة األكبر من 
صعيد الودائع أو االئتمان، أو بالنسبة لحجم حقوق الملكية.

وفيما يخص الحصة السوقية للمصارف في ليبيا، أشار 
وهي:  الكبرى،  األربعة  المصارف  أصول  أن  إلى  التقرير 
من  والصحاري(  والوحدة،  الدولي،  والتجاري  )الجمهورية، 
أصل 18 مصرفا تشكل ما نسبته %73.6 من إجمالي أصول 

القطاع المصرفي في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ما  الكبرى  األربعة  المصارف  وقروض  ودائع  وشكلت 
نسبته 73.3 %، و87.7 % على التوالي من إجمالي ودائع 

وقروض القطاع المصرف نهاية الربع الثاني.

الخوف من تأثر أداء المصارف
ويؤثر التركز المصرفي على المنافسة في أداء المصارف، 
وينتج منها خسارة اجتماعية مقترنة بسوء التسعير. وهذه 
السوقية  لقوتها  المصارف  ممارسات  ناتجة من  الخسارة 

على األسعار.
أنه  من  المركزي  المصرف  مخاوف  إلى  التقرير  ونبه 
كلما ارتفعت درجة االحتكار في السوق زادت معها أسعار 
الخدمات المصرفية وتدنى مستواها وجودتها، مشيرا إلى 
التجارية بنحو  المجمعة للمصارف  الميزانية  رتفاع أصول 
مليار و133 مليون دينار، لتصل إلى 119.88 مليار دينار في 
نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 118.75 

مليار دينار بنهاية الربع نفسه من العام الماضي.
المصارف  في  االستثمارات  رصيد  نمو  إلى  أشار  كما 
التجارية بنسبة %281 خالل الفترة نفسها، ليصل إلى 4 
مليارات و216 مليون دينار، مقابل مليار واحد و106 ماليين 
دينار، وذلك نتيجة لالستثمار في سندات وأذونات الخزانة 

بمبلغ ثالثة مليارات دينار.
وفيما يخص االئتمان الممنوح من المصرف التجارية، 
فقد ارتفع إلى 16.65 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من 
العام الجاري، مقابل 16.21 مليار دينار في الربع الثاني من 

العام الماضي، بزيادة 436 مليون دينار خالل عام.
للقطاع  الممنوحة  القروض  رصيد  أن  التقرير  وأظهر 
الخاص في نهاية العام بلغت 10.54 مليار دينار في نهاية 
العام الماضي، وتمثل نحو %63.3 من إجمالي االئتمان؛ في 
حين شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة 

الباقية )%36.7(، التي بلغت قيمتها نحو 6.1 مليار دينار.

الودائع بالمصارف التجارية
أكد  التجارية،  المصارف  العمالء لدى  لودائع  وبالنسبة 
دينار  مليار   92.48 من   ،1.2% بنسبة  ارتفاعها  التقرير 
مليار   93.63 إلى  الماضي  العام  الثاني من  الربع  بنهاية 

دينار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
مليار   80.76 البالغة  الطلب،  تحت  الودائع  وشكلت 
دينار، ما نسبته %86.3 من إجمالي الودائع، في حين تمثل 
نسبته %13.3 من  ما  دينار(  مليار   12.43( الودائع ألجل 

ودائع العمالء في المصارف التجارية قفزت إلى 93.63 مليار دينار

أياٍد ليبية تتمكن من صيانة محطة 
الكهرباء املغذية لشركة الحديد والصلب

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، الثالثاء، تمكن أيادٍ 
ليبية من إنجاز صيانة الوحدة الثالثة بمحطة الكهرباء والتحلية 
المغذية للشركة، موجهة الشكر لمن قاموا بـ»هذا العمل الجبار«.

وقالت الشركة إن أعمال الصيانة تمت في أقصر مدة زمنية، 
ونقلت عن المهندس سالم الشكري المكلف بأعمال الصيانة قوله 
إن هذا اإلنجاز »لم يكن ليحدث لوال أن أعضاء فريق العمل الليبي 
تشبعوا بالوطنية والحرص واالنتماء لشركتهم التي أصبحت جزءًا 
منهم كما هم جزء منها، فقد قاموا بفك العمود الدوار لمولد 

الوحدة الثالثة بمحطة الكهرباء والتحلية«.
واعتبر الشكري أن القبول بهذا العمل جاء كنوع من التحدي 
الوطنية أن قامت به من  للعناصر  الذات، »حيث لم يسبق  مع 
األجنبية  الشركات  تتم عن طريق  الصيانة سابقًا  فكانت  قبل، 
المتخصصة في هذا المجال، وكما يعرف الجميع يتعذر حاليًا حضور 

الشركات األجنبية نظراً لظروف البالد«.
وتابع: »وجدنا أنفسنا في مغامرة وامتحان صعب قبلنا خوض 
غماره، فبدأنا عملية الفك على عدة مراحل، منها الغطاء والفرش 
إتمام  الشباب من  وتمكنا بفضل سواعد  والتروس،  الكربونية 

عملية الفك في زمن قياسي«.
أنه  بالعمل  المكلف  الفريق  أعضاء  أحد  عامر،  سالم  وأضاف 
»لم يكن سهاًل، ولكنه تم في وقت قصير، بدأ بتجهيز المعدات 
الخاصة إلى التنظيف والفك وسحب العمود الدوار، وهو عمل كبير 
تضافرت فيه جهود الفريق المكلف واستطعنا إكماله على الوجه 
المطلوب، وال ننكر أننا واجهنا بعض العراقيل والصعوبات، منها 
نقص المعدات وعطل بسيط في الرافعة العلوي، ولكن بوقوف 
التغلب على كل هذه  العام استطعنا  المختصة والمدير  اإلدارة 

العوائق ودون أي أخطاء فنية«.
أعمال  أن  أكد  أيضًا،  المكلف  الفريق  عضو  الجحاوي،  خالد 
الصيانة هذه كانت تكلف الشركة أموااًل طائلة بالعملة الصعبة، 
»ولكن هناك عناصر وطنية قادرة على العطاء متى ُأتيحت لها 
الفرصة، وأؤكد للمسؤولين في جميع مصانع الشركة أن العنصر 
الوطني ال يقل مهارة وقدرة على إنجاز األعمال التي كانت في 
السابق حكراً على الشركات األجنبية، فقط العناصر الوطنية تحتاج 

إلى الدعم«.
وأشار مدير عام الوحدات المساعدة بالشركة، جبريل بلحاج، 
إلى أن هذه الصيانة مجرد »بداية لسلسلة أعمال سيتم القيام 
بها من أجل تشغيل الوحدة الثالثة ودخولها على الشبكة العامة«.

الذكية  البطاقة  خدمة  إطالق  الموقتة  الحكومة  تعتزم 
والمراكز  بالمستشفيات  وتعميمها  الدواء  لصرف 
المرضى  بيانات  تجمع  منظومة  ضمن  الطبية،  والمؤسسات 

قرييًا.  تدشينها  سيجرى 
األحد  الثني،  عبداهلل  الموقتة  الحكومة  رئيس  وعقد 
الماضي، اجتماعًا في بنغازي مع رئيس جهاز اإلمداد الطبي، 
الدكتور أحمد بورتيمة، إذ عرض خالل االجتماع هذا المقترح 

المقدم من جهاز اإلمداد الطبي.
الخدمة،  عمل  كيفية  االجتماع،  خالل  المختصون،  وتناول 

وأن  المواطنين،  لكافة  الخدمات  ستوفر  أنها  مؤكدين 
جميع  بيانات  ستجمع  الخدمة  بهذه  الخاصة  المنظومة 
خالل  من  لهم،  الدوائية  الجرعات  صرف  لتحديد  المرضى 
الدواء،  صرف  عملية  »سيسهل  الذي  اإللكتروني  الربط 

ويحدد أوجه صرفه، بما سيحد من حدوث التجاوزات«.
أنه مع انطالق الخدمة سيتمكن  الفريق المختص  كما أكد 
المواطن من الحصول على الدواء من خالل مراكز ونقاط توزيع 
في  البدء  وسيتم  الذكية،  البطاقة  بمنظومة  الخاصة  األدوية 

هذه الخدمة حال إتمام اإلجراءات القانونية الالزمة.

صيانة داخل املطارات الليبية مع استئناف الرحالت الجوية بني املدن 

فنية  فرق  كثفت  وغات،  الكفرة  إلى  بنغازي  من 
استئناف  مع  الداخلية  المطارات  صيانة  على  العمل 
حركة الطيران الداخلي بين المدن الليبية، تزامنًا مع 
انعقاد الملتقى السياسي الليبي في تونس، الساعي 
انتقالية  مرحلة  على  واالتفاق  الليبية  األزمــة  لحل 

تنتهي بإقرار دستور وإجراء انتخابات.
العمل  المعمار«  »مسار  شركة  بدأت  الكفرة،  في 
فعليًا خالل األيام القليلة الماضية في مشروع صيانة 
وقال  الدولي.  الكفرة  مطار  مهبط  تأهيل  وإعــادة 
يأتي  المشروع  هذا  إن  للبلدية  اإلعالمي  المكتب 
الوزراء  مجلس  عليها  وافق  التي  المشروعات  ضمن 

بالحكومة، وتعاقد على تنفيذها ببلدية الكفرة.
واستؤنفت حركة الطيران بين طرابلس وبنغازي 
بنينا  مطاري  بين  برحلة  الماضي  أكتوبر   16 في 
استئناف  وجرى  عامين.  دام  توقف  بعد  ومعيتيقة 
المواصالت  بفتح خطوط  توصية  على  بناء  الرحالت 
للمواطنين  التنقل  بما يضمن حرية  والبرية  الجوية 
الوفود  اجتماع  خالل  وذلك  الليبية،  المدن  كل  بين 
األمنية والعسكرية الممثلة لحكومة الوفاق والقيادة 
و29   28 يومي  المصرية  الغردقة  مدينة  في  العامة 

سبتمبر الماضي.
التكفل  الكفرة  بلدية  قررت  الماضي،  مارس  وفي 
تتكرر  إذ  المدينة،  مطار  لمهبط  صيانة  بإجراء 
الماضي  العام  منذ  المطار  على  القائمين  تحذيرات 
من احتمال توقف الرحالت القادمة والمغادرة بسبب 

مشاكل في المهبط.
وفي 12 أكتوبر، حدد المجلس التسييري للبلدية 
الدولي،  الكفرة  مطار  صيانة  تعرقل  معوقات  عدة 
في  بـ»المماطلة«  المتقدم«  »البناء  شركة  متهمًا 
إجراء الصيانة المطلوبة لمهبط المطار، إضافة إلى 

تعثر مشروع توريد مضخات المياه.
هيئة  بين  مباشرة  التعاقد  المجلس  وأكــد 
المواصالت التابعة للحكومة الموقتة وشركة »مسار 
خمسة  بقيمة  المطار  مهبط  لصيانة  المعمار« 
ماليين دينار، والتوقيع مع محالت »العيضة« لتوريد 
1.7 مليون دينار، وجرى توريدها  60 مضخة بقيمة 

بالفعل.
الدولي،  بنينا  مطار  إدارة  أعلنت  بنغازي،  وفي 
السبت الماضي، القيام بأعمال صيانة طارئة لمعالجة 

الطائرات  مهبط  في  والتشققات  التصدعات  بعض 
بالمطار. وطالبت إدارة المطار الشركات العاملة بأخذ 
إتمام  بعد  رحالتها  لموعد  الالزمة  والترتيبات  العلم 
بمراجعة  المسافرين  طالبت  كما  الصيانة.  أعمال 

شركات النقل لمعرفة موعد الرحلة الجديد.
وفي غات، استقبل مطار المدينة الدولي، الثالثاء، 
مطار  من  قادمة  الليبية  الجوية  الخطوط  طائرة 
الجهات ذات  الدولي، وعلى متنها وفد من  معيتيقة 
مرافقه،  على  والوقوف  المطار،  لتفقد  االختصاص 
تشغيله خالل  إعادة  في  البدء  يلزم ألجل  ما  وتوفير 

الفترة المقبلة.
الدولي، أن وفدًا  وقبل ذلك، أعلن مطار معيتيقة 
المركزي،  ليبيا  ومصرف  المطارات  مصلحة  من 
مطار  إلى  انطلق  الجوية،  األرصاد  الوطني  والمركز 
يلزم  ما  وتوفير  تجهيزات  على  للوقوف  الدولي  غات 

إلعادة تشغيله.
شركة  طائرة  وصلت  الماضي،  أكتوبر   16 وفي 
الدولي،  بنينا  مطار  إلى  األفريقية  الجوية  الخطوط 
بعض  أن  إال  الــدولــي؛  معيتيقة  مطار  من  قادمة 

القبض  ُألقي  العاصمة  إلى  بنغازي  من  القادمين 
عليهم.

الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة  قالت  بدروها، 
على  القبض  العبارات«  »بأشد  وتستكر  تدين  إنها 
مطار  عبر  الشرقية  المنطقة  من  قادمين  مواطنين 
في  مضيفة  معيتيقة،  مطار  إلى  بنغازي  في  بنينا 
من  مجموعة  ترتكبها  »التي  األفعال  هذه  أن  بيان 
لهم  شخصية  ومــآرب  مصالح  لخدمة  األشخاص 
العام  الصالح  تخدم  وال  الوفاق  حكومة  تمثل  ال 

للبالد«.
يصب  ال  المسؤول  غير  العمل  »هذا  أن  واعتبرت 
أبناء  بين  الفرقة  يزيد  بل  الوطن،  مصلحة  في 
الجارية  المفاوضات  مسار  ويقوض  الواحد  الوطن 
لبر  بالبالد  والخروج  الليبية  لألزمة  حل  إليجاد  حاليًا 
فتحي  المفوض  الوزير  إصدار  إلى  مشيرة  األمان«، 
جهاز  ورئيس  أمن طرابلس  لمدير  تعليماته  باشاغا 
واتخاذ  الواقعة  في  للتحقيق  الجنائية  المباحث 
التي  المسلحة  المجموعة  حيال  القانونية  اإلجراءات 

قامت بهذا الفعل.
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هواجس مخاض املرحلة الحالية
عزة  المقهور

)ما قبل المرحلة االنتقالية الخامسة في ليبيا(
مقدمة:

األمم  تديرها  خامسة  انتقالية  لمرحلة  ليبيا  تستعد 
لم  دمويا  مبلغا  فيها  الصراع  بلغ  فقد  المتحدة، 
مبلغا  السياسي  االنقسام  وبلغ  مثيل،  له  يسبق 
أضغف من مؤسسات الدولة وأضر بالمواطن وأهان 
المتصارعة  القوى  واستقوت  اإلنسانية،  كرامته 
في  المباشر  بالتدخل  لها  وسمح  األجنبية  بالدول 
مصيرية  مرحلة  هي  المرحلة  هذه  فإن  لذا  ليبيا. 
التفتت،  من  الدولة  على  تحافظ  قواعد  لوضع 
وحدتها،  إلى  بالسعي  مؤسساتها  على  وتحافظ 
واألهم أن تعيدها إلى المسار الديمقراطي لتستعيد 
هذه  يميز  ما  أضعف  إن  شرعيتها.  المؤسسات 
وفقدان  المؤسساتية  الشرعية  غياب  هو  المرحلة 
ويظل  الدولة.  ومؤسسات  المواطن  بين  الثقة 
التماسك  هو  الليبية  الخارطة  في  الواضح  التماسك 
اإلخفاقات  كل  رغم  الــذي  واالجتماعي  الجغرافي 
تسيسه  ومحاولة  ضعفه  رغم  قائما  ظل  والنزاعات 

واستغالله.
تكون  أن  يجب  المقبلة  االنتقالية  المرحلة 
العودة  األســاســي  هدفها  السلطات  مــحــدودة 
المؤسسات  واستعادة  الديمقراطي  المسار  إلى 
الدولة  مؤسسات  على  والحفاظ  لمشروعيتها 
وتخفيف حدة التدخل الدولي، واألهم ضمان األمن 

وحاجيات المواطن الليبي.
المسارات الثالثة:

تأسيسا  ثالثة  بمسارات  المرحلة  هذه  تتميز 
األمم  لبعثة  المرفقة  والخطة  برلين  مخرجات  على 
المتحدة لليبيا، التي اعتمدها مجلس األمن الدولي 
2020 وهي: مسار  2510 لسنة  القرار رقم  بموجب 

عسكري/ أمني، مسار اقتصادي، ومسار سياسي.
)لجنة   األمني  العسكري/  المسار  األول  الهاجس 

5 + 5/ اللجنة العسكرية(:
يتجلى  ملحوظا  تقدما  العسكري  المسار  حقق 
النار،  إطالق  وقف  اتفاق  إلى  التوصل  يلي:  فيما 
على  واالتفاق  ليبيا،  داخل  في  االجتماعات  وبدء 
توحيد  النفطية من خالل  والموانئ  الحقول  تأمين 
تميزه  إلى  إضافة  النفطية  المنشآت  وضبط حرس 
هذا  أن  إال  وليامز.  السيدة  إشادة  حسب  بالمهنية 
األرض،  على  سينفذ  بما  أساسا  يرتبط  المسار 
وهذا هو مقياس نجاح المسار العسكري. لكن هذا 
المسارين  في  تقدم  إلى  يحتاج  ينجح  لكي  المسار 
ينهار  أن  إمــا  فإنه  وإال  والسياسي،  االقتصادي 
أن  أو  الفشل،  إلى  فشال  إن  المساران  يقوده  وأن 
عليهما.  وينقلب  النجاح  من  المسار  هذا  يتمكن 
تقع  كبيرة  مسؤولية  فــإن  المنطلق،  هــذا  ومــن 
أن  عليه  فإن  بالذات،  السياسي  المسار  عاتق  على 
يشعر بالمسؤولية ألنه ال يعمل بمفرده، بل يعمل 
التوازن  مسألة  وأن  آخرين،  مسارين  مع  بالتوازي 
المسار  على  إن  األهمية.  وبالغة  دقيقة  بينهما 
ومدى  جديته  ويظهر  يبين  أن  اآلن  من  السياسي 
شرعية  يملك  ال  السياسي  فالمسار  مسؤوليته، 
المسارين  من  أعلى  مصاف  في  تضعه  دستورية 
مستمدا  شعبيا  قبوال  يحقق  أن  عليه  لذا  اآلخرين، 
تتداخل  أن  الخشية  إن  ونزاهته.  عمله  جدية  من 
المسارات  أحد  يُضعف  أن  أو  وتتضارب،  المسارات 

اآلخر خاصة الفاشل منها.
الهاجس الثاني المسار السياسي:

األمم  تقوده  ــذي  ال السياسي  المسار  على   -
المتحدة وهي التي اختارت أعضاءه، ووضعت جدول 

ينفتح  وأن  اآلخرين  المسارين  يعي  أن  أعماله، 
عليهما، فهي مسارات تكمل بعضها البعض وعليه 
أال يعمل بمعزل عنهما. فمعنى أن يكون الحوار ليبيا 
السياسي  المستوى  على  الليبيون  يتحاور  أن  ليس 
وفيما  أيضا  األخــرى  المستويات  على  بل  فحسب، 
بينها. وفي وقت ما أتمنى أن يكون قريبا أن تلتقي 
المسارات، فال أرى نجاحا في اتفاق سياسي دون أن 

يأخذ البعدين العسكري واالقتصادي في الحسبان.
باألساس  السياسي وهو  المسار  أحد مهام  إن   -
سيقوم باختيار مجلس رئاسي وحكومة موحدة، لذا 
عليه أن يعي تماما أن االختيار يجب أن يكون مقيدا 
بمعايير أساسية. فمسألة االختيار حساسة ولو أساء 
يتأملون  ليبي  ماليين  ستة  سيخسر  فإنه  االختيار 
يقيد  أن  الحوار  منتدى  على  فإن  لذا  الكثير.  منه 
لكي  مخرجا  يجد  وأن  فيها  يشتط  وال  صالحياته 
في  )مسألة  الليبية  التشريعات  مع  مركزه  يتماشى 

غاية األهمية(.
بنفسه  يضع  أن  السياسي  الحوار  منتدى  على   -
المؤسسات  في  الوظائف  لتولي  محددة  معايير 
في  متورطا  المترشح  يكون  أال  أهمها  القادمة، 
أو  انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان  أو في  الفساد 
اختيار  في  التسرع  وعدم  اإلنساني.  الدولي  القانون 
المقبلة، وأن  المؤسسات  التي ستتولى  الشخصيات 
يتم التخاطب مع مكتب النائب العام لمعرفة ما إذا 
في  جدية  دالئل  أو  مفتوحة  تحقيقات  هناك  كانت 
حقوقية  انتهاكات  في  أو  فساد  قضايا  في  التورط 
اإلنسانية،  ضد  جرائم  أو  حرب  جرائم  أو  جسيمة 
التابعة  بالعقوبات  المعنية  اللجنة  مخاطبة  كذلك 
التابعة لألمم  اإلنسان  لمجلس األمن ولجنة حقوق 
من  للتحقق  الدولية  الجنائية  والمحكمة  المتحدة 
ذلك خاصة وأنها أصدرت تقارير بناء على تحقيقات 
وأدلة  وثائق  ولديها  الحقائق  تقصي  ولجان  ووقائع 
تتواله  أن  يمكن  أمر  وهو  الخصوص  بهذا  مهمة 
البعثة األممية. سيكون من المسيء للبعثة األممية 
بها  حكومة  تؤسس  أن  عموما  المتحدة  ولألمم 

أعضاء متورطون في هكذا قضايا.
التزكية  على  الحوار  مجلس  أعضاء  يعتمد  أال   .
استماع  جلسات  يعقدوا  وأن  اإلقليمي«،  »الخيار  أو 
أشبه  وهــي  لتقييمهم  المترشحين  مع  مباشرة 

بجلسات منح الثقة للحكومات.
الهاجس الثالث: طرابلس

هناك اتجاه دولي لنقل إدارات الدولة إلى مدينة 
سرت، وما يعزز ذلك اتفاق المسار العسكري على أن 
يكون مقر اللجنة العسكرية في مجمع »واجادوجو«. 
مقر  نقل  من  األخبار  في  يتداول  ما  يعزز  وهــذا 
المجلس الرئاسي والحكومة واإلدارات السيادية إلى 
مدينة سرت. وهنا من المهم في حال الوصول إلى 

هذا القرار ما يلي:
فنقل  »العاصمة«،  بمركز  المساس  عــدم   -
صفة  يطال  ال  أن  يجب  اإلدارات  أو  الحكومة 
يطالها  أن  الحوار  منتدى  يملك  التي ال  »العاصمة« 
ألنها منصوص عليها في المادة األولى من اإلعالن 
في  منتخبة  لسلطة  متروك  أمر  وهذا  الدستوري، 
هذه  فإن  ذلك  إلى  إضافة  نسبيا.  مستقرة  ظروف 
المرحلة  هذه  في  فيها  والخوض  حساسة  المسألة 
مدينة  على  وآثــارهــا  األخيرة  الحرب  بعد  خاصة 
والخالف.  الشقاق  من  مزيد  إلى  سيؤدي  طرابلس 
الرئاسي  المجلس  مقر  نقل  حالة  في  فإنه  لــذا 
على  النص  يجب  السيادية  واإلدارات  والحكومة 
نقلها كمؤسسات أو إدارات دون التعرض لمصطلح 

»العاصمة« ولو كان مؤقتا.
 ،2011 عام  بنغازي  في  حدث  ما  تكرار  عدم   -
االنتقالي  الوطني  المجلس  انتقال  تــم  حين 
إلى  والسفارات  اإلدارات  وكل  التنفيذي  والمجلس 
طرابلس وتركت بنغازي فريسة للجماعات المسلحة 
اغتياالت  عمليات  من  بها  لحق  وما  واإلرهابية، 
طرابلس  إلى  بالنسبة  سيتكرر  ما  وهذا  ممنهجة. 
في حالة عدم تأمين خطة أمنية لها وأهمها تفكيك 
من   12 للمادة  استنادا  فيها  المسلحة  الجماعات 
التي  الدولة  مؤسسات  غيبة  في  برلين،  مخرجات 
فال  فيها.  وجودها  بحكم  حمايتها  تفرض  كانت 
أمنية شاملة ومن  نقل للمؤسسات إال مقابل خطة 
والسياسي  العسكري/األمني  للمسارين  يكون  هنا 
غياب  حال  في  العاصمة  تأمين  على  واتفاق  لقاء 
للعاصمة  متكاملة  خطة  وضــع  أو  مؤسساتها، 

طرابلس.
الرابع: تعدد الهيئات في مسار انتقالي  الهاجس 

قصير نسبيا:
إال  المقبلة،  والخطة  المعلومات  غياب  ظل  في 
إلى  السياسي  الحوار  منتدى  تحول  حالة  في  أنه 
استمرار  فإنه وفي حال  القادمة  المدة  مؤسسة في 
ومجلس  الــنــواب  )مجلس  القائمة  المؤسسات 
فيها  ستتزاحم  المقبلة  المرحلة  فــإن  الــدولــة(، 
الرئاسي،  المجلس  إلى  فباإلضافة  المؤسسات. 
وحكومة  الدولة  ومجلس  النواب  مجلس  سيكون 
واللجنة  الوطني  الحوار  ومنتدى  الوطنية،  الوحدة 
العسكرية. والقاعدة أنه في المراحل االنتقالية تقل 
في  تضخما  عرفت  الليبية  الحالة  لكن  المؤسسات، 
الصالحيات  في  تضاربا  استتبعت  التي  المؤسسات 
ولعل  بينها  فيما  تنسيق  وعدم  وتفككا  وتنافسا 
»كرؤساء«  الثالثة  المجالس  »رؤساء«  تصرفات  في 

طوال المرحلة السابقة ما يؤكد ذلك.
سيجعل  الشكل  بهذا  المؤسسات  عدد  وازديــاد 
ضبط  تم  ولو  حتى  بينها  التنسيق  الصعب  من 
لهذه  االنتباه  المتعين  من  فإنه  لذا  اختصاصاتها. 
التوسع  السهل  من  فبينما  وضبطها.  النقطة 
في  حدث  ما  وهو  وخيمة  التبعات  فإن  مؤسساتيا 

التجربة الليبية.
الهاجس الخامس: المسألة الدستورية.

وهي من أكثر الهواجس أهمية. ولعل االستهانة 
ساهم  الصخيرات  اتفاق  في  الدستوري  بالشأن 
فولدت  وإضعافها.  الدولة  مؤسسات  تقويض  في 
بقرارات  وتشبثت  ضعيفة،  الجديدة  المؤسسات 
مجلس األمن وحدها التي منحت للمجلس الرئاسي 
االعتراف  غياب  يؤكد  ما  دوليا«  به  »المعترف  صفة 
الوطني تأسيسا على اإلعالن الدستوري والتشريعات 
أدت  صعبة  مرحلة  وهــي  العالقة،  ذات  الوطنية 
القضاء  أحكام  وتضارب  الدستوري  المسار  إلضعاف 
قانونية  بخبرات  االستعانة  المهم  من  لذا  بشأنها. 
ليبية إليجاد مخرجا لهذه المعضلة وجمع المسارين 
والتضاد  التنافر  بدال من هذا  معا  والدولي  الوطني 

الذي شهدته المرحلة السابقة.
من الضروري أن يتأسس أي مُخرج من مخرجات 
وأن  دستورية،  قاعدة  على  السياسي  الحوار  منتدى 
يتبع اإلجراءات الدستورية ويصبح جزءا من التشريع 
المعلومات  غياب  في  هواجس  هذه  تظل  الوطني. 
الكافية، ولن تنقشع إال بتوافر المعلومات بشفافية 
ذات  الجهات  من  وتبديدها  الثالثة،  المسارات  عن 

العالقة.
واهلل ولي التوفيق

هناك اتجاه دولي 
لنقل إدارات الدولة 

إلى مدينة سرت، 
وما يعزز ذلك اتفاق 

املسار العسكري 
على أن يكون مقر 

اللجنة العسكرية في 
مجمع »واجادوجو«.

أسباب للتشكيك في 
استدامة السالم بليبيا

ذاكرة مكان.. 
الشاويش جاب الله

لعلها من الباكر جدا المباهج التي تعم ليبيا بحلول السالم، في الوقت الذي تمتحن فيه السياسة 
الليبي،  الوطني  الجيش  إخفاق هجوم شنه  أعقاب  تأتي في  المنال  الليبية هدنة صعبة  والجغرافيا 
أن  صحيح  طرابلس.  في  الضعيفة  الوفاق  حكومة  مركز  ضد  كذلك،  نسميه  أن  يحب  ال  الذي 
ما  التي  األزمة  لحل  أي تصور عسكري  بجالء عدم معقولية  أكدت  العسكري  اتفاق جنيف  مخرجات 
المتنافسة  المجموعات  وتهافت  نفسه  الصراع  عمر  طول  أن  إال  طويل،  لعقد  البلد  تمزق  برحت 
كلما  شأنه  من  تأمينها،  استطاعت  التي  الجغرافيا  في  سيطرتها  لتعزيز  جيدا  تسليحا  المسلحة 
لتصفيتها. ذلك  الحيل  أن يصطنع  السياسي بدال من  التقسيم  يزيد من فرص  أن  األجل  به  امتد 
المسارعة  إضرار  احتمال  اليوم  وتبين  بل  عنوة،  البالد  لتوحيد  اآللة  على  يتوفران  ال  الجانبين  أن 

إلى الحديد بالمكاسب المحققة عوضا عن زيادتها.
ومطامح  مصالح  تباين  إلى  نظرنا  إذا  أعمق  االنقسام  يبدو  المنقسم  الليبي  المشهد  ففي 
تديرها  جيوبوليتيكية  مخططات  في  ذاته  التنافس  هذا  توظيف  إلى  ليبيا  في  والجماعات  األفراد 
أي  أن  في  يبدد كل شك  المهادنة. وهذا  أو  االرتداع  إلى  ميال  تبدي  ال  كيانات  بعيدة  أصقاع  من 
يثمر  قد  النزاع  في  المتورطة  القوى  التزام  وعدم  المتناقضة  المطالب  بين  للتوفيق  سعي يصرف 
يخبُ  لم  مدمرة  أهلية  إلى حرب  يفضي  قد  معينة  بالحل من جهة  دفع  فأي  كبيرة.  بدون مشقة 

لهيبها بعد، وعدم إحداث تقدم يعني فقط تأبيد الكآبة الحالية.
الحوار على سياسة األرض المحروقة  البال أن بارونات السياسة فضلوا طريق  ومما يطمئن له 
أن  والظاهر  األولــى.  بالدرجة  فصائل  اختالفات  هي  التي  االختالفات  وتجاوز  السلطة  لتقاسم 
البالد  القومي، وتقاسم موارد  األمن  أزمة  القبض على  الجو  إنعاش هذا  التي من شأنها  العوامل 
الطبيعية، واإلبقاء على بل وشرعنة المعسكرات الضالعة في النزاع. وال شك في أن احتمال عودة 

حليمة إلى عادتها القديمة يظل قويا ولو تصافح اإلخوة األعداء.
المصطنع  والتودد  الظاهر  واالنسجام  والمواثيق،  واالتفاقات،  التصريحات،  تخفف  أن  ويمكن 
كال  في  العدائية  والمجموعات  الميليشيات  أن  غير  االلتهاب،  حدة  وطرابلس  طبرق  سلطتي  بين 
السلم. والحق أن كسب  الكسب، كسب  المصالحة دافعا يحث على  المعسكرين ال بد أن تجد في 

السلم حين ال يسمن قد يزين الحرب لنظر المتكسبين.
الصراع،  الشرق، خليفة حفتر، فضال عن ضلوعه على نحو خاص في  القوي في  القائد  يزال  وال 
يزال يطغى بظله على عقيلة صالح  وال  له.  الدعم  تراجع  الرغم من  القديم، على  يتمتع بسلطانه 
له  خصوم  ووجود  الكافي،  المحلي  الدعم  إلى  تفتقر  التي  دوليا،  المدعومة  السياسية  الشخصية 

حتى في المجلس النيابي في طبرق.
يقصر  الذي  األممي  السالم  صناعة  مشروع  فهاك  للمشهد،  تعقيدا  كله  هذا  يكفِ  لم  وإن 
المستدام  للحل  الكاملة  الصورة  استجالء  في  مخفقا  والغرب،  الشرق  بين  االنقسام  على  االهتمام 
أي  مقررات  فإن  المفاوضات،  في  اتفاق  إلى  المتخاصمان  الحزبان  يصل  قد  وإذ  العادل.  والسالم 
المواطن  بها  يعنى  لن  السلطة  لتقاسم  الحوار  لجلسات  المدعوة  األقلية  تلك  تصوغها  توافق 

الليبي، الذي ألهي بنية مبيتة عن االكتراث بالحادث السياسي.
ذلك  يفتقر  فسوف  سياسي،  اتفاق  إلى  النخبة  انتهاء  جدال  فرضنا  ولو  أن  الطالع  سوء  ومن 
مما  الفاعلية،  تعوزها  لم  وإن  مقيدة  بلديات  من  األسفل،  من  المنبثقة  الشرعية  إلى  االتفاق 
لتثبيت  الالزمة  الشرعية  تلك  سياسية،  مآرب  لتحقيق  يوظف  بأن  مهدد  مدني  مجتمع  من  تبقى 
فإن عقائر  والحال كذلك،  التفاوض على شخصيات مصطفاة،  اقتصر  ما  فإذا  السياسية.  التسويات 
كما  تعرقل،  وسوف  صاغية،  آذانا  تجد  وسوف  القاع،  من  تسمع  سوف  مفرقة  وأصوات  منتقصة 

عرقلت من قبُل، أية تسوية مستقبلية.
الرفيعة  وبالمحادثات  النار،  إطالق  وقف  باتفاق  الترحيب  لنا  يجوز  وفيما  إنه  نقول  أن  نريد 
فال  النفطية،  الموارد  على  الحصار  رفع  عن  فضال  المركزي،  البنك  حسابات  وبمراجعة  المستوى، 

يزال الوقت مبكرا على االستبشار بانتقال سلس لم يحقق له ميالد بعدُ.
وفاسدين  استمراره،  وضمان  حكمه  تأمين  يريد  الذي  األعلى،  الصف  بين  الهوة  تتسع  وفيما 
الفائدة،  أعظم  الحرب  اقتصاد  من  يفيدون  ألنهم  المراوحة  أمد  إطالة  يبتغون  الوسط  في 
الوباء  يجتاح  له،  نهاية  تلوح  ال  الذي  والنزاع  والفوضى  الفساد  من  ضجروا  مطحونين  وكادحين 
البلد، والبلديات عاجزة عن مواكبة التحدي بسبب نقص التمويل من األجهزة الحكومية القاصرة 
االقتصادي  الجانب  معالجة  إلى  طويل  عقد  خالل  األمميون  المبعوثون  يوفق  ولم  فاضحا.  قصورا 
أن  بهم  أخلق  وكان  والسياسية.  العسكرية  الجوانب  على  الكاملة  العناية  صبهم  في  النزاع،  من 
المؤسسات،  وعلى  االقتصادي  الوضع  على  واالنقسام  للفوضى  الخطيرة  المضاعفات  إلى  يفطنوا 

وعلى االستقرار في المقام األول.
ال  ثابتة  سياسية  تسوية  عن  حديث  أي  أن  غير  ومقبول،  طيب  التفاؤل  إن  نقول  أن  نريد  كنا 

نعده معقوال إذا تم التغاضي عن إجراء إصالحات جوهرية لألجسام غير النزيهة والقاصرة.

¶ ترجمة: عبدالعزيز المغربي

* قرأت تقريرا عن دراسة نشرها الصندوق العالمي للطبيعة WWF، يقول: إنه لم يبق 
سوى نحو ثالثة عقود، أي فى سنة 2050 حتى يُحرم سكان النصف الجنوبي من األرض 
من أكل السمك، بل ستختفي األسماك في بحارهم ومياههم اإلقليمية. والسبب هو قدرة 
سكان الدول الصناعية الغنية على شراء السمك مهما غال ثمنه. وذلك يعنى أن استهالك 
السمك في الدول الغنية، يهدد األمن الغذائي لعديدٍ من دول النصف الجنوبي من الكرة 
غذاء  موائدهم كوجبة  على  السمك  إنسان من حضور  مليون   800 نحو  األرضية وحرمان 

غنية.
كان  حيث  زمن مضى  في  عايشته  مكان  ذكرى  عقلي  في  أحيا  الدراسة  أو  التقرير  هذا 

البحر يسد جانبا من حاجة الناس من الغذاء.
مما  الصافية،  الزرقاء  ومياهه  البيضاء  برماله  ومتميزا  مشهورا  المدينة  شاطئ  كان   *
الشاطئ  على  هناك  كان  بالمدينة..  المحيطة  المناطق  كل  من  المصطافين  قبلة  جعله 
زاهية مبهرة مبهجة،  بألوان  الخارج  الخشب وملونة من  مجموعة »كبائن« مصنوعة من 

وهي عبارة عن حجرة صغيرة على شاطئ البحر يخلع فيها المستحم ثيابه أو يلبسها.
في  يتناولونه  ما  وأكثر  الغداء  فترة  في  أمامها  يتحلقون  الكبائن  أصحاب  ترى  أحيانا 
أكلهم هو »البطيخ«.. لسهولة التعامل معه وتوافره بسعر معقول، ولكن بعد أن تم بناء 
الشعبية  األكلة  إعداد  فى  البعض  بدأ  للشاطئ،  امتداد  آخر  في  اسمنتية  صغيرة  كبائن 

»المبكبكة«.
هناك من يمارس لعبة الكرة الطائرة أو كرة القدم، وهناك من يمارس المشي بمحاذاة 

الشاطئ .
»الكاكاوية«  السوداني  الفول  يبيع  من  هناك  الخشبية  األكواخ  خلفية  في  أنه  وأذكر 
تشابه  العلم  وألوان  وخطورتها..  البحر  حالة  يحدد  علم  عليها  يرفع  التي  السارية،  بجانب 

إشارات المرور في دالالتها .
زالت عالقة في  تام.. ولكن كان هناك لقطة ما  رتيبة هادئة وفي سالم  الحياة تمضي 

ذهني؛ إنها لقطة انفجار
»الجيالطينة« والشاويش جاب اهلل..

)الشاويش صولداتو.. الماري بووم..الفيش مات.. كان تبيه خوذيه(.
صوت  ماهية  أجنبية  لسيدة  ليشرح  الظرفاء  أحد  ينطقها  كان  المضحكة  العبارات  تلك 
االنفجار الذي دوى في البحر قبل قليل.. »الشاويش العسكري فجر البحر والسمك مات وإن 

كنت تريدينه فخذيه«.
تقتل  ألنها  البحرية  الكائنات  حياة  على  »الجيالطينة«  بالديناميت  الصيد  مضار  ورغم 
معظم  لذلك  األغلبية،  يعم  الذي  الفقر  وهو  والسائد  العام  المناخ  أن  إال  والكبير،  الصغير 
ما  فكل  البحرية،  األحياء  على  اهلل  جاب  الشاويش  يفعله  ما  مضار  في  يفكرون  ال  الناس 
يهمهم هو اللحظة التي يشير فيها الشاويش لجميع المتربصين المتحفزين على الشاطئ 

للدخول وأخذ الغنائم..
يأذن  ثم  السمك  أنــواع  وأكبر  أفضل  ومعاونه  الشاويش  يأخذ  أن  العادة  كانت  فقد 
»للشعب'« بأخذ ما تبقى من الغلة، وهو غالبا صغير الحجم ولكنه يعتبر مكسبا شعبيا يزيد 
من احترام الشاويش لدى الناس، ألنه يسد أفواها جائعة تترقب.. وكأنه يطبق ما يفعله 

حكام االستبداد وحالتهم الذين يستأثرون بالكثير ويلقون بالفتات للرعية المطيعة .
في إحدى مرات تفجير »الجيالطينة« كنت أحد المتربصين وقد أعطاني أحد أصدقائي 
كيس نايلون لكي أضع فيه ما يمكنني التقاطه من السمك.. أتذكر أن الحصيلة فاقت ما 

يمكن أن يستوعبه الكيس، وقطعا كان يوما سعيدا.
لقطة انفجار الجيالطينة أحيانا تكون قوية يسمعها كل أهالي المدينة فيتسابقون عدوا 
باتجاه البحر وأحيانا يكون صوتها خافتا وال يسمع في المدينة ويفوز بالغنيمة من هو على 
فوق  الشارع  صغار  يجتمع  حين  المساء  في  ذلك  عن  الحديث  يتم  ولكن  حينها،  الشاطئ 

مصطبة جارنا عبدالعال.

حافظ الغويل

صالح الحاراتي
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كاترينا كارنارو.. معمرة يونانية نموذج 
من أمهات املاضي

عبدالسالم الزغيبي
المعمرة  كــارنــارو«  »كاترينا  رحيل  خبر  قــرأت  حين 
عزمت  عامًا،   115 يناهز  عمر  عن  اليونان،  في  األكبر 
على معرفة قصة حياتها، علني أجد شيئًا جديدًا يروي 
هذه  خلف  الكامنة  السرية  الخيوط  لمعرفة  ظمئي 
األعوام المديدة. تصفحت عدة مواقع يونانية باللغتين 
اليونانية واإلنجليزية، وعثرت على قصة حياتها ومقابلة 

ُأجريت معها قبل سنوات.
معمرة  يونانية  المــرأة  اسم  مجرد  ليس  كاترينا، 
رحلت وانتهى األمر، بل حكاية تستحق أن تروى لنأخذ 
منها العبر، كونها عاشت حياتها وفقًا لرغبتها، وكافحت 
لتغدو شاهدة على تغيرات شهدتها اليونان خالل أكثر 

من قرن.
في  جريلوس  بلدة  في  اليونانية  المعمرة  وُلــدت 
كريستينا  مدينة  إلى  الحقًا  وانتقلت  بيلوبونيز،  إقليم 
القريبة، حيث عاشت مع عائلتها حتى رحيلها. في الثالثة 
عشرة من عمرها أسدلت الحرب العالمية األولى ستارها 
غادر  عمرها،  من  عامًا  والثالثين  التاسعة  وفي  األخير، 

النازيون اليونان العام 1944.
كأم شابة، عملت »كارنارو« في زراعة الحقول وتربية 
الماشية، وهي من األعمال التي وصفتها بالشاقة، ليس 
القوة والتحمل فحسب، بل ألنها تقضي  ألنها تتطلب 
الصعبة،  األوقات  وقتًا طوياًل بعيدًا عن أطفالها. ورغم 
أفضل  كان  آنذاك  الوقت  أن  تعتقد  إنها  قالت  أنها  إال 

من اليوم.
أفضل ذكريات حياتها كانت اقترانها، رغم أن عائلة 

زوجها لم توافق على تلك الزيجة في البداية.
الحقول، ووقعا في  أثناء عملهما في  الزوجان  التقى 
عن  يفصلها  الذي  السن  فارق  رغم  الفور،  على  الحب 

زوجها »سوفوكليس«.
مع  باالتفاق  ذكية  حيلة  إلى  »سوفوكليس«  لجأ 
أصدقائه من أجل إتمام عملية الزواج من حبيبته. فذات 
يوم، تجول في البلدة بال قميص، وهو أمر غير مقبول 
المنزل وحبس نفسه في  إلى  الوقت، ثم عاد  في ذلك 
غرفته. اتصل والده بالطبيب المحلي على الفور، بعدما 
شعر بالقلق من تصرفات ابنه. قام الطبيب، الذي كان 
مشاركًا في المؤامرة، بفحص سوفوكليس، وأخبر والده 
»قلبه مكسور«. سأل  وأن  نفسيًا  يعاني مرضًا  ابنه  أن 
بوجود  والده  اعترف  ابنه،  يحبها  امرأة  ثمة  إن  والده 

الحبيبة، لكنها أكبر منه سنًا.
قلبه  حبيبة  ابنه  يــزوج  بأن  األب،  الطبيب،  نصح 
أكثر وفقده لألبد. بعد ذلك  النفسية  وإال ساءت حالته 
رضخت العائلة لألمر وتم الزواج. لكن حياتهما معًا لم 
تدم طوياًل، فاألمر انتهى برحيل زوجها في سن مبكرة 
البيت  مسؤولية  تحمل  »كارنارو«  على  وكان  نسبيًا، 
واألطفال والحقل واإلشراف على تربية الماشية وحلبها 
كبيرة  مسؤوليات  وهي  صوفها،  من  األنسجة  وصنع 
تحملتها بشجاعة، مثلها مثل النساء المكافحات اللواتي 

يمألن الدنيا.
خالل  بها  مــرت  التي  الكبيرة  الصعوبات  ــم  ورغ
منعطفات حياتها، غير أنها قالت إنها »كانت في صحبة 
وإلى  هلل،  الطويلة  بحياتها  مدينة  وإنها  الخير«  أهل 
صحبة عائلتها، التي امتدت إلى أحفاد أحفادها، وتعدها 

الثروة الحقيقية.
طويلة،  ألعـــوام  وعقلها  بدنها  سالمة  عــن  أمــا 
والنوم  والعمل  الطبيعي  الغذاء  إلى  تعود  إنها  قالت 
والقشدة  الزبدة  تناول  تحب  كانت  وأنها  المنتظم، 

والجبن والدهون الحيوانية، وتسخر من فكرة الحميات 
الخضراوات  تتناول  كانت  بالمقابل  لكنها  الغذائية. 
زيت  جانب  إلــى  األرض،  تنتجه  ما  وكــل  والفاكهة، 

الزيتون.
أجابت  اليوم،  لشباب  ستقوله  عما  سئلت  وعندما 
ببساطة: »إذا كنت شخصًا جيدًا فسيحبك الجميع. وإن 
لم تكن كذلك، فلن يرغب بك أحد، وهذا سر تعاسة أي 

إنسان«.
في هذا المقام أتذكر أمي )نواره( يرحمها اهلل، التي 
أصبحت أرملة في زمن مبك٬ تركها أبي عشر سنوات، 
لتؤدي دور األم واألب معًا. ربتنا )ستة من الذكور وثالث 
المتعبتين، تغسل  بيديها  اإلناث( تجهز كل شيء  من 
قبل  »السوسي«  الصلب  األخضر  بالصابون  مالبسنا 
ما  غالبًا  بمسحوق  الصحون  وتغسل  الغسالة،  اختراع 
يترك أثره على الكفين. تطهو طعامنا باستخدام »وابور 
الجاز« متحايلة علينا بإعداد كل ما نحبه. تطحن الحبوب 
في الرحاية، وتبرم حبات الكسكسي بيديها قبل توافر 
الكسكسي الجاهز، وتضيف الكسبر المطحون إلى قهوة 
»الرجريجي«. تعجن الخبز بيديها ثم يحمله أحدنا إلى 

فرن الصالحين في شارع قصر حمد.
للتدفئة،  النار  كانون  تجهز  كانت  الشتاء  أيام  في 
من  يتوافر  ما  مع  والشاي،  والسحلب  القهوة  وإعــداد 
تزال  ال  شعبية  حكايات  مع  مترافقة  واللوز،  الكاكاوية 

عالقة في الذاكرة.
الماضي، توزعت بين  أمهاتنا في  هكذا كانت حياة 
قدمن  حدود..  بال  والعطاء  والتضحية  والشقاء  العمل 
أفضل ما لديهن لألبناء ليغدو مصدر فخرهن وعزتهن.

»إذا كنت شخصًا 
جيدًا فسيحبك 

الجميع. وإن لم تكن 
كذلك، فلن يرغب 
بك أحد، وهذا سر 
تعاسة أي إنسان«.
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حان الوقت لشفاء أميركا

جو كماال ليبيا

فلقد  اإلنساني.  النوع  ظهور  قدم  قديمة  ظاهرة  الهدايا،  تقديم  ظاهرة 
لإلناث.  الهدايا  يقدم  كان  الكهوف  إنسان  من  الذكر  أن  األثرية  البقايا  أثبتت 
وكانت هذه الهدايا تتكون من أسنان أو عظام حيوان ما، أو أحجار ذات أشكال 
إذ  التقليد.  هذا  لها  أيضا  القردة  أن  لوحظ  بل  كعقود.  لترتدى  جميلة  فريدة 
أن  دائما  مفترض  لماذا  أدري  ولست  إلناثها.  هدايا  بتقديم  القرود  ذكور  تقوم 
في  ربما،  بالتساوي.  أو  العكس،  ليس  لماذا  لألنثى؟.  هدايا  تقديم  الذكر  على 
إال  األنثى.  خالف  على  الكسب  مصدر  هو  الذكر  أن  اإلنساني،  النوع  يخص  ما 
الكسب  كانت مصادر  البدائية  المجتمعات  في  مقنعا. ألنه  ليس  الكالم  أن هذا 
مشتركة. وفي المجتمعات الحديثة أصبحت المرأة تشتغل مثل الرجل. يبدو أن 

األمر يكمن في جانب آخر.
ما  مقابال  دائما  ينتظر  الهدية  فمقدم  بريئا،  فعال  ليس  الهدية  وتقديم 
مقابال  الفعل  هذا  من  أنتظر  فإنني  أحد  إلى  هدية  أقدم  فحين  متلقيها.  من 
لديه  مكانتي  تتعزز  أن  األقل،  على  ولكن،  ماديا.  يكون  أن  بالضرورة  ليس  ما. 
أو  واألمهات،  اآلباء  قبل  من  األبناء  إلى  الهدايا  تقديم  وحتى  لي.  وده  ويزداد 
اعتبار كسب  والبنات، ال يخلو من  األبناء  قبل  اآلباء واألمهات من  إلى  تقديمها 
التي  الهدايا  عن  النظر  بغض  طبعا  هذا  الهدية.  متلقي  لدى  والعرفان،  الرضا 

تقدم للمسؤولين والمتنفذين من أجل نيل منفعة، والتي تعتبر رشوة ضمنية.
البسيطة يلعب تقديم الهدية دورا اقتصاديا من خالل كونه  في المجتمعات 
أنواع  نوعا من  الحالة يمثل  االجتماعي. وفي هذه  التكافل  واسطة من وسائط 
لمواجهة  مولود  قدوم  بمناسبة  مبلغا  صديقتها  تهدي  التي  فالمرأة  اإلقراض. 
لها  حدثت  إذا  الهدية  هذه  رد  صديقتها  من  تنتظر  المناسبة،  تكاليف  بعض 
أعباء فرح  هي مناسبة شبيهة. وحين أهدي لصديق خروفا لمواجهة جانب من 
مناسبة  أنا  أقمت  إذا  اإلعانة  هذه  لي  يرد  أن  أنتظر  فإنني  ابنته،  أو  ابنه  زفاف 
العالقات  صفو  غالبا،  يعكر،  شبيهة  مناسبة  عند  الهداية  رد  وعدم  مماثلة. 

الودية، خصوصا عندما يكون الشخص الذي عليه الدين مقتدرا.
إلى  تقدم  التي  فالقرابين  الدينية.  الناحية  حتى  يشمل  هذا،  البراءة  عدم 
تستهدف  إنما  معتقدات،  من  تكون  ما  وفق  الخفية،  والكائنات  واألرباب  اآللهة 
وجودها.  في  بالمعتقدين  اإليذاء  إلحاق  من  ومنعها  الكائنات  هذه  رضا  كسب 
جذرا  العربية  في  »هَــدَيَ«  الفعل  يكون  أن  المصادفة  بمحض  أنه  يبدو  وال 
األرباب  إلى  تقدم  كانت  التي  القرابين  في  المتمثل  »الهَدْي«  بين  مشتركا 
بالمعنى  و»الهدية«  اهلل،  إلى  طريقها  عن  يتقربون  العرب  كان  الذين  الشفعاء 

المتداول حاليا.

وتنشره  تصدره  فيما  الشك  تَعلمت  المتواصلة،  والمتابعة  والخبرة  التجربة  خالل  من 
عمومًا،  الغرب  بلدان  في  االنتخابات  فترات  خالل  تنبؤات،  من  العام  الرأي  استبيانات  مؤسسات 
لوقوعها،  بالدهشة  أصب  لم  السبب،  لذلك  ربما  الخصوص.  وجه  على  وأميركا  وبريطانيا 
وأن  سبق  الذي  الشرك  نفس  في  األخيرة،  األميركية  الرئاسية  االنتخابات  خالل  أخرى،  مرة 
الذي  الخطأ  وهو  النهائية،  بالنتيجة  التنبؤ  في  بخطئها  الماضي،  في  عديدة  مرارًا  فيه  وقعت 
بأن  مفادها  نتيجة  إلى  تقود  التنبؤات  كانت  المصداقية.  بفقدانها  المرة،  هذه  يعجل،  قد 
األمور  لكن  وحاسمة.  كبيرة  بأغلبية  االنتخابات  في  سيفوز  بايدن  جو  الديمقراطي  المترشح 
الحملة  من  األخيرة  أيام  العشرة  ترامب، خالل  الرئيس  وتمكن  مختلف،  بشكل  الواقع سارت  في 

منافسه. قبل  النهاية  إلى خط  وكاد يصل  الموازين،  قلب  االنتخابية، من 
اإلعالمية  التقارير  متابعة  على  حرصت  االنتخابات،  سبقت  التي  القليلة  ــام  األي خــالل 
أي  نشر  عدم  على  عزمت  الكبيرة  األميركية  الصحف  عديد  أن  وعجبت  باختالفها،  األميركية 
الصحف  في  الرأي  صفحات  كانت  ذلك،  ومع  إحراجات.  من  يحدث  قد  لما  تفاديًا  رأي  استبيانات 
المترشح  تأييد  لصالح  يميل  أغلبها   - رأي  حسب   - وكان  اآلراء،  لمختلف  ميادين  الكبرى 
ومعادية  والتوجه،  النزعة  ليبرالية  أغلبها  أن  إلى  ذلك  يرجع  وربما  بايدن،  الديمقراطي 

ترامب. الرئيس  إدارة  لتوجهات 
جانب  إلى  وقوفها  فيها  أكدت  ومميزة،  كبيرة  افتتاحية  تايمز«  »نيوريوك  جريدة  ونشرت 

ترامب وسياساته. الرئيس  إلى رفض  التي تدعوها  األسباب  وأبانت  بايدن، 
األمور  ومازالت  نهائي،  بشكل  األسود،  الخيط  من  األبيض  الخيط  يتبين  لم  وإن  حتى  اآلن، 
القضاء  أمام  األمــور  وضع  في  ورغبته  بالهزيمة،  ترامب  الرئيس  اعتراف  لعدم  نزاع  محط 
طريقه  في  ترامب  الرئيس  أن  يؤكد  ودالئل  ومؤشرات  معالم  من  بان  ما  أن  إال  فيها،  للحسم 
المنتخب،  الرئيس   2021 يناير  شهر   20 في  ليعتليها  تعد  الخشبة  وأن  المسرح،  مغادرة  إلى 

بايدن. جو 
أمام عديد  الباب  فتح  الوقت  ذات  يعني في  واشنطن،  ورئيس جديد في  إدارة جديدة،  وجود 

وللعالم. الجديدة ألميركا  اإلدارة  تقدمه  أن  بما يمكن  الصلة  المشروعة ذات  األسئلة 
بشكل  المتعلقة  الخارجية،  السياسة  خاصة  وسياساته،  الجديد  بالرئيس  تتعلق  أسئلة  ثمة 

الوسط. الشرق  ومنطقة  العربية،  ببلداننا  خاص 
بالتحرك  ملزمًا  يكون  سوف   ،46 رقم  األميركي  الرئيس  فإن  تقارير،  من  عليه  أطلعت  ومما 
برنامجه  تنفيذ  بميسوره  يكون  ولن  األميركي،  الداخلي  المستوى  على  محدود  مجال  في 
بسبب   - لألجور  األدنــي  الحد  وزيــادة  الميسورين  على  الضرائب  رفع  الداخلي-  االنتخابي 
عامين  لمدة   )The Senate( الشيوخ  مجلس  في  الجمهوريين  وتخندق  استحواذ  استمرار 
أكدوا  كما  آخرين،   6 النواب  مجلس  في  مؤخرًا  نوابهم  عدد  ــاد  وازدي األقــل،  على  آخرين 
رغم  أنهم،  يعني  وهذا  قادمة.  طويلة  لسنوات  االتحادية  العليا  المحكمة  على  سيطرتهم 
القادمة،  السيارة  في  الخلفي  المقعد  في  الجلوس  على  قادرين  مازالوا  الرئاسة،  خسارتهم 

السائق. يسلكها  الطرق  أي  تحديد  في  والمشاركة 
في  التحرك  بايدن  الجديد  الرئيس  بمستطاع  سيكون  الخارجية،  السياسة  يخص  فيما 
اإلشارة  المفيد  ومن  الشيوخ.  مجلس  موافقة  على  للحصول  حاجة  دون  من  متسع،  هامش 
لجنة  لرئيس  نائبًا  كان  أن  له  وسبق  الدولية،  الشؤون  في  خبرة  يمتلك  بايدن  الرئيس  أن  إلى 
إلدارته  يمكن  إعالمية،  لتقارير  ووفقًا  سنوات.  لعدة  الشيوخ  مجلس  في  الخارجية  الشؤون 

العالم ما لم تحمل اسم معاهدات. توقيع ما شاءت من االتفاقات مع دول 
الرئيس  أن  على  تتفق  عليها،  اطلعت  التي  التقارير،  فإن  األوسط،  الشرق  منطقة  يخص  فيما 
خالل  وعد،  لكنه  إلسرائيل،  عاصمة  بالقدس  األميركي  االعتراف  إلغاء  إلى  يلجأ  لن  بايدن، 
إليه  لالنضمام  العودة  وإمكانية  إيران،  مع  النووي  االتفاق  في  النظر  بإعادة  االنتخابية،  حملته 
رسميًا  غضبًا  يثير  أن  له  المتوقع  من  تنفيذه،  حالة  في  الوعد  هذا  إيران.  موافقة  حالة  في 

السعودية. خاصة  عربية  بلدان  في  وخوفًا  إسرائيليًا، 
العربية  الدول  بين  التطبيع  ترامب، مؤخرًا، من مشروع  الرئيس  بدأه  ما  وبخصوص مواصلة 
أن  حين  في  للتوقف،  يتعرض  قد  ترامب  بدأه  الذي  المشروع  أن  التقارير  بعض  ترى  وإسرائيل، 
في   - وتسكين غضبها  إسرائيل  إرضاء  إلى  اإلدارة  إمكانية سعي  إلى  يشيرون  المراقبين  بعض 

إلى مواصلة المشروع. إيران -  النووي مع  العودة لالتفاق  حالة 
صلة  ذات  إعالمية،  تقارير  أي  على  االطالع  من  شخصيًا  أتمكن  لم  بالدنا،  يخص  وفيما 
بهذا  تقارير  وجود  عدم  أن  إال  الليبي،  للنزاع  حل  إليجاد  التدخل  في  الجديدة  اإلدارة  برغبة 
المنتخب  الرئيس  أن  حقيقة  ينفي  ال  منها،  وجد  ما  على  اطالعي  عدم  باألحرى،  أو،  الخصوص، 
القذافي.  نظام  إسقاط  في  المشاركة  على  وافق  الذي  األميركي  الرئاسي  الفريق  ضمن  كان 
الجهمي. المرحوم فتحي  التوسط إلطالق سراح  2004 ونجح في  العام  ليبيا  زيارة  له  كما سبق 

على  األممية  البعثة  رئيس  نائبة  وليامز  ستيفاني  السيدة  تحركات  أن  ذلك  إلى  أضف 
رغبة  من  الشخصي(  رأي  )حسب  تنبثق  األميركي،  السفير  ورائها  ومن  الليبية،  الساحة 
النزاع  أطــراف  على  ضغوط  وضــع  بغرض  أممية،  وليست  األول،  المقام  في  أميركية 

نهائي. سالم  التفاق  والوصول  للتفاوض، 
الجديدة  اإلدارة  ومواصلة  المقبلة،  األشهر  خالل  االستمرار  السياسة  لتلك  أتوقع  ولذلك، 
الوصول  إلى  أخيرًا  تؤدي  أن  أمل  وعلى  تردد،  دون  من  جهودها  في  وليامز  السيدة  دعم 

ليبيا. في  نهائي  سالم  إلى 
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الرئاسية  االنتخابات  فــي  كلينتون،  هــيــالري  فشلت 
إيميلها  أسباب فشلها  فكان من  2016م،  العام  األميركية 
فيها  ُاغتيل  ما  بنغازي،  مدينة  خاصة  الليبية،  والمسألة 
2012م،  11سبتمبر  استيفنز  كريس  األميركي  السفير 
وحزبها  هيالري  أرجعته  ترمب،  دونالد  خصمها  فوز  لكن 
باالنتخابات  اللعب  فــي  روســيــا  نجاح  ــى  إل وكــثــيــرون، 

اإللكترونية. إمكاناتها  بتوظيف  األميركية، 
دونالد  واألربعين،  الخامس  الرئيس  نجاح  أن  بدا  لقد 
االستعراض،  رجل  السابق،  المذيع  األعمال،  رجل  ترامب 
الخارجي،  الدور  ترجيح  األساس  وفي  الشعبوية،  مرجعه 
الرئيس  أجج  فقد  الكبرى،  الدولة  عوار  اتضح  هذا  ومن 
الفائز االنقسام المجتمعي األميركي، ومن هذا الحدث بدا 
عادت  أنها  حتى  توازن،  ال  حالة  في  المتحدة  الواليات  أن 
مع  خصومة  في  دخلت  وقد  الــبــاردة،  الحرب  أجــواء  إلى 

حلفائها.
ما  كان  مستوى،  كل  على  االستثنائية   2020 انتخابات 
إلى  االنتخابات،  هذه  استثنائية  كان  ومنه  أرضيتها،  تقدم 
درجة أن الرئيس المنتخب جو بايدن، سيتحدث عما حصل 
ترامب  زلزال  أصاب  التي  األميركية،  للهوية  اهتزاز  من 

الديمقراطي. أسها 
الشيطنة  من  القاتمة  الحقبة  هذه  »فلتبدأ  بايدن:  قال 
»حان  قال:  ثم  واآلن«،  هنا  من  االنتهاء  على  أميركا،  في 
»سأعمل  أيضًا:  وقــال  أميركا«،  جــراح  لمداواة  الوقت 
عن  تحدث  كما  بتوحيدها«،  واتعهد  البالد  تقسيم  ضد 
هكذا  الديمقرطية،  استعادة  أميركا«،  »روح  استعادة 
للمرحلة  الفوز،  خطاب  في  المنتخب،  الرئيس  تقييم  كان 

الترامبية.
ومتماسك  موحد  بشري،  مجتمع  ثمة  ليس  أن  وضح  ما 
هناك  باردة،  حربًا  هناك  أن  كما  وأنه  للتفكك،  قابل  وغير 
إلى  السياسيين  الخصوم  يتحول  بأن  باردة،  أهلية  حرب 

أعداء، فحينها يكون كل من ليس معك ضدك.

الرئيس  نائبة  هــاريــس،  كاماال  السيدة  كانت  وقــد 
في  الديمقراطية  »إن  كلمتها:  في  أكدت  قد  المنتخبة، 
وإلى  لحمايتها،  القتال  إلى  تحتاج  المتحدة،  الواليات 
الديمقراطية،  »إن  وقالت:  أجلها«،  من  والتضحية  الكفاح 
تجاوز  التي  االنتخابات«،  هذه  في  استفتاء  محل  كانت 
يحدث  لم  مما  مليونًا،  والخمسين  المئة  فيها  المشاركون 
فجرًا  منحوا  »إنهم،  بذلك:  مشيدة  1900م،  سنة  منذ 
نزاهة  حميتم  »لقد  مضيفة  المتحدة«،  للواليات  جديدًا 
موكدة  القياسية«،  مشاركتكم  بفضل  ديمقراطيتنا، 

»إعادة الوحدة لبلدنا«.
التي  األميركية،  الديمقراطية  أن  يعني  مما  وهــذا 
ناجزًا  عماًل  ليست  )1776م(،  عمرالدولة  من  عمرها 
فهي  ديناميكية،  ديمومة  في  هي  لكن  ومنزهًا،  وصلبًا 
أو  نيلها،  من  أصعب  عليها  المحافظة  االستقالل  كما 
إن  ليبيا:  مخاطبًا  السنوسي  إدريس  الملك  عن  نقل  كما 
فقد  ولألسف  نيله.  من  أصعب  االستقالل  على  المحافظة 
رُكز فقط، على كلمة السيدة هاريس، باعتبارها أول امرأة 
المتحدة،  الواليات  تاريخ  في  الرئيس،  نائب  منصب  تحوز 
حيث  متأخر،  ولكن  كبيرًا،  أميركيًّا  انجازًا  كان  ا  حقًّ وهذا 

استغرق النضال ألجله ما تجاوز القرنين.
ما  فحسب،   2020 األميركية  االنتخابات  تبين  ولــم 
من  المتحدة  الواليات  تواجهه  وما  الديمقراطية،  تواجهه 
أن  أيضًا،  بينت  لكن  المجتمعي،  للسلم  وتهديد  انقسام 
العالم،  دول  كل  يتهدد  ما  هو  كبرى،  كدولة  يتهددها  ما 
في  خاصة  القومية،  الدولة  كيان  في  بنيوي  كمشكل 
الروح  فيها  يشيع  وما  اإلثنيات  المتعددة  القومية،  الدولة 

العنصرية.
رغم  قــوي،  البشري  المشترك  أن  بينت  فإنها  كذلك 
ذلك،  طرافة  من  ولعل  وتصنيفاتها،  المجتمعات  تعدد 
العربية،  بـ»اإلندبندت«  طاهر  محمد  مقالة  في  جاء  ما 
األمور  أكثر  بين  »ومن  الماضية:  القريبة  الفترة  خالل 

وايت-كاين  ــوال  ب للقسيسة  فيديو  للسخرية،  إثـــارة 
اهلل  إلى  تتضرع  وهي  الروحية،  للشؤون  ترامب  مستشارة 
عبر  مباشر  بث  خالل  أعدائه«  على  ترامب  »ينصر  لكي 
نتائج  إعالن  بدء  مع  تزامنًا  »فيسبوك«،  على  صفحتها 
التواصل  مواقع  على  مستخدمون  تبادل  وقد  االنتخابات. 
أسلوب  من  ذهولهم  عن  وعبروا  الصالة،  من  مقتطفات 
بصوت  تردد  وهي  ظهرت  إذ  صالتها،  ومضمون  كاين 
المطر،  هطول  صوت  »أسمع  وحازم،  متسارع  وبإيقاع  عاٍل 
أسمع صوت النصر، أسمع صوت صراخ وغناء، أسمع صوت 
اهلل  الجنة،  زوايــا  في  اآلن  النصر  النصر،  النصر،  النصر، 

يقول إن األمر قد تم«.
المتحدة  كالواليات  كبرى  دولــة  في  االنتخابات،  إن 
 ،2020 وانتخابات  العالم،  في  األكبر  الصدى  تلقى  خاصة، 
ألن  وذلك  السابقة.  االنتخابات  كل  عن  األكبر  االستثناء 
ثقافته  ــذي  ال العالم،  وبطن  ــدول  ال ســرة  الدولة  هــذه 
روحها  التي  الدول  في  أو  المماثلة،  الدول  في  أميركية 

دين الشيوعية أو الشيعية.
وقبل األقوى البد من معرفة ما يحدث في حاله أبينا أو 
أصابته  فإن  كبيرة،  الكبير  من  فالدروس  شئنا  وإن  شئنا. 
القوي،  بقدرة  لمواجهتها  يفعله  ما  فإن  مثلنا،  الجائحة 
ما  فإن  نجاحه في ذلك، كذلك  المحصلة عند  سيفيدنا في 
بين  مشتركًا  عجزًا  ثمة  أن  يبين  هذا،  مقالنا  في  رصدناه 
التصدي  وأن  الدول،  في  بنيوي  عجز  ألنه  والكبير،  الصغير 
الدؤوب،  بالشغل  إال  يكون  ال  الكبير،  كما  الصغير  من  له 
وقوتها،  البالد  وحدة  على  والمحافظة  مثاًل  فالديمقراطية 
المن  وليس  حثيت،  وفعل  يومي  عمل  ــدول  ال كل  عند 

والسلوى المنزلة من السماء.
وهويتها،  كيانها  الدول،  كل  منزلة  في   ،2020 أميركا 
ال  أو  تكون  الوقت:  كل  منزلة  في  وقوتها،  نظامها  كما 

تكون، حسبما قول هاملت/ شكسبير.

أتابع هذا الكرنفال اإلعالمي المصاحب لماراثون االنتخابات  وأنا 
باألحرى  أو  األميركان،  العرب  المتحدثون  نظري  لفت  األميركية، 
الواليات  في  أعمارهم  معظم  عاشوا  الذين  العرب،  األميركان 
فيهم  وتغير  السياسية،  مكوناتها  من  جزءا  وأصبحوا  المتحدة 
هذا  يحللون  وهم  الفصيحة  العربية  ذهنيتهم  عدا  شيء  كل 
فيما  حيرني  طالما  سؤاال  أطرح  يجعلني  ما  الرئاسي.  السباق 
إذا  ما  اإلنسان:  عقل  تكوين  في  تأثيرًا  األكثر  العوامل  يخص 
البيئة الحاضنة؟. وأقصد هنا  كان الجينة والمنشأ أكثر تأثيرا، أم 

الجينة الثقافية وليست البيولوجية حتى ال أتهم بالعنصرية.
ولكن  العرب،  السياسيين  المحللين  يخص  فيما  أعمم  ولن 
وخالل  قبل  مختلفة  قنوات  في  مداخالتهم  تابعت  من  أغلب 
وترامب  الجمهوري  الحزب  عن  يدافعون  كانوا  الماراثون،  هذا 
تعصب  يشبه  الفاضح،  التزلف  لدرجة  فيه  مبالغ  بتعصب 
ترامب  أن  مع  أصيل.  عربي  بدكتاتور  تحيط  التي  الحاشية 
يرون  ال  المتعصبين  واإلنجيليين  البيض  من  الصلبة(  و)قاعدته 
عالقة  طفيليات  إال  أوسطيين  الشرق  المهاجرين  هــؤالء  في 
أن  دون  األبيض،  المتحدة  الواليات  لشعب  )الصلبة(  بالهوية 
المحللين  أن  ما الحظته  الطفيليات.  فوائد  بعض  بالطبع  يغفلوا 
والجمهوريين،  الديمقراطيين  الهوية،  في  الطاعنين  األميركان 
عن  يدافع  وكــلٌ  وعقالنية،  بهدوء  مداخالتهم  في  يتحدثون 
وينتقدون  تزلف،  أو  توتر  أو  انفعال  أو  تعصب  دون  نظره  وجهة 
أخرج  ما  وكثيرا  علمي،  وبشكل  بموضوعية  أحزابهم  سياسات 
أتابع  أن  وبمجرد  والفائدة،  المعرفة  من  بمزيد  مداخالتهم  من 
االتجاه  برنامج  في  كأني  أحس  القنوات،  إحدى  في  عرب  ضيوفا 

المعاكس في قناة الجزيرة.
الثالث،  العالم  بحكام  يذكرنا  ــذي  ال تــرامــب  ــرار  غ على 
وحجتهم  االنتخابات،  بتزوير  الديمقراطيين  يتهمون  الترامبيون 
حاسمة،  واليات  في  متقدم  و)زعيمهم(  مطمئنين  ناموا  أنهم 

هذا  محيلين  متقدما،  بايدن  )عدوهم(  وجدوا  استيقظوا  وحين 
بعملية  األصلية،  أوطانهم  من  تالحقهم  لوثة  وفق  التبدل، 

تزوير هائلة حدثت في جنح الليل.
الواليات  أرض  أطأ  لم  ليبيا،  شرق  في  صغيرة  قرية  في  أنا 
أشارك  ولم  السابع  عقدي  اآلن  أطأ  ــا،  أوروب حتى  وال  المتحدة 
أطرح  وال  هــذا  أستغرب  ال  لكني  رئاسية،  انتخابات  في  أبــدا 
الذي  هو  فترامب  تعجب.  عالمة  خلفه  وال  استفهام  أداة  أمامه 
المحدد  اليوم  في  مباشرة  تقترع  أن  الصلبة  قاعدته  من  طلب 
 19 كيوفيد  فيروس  حيال  غطرسته  من  دا  مُصعِّ لالنتخابات 
الديمقراطيون،  بينما  الصيني،  الفيروس  بخبثٍ  يسميه  ما  أو 
دعوا  كورونا،  لجائحة  ترامب  إدارة  لسوء  استثمارهم  صدد  في 
هي  اآللية  وهذه  البريد،  واستخدام  المبكر  لالنتخاب  قاعدتهم 
بدأت  التي  الواليات  تجتاح  زرقاء  تسونامي  موجة  أطلقت  التي 
مؤيدي  من  مبكرا  المصوتين  معظم  ألن  البداية  في  تحمرُّ 
عليه  بانتصاره  وتفاخر   19 كيوفيد  من  ترامب  سخر  بايدن. 
االنتخابات  في  الفيروس  فهزمه  العسكري  المستشفى  في 
التي  أميركا  في  إال  هذا  يحدث  وال  األبيض،  البيت  من  وأخرجه 
يرتدي  الشارع  في  شخصا  رأيت  إذا  أنه  لدرجة  كورونا  قسمتها 
ما  يرتدي كمامة فهو جمهوري،  كمامة فهو ديمقراطي ومن ال 
الشفاء  ويقصد  أميركا«  لشفاء  الوقت  »حان  يقول  بايدن  جعل 
يعجب  ما  ربما  العنصري.  اليمين  وفيروس  كورونا  فيروس  من 
بنشاط  عمل  كونه  هو  ترامب  في  العرب  المحللين  بعض 
يخفف  ما  ثالثية،  عالم  دولة  إلى  أميركا  لتحويل  النظير  منقطع 
لسان  وكــأن  المكان،  مع  ألفة  أكثر  ويجعلهم  الغربة  عنهم 
الذي  فترامب  عنه«.  بالخُلد  شُغلت  لو  »وطني  يقول  حالهم 
 4 بعد  يتركها  هو  ها  عظيمة(  )أميركا  شعار  على  محموال  جاء 
تغريداته  عبر  الثالث:  العالم  لوثات  من  بلوثة  مصابة  سنوات 
العظمة،  وجنون  الذات  وتضخم  بحكامنا،  تذكرنا  التي  المجنونة 

والفساد،  بالتزوير  العريق  الديمقراطي  نظامها  اتهام  وعبر 
مع  الخالفات  لكل  االنتخابات، وشخصنته  لنتائج  المسبق  ورفضه 
التواصل،  ومواقع  التعبير  المستمر على حرية  خصومه، وهجومه 
يراقب  بأن  العالم  مطالبته  إلى  وصوال  العازلة،  للجدران  وبناؤه 
نوفمبر،   5 يوم  ألقاه  الذي  خطابه  في  األميركية  االنتخابات 
للتفتيش  ليال  يذهبون  الديمقراطيين  »إن  فيه حرفيا  قال  والذي 
بايدن«.  صناديق  في  ووضعوها  ووجدوها  االقتراع،  أوراق  عن 
ــبشكل  يحرض  جمهوري  تجمع  في  ابنه  خطاب  مباشرة  ليعقبه 
عن  إنه سيدافع  قائاًل  التدخل  على  الحزب  متعصبي  مباشرــ  غير 
سابق  خطاب  في  ترامب  قال  مثلما  الموت،  حتى  والده  رئاسة 
لميليشيات الحزب الجمهوري المسلحة: كونوا جاهزين. ومشهد 

خطابي األب واالبن يُذّكرني بمشهد عالم ثالتي قريب.
يحملون  متظاهرين  األميركية  الميادين  في  نرى  مرة  ألول 
نفسها  وهي  اللعبة(  و)انتهت  )ارحــل(  عليها  مكتوبا  الفتات 
حكام  ضد  العربي  الربيع  ميادين  في  حُمِلت  التي  الالفتات 
فارق جوهري مفاده:  السلطة، لكن يظل  طغاة يرفضون مغادرة 
الرئيس  عادة  تتهم  التي  هي  الثالث  العالم  في  المعارضة  إن 
الذي  هو  الرئيس  أميركا،  حالة  في  بينما،  بالتزوير،  وحكومته 

يتهم المعارضة بالتزوير.
العالم،  في  المنتعش  اليمين  كل  خسر  ومعه  ترامب،  خسر 
الوَسَطي بايدن الذي قال في خطاب فوزه »نحن ال نسعى  وفاز 
لعرض مََثل على قوتنا بل لعرض قوة مََثلِنا« ما سيطرح أسئلة 
عن ملفات عالقة في الشرق األوسط ومدى اختبارها لقوة المََثل:

والــمــعــاهــدات  ــات  ــاق ــف االت كــل  إلــى  أمــيــركــا  ستعود  هــل 
السفارة  ستعود  هــل  منها؟.  انسحبت  التي  والمؤسسات 
سورية  على  العقوبات  مصير  ما  أبيب؟.  تل  إلــى  األميركية 
الكيان  مع  التطبيع  وضغوط  القرن  صفقة  ومصير  وروسيا، 
السودان  سيخرج  هل  األبيض؟.  البيت  قادها  التي  الصهيوني 
الحكم  فيها  وضعه  التي  اإلرهــاب  الداعمة  الــدول  قائمة  من 
على  إرغامه  أو  األبيض  البيت  من  ابتزاز  دون  السابق،  اإلخواني 
انتهاك  ملفات  ستعود  الصهيوني؟.هل  الكيان  مع  التطبيع 
طاولة  إلى  العربية  الــدول  كل  في  اإلنسان  وحقوق  الحريات 
بالشرق:  يتعلق  وال  جدا  ذاتي  آخر  وسؤال  البيضاوي؟.  المكتب 
إهانة  عن  البيض  البيت  عن  بالنيابة  بايدن  سيعتذر  هل 
في  وصفها  حين  ستريب،  ميريل  الساحرة  للممثلة  ترامب 
بعد  تقديرها«  في  مبالغ  هزيلة  »ممثلة  بأنها  تغريداته  إحدى 
الخاصة؟. االحتياجات  ذوي  من  صحفي  من  بسخريته  نددت  أن 
العالم وشبابه  الذي يطرحه أطفال  الكوني األهم  ويبقى السؤال 
إلى  المتحدة  الواليات  الكوكب: هل ستعود  على مصير  القلقون 

اتفاقية باريس للمناخ؟.
سيستيقظ  هل  فهو:  له  إجابة  أتوقع  ال  الــذي  السؤال  أما 
هروبا  األميركية  بالليبرالية  الذوا  الذين  الترامبيون؛  العرب 
التيار  ضد  وقوفهم  خَدَر  من  المحافظة،  اليمينية  نظمهم  من 
حملة  تأييد  في  انخرطوا  حين  المتحدة  الوريات  في  الليبرالي 
المهاجرين  تجاه  العنصري  ومكبوته  سياسته  أعلن  الذي  ترامب 
القرن  صفقة  وهندس  بالقذارة،  أفريقيا  ووصف  والملونين، 
من  لكثير  الدعم  وأوقف  الفلسطيني،  الحق  لتصفية  اإلنجيلية 

المؤسسات والمنظمات اإلنسانية والثقافية والبيئية.؟!.
شيء  ال  أنــه  إال  رغيفي،  سعر  في  يتحكم  الــدوالر  أن  رغــم 
اليمبن، ولكن  الذي خسره  الماراثون  يعنيني في هذه األمة هذا 
يتعلق  أخالقي  مبدأ  الظواهر  هذه  مثل  من  موقفي  يحدد  ما 
فإن  شيء  كل  عن  النظر  وبغض  البغيض،  العنصري  بمحتواها 
من  رئيس  أول  األبيض  البيت  إلى  أوصل  الديمقراطي  الحزب 
ألول  وأوصل  للرئاسة،  امرأة  مرة  ألول  ورشح  أفريقية،  أصول 
مرة امرأة من أصول أفريقية وهندية كأول نائبة للرئيس، وهذا 

لنحترمه. يكفي 
من  أيضا  الديمقراطية  أن  ننسى  أال  المهم  من  وأخــيــرا، 
أن  األهم  لكن  أعلى سلطة،  رأس  على  بأحمق  تأتي  أن  الممكن 
األحمق  هذا  يفعل  أن  ضد  محصن  المتين  الديمقراطي  الجهاز 

كل ما يهذي به، وقادر على إخراجه من الباب الذي دخل منه.

جمهورية بايدن

الوجه اآلخر للهدية



اللونية  سردياته  في  بلحاج  صالح  الفنان  يقتفي 
عبر  اإلنساني،  الصراع  أبعاد  الممتنعة،  السهلة 
الحياتي  والمناخ  والشوارع،  البيوت  داخل  نماذجه 
تتفجر  السيكولوجة،  االنعكاسات  من  حالة  العام، 
الشخوص  في  وتشكلها  الفوضى  تسرب  بفعل 
في  متحكمة  كينونتها،  قوام  في  ذائبة  لتصبح 

تفاعالتها الداخلية.
تمهويهات  في  متجاسرا  التيه  جدار  ويربو 
وتجاعيد  خطوطا  أبطاله  مالمح  ويلبس  األماكن، 
على  تروم  ال  الريشة  حبر  تباينات  من  وإدراجات 
التفاصيل،  مألوفة  لديناميكية  التخضع  كما  استقرار، 
التكهن  محاوالت  بكل  يطيح  والحركة  الثبات  مزيج 
في  والساربة  المالمح  المشوشة  نماذجه  بمآالت 

طريق المجهول.
المنشغل  المعاق  للرجل  يتراءى  الذي  المجهول 
مترجمة  اليدين  بحركة  السقوط  من  نفسه  بإنقاذ 
بيكاسو  عازف  يفعل  كما  تماما  العجز،  مجابهة 
أيضا  نلمح  بالموسيقى،  البؤس  لمقاومة  الكئيب 
تحاول  زرقاء  وتنورة  أحمر  بقميص  الشرفة  سيدة 
ووجهها  األلوان،  تعكسه  الذي  واأللم  الملل  هضم 
ينكمش  كما  األفق،  في  ما  إشراقة  عن  يبحث  الذي 

نافرا  سوريالي  بمرموز  المشوه  الوجه  ذو  العاري  الجسد 
بحركته المنحنية من شراسة واقعه المأزوم.

يكتنفها  لونية  لكتل  إرهاصة  الفواصل  هذه  تبدو 
رغم  الغربة  تغزوها  مدينة  وأزقة  وغرف  شوارع  في  القلق 
تغيب  لكنها  بأجسادها  المتجاورة  البشرية،  مجاميعها 
)الباص(  يقلها  كتل  الممزقة،  ذاتها  عوالم  في  مبتعدة 
هذه  خارج  ممشى  تنشد  واخرى  طوابير،  في  تصطف  أو 
نفسي  )ماسك(  خلف  تختفي  ذلك  في  وهي  األسوار، 
بردود  األول  الموقف،  ومعطيات  الجسد  إيقاعات  نسيجه 
من  مشاهد  إلى  الحالة  يسوق  الذي  واألخير  أفعاله، 

صراعاتها مع مجتمع يغرق في الفوضى.
منمنمي  فضاء  في  الحاالت  مجمع  أو  اللوحات  تتجمع 

أجسادها  وتعابير  النفسية  طقوسها  يضم 
المتوشحة  المدينة  لحكاية  رسما  لتشكل 
عن  اإلخبار  ذلك  من  أرادت  وكأنما  بالكآبة، 
رغم  وتبقى  الضائع،  نصها  وكواليس  خفايا 
في  المزمنة  لحالتها  مشدودة  أضمومتها 
الخفي  السري  حبلها  يقيدها  الكدر  إزاحة 
وهي  انعطافاتها  كل  تنازع  كتيمة  )الخوف( 

تنشد بارقة الخروج.
لهذه  الموسيقى  الضابط  األلوان  تظل 
الشخوص  على  ودالالتها  بتأثيراتها  الجوقة، 
عبر  الرئيسية  إيحاءاتها  تمر  إذ  واألماكن، 
تتوزع  األحمر(  األصفر،  )األزرق،  ثالث  بوابات 
راهنة  والخفوت،  اللمعان  بين  اللوحات  في 

دفائن  تستنطق  وهي  المخيلة  بتجليات  الريشة 
الطقس  مع  الثالثي  سيتواطأ  لذا  أبطالها، 
الحكاية،  إحداثيات  مع  متشابكا  الجنائزي، 
التشوه،  قبضة  في  الوقوع  لمحنة  المفسرة 
»جميلة  سرديات  تفاصيل  يلحق  وهوما 
المتناسلة  اللونية  التراكيب  أحد  والوحش«، 
المستيقظة  النائمة  المدينة  قاع  نثريات  من 
لتنسحب  المجهول  مع  صراعها  وقع  على 
تلوذ  قصيي،  ركن  إلى  الحسناء  موازاتها  في 
يسير  الذي  التوحش،  من  فرارا  بالصمت 
وستصبح  الجحيم،  تخوم  إلى  الزومبية  بسحنته 
العالئق  لكل  عليا  محصلة  اللفظية،  المقابالت 
الخفية  عوالمها  في  الراسية 
وكذا  األلم(،  العزلة،  )الفراغ، 
واالعترافات  المعلقة،  الجمل 

المؤجلة في لغة العيون.
أنثوي  كمرموز  جميلة 
ثنايا  في  المختبئ  والوحش 
متاهة  مع  المترادف  التأويل، 
الهائمة  المتسكعة،  األجساد 
العبث،  بيداء  في  وجهها  على 
مقابالت  إلى  تسوقنا  وهي 
الوضوح  والقبح،  الجمال 
والحزن،  السعادة  والغموض، 
غالبة  كسمة  واليأس  األمل 
الثنائية،  هذه  مقاطع  على 
إلى  أيضا  ستنحو  التي 
بطلسمها  للبوح  التراصف 
عقدة  من  والتحرر  الدفين 

االعترافات المؤجلة.
معا  يدفعان  والوحش  وجميلة  المدينة  قاع 
والسواد(  )البياض  الخام  نسختها  إلى  الرؤى  فضاءات 
من  الداللي  نضجها  في  تحولت  أولية  كمرجعية 
تكاشف  فلسفية  مقاربات  إلى  البسيطة  اإللماحات 

مفازات المواجهة األزلية بين النور والظالم.

فأجاب:  أفضل؟«  الميتات  »أي  قيصر:  يوليوس  سئل 
بالوصية  عمال  أراد  مــا  لــه  فكان  الــفــجــأة«،  »ميتة 
في  تقع  لئال  أمانينا،  شــأن  في  نحترس  أن  القائلة 

أسماع جواسيس األقدار فتلبي النداء!
ميتة  هــي  حقا  البطولية  الميتة  أن  ظني  ــي  وف
العيان  شاهد  منبر  المريد  فيها  يتبوأ  التي  األقساط، 
ــواج  أف رحــابــه  فــي  تتسابق  ــع  واق على  يشرف  ــذي  ال
كل  منا،  ليستقطع  الــرحــيــل،  حمى  فــي  أحببنا  مــن 
األصل،  في  هو  وجــود،  من  سخيا  نصيبا  فيهم،  فرد 
أن  إال  النموذج  هــذا  يملك  فال  الصالحية،  محدود 
أقطاب  ــد  أح فيها  ودع  ــرة  م كــل  فــي  بنفسه  يجود 
كلما  نفسه،  الــواقــع،  في  ليرثي،  الروحية  الذخيرة 
محفل  مــن  جديد  ــارس  ف ترجل  معلنا  الــنــداء  ارتــفــع 
األجــيــال  بحكمة  نتغنى  أن  إال  نملك  فــال  ــة،  ــل األخ
األجراس  بأن  حذرنا  الذي  الشاعر  بيت  في  المترجمة 
عالمنا(،  عــن  إنــســان  برحيل  ــا  ــذان )إي تــقــرع  عندما 
بفحوى  المعنيون  نحن  ألننا  منا،  لكل  تقرع  فإنما 
ما  وحدنا  ألننا  األجـــراس،  بها  تتغنى  التي  الرسالة 
ارتحلوا،  الذين  فئة  أما  الباطل،  واقــع  نستوطن  زلنا 
إلى  العصي  البرزخ  واجتازت  واقعنا،  عن  اغتربت  فقد 
المفقود،  البعد  يهيمن  حيث  السماوية،  الرؤى  وطن 
الواقع،  هذا  ليغدو  المفقود،  بالفردوس  المسكون 
المسكون  المستعاد،  البعد  وحده  الغيوب،  منطق  في 
يغدو  ولكنه  مــفــقــودا،  يبقى  ال  الـــذي  بــالــفــردوس 

مستعادا.
واقع  في  األقــدار  استبقتها  التي  الفئة  نحن،  أمــا 
هذه  على  العيان  شاهد  لتكون  األبــاطــيــل،  باطل 
ندفع  أن  فــقــدرنــا  الفجيعة،  الغيبية  الــديــاســبــورا 
على  العيان  شهود  هوية  الهوية:  مقابل  المكوس 
رموز  استقالة  على  العيان  شهود  هوية  الــوداع.  حرف 
نداء  يلبون  كأنهم  اآلخر،  تلو  الواحد  الشقي  وجودنا 
معهم  ليأخذوا  الجماعي،  انسحابهم  في  مــوعــودا 
من  معهم  ذكرياتنا  ليختلسوا  منا،  األنبل  النصيب 
غصبا  اغترابنا  اغتربت  فإن  نملك،  ما  كل  هي  ذاكــرة 
في  األس  هي  إنما  تسكنها  التي  الذخيرة  ألن  عنا؛ 
اغترابا  بعدهم  البقاء  ليغدو  تسكننا،  التي  الروح  لغز 
صفقة  في  قصاصا،  بعدهم  البقاء  يغدو  الواقع،  في 
بذلك  فتبطل  الواقع،  في  خالصا  بموجبها  هم  حققوا 
نتوهمه  مــا  أو  الحضور،  ليمسي  البقاء،  مــؤهــالت 
الواقع  في  يختلف  ال  غياب  غياب؛  من  ضربا  حضورا، 

عن غياب أحبتنا الذين سبقوا!

دوما  هو  بل  فضل،  ــا  دوم تعلمنا،  كما  والسبق، 
البدء  منذ  الدنيا  هــذه  في  مسعانا  دام  ما  فضيلة، 
الميالد،  يــوم  هي  فيه  ــى  األول العتبة  سباق  سباق. 
فقصب  ــذا  ول النهاية.  ــرزخ  ب هــو  فيه  الــفــوز  ومــقــام 
حرم  بلوغ  في  األســرع  هو  المبارزة  هذه  في  السبق 
عن  نعبر  أن  إال  نملك  فال  مباراة،  كل  في  كما  النهاية 
السبق  يحقق  ألن  يهفو  إنسان  منطق  من  دهشتنا 
نصبته  الــذي  الوحيد  السبق  باستثناء  شــأن،  كل  في 
المسبق  يقيننا  برغم  الــوجــود،  على  حكما  الطبيعة 
وحده  هــذا  أن  وأحسب  ــود.  وج كل  في  الغاية  بأنه 
نشهد  الــذيــن  أولــئــك  فقد  فــي  لتعزيتنا  كــاف  سبب 
استقطاعهم  عن  الناجم  النزيف  بألم  ونحس  رحيلهم، 
أن  نستطيع  فال  معهم،  ليأخذوه  األنبل  نصيبنا  منا 
فيه  سنلتحق  الــذي  الميعاد  يحل  لم  ما  أبــدا  نسترده 

بركابهم في دياسبورا وجودنا المحموم.
ــدار تخطف مــن رحــابــي فــارســا آخــر،  وهــا هــي األقـ
ليس  ألن  آخــر،  نصيبا  الـــروح  خــزانــة  مــن  لتختلس 
بالقيم  المسكون  بالفطرة،  المجبول  النبيل،  اإلنسان 

الذي  هو  الكوني،  حسين  باسم  الملقب  األخالقية، 
في  المغتربة  القيم  تلك  من  سكنه  ما  ولكن  ارتحل، 
الذي  الجديد  الفارس  برحيل  ارتحل،  الذي  هو  عالمنا، 
يكن  لم  دنيا  من  ليستقيل  فجأة،  يترجل  أن  إال  أبى 
تنصفه  لم  ألنها  ال  منها،  استقالته  على  يندم  أن  له 
تفهمه  لم  أيضا.  تفهمه  لم  ألنها  ولكن  وحسب، 
عالمنا  عرف  في  صار  دين  إلى  توقه  هو  بسيط  لسبب 

تجديفا في حق حقيقة دنيانا وهو: الفطرة!

اغتربت  التي  اإلنسانية  القيم  كل  تزهر  الفطرة، حيث 
العالم،  هــذا  منطق  في  النزاهة،  لتغدو  واقعنا،  في 
مشبوها،  قناعا  والبراءة  دروشة،  النية  وحسن  سذاجة، 
السائدة،  العملة  على  لالحتيال  مفضوحة  حيلة  والحب 
للسخرية،  مثيرا  استفزازا  الواجب  أداء  على  والحرص 
االستنجاد  إال  المغتربة  المثل  هذه  لمريد  يبقى  فال 
بعفوية  يحتفظ  أن  شاء  إذا  الزيف،  من  فــرارا  بالمنفى 
األولى:  الطبيعة  عرابة  به  حقنته  الذي  الضائع  الواقع 
عبء  حامال  يوما،  منها  أقبل  التي  الصحراء  الصحراء! 
كافية  حجة  أنها  ظانا  ــوده،  وج مؤهالت  كل  هي  قيم 
احترف  دنــيــوي  واقـــع  فــي  بصمته،  كــيــان  لتشكيل 
من  وكان  معبودا.  ساحته  في  النفع  نصب  منذ  الدنس 
يفقد  أن  دون  دنياه،  حجج  في  ظنه  يخيب  أن  الطبيعي 
مثل  مفضال،  الخيبات،  كل  برغم  بقيمه،  ظنه  حسن 
يخسر  أن  على  الرهان،  يخسر  أن  العالم،  هذا  غرباء  كل 

نفسه مقابل أن يكسب الرهان.
في  حضورهم  ــوال  ط هــؤالء،  أمثال  اغــتــراب  وعــل 

واقعنا لهو الشهادة لهم على هويتهم كشهداء.
رحل  ــذي  ال الكوني  حسين  هــو  لنموذج  فطوبى 
الخالدة،  قيمه  صليب  القلب  في  حامال  باألمس،  عنا 
آسف  غير  دوما  هدهدها  التي  الطفولة  بروح  مسكونا 
عالمنا  من  بالخروج  يخسر  لم  ألنــه  خسائره،  على 
هو  بليد  قيد  ــوى  س عالمه(  يــومــا  يكن  لــم  ــذي  )الـ
أبدا  يخذلها  لم  التي  الروحية  غنيمته  متنكبا  جسده، 
بأن  ليقينه  الشقية،  دنيانا  في  الشقي  حضوره  طوال 
لم  ما  شيئا،  الدنيا  سفر  في  ليخسر  يكن  لم  اإلنسان 
يخسر  فقط  النفع  على  بالرهان  ألن  نفع؛  على  يراهن 

اإلنسان نفسه.
الباطل،  حضيض  مــن  الكوني  حسين  استقال 
حطام  في  ــده  وزه زاد.  دون  ليهاجر  يكن  لم  ولكنه 
أرواحنا،  من  المستعار  بالوقود  زوده  ما  هو  الدنيا 
الذي  الروحي  رصيدنا  من  جديدا  نصيبا  معه  أخذ  ألنه 
ال  الــذي  المستوجب  الرصيد  ولكنه  ــواه،  س نملك  ال 
غرباء  من  أمثاله  على  به  نبخل  أن  في  الحق  نملك 

هذا العالم الجاحد.
هو  السبق  بقصب  الفوز  على  إصرارهم  كان  وربما 
لنا  تبقى  ما  أنفس  حرم  على  يهيمنوا  ألن  أهلهم  ما 

لتخليد بصمتهم، وهو: الذاكرة.
وفي  بل  باقون،  معنا  هم  ذاكرتنا،  في  فبحضورهم 
الخزانة  هذه  من  وبغيابهم  خالدون،  الوجود  خارطة 

الغيبية فقط هم فانون.

باسم  كرسام  اشتهر  الــذي  كلود«  »أوسكار  الفنان  ولد 
الفني  ميالده  ولكن   ،1840/11/14 في  مانيه«  »كلود 
»غــروب  سماها  لــوحــة  رســم  فلقد   1873 سنة  كــان 
الطبيعي  بالمنظر  ليست  »إنها  عنها:  وقــال  الشمس« 
تغير  عن  يعبر  منظر  ولكنها  )لوهافر(  ميناء  عند  للبحر 
تصور  ال  ولكنها  الــحــالــة،  تشمل  لوحة  فهي  الــضــوء، 
الماء  سطح  على  منعكسة  أظهرتها  الشمس  المنظر، 
المراكب  مــن  مــحــددا  ــددا  ع واخــتــرت  بالضوء،  المليء 
فكان  »انطباعا«.  سمته  ما  وهــو  الصغيرة،  الشراعية 
اللوحة  عرضت  أن  ومنذ  االنطباعي،  الرسم  مولد  ذلــك 
تقنيات  انتشرت   1874 سنة  األول  االنطباعيين  بمعرض 
اللوحة،  هذه  عرض  قبل  الطبيعيين.  الرسامين  وفنون 
ويسوق  يعرض  ــذي  ال المعروف  الفني  الصالون  كــان 
بينها  من  لوحة   29 حوالي  عرض  رفض  الفنيين،  لوحات 
خاص  مستقل  معرض  إقــامــة  على  فاتفقوا  »مــونــيــه« 
مثل  االنطباعيين  الرسامين  أعمال  انتشرت  ومنها  بهم، 
يول  رينوار،  أوجست  سيسلي،  ألفريد  بيسارو،  »كاميل 
وبول  جوخ  وفان  يونجكيند،  يوهان  و  ديجا  إدجار  سيزان، 
دوبيني«  فرانسوا  »شارل  الفنان  نبوءة  وتحققت  جوجان«. 
منا  مكانة  أكبر  يصبح  ســوف  الــرجــل  ــذا  »ه ــال:  ق ــذي  ال

جميعا، فاشتروا لوحاته«.
ذلك  وفــوق  »مونيه«،  لدى  أساسي  محور  ــوان  األل إن 
وأن  العين،  بها  ــراه  ت التي  وبالطريقة  بالضوء  اهتم 
يمكن  ال  الظل  وأن  العناصر،  ألــوان  تغير  الضوء  درجــات 
لوحته  عن  قــال  فقط..  والــرمــادي  ــود  األس من  يكون  أن 
في  يظهر  قد  ولكنه  أصفر،  لونها  إن  القش«  »أكـــوام 
يستخدمون  وهكذا  بزرقة،  محمرا  أو  ذهبيا  مختلفة  أضواء 
واستطرد  األوقات،  مختلف  في  العين  تراه  ما  بحسب  اللون 
أتفهم  وأن  عيني  أفتح  أن  استطعت  فشيئا  »شيئا  قائال: 

الطبيعة«.
ما  يصور  أمينا  لكونه  الناس،  »مونيه«  صــدم  ولقد 
التنقالت  سهلت  التي  الصناعية،  الثورة  عاصر  وألنه  يراه، 
منظر  من  أكثر  فرسمها  الحديدية،  كالسكك  المدن  بين 
لم  والدخاخين.  األبخرة  خلفتها  التي  التأثيرات  بسبب 
باريس  سماء  فــي  ظهر  ــذي  ال التلوث  وال  الــواقــع  يخف 
ــى  وقـــــال: »ســـأذهـــب إل
مكان  اآلن  فــهــو  ــف  ــري ال
في  له  حبي  إن  إذ  جميل، 
فصل  في  منه  أكثر  الشتاء 
أنه  عنه  ويعرف  الصيف«. 
على  وقــادر  ــي  وذك ناشط 
لعل  ــات،  ــداقـ صـ تــكــويــن 
ــا صــداقــتــه مع  ــرزه مــن أب
يوهان  الهولندي  الرسالم 
منه  تعلم  الذي  يونجكيندا، 
العنصر  تصوير  مثل  الكثير 

الواحد بأضواء مختلفة.
بسمارك  وظــهــور  وبــروســيــا،  فرنسا  حــروب  وبسبب 
حروب  في  عاناه  وما  باريس،  وسقوط  ألمانيا،  وتوحيد 
إلى  بــاريــس  مــن  الــهــرب  ــرر  ق الــجــزائــر  فــي  الفرنسيين 

بريطانيا.
بموديل  وارتباطه  رساما،  يكون  أن  ــراره  إص وبسبب 
االرتباط  أهله  ــارض  ع التي  دونسيو«  »كاميي  اسمها 
والتحقت  يأبه  لم  ولكنه  مساعدته،  عن  تخلوا  ثم  بها، 
ضيم  من  الكثير  وعانا  بولدين  منها  وزرق  لندن  في  به 
مختلفة،  بــأضــواء  الرسم  عن  يتوقف  لم  ولكنه  العيش 
في  إقامته  خالل  يتوقف  ولم  »يونجكينا«.  من  تعلم  مثلما 
عصره،  فناني  أعمال  ــة  ودراس لمتاحفها،  بزيارات  لندن 
بها  فأعجب  فرنسي  فن  تاجر  على  لوحاته  إحدى  وعرض 
التيمز  نهر  فوق  لندن  ضباب  صورت  التي  أعماله  فاشترى 
النهر  فوق  بضبابها   1871 سنة  رسمها  التي  لوحته  وتعد 

وتحته مبنى البرلمان الغربي، من أشهر لوحاته.
باريس،  إلى  وعائلته  عاد  والــده  وفاة  بعد   ،1871 سنة 
بدأ  وعندها  السين،  نهر  ضفاف  على  منزل  في  ــاش  وع
جعله  الــذي  قاربه  فوق  من  واليخوت،  المراكب  رسم  في 
قرية  إلى  بعائلته  انتقل   1878 وسنة  متحركا،  استوديو 
»أليس هوشيديه«  اسمها  مع سيدة  عاشوا  وهناك  )فينوي( 
مرض  أثناء  طفليه،  وكذلك  تعولهم،  أطفال  لست  أم  وهى 
توفيت،  حتى  بتمريضها  وقــامــت  بــل  )كــامــيــي(،  زوجــتــه 
زوجته  توفيت  ولما  ديونه،  سداد  في  ساعدته  ذلك  وفوق 
صور  وهناك  »فينوي«  قرية  إلى  وانتقلوا  تزوجها  »كاميى« 

لوحته »حديقة الفنان« سنة 1880.
في  روان  لكتدرائية  »منظر  من  رســم   1894 وسنة 
النرويج  في  ابنته  زوج  زار   1895 وسنة  الشمس«  ضوء 
ما  األعمال  تلك  ومن  الطبيعية،  مناظرها  من  عددا  ورسم 

رفع أسهمه وسمعته فتخلص من همومه المالية.
قال  التي  ــمــاء«.  ال »زنــابــق  لوحته  رســم   1903 سنة 
أن  لي  اتضح  »فجأة  البحيرة:  منظر  يتأمل  كان  فيما  إنه 
ورسمها.  األلــوان«..  إلى  يدي  فمددت  رائعة  الماء  بركة 
-21 بين  ما  رسمها  فقد  الباكي«  »الصفصاف  لوحة  أما 
 5 يوم  وتوفي  بوضوح!  األلوان  يرى  يكن  لم  حينها   1922

ديسمبر 1926.
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األلوان محور أساسي 
لدى »مونيه«، وفوق 

ذلك اهتم بالضوء 
وبالطريقة التي تراه 

بها العين صالح بلحاج.. متاهة الجسد وعقدة االعترافات املؤجلة

إبراهيم الكوني: األقدار تخطف من رحابي فارسا آخر
الميتة البطولية حقا هي ميتة األقساط

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

مكتبة  أونيس،  حسن  للثقافة،  العامة  الهيئة  رئيس  افتتح 
تعليم  بمراقبة  العامة،  خشيم  فهمي  علي  األديــب  وقاعة 
ــة  اإلداري الرقابة  هيئة  رئيس  بحضور  مصراتة،  بلدية 
السيد سليمان الشنطي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي 
الفقيه،  سليمان  السيد  النواب  مجلس  وعضو  مصراتة، 
إسماعيل  السيد  مصراتة  بلدية  تعليم  مراقبة  ومدير 

اعبيد، والعديد من الشخصيات األكاديمية والثقافية.
عن  أونــيــس  ــرب  أع نوفمبر،   5 فــي  االفــتــتــاح،  ــالل  وخ
التي  الثقافي،  المستوى  على  المبادرة  بهذه  سعادته 
تعميم  في  للثقافة  العامة  الهيئة  سياسة  إطار  في  تأتي 
المجتمع،  ثقافة  في  الفاعل  ودوره  مكانته  وتوطيد  الكتاب 
لتبقى  وآثارهم  وسيرتهم  الثقافية  بالشخصيات  واالحتفاء 
الحنيف  وديننا  ثقافتنا  هدي  على  األجيال  يهدي  نبراسا 
ونحو  العمران  لبناء  الشعب  بين  والتآخي  أقوم  هي  للتي 
منشور  حسب  ــات،  األوق كل  في  والتقدير  والمعرفة  العلم 

الهيئة على صفحتها الرسمية في »فيسبوك«.
وفاة  ذكرى  اليوم  نستعيد  »إننا  الهيئة:  رئيس  وتابع 
درس  فهي  فقدا  كانت  وإن  الليبي،  والفيلسوف  المفكر 
ظروفه  صنع  الذي  المبدع،  المثقف  اإلنسان  لقيمة  واعتبار 
وتثبيتها  المعرفة  نحو  طريقه  وشق  األحــوال  كانت  مهما 
وأعاد  انتقد  بل  والترجمة  بالنقل  يكتف  ولم  وطنه،  في 
مثال  وهو  مجاالت،  عدة  في  الثقافية  المفاهيم  صياغة 
الذي  ــر  واألث الطموح  في  األجيال  به  تحتدى  أن  ينبغي 

يبقى، فقد ترك ذخائر نفيسة من الكتب تأليفا وترجمة«.
تعليم  لمراقبة  الشكر  أونيس  قدم  كلمته  ختام  وفي 
»إن  قائال  والتنوير،  الوعي  نشر  في  لجهودها  مصراتة 
الثقافي  المشهد  إحياء  إلى  تسعى  للثقافة  العامة  الهيئة 

في كافة أنحاء الوطن«.
عناوين  خشيم  فهمي  علي  الدكتور  مكتبة  وتشمل 
العامة  والثقافة  والفكر  واألدب  التراث  مجاالت  في  متنوعة 

وأدب األطفال، والفنون والعلوم.
مديري  من  عدد  االفتتاح  حفل  في  الهيئة  رئيس  ورافق 
من  وعدد  مصراتة،  مكتب  ومدير  الهيئة  بديوان  اإلدارات 

رؤساء األقسام والموظفين بالمكتب.
مدينة  فــي  المولود  خشيم  فهمي  علي  والــدكــتــور 
أحد  هــو   2011 فــي  والمتوفى   1936 الــعــام  مصراتة 

الثاني  النصف  خالل  الليبي  واألدب  والثقافة  الفكر  رموز 
مجاالت  لتغطي  مؤلفاته  وامتدت  الماضي،  القرن  من 
والترجمة  األدبــي  والنقد  والتاريخ  الفلسفة  مثل  واسعة 
آداب،  ليسانس  على  وحصل  والشعر،  الروائي  ــداع  واإلب
بنغازي  في  الليبية  الجامعة  اآلداب،  بكلية  الفلسفة  قسم 
جامعة  اآلداب  كلية  فلسفة،  ماجستير  وعلى   ،1962 العام 
كلية  فلسفة،  دكتوراه  وعلى   ،1966 العام  شمس  عين 
المملكة  في   » »درم  جامعة  من  الشرقية  ــدراســات  ال

المتحدة العام 1971.

افتتاح مكتبة وقاعة »علي فهمي خشيم« بمصراتة

يقتفي أبعاد الصراع اإلنساني في سردياته اللونية

طوبى لنموذج هو حسين الكوني 
الذي رحل عنا حامالً في القلب 

صليب قيمه الخالدة

بنغازي - مريم العجيلي
دردف  بن  والشاعر صالح  التشكيلي  والفنان  الكاتب  اإلثنين،  توفي، 
المرض.  مع  معاناة  بعد  عاما   87 يناهز  عمر  عن  بنغازي  مدينة  في 
دردف  بن  حسن  التشكيلي  الفنان  وشقيقه  الراحل  الفنان  ويعتبر 
ولم  الكاريكاتوري،  الرسم  في  اعبيدة  عوض  بعد  ما  جيل  من 
نشر  عدم  في  تسبب  مما  اإلعالمي؛  الظهور  هواة  من  الفقيد  يكن 

إبداعاته الفكرية والفنية.
بنغازية«  »حكايات  بعنوان  قصصية  مجموعة  دردف  بن  أنتج 
إلكترونية  مواقع  في  ونشرها  الفقيد  كتبها  قصص  سلسلة  وهي 
التي تغنى  القصائد  مختلفة ثم جمعها في كتاب. كما أن له بعض 
مخرجا  عمل  كما  عذبني«،  »ليه  بينهم  من  الفنانين  بعض  بها 

صفحيا في الستينات.
قال عنه الكاتب محمد العنيزي في محاضرة له في يناير الماضي 
العنيزي:  محمد  للكاتب  بنغازي«  في  الثقافية  الحياة  »رواد  بعنوان 
أيضا  قاصا  وكان  الليبي،  الكاريكاتور  فن  رائد  دردف  بن  »إن صالح 

تعتمد نصوصه القصصية على السخرية«.

رحيل الكاتب والفنان 
التشكيلي صالح بن دردف تجارب  قادربوه،  توفيق  والمخرج،  الكاتب  بدأ 

المسرح  خشبة  على  »الكسيح«،  مسرحية 
البروفات  وهي  بنغازي  بمدينة  الجامعي 

التحضيرية للمشاركة بها في عدة مهرجانات.
إن  لـ»الوسط«:  قادربوه  توفيق  وقال 
ممثلين  بين  ديودراما  عمل  هي  »المسرحية 
وهي  السلطة،  على  التهافت  قضية  تحاكي 
العربية  اللغة  على  تعتمد  تجريبية  مسرحية 

الفصحى«.
المسرحي  »العمل  أن  إلى  قادربوه  ولفت 
والفراغ(  )الكتلة  الركحية  الحركة  على  يعتمد 

وهي محدودة األثاث المسرحي«.
تأليف  من  »الكسيح«  مسرحية  أن  يذكر 
الفيتوي  توفيق  وتمثيل  قادربوه  توفيق  وإخراج 
محمد  التمثيل  في  ويشارك  الفيتوري  وعوض 
الفرجاني،  باهلل  ومعتصم  طارق  ومحمد  ناجي 
ألنس  والموسيقى  حيدر،  سينوغرافياعادل 

العريبي.

توفيق قادربوه يجهز 
»الكسيح« للعرض

تتنوع عناوينها ما بين التراث واألدب والفكر والتاريخ

● الفنان صالح بلحاج يقتفي أبعاد الصراع اإلنساني في سردياته اللونية السهلة الممتنعة.

● إبراهيم الكوني

● مكتبة وقاعة الدكتور علي فهمي خشيم

● صالح بن دردف

● بروفات مسرحية الكسيح



كشف  الــدولــي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  يواصل 
و10   2 بين  الفترة  في  تقام  التي   ،»42« الدورة  أفالم  أبرز 
في  فيلما   16 تضم  جديدة  قائمة  معلنا  المقبل،  ديسمبر 
خالل  للزيادة  مرشحة  األولى،  والدولية  العالمية  عروضها 
المهرجان،  رئيس  حفظي،  محمد  ويقول  المقبلة.  الفترة 
من  مجموعة  باكتشاف  سنويا  يفخر  البرمجة  فريق  إن 
للمرة  العالم  وصحافة  نقاد  يشاهدها  التي  األفالم،  أفضل 
للمبرمجين  رئيسي  دور  وهو  القاهرة،  شاشة  عبر  األولــى 
التي  األفالم  أبرز  ضم  مع  جنب  إلى  جنبا  بإنجازه  يقومون 
معا  ليكونا  الكبرى،  المهرجانات  في  الجوائز  أهم  حصدت 
جمهوره،  إلى  المهرجان  يقدمها  التي  الرئيسية  الوجبة 
لصناعة  الــقــاهــرة  ــام  »أيـ منصة  أنشطة  مــع  بــالــتــوازي 
والتشبيك  للشراكة  فرصا  للمحترفين  توفر  التي  السينما« 

مع المجتمع السينمائي الدولي.
مشاركة  تشهد  القاهرة  لمهرجان  الدولية  المسابقة 
الفيلم  بينها  من  األولــى،  العالمية  عروضها  في  أفالم   3
أول  يعد  الذي  جينلينغ،  ساو  إخراج  »مويرداوجا«،  الصيني 
منغوليا،  بإقليم  مويرداوجا  غابة  في  تصويره  يتم  فيلم 
في  الغابات  قاطعي  من  مجموعة  حــول  أحــداثــه  ــدور  وت
الحفاظ  بين  الصراع  لنشاهد  الماضي،  القرن  ثمانينات 

على الطبيعة واإلبقاء على حياتهم.
إنتاج  األلمانية«  اللغة  »دروس  هو  الثاني  والفيلم 
الفيلم  ويتابع  فيسناكوف،  ج.  بافيل  ــراج  وإخـ بلغاريا 
سائقا،  ليعمل  ألمانيا  إلى  للسفر  يستعد  الذي  »نيقوال« 
عالقاته  يصلح  أن  بلغاريا  في  األخير  يومه  في  ويحاول 

المتدهورة مع أغلب أفراد أسرته قبل السفر.

إخراج  تجول«  »حظر  المصري  فهو  الثالث  الفيلم  أما 
الذي  خليل،  وأمينة  شاهين  إلهام  وبطولة  رمسيس،  أمير 
فترة  خــالل   2013 خريف  ليالي  إحــدى  في  أحداثه  تــدور 
 20 بعد  السجن  من  تخرج  »أم«  حول  بمصر،  التجول  حظر 
فتحاول  معها،  قطيعة  حالة  في  الوحيدة  ابنتها  لتجد  سنة 

إصالح عالقتها معها دون التطرق للماضي.

فيلمان  يشارك  العربية«،  السينما  »آفاق  مسابقة  وفي 
المصري  الوثائقي  وهما  األول،  العالمي  عرضهما  في 
من  تــحــاول  الــذي  ــات،  ــزي ال نسرين  إخـــراج  السلم«  »ع 
القرية  في  القديم  األب  منزل  ترمم  أن  المخرجة  خالله 
أسئلة  عن  الغطاء  تكشف  رحلتها  لكن  البعيدة  الصعيدية 

مرعبة حول ذاتها والعالم.

الطار«  »حــد  بعنوان  السعودية  من  الثاني  والفيلم 
بداية  في  أحــداثــه  ــدور  وت الشالحي،  العزيز  عبد  ــراج  إخ
من  مجموعة  تطرح  حب  قصة  حول  بالسعودية،  األلفية 
غير  حــراكــا  يشهد  أن  وشــك  على  مجتمع  عــن  األسئلة 
وفتاة  كوالده،  »سيافا«  للعمل  يستعد  شاب  بين  مسبوق، 

والدتها تغني في األفراح، وترفض أن تعتزل مهنتها.
الفيلم  العربية«  السينما  »آفــاق  في  أيضا  يشارك  كما 
عرضه  في  مفتكر،  محمد  للمخرج  التفاح«  »خريف  المغربي 
في  مغربية  قرية  في  الفيلم  أحــداث  وتــدور  األول.  الدولي 
فيما  البيوت،  ساحات  في  التفاح  أشجار  تنمو  حيث  الجبال، 
والموت  والحب  الحياة  على  يتعرف  أن  األطفال  أحد  يحاول 
األب  عليه  يطرحها  التي  القاسية  األسئلة  اجتياز  عبر 
يقدم  الخاصة«،  »الــعــروض  قسم  وفــي  ــوار.  األطـ غريب 
روبير  إخراج  التلفزيون«  »عالم  اللبناني  الفيلم  المهرجان 
في  أحداثه  تدور  الذي  األول،  العالمي  عرضه  في  كريمونا، 
ببعض  يصطدم  الذي  الواقع  برامج  أحد  صناعة  كواليس 
البرنامج  مقدم  على  يؤثر  مما  اللبناني  المجتمع  تقاليد 

والمشاركين فيه.
العروض  قسم  في  يشارك  األول،  الدولي  عرضه  وفي 
إخراج  الحصار«  »يوميات  الروسي  الفيلم  أيضا،  الخاصة 
حصار  فترة  أثناء  أحداثه  تــدور  الــذي  زايتسيف،  أندريه 
قسم  ويشهد  الثانية.  العالمية  الحرب  إبــان  لينينغراد، 
للفيلم  األول  العالمي  العرض  الليل،  منتصف  ــروض  ع
الذي  أولــدرويــد،  آدم  ــراج  إخ ثانوي«  »عــرض  البريطاني 
للسرقة  البيوت  أحد  يدخالن  مجرمين  عن  أحداثه  تــدور 

لكنهما يجدان بالداخل مفاجآت غير متوقعة.
الصيني  الفيلم  يــشــارك  ــورامــا«،  ــان ــب »ال قسم  ــي  وف
عرضه  في  فينغ،  زيــاو  لي  ــراج  إخ الميناء«  إلــى  »الــعــودة 

العودة  يقرر  شاب  حول  أحداثه  تدور  والذي  األول،  الدولي 
ويحاول  جريمة،  ارتكابه  من  سنوات  بعد  مدينته  إلــى 
تحظى  أيضا  الغد«،  »سينما  مسابقة  ماضيه.  من  التطهر 
العالمية  عروضها  فــي  قصيرة  ــالم  أف ثالثة  بمشاركة 
الراديو«  بلع  اللي  »الراجل  المصري  الفيلم  منها؛  األولى، 
إطــار  فــي  ــه  أحــداث تـــدور  ــذي  والـ يــاســر شفيعي،  ــراج  إخـ
له  تجرى  أن  انتظار  وفي  الراديو  ابتلع  رجل  عن  كوميدي 

عملية للتخلص منه.
التسجيلي  الفيلم  يشارك  وفرنسا  تونس  إنتاج  ومن 
المخرجة  تحاول  وخالله  خادا،  نينا  إخراج  لساني«  »عضيت 
كما  اللغة.  في  البحث  خــالل  من  مدينتها  على  التعرف 
سارة  إخراج  الليل«  يحرقن  »من  السعودي  الفيلم  يشارك 
لحفل  تحضران  فتاتين  األحـــداث  في  ونشاهد  مسافر، 
السوق،  إلى  الذهاب  إحداهما  طلب  بسبب  لكن  ــاف،  زف
مسابقة  تشهد  كما  متوقع.  غير  اتجاها  ــداث  األح تأخذ 
عرضها  في  أفــالم  ثالثة  مشاركة  أيضا  الغد«،  »سينما 
للمخرجة  »إيزابيل«  الكوبي  الفيلم  وهي  األول،  الدولي 
الطفلة  حــول  أحــداثــه  ــدور  وت الشاذلي،  ســارة  المصرية 
بوالدتها،  عالقتها  على  تدريجيا  نتعرف  التي  »إيزابيل« 

من خالل تفاصيل يومها.
األحمر«  »اللولب  بعنوان  فنزويال  من  الثاني  الفيلم 
إحدى  داخــل  أحداثه  ــدور  وت كولمينارس،  لورينا  ــراج  إخ
بالكلمة  يلقي  أن  المفترض  من  طفل  حــول  الــمــدارس، 

الرئيسية الستقبال زعيم البالد في المدرسة.
إخــراج  »كورشاتوف«  فيلم  يعرض  روسيا  إنتاج  ومــن 
بطريقة  بالحقيقة  الخيال  يمزج  الذي  كوروليف،  أليكساندر 
الذي  »كورشاتوف«  شخصية  متابعة  خالل  من  ساخرة، 

يعد »أبو القنبلة الذرية السوفياتية«.
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1616 فيلما في عروضها العاملية األولى بمهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« فيلما في عروضها العاملية األولى بمهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«
يقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل

VIP« حصريا،  من أعمال شاهد األصلية، بدأت »شاهد 
الرومانسية  الدراما  بعرض  الماضي  أكتوبر   29 اعتبارا من 
تجمع  التي  المنفصلة،  بحلقاتها  اتنين«،  »نمرة  المشوقة 
نخبة من نجوم مصر والعالم العربي. تحمل ثالث الحلقات 
وأروى  ياسين  آسر  بطولة  من  وهي  فين«،  »أنت  عنوان 
عبدالخالق،  سماء  وحوار  سيناريو  خليفة،  وسينتيا  جودة 
حب  عالقة  حول  الحلقة  أحداث  تدور  خليفة.  هاني  وإخراج 
أجل  نادية من  تخلى سيف عن  عندما  الماضي  في  فشلت 
في  آمال  الصفح  وطالبا  نادما  إليها  عاد  ثم  أخــرى..  امرأة 
عنه  تخلى  ما  استعادة  في  أمل  هناك  فهل  ثانية.  فرصة 

في الماضي، أم أن الحب إذا ضاع ال يمكن استعادته؟!
»وافقت  ياسين:  آسر  المصري  الفنان  قال  جانبه  من 
فكرة  أحببت  أوال  ألنني  العمل  هذا  في  المشاركة  على 
حلقات  كونها  رغم  واحــد  موضوع  يجمعها  الحلقات  أن 
إدارة  تحت  عمل  بانتظار  كنت  ألنني  وثانيا  منفصلة. 
أن  وأتمنى  جميلة  كانت  التجربة  خليفة.  هاني  المخرج 
في  دوره  وحول  مستقبال«.  األعمال  من  النوع  هذا  يتكرر 
دائما  الوقت.  رجل متردد كل  دور  »أؤدي  آسر:  قال  الحلقة 
يملكها.  ال  التي  األشياء  ويريد  يريدها،  ال  أشياء  يملك 
لقد  الشخصي.  الصعيد  على  مني  قريبة  غير  الشخصية 
معا  وعملنا  والكاتبة  المخرج  مع  كثيرة  تفاصيل  في  دخلنا 

على معالم الشخصية بدقة«.
في  سعادتها  عن  فأعربت  ــودة،  ج أروى  الفنانة  أمــا 
من  جزءا  أكون  »أن  مضيفة:  العمل،  من  جزءا  تكون  أن 
مميزة،  المشروع  ففكرة  الكثير،  لي  يعني  المشروع  هذا 
مختلفين  ممثلين  مع  أفالم   8 من  واحد  في  أمثل  وكأنني 
أنه  أعجبني وال سيما  المحتوى  إدارة مخرج مختلف.  وتحت 
هذه  في   2 الرقم  وعن  اإلنسانية  العالقات  عن  يتحدث 
المخرج هاني خليفة،  أول تعاون لي مع  العالقات. هذا هو 
خليفة  فهاني  نتيجة،  بأفضل  للظهور  تحد  هناك  وكان 
في  كلمة  لكل  االهتمام  ويعطي  التفاصيل،  بــأدق  يفكر 

السيناريو، ويجعل الممثل أغنى وأكثر عطاء«.
»ألعب  أروى:  قالت  الحلقة  في  تؤديه  الذي  الدور  وحول 
دائم  فهو  يريد  مــاذا  يعرف  ال  رجل  بحب  تقع  امــرأة  دور 
الحيرة، وفي نفس الوقت هو قادر على إقناعها بأنه معها 

%100، وألنها تحبه كثيرا تسامحه دائما«.
خلطة  »أعجبتني  خليفة:  سينتيا  اللبنانية  قالت  بدورها 
العمل منذ أن سمعت به للمرة األولى من آدم عبد الغفار، 
اإلنتاج  وفريق  خليفة  هاني  بالمخرج  لقائي  عن  فضال 

هذا  كل  الرئيسي،  الممثل  هو  ياسين  آسر  بأن  ومعرفتي 
أسعدني وشجعني على المشاركة التي ستشكل إضافة إلى 

مسيرتي الفنية، خاصة في مصر«.
وحول دورها الذي تلعبه في الحلقة قالت سينتيا: »ألعب 
دور امرأة مستقلة جدا، طموحة، عملها هو أبرز أولوياتها. 
صفات الشخصية قد تشبه صفاتي، لكن اإلنسان يتغير في 
لذا ال يمكنني أن  عالقاته وال يتصرف دائما على طبيعته، 
فعل  بــردود  شبيهة  ستكون  فعلي  ردات  كانت  إذا  أعرف 
في  أحبه  ما  هو  وهذا  العمل،  في  أؤديها  التي  الشخصية 
التمثيل وفي الفن عامة. أنا سعيدة للعمل مع آسر ياسين 
والمخرج  األول.  المصري  دوري  في  لي  داعما  كان  الذي 
الممثل  يكون  عندما  وخاصة  جــدا  دقيق  خليفة  هاني 
مميزة  صفة  وهــذه  وطاقاته،  موهبته  لتفجير  متحمس 

للمخرج الناجح«. وختمت سينتيا: »على الصعيد الشخصي، 
والحب  يتجزأ،  وال  الكلي  العطاء  هو  الحب  بأن  أؤمن  أنا 
بالمقابل  ولكن  األول.  الحب  انتهى  إذا  إال  يأتي  ال  الثاني 
يخطئ  قد  اإلنسان  ألن  والثالثة..  الثانية  بالفرصة  أؤمن 

ويتغير ويستحق فرصا جديدة دائما«.
أخيرا، قال مخرج الحلقة هاني خليفة: »لقد كانت التجربة 
فقد  المشروع،  جزء من هذا  بأنني  وأنا سعيد  فعال  لطيفة 
عدة  وهناك  البداية،  منذ  مختلف  مشروع  بأنه  شعرت 
مخرجين تحت مظلة واحدة. أتمنى أن يحقق العمل نتيجة 

مميزة لدى الجمهور فهو فعال مختلف«.
قال  البصرية،  واللغة  الفني  اإلخراجي  األسلوب  وحول 
خليفة: »كان تركيزي األول أن يكون اإلخراج مالئما للقصة 
أن  وخاصة  األحاسيس،  حقيقة  المشاهد  تعكس  وأن 
لذا  التي تعجبني كتابتها،  الحكاية كتابة سماء عبدالخالق 
شعرت  الذي  التأثر  نفس  للجمهور  أوصل  أن  حاولت  فقد 
أهم  من  الصورة.  خالل  من  وذلــك  النص  قــراءة  عند  به 
فكان  األولــى،  للمرة  ممثلين  مع  أتعامل  أنني  المميزات 
أنه  بمعنى  والمخرج،  الممثل  قوامه  جديد  اكتشاف  هناك 
الفن  مجال  يميز  ما  وهــذا  جاهز..  قالب  من  هناك  ليس 

بطبيعة الحال«.

مجيد  للمخرج  )الشمس(  »خورشيد«  فيلم  اختير 
لجوائز  المقبل  الحفل  في  ــران  إي لتمثيل  مجيدي 
المولجة  المؤسسة  ــادت  أف ما  بحسب  األوســكــار، 
بيان  في  للسينما  الفارابي  مؤسسة  وأفــادت  بذلك. 
نسخة  في  للمشاركة  »خورشيد«  باختيار  ــد،  األح
األكاديمية  تقيمه  الذي  السنوي  الحفل  من   2021
»فرانس  وفق  وعلومها،  السينما  لفنون  األميركية 

برس«.
المسابقة  ضمن  عــرض  ــذي  ال الفيلم  ويتناول 
اإليطالي في سبتمبر  »البندقية«  الرسمية لمهرجان 
إلى  يضطرون  الذين  األطــفــال  معاناة  الماضي، 

العمل لتأمين معيشتهم وإعانة عائالتهم.
مؤثرة  قصة  عبر  المسألة  هذه  الفيلم  ويقارب 

تتبعهم  أصــدقــائــه،  مــن  وثــالثــة  عــامــا(   12( لعلي 
حيث  أنفاقها،  وقطار  طهران  شــوارع  في  الكاميرا 

يعيشون بما تيسر لمساعدة عائالتهم.
»فرانس  لوكالة  سابق  حديث  في  مجيدي  وقال 
لهذه  »استنكار  بمثابة  هــو  فيلمه  إن  بـــرس«، 
إيران  العالم كله، ال  تعني  التي  االجتماعية  المشكلة 
وحدها«، مذكرا بأن »152 مليون طفل يعملون في 

كل أنحاء العالم وفق اإلحصاءات الرسمية«.
في  المشاركة  على  اعتاد  الــذي  المخرج  واختار 
الشارع  من  أطفاال  الدولية،  السينمائية  المهرجانات 
بذلك  أراد  أنــه  موضحا  »خورشيد«،  أدوار  لتأدية 

»إظهار قدراتهم وإنسانيتهم«.
»اختيار  ــأن  ب عــامــا،   61 البالغ  المخرج  ــاد  وأفـ

مقابالت  أجريت  إذ  أشهر،  أربعة  استغرق  األطفال 
مع أربعة آالف طفل«.

)أطفال  له  عمل  يقبل  إيراني  أول  مجيدي  وكان 
إلحدى  النهائية  الترشيحات  الئحة  ضمن  السماء( 
أجنبي  فيلم  أفضل  فئة  عن  وذلك  األوسكار،  جوائز 

لحفل العام 1999.
فاز  الذي  الوحيد  اإليراني  فرهادي  أصغر  يزال  وال 
»انفصال«  عن  وذلك  األميركية،  األكاديمية  بجائزة 

)2012(، و»البائع« )2017(.
ثالثة  قبل  السنوي  الحفل  عن  فــرهــادي  ــاب  وغ
دونالد  األميركي  الرئيس  قرار  على  احتجاجا  أعوام، 
ذات  دول  سبع  رعايا  دخول  على  حظر  فرض  ترامب 

غالبية إسالمية منها إيران، إلى الواليات المتحدة.

القاهرة - محمد علوش

القاهرة - الوسط

صناع »أنت فني« يكشفون كواليسها

»خورشيد« يمثل إيران في حفل جوائز األوسكار

قبل عرضها بساعات

● حد الطار● إيزابيل● العودة إلى الميناء

● حد الطار

● مشهد من مسلسل أنت فين

»مهمة  »كــوفــيــد19-«،  جائحة  زمــن  في  فيلم  على  العمل  يشكل  ال 
سلسلة  من  جديد  جــزء  تصوير  يواصل  الــذي  كــروز  لتوم  مستحيلة« 
البندقية  مدينة  في  إمبوسيبل(  )ميشن  العنوان  هذا  تحمل  التي  األفالم 

اإليطالية، مؤكدا بذلك أن السينما ال تتوقف رغم كل شيء.
الفائت  أكتوبر  نهاية  في  المدينة  في  موجودا  كــروز  كان  وفيما 
اآلخر  الطرف  في  العمل  يجري  كان  الجديد هذا،  الحركة  فيلم  لتصوير 
من  الجديدين  الجزأين  إنجاز  على  تحديدا،  نيوزيلندا  في  العالم،  من 

سلسلة »أفاتار« لجيمس كامرون، وفق »فرانس برس«.
تزال  ال  أنجليس  لوس  إلى  عادت  التي  األفالم  تصوير  فرق  لكن 
وأغنيات  تلفزيونية  برامج  على  راهنا  هناك  العمل  يتركز  إذ  قليلة، 
مجددا  األفـــالم  تصوير  عجلة  دارت  بينما  ــات،  ــالن وإع مــصــورة 

بالكامل في باريس، في الفترة التي سبقت اإلقفال الثاني.
مقتبسا  فيلما  يصور  الذي  كورنياك  كلوفيس  السينمائي  وقال 
العاصمة  ــوارع  ش في  الحريق«  »ألــوان  لوميتر  بيار  ــة  رواي من 
درجة  إلى  مأخوذا  تكون  الكاميرا،  وراء  تكون  »عندما  الفرنسية: 
عدد  تصوير  مــعــاودة  وأتيحت  الكمامة«.  وضــع  تنسى  أنــك 
فيلم  بينها  ومن  الفائت،  الربيع  إقفال  انتهاء  منذ  األفالم  من 
منها  صارمة،  صحية  بتعليمات  التقيد  بشرط  ولكن  كورنياك، 
تأدية  الممثلين خالل  باستثناء  للجميع،  الكمامات  إلزامية وضع 

مشاهدهم بطبيعة الحال.
الماضي،  القرن  ثالثينات  إلى  العائدة  التمثيلية  بأزيائهن 
يرتشفن  الممثالت  بعض  جلست  أنوفهن،  تغطي  والكمامات 
الشانزليزيه  جــادة  كانت  بينما  االستراحة،  وقت  في  الشاي 
مقفرة. وقال المخرج: »لدينا فرصة ال مثيل لها للعمل، حتى لو 

وحرصا  مضى.  وقت  أي  من  وثقال«  تعقيدا  أكثر  شيء  كل  كان 
أعضاء  جميع  يخضع  ــارة،  س غير  لمفاجآت  التعرض  عــدم  على 

في  فحص  ألف  نحو  المجموع  في  أي  أسبوع،  كل  لفحوص  الفريق 
50 يوم تصوير.

إضافية  تكاليف  يرتب  ما  وهو  وممرضون،  طبيب  التصوير  موقع  في  ويتوافر 
من  يورو  ألف   450 يعادل  بما  الجائحة  ظل  في  التصوير  فاتورة  ويرفع  متنوعة، 

أصل موازنة تبلغ 15 مليونا، بحسب شركة »غومون« المنتجة.
السينما  كل سلسلة  لتأثرت  وإال  التصوير«،  في  االستمرار  من  »البد  ذلك،  رغم 
الشركة  هذه  في  اإلنتاج  مدير  فاديه،  مارك  بحسب  الصاالت،  فتح  إعادة  عند  سلبا 
التي لم تعرف يوما مثل  العالم،  اإلنتاج في  أقدم شركات  التي تعتبر من  الفرنسية 

هذه االضطرابات في 125 عاما من وجودها.
أو  المخرج  أو  واحــد  ممثل  يصاب  أن  يكفي  إذ  دائما،  قلقا  »ثمة  بــأن  ــر  وأق
فيلم  منتجو  وعانى  كبيرة«.  مشكلة  األمر  يتحول  حتى  بالفيروس،  التصوير  مدير 
نهاية  في  علق  بريطانيا  في  تصويره  أن  إذ  المشكلة،  هذه  الجديد  »باتمان« 
روبرت  الممثل  أنه  يعتقد  بالفيروس،  الفيلم  فريق  أعضاء  أحد  إصابة  بعد  الصيف 

باتنسون الذي يتولى دور الرجل الوطواط نفسه.
التي  وتلك  ــى،  األول الموجة  خــالل  أجلت  التي  ــالم  األف بين  شــيء،  كل  ورغــم 
باريس  أن  المفاجئ  من  للتدابير،  أكبر  تشديد  خشية  التصوير  إنجاز  إلى  تسعى 
عن  المسؤول  أشار  وإذ  مضى.  وقت  أي  من  أكبر  األفالم  من  عدد  تصوير  تشهد 
منذ  تصويرها  يجري  فيلما   55 أن  إلى  غوميز  ميشال  المدينة  بلدية  في  السينما 
األول  منذ  ولكن  الصيف،  خالل  بهدوء  العمل  عاودوا  »لقد  قال:  الفائت،  مايو   11
وأضاف:  فاتهم«.  عما  التعويض  يحاولون  الجميع  مخيفا!  األمر  بات  سبتمبر،  من 
لكن  التحكم،  وشاحنات  كاشفة  مصابيح  نرى  أن  يمكن  تقريبا،  مكان  كل  »في 
أن  ومع  منعت.  الطعام  الفيلم  في  العاملون  فيها  يتناول  التي  الكبيرة  الخيم 
المقاهي  بعض  فتح  إعادة  يجب  بالضرورة.  سهال  التصوير  ليس  خالية،  الشوارع 

لجعل الخلفية أكثر حياة«.
العاصمة  شوارع  ديكورات  من  اإلفادة  في  ترغب  التي  الدولية  األفالم  فرق  أما 
يونيو  أو  مايو  قبل  ذلك  تعتزم  »وال  باريس  في  للتصوير  تأتي  تعد  فلم  الفرنسية، 
2021«، بحسب غوميز الذي لم يشر إلى إلغاء تصوير أي فيلم فرنسي منذ تدابير 

الحجر الثاني.

حركة تصوير األفالم 
تستعيد نشاطها

من باريس إلى البندقية

آسر ياسين: أحببت فكرة المسلسل
..والشخصية غير قريبة مني

يكشف معاناة األطفال

● توم كروز



في
اختتمت بغابة الكشافة بمدينة الزنتان بطولة املرمى

شهدت  والتي  بالخرطوش،  للرماية  الوحدة 
النهائية،  النتائج  وجاءت  راميا،   58 مشاركة 
الفرق  ببطولة  الزنتان  الوحدة  تتويج  لتشهد 
األولمبي  نادي  ثانيا  وجاء  نقطة،   46 برصيد 
الشرطة  وثالثا  نقطة،   44 برصيد  الزاوية 
الفردي  ببطولة  توج  كما  نقطة،   40 برصيد 
أساريا  نادي  من  الغرياني  عبدالرؤوف  الرامي 
أحمد  الرامي  ثانيا  وجاء  نقطة،   38 برصيد 
 32 برصيد  بنغازي  الرماية  نادي  من  معيوف 
نادي  من  البدري  سالم  الرامي  وثالثا  نقطة، 

األولمبي الزاوية برصيد 29 نقطة. وفي ختام 
لألولمبية  األول  النائب  وبحضور  البطولة 
ملوس  وعبدالرزاق  السباعي  محسن  الليبية 
مدير إدارة الفروع بهيئة الشباب والرياضة تم 
تتويج الفرق المتحصلة على التراتيب الثالثة 

األولى بكؤوس.
الوحدة  أندية  مثلوا  المشاركون  الرماة 
والنصر بالزنتان والرماية بنغازي وزوارة للرماية 
والمستقبل بالجميل والواحة سيناون واألولمبي 
واالنتفاضة  والشرطة  زليتن  والنصر  الزاوية 
بالرجبان  والبالغ  جنزور  واليرموك  بالمطرد 
ومن  وحطين  مزدة  ونادي  بالزاوية  وأساريا 
الخمس  ومن  والصقور  الرماية  ناديي  طبرق 

أندية الخمس واألخوة واالتحاد والمشعل.

مالعب 14

املغامرة األفريقية قبل 
املنافسة املحلية

الحدث

زين العابدين بركان

مرة  ثاني  كالكيت  تواليا  الثانية  للمرة 
الثاني  للموسم  ويتكرر  يتجدد  وسيناريو 
غمار  لتخوض  األربعة  المحلية  فرقنا  تعود 
دوري  بطولتي  في  األفريقية  المنافسات 
في  تدخل  أن  دون  والكونفدرالية  األبطال 
إعداد  خير  تعد  التي  المحلية  المنافسة 
وتجهيز ألي مشاركة وهى مقدمة للفرق قبل 
مما  القوي  األفريقي  المعترك  في  الدخول 
سيكونون  األربعة  وممثلينا  فرقنا  أن  يعني 

أمام تحد كبير.
ستواجه صعوبات كبيرة في تخطي األدوار 
واألصعب  بعيدا  والذهاب  األولى،  التمهيدية 
الطويلة  السلبي  الفراغ  فترة  ذلك  كل  من 
عن  المتوقف  األفريقي  الرباعي  بها  مر  التي 
خوض المنافسات والمبتعد عن أجوائها منذ 
التجديد  وحالة  العام  ونصف  عام  من  أكثر 
جددت  التي  األربعة  الفرق  طالت  التي 
الالعبين  من  العديد  مع  وتعاقدت  صفوفها 
أجهزة  وبقيادة  والمحترفين  المحليين 
مختلفة  تدريبية  مدارس  تمثل  جديدة  فنية 

تقودها ألول مرة.
من  لمتسع  سيحتاج  الذي  األمر  هو  إنه 
واالنسجام،  والتجانس  التناغم  لخلق  الوقت 
المتبقية  القليلة  والمدة  الوقت  ضيق  وأمام 
األفريقية  المنافسات  بدء  عن  تفصلنا  التي 
هذه  في  األربعة  فرقنا  على  نشفق  فإننا 
منها  تخرج  أن  أتمنى  التي  الشاقة  المهمة 
هذه  األفريقية  المشاركة  تكون  وأن  بسالم، 
األربعة  للفرق  وتجهيز  إعداد  خير  المرة 
ينتظر  الذي  المرتقب  المحلي  الكرة  لموسم 
أن ينطلق في أواخر شهر ديسمبر المقبل أو 

مطلع العام الجديد.
ستكون  االستفادة  فإن  األحوال  كل  في 
األربعة  لممثلينا  المشاركة  هذه  من  حاضرة 
أغلب  وتضم  النخبة  فرق  من  تعد  التي 
سيكون  الذين  المحلية  الكرة  نجوم  وأبرز 
بداية  مع  هام  أفريقي  استحقاق  أمامهم 
منتخبنا  سيشارك  حيث  المقبل،  يناير  شهر 
أمم  بطولة  في  المحليين  لالعبين  الوطني 
وستكون  »شان«،  المحليين  لالعبين  أفريقيا 
أفضل  المحليى  لفرقنا  الرباعية  المشاركة 
المحليين  لالعبين  وتجهيز  وتحضير  إعداد 
يناير  شهر  في  الكاميرون«  »شان  لبطولة 
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الوحدة بالزنتان بطال لرماية الخرطوش
أعلن المهاجم الدولي عامر التاورغي فسخ تعاقده 
تغريدة  في  وقــال  رسمي،  بشكل  النصر  نــادي  مع 
عقدي  فسخ  »تم  »فيسبوك«:  على  حسابه  عبر  له 
الحالية،  اإلدارة  مع  تفاهمي  لعدم  النصر  نادي  مع 
إدارة  وكانت  العريقة«،  النصر  جماهير  من  نتأسف 
نادي النصر السابقة تعاقدت مع التاروغي في األول 
الفتًا  أداًء  التاورغي،  وقدم  الماضي،  أكتوبر  من 
أهداف،   6 أحرز  حين   ،2018  /  2017 موسم  في 
أبطال  لــدوري  للتأهل  الفريق  وقاد  التحدي،  مع 
إال  طرابلس،  لألهلي  انتقل  ثم  ومــن  أفريقيا، 
 ،2017 نوفمبر  وفي  النجاح،  نفس  يحقق  لم  أنه 
نفسه  عن  التاورغي  عامر  التحدي  هداف  كشف 
مع  اعتماده  أوراق  قدم  أن  بعد  بقوة،  وموهبته 
تحقيق  في  التحدي  نجح  حيث  »الفهود«،  فريقه 
عامر  سجلهما   ،)2/1( االتحاد  على  مهم  فوز 
الذهاب  مرحلة  منافسات  آخر  ضمن  التاورغي، 
امساعد،  ملعب  على  الممتاز،  الليبي  للدوري 
في  للمشاركة  رسمي  بشكل  الفريق  ليتأهل 
دوري أبطال أفريقيا، بينما ساهمت الخسارة في 
»الكونفيدرالية«،  في  »العميد«  االتحاد  مشاركة 
القدم  كرة  كبار  »الفهود«  التحدي  فريق  ليقصي 
رغم  االتحاد،  بعده  ومن  طرابلس،  األهلي  الليبية، 
الصعاب،  تحدى  لكنه  ملعب،  لديه  ليس  الفريق  أن 
الكاملة  العالمة  بتحقيق  الذهاب  بطل  بلقب  وفاز 
الدوري  الدور األول، وست نقاط في  18 نقطة في 
الكبار،  إزاحة  في  التاورغي  ليتخصص  الرباعي، 
األهلي  مرمي  في  أيضا  هدفين  سجل  حيث 

طرابلس.

انتقد المدير التنفيذي السابق لنادي االتحاد، عزالدين جرناز، طريقة 
انتخابات االتحاد الليبي لكرة القدم، فيما يتعلق بطريقة تساوي األصوات 

بين كل األندية الكبيرة والصغيرة، وصاحبة التاريخ وأندية الحقائب، 
وقال »مَن يريد استمرار هذه الطريقة في التصويت يريدون مصلحتهم 
وال يهتمون بالكرة الليبية، ويجب تعديل النظام األساسي بحيث تكون 

مختلفة في التصويت، واالدعاء بتدخل الحكومة إلصالح النظام األساسي 
يعد تدخاًل سياسيًّا ما هو إال كذبة كبيرة وفزاعة يطلقها البعض«.

طالب المحلل الرياضي، فؤاد شقوارة، بتحويل توصيات نقابة اإلعالميين ◆
الرياضيين بخصوص المنتخب الوطني لكرة القدم إلى واقع ملموس، وقال، 
خالل كلمة له في ندوة نقابة اإلعالميين التي ُأقيمت تحت عنوان »المنتخب 

الوطني بين الواقع والطموح«، إن الندوات كثيرة وظاهرة إيجابية، ولكن 
تطبيق توصياتها هو المهم، وانتقد الخلل الموجود في األندية الرياضية، 

خاصة في الجانب اإلداري، حيث إن بعض اختياراتها ليست بالمستوي 
المطلوب، وهو ما ينعكس بالسلب على الكرة الليبية.

◆
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الوسط- محمد ترفاس

الكرة الليبية تفتح املدارس التدريبية من جديد في 2021
المصري محمد عودة يقود النصر والصربي ديغان أرسوف مع األهلي بنغازي في دوري أبطال أفريقيا

الجديد  القاري  الموسم  بداية  قرب  مع 
هما  بطولتين  في  والمشاركة   2020/2021
األكبر واألكثر أهمية على صعيد األندية تعاقد 
ممثلو كرة القدم الليبية األربعة األهلي بنغازي 
أبطال  دوري  في  للمشاركة  ويستعدان  والنصر 
ويستعدان  واالتحاد  طرابلس  واألهلي  أفريقيا 
للمشاركة في الكونفدرالية مع خبرات ومدارس 
المحلية  المالعب  خارج  من  مختلفة  تدريبية 
األفريقي  المعترك  في  للدخول  استعدادا 
المرتقب قبل نهاية العام الجاري على واجهتي 

دوري األبطال والكونفدرالية.

النصر
لبطولة  األخيرة  النسخة  بطل  النصر  فريق 
األفريقي  ظهوره  سجل  أن  بعد  الليبي  الدوري 
ونجمه  لمدربه  محلية  بقيادة  الماضي  الموسم 
نهائي  لربع  قاده  الذي  الككلي  محمد  السابق 
بالمدرسة  لالستعانة  عاد  الكونفدرالية  بطولة 
التدريبية المصرية التي ربطته بها عالقة حديثة 
األهلي  المصري ومدرب  تعاقد مع  العهد، حيث 

بنغازي األسبق محمد عودة.
يمثل  مدرب  أول  القماش  خالد  المدرب  كان 
المدرسة المصرية يقود فريق النصر العام 2011 
حيث قاده في بطولة الكونفدرالية األفريقية في 
مواجهة فريق شباب باتنة الجزائري تاله مواطنه 
المدرب محمد عمر العام 2013 فيما يعد مدرب 
النصر الجديد محمد عودة هو ثالث مدرب مصري 
يقود النصر وثاني مصري يقود النصر أفريقيا بعد 

تجربة القماش األولى في الكونفدرالية.
وقدم المدرب الوطني محمد الككلي والطاقم 
المصاحب له استقاالتهم من تدريب فريق النصر 
قبل  من  تكليفهم  من  قصيرة  فترة  بعد  األول 
رئيس  انتخابات  قبل  بالنادي  التسييرية  اللجنة 
وجاءت  أبوزيد،  أسامة  الجديد  اإلدارة  مجلس 
االستقالة على خلفية وعد الرئيس الجديد لنادي 
النصر بإحضار طاقم أجنبي متكامل لفريق النصر 
المؤتمر  في  أفريقي  استحقاق  له  الذي  األول 
الصحفي الذي عقده الرئيس قبل انتخابه بجانب 
عالء  مساعده  قدم  الككلي  المدرب  استقالة 

العمامي  ناجي  الحراس  ومدرب  نجم 
مشوارهم  نهاية  وأعلنوا  استقالتيهما 

الشكر  جميعًا  مقدمين  الفريق  مع 
لجماهير نادي النصر.

نادي  إدارة  أبرمت 
مع  جديدة  عقودا  النصر 
من  قادمًا  سعيد  سليمان 

لمدة  الجبل«  »شباب  فريق 

موسمين، والساعدي العالم قادمًا من الصداقة 
من  األوجلي  ومحسن  مواسم  ثالثة  لمدة 
من  قادمًا  التاورغي  عامر  والمهاجم  »التحدي« 
»األهلي طرابلس«، وعماد الدين الشاعري القادم 
ومحمود  مواسم،  ثالثة  لمدة  »دارنس«  من 

باللي قادمًا من »التحدي« لمدة موسمين.

األهلي بنغازي
بنغازي  األهلي  األخيرة  النسخة  بطل  وصيف 
في  له  آخر مشاركة  في  أن سجل ظهوره  فبعد 
دوري أبطال العرب بقيادة جزائرية للراحل رشيد 
التي  الصربية  التدريبية  للمدرسة  عاد  بلحوت 
أربعة  ربطته بها عالقة قديمة تعود ألكثر من 
عقود حيث كان المدرب األسكندر كابتينافوتش 
أول مدرب صربى يدرب األهلي ويقود الفريق 

الدوري  ببطولة  الثالث  للتتويج  وقاده  محليا 
كان  فيما  السبعينات  منتصف  في  الليبي 
يقود  صربى  مدرب  آخر  دراقان  مواطنه 
حيث   2009 العام  بنغازي  األهلي 

لنهائي  قيادته  في  وساهم  وعربيا  محليا  قاده 
النادي  فريق  أمام  أفريقيا  شمال  بطولة 

الصفاقسي التونسي.
ومؤخرا وصلت بعثة فريق الكرة األول بنادي 
بالعاصمة  إقامتهم  مقر  إلى  بنغازي  األهلي 
إعداد  معسكر  في  للدخول  القاهرة  المصرية 
أفريقيا  أبطال  دوري  لبطولة  استعدادًا  خارجي 
لكرة القدم الدور التمهيدي ويدخل فريق األهلي 
التدريبي  الطاقم  قيادة  تحت  معسكره  بنغازي 
الذي  النادي  إدارة  معه  تعاقدت  الذي  الصربي 

وصل القاهرة قبل الفريق بـ48 ساعة.
وقد اجتمع مع الفريق الجهاز الصربي الجديد 
أشياء  ثالثة  اللقاء معهم على  حيث شدد خالل 
السليمة  والتغذية  مبكرًا  النوم  وهي  ضرورية 
وااللتزام بنظام صحي سليم، وشدد الطاقم 
لألهلي  قادم  أنه  على  الصربي  الفني 
في  بعيدًا  والذهاب  البطوالت  أجل  من 
أفريقيا  بطولة  وفي  الخارجية  المنافسات 
بنغازي  األهلي  إدارة  وكانت  تحديدًا، 
تعاقدت مع عدد من الالعبين الجدد 
برئاسة  كامل  تدريبي  وطاقم 
كمدير  أرسوف  ديغان  المدرب 

أنيس  بجانب  أول  مساعد  ماركو  وميلك  فني 
معد  الكسندر  وكيرشك  ثانٍ  مساعد  الربيعي 
حراس  مدرب  رادولوفيتش  وستيفان  بدني 

وفالديمير أنتونوفيتش طبيب.
الالعبين  من  عدد  مع  النادي  إدارة  وتعاقدت 
والشامخ  الوحشي  مراد  الحارس  أبرزهم  الجدد 
النائلي  وسعيد  المنتصر  وإبراهيم  العبيدي 
وأبوبكر أبوعقيلة والمهاجم طه الشريف والمدافع 
حامد الثلبة والمدافع الدولي أحمد شلبي وجبريل 

مرسال وإبراهيم بودبوس وسعد جبارة.

األهلي طرابلس
اآلخر  هو  طرابلس  األهلي  فريق  عاد 
التونسية،  التدريبية  بالمدرسة  لالستعانة 

حيث تعاقد مع المدرب التونسي جالل القادري 
بعد  الفريق  يقود  تونسي  مدرب  سادس  وهو 
البنزرتي  وفوزي  العرفاوي  المنصف  مواطنيه 
التومي،  وزياد  زويته  والصغير  محجوب  ومراد 
له  مشاركة  آخر  خاض  طرابلس  األهلي  وكان 

بقيادة ممثل المدرسة المصرية إيهاب جالل.
طرابلس  األهلي  نادي  إدارة  قدمت  مؤخرا 
التونسي  األول  الكرة  لفريق  الجديد  المدرب 
»سعيد  وصوله  فور  قال  الذي  القادري  جالل 
عربي  مدرب  وأي  كبير،  نادٍ  مع  بالتواجد  جدًّا 
نادي  في  يكون  عندما  محظوًظا  نفسه  يعتبر 
وعرق  جهد  كل  ببذل  الجماهير  أعد  األهلي، 
من أجل إسعادهم، وهدفنا القادم الوصول إلى 
الكونفدرالية  مسابقة  من  المجموعات  دوري 

األفريقية«.
على  اإلشراف  الجديد  المدرب  باشر  وقد 
نادي  ملعب  أرضية  على  األول  الفريق  تدريب 
األهلي طرابلس، ويعد جالل القادري )49 عامًا( 
آخر  وكانت  التوانسة،  المدربين  نخبة  بين  من 
قبل  التونسي  الملعب  نادي  التدريبية  محطاته 
محطاته  أولى  وكانت  األهلي،  لنادي  التوقيع 
وفي   2012 العام  في  األنصار  نادي  التدريبية 
السعودي،  النهضة  نادي  درب   2014 العام 
درب  كما  الخليج،  نادي  درب   2016 العام  وفي 
نادي اإلمارات اإلماراتي، كما عمل أيضًا ضمن 
في  معلول  نبيل  للمدرب  المساعد  الطاقم 

المنتخب التونسي.

االتحاد
آخر  في  ظهوره  االتحاد  فريق  سجل  أن  بعد 
الكونفدرالية  نسخة  في  له  أفريقية  مشاركة 
الجزائري عبدالحق بن شيخه استعان  بالمدرب 
مؤخرا بالمدرسة البرتغالية مجددا، حيث تعاقد 
مع المدرب الشاب واألصغر في تاريخه دي كوستا 
وهو خامس مدرب برتغالي يقود االتحاد، حيث 
كان أستاذه ومواطنه العجوز باليتمار رابع وآخر 
مدرب برتغالي يقود الفريق محليا وأفريقيا قبل 
موسمين. سيشارك االتحاد في »الكونفدرالية«؛ 
محمد  وأبرزهم  عناصره  جميع  بتثبيت  قام  لذا 
دارء  وناجي  سليمان  بن  وصهيب  زعبية 
وطالل فرحات وأيوب حمدي والمهاجم محمد 
بالريش  العزيز  وعب  عيسى  ومعاذ  المريمي 
مفتاح  امحمد  عبر  الدماء  تجديد  مع 
العجيل  وإبراهيم  الكرامي  وبشير 
ومحمد مخلوف وعبداهلل ارحومة 
أبو  وعبدالسالم  ماتا  وحسن 
وتجديد  العموري،  ومعز  كراع 

عقود الحارس معاذ الالفي.

● تدريبات بدنية في األهلي طرابلس استعدادا للموسم القاري

زين العابدين بركان

التطوعي بهيئة  العمل  إدارة  حيا مدير 
السميعي، في  والرياضة علي  الشباب 

تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« الدور 
والرياضة  الشباب  هيئة  لرئيس  المتميز 

العمل  لجنة  القنطري ودعمه  الدكتور بشير 
القنطري  أن  السميعي  وأكد  التطوعي، 

كان وراء النجاح الذي تحقق في العامين 
الهيئة  رئيس  اجتماع  وأن  الماضيين، 

للعمل  والمناطق  المكاتب  األخير مع رؤساء 
التطوعي كان مثمرًا وبناًء، حيث كشف 

في كلمته ضرورة االستمرار في دفع عجلة 
إلى األمام، مشددًا على  التطوعي  العمل 

عبر  التطوعي  العمل  ثقافة  أهمية نشر 
المختلفة. اإلعالم  وسائل 

وأضاف أن الدفع بالشباب في منظومة 
العمل التطوعي وغرس بذور حب العمل 

في نفوس الشباب واالرتقاء بهم سيكون 
له دور في رقي الوطن، كما أثنى على 

دور اللجنة ورئيسها وكل منتسبيها على 
جهودهم الدائمة والمستمرة، وأوضح أن 

البرامج والمقترحات  رؤساء المكاتب عرضوا 
والصعوبات التي تعترض الجميع، حيث 

أكدوا جميعًا السير وفق الخطوات المحددة 
للعمل خالل ما تبقى من العام الجاري وما 

سوف يتم تنفيذه خالل العام المقبل، ومن 
للتطوع  العالمي  باليوم  االحتفال  بينها 

بإقامة بعض األنشطة في كل المناطق.
واختتم السميعي حديثه بأن لجنة العمل 
التطوعي قدمت درع التميز لرئيس الهيئة 

المتواصل ومساهمته  تقديرًا لدوره ودعمه 
البرامج التطوعية. في إنجاح 

تكريم دور 
هيئة الشباب 

والرياضة
الوسط- محمد ترفاس

قبل بدء الموسم القاري على صعيد األندية

خميس يشكل الجهاز المعاون في خليج سرت

● استعدادات جدية في خليج سرت قبل بداية الدوري الممتاز

تعاقدت إدارة نادي »خليج سرت« مع المدرب الوطني 
القدم  لكرة  األول  الفريق  تدريب  لتولي  خميس،  جمال 
ومدرب  العزومي،  نورالدين  المدرب  ومساعده  بالنادي، 
خميس  جمال  المدرب  ويعد  مسعود،  الغزالي  الحراس 
»المحلة«  فريقي  مع  تجربة  وله  الشباب  المدربين  من 
وعدم  الشخصية  وقوة  بالجدية  ويتميز  و»المدينة«، 
»خليج  وسيباشر  اختصاصاته،  في  بالتدخل  السماح 
أكد  الذي  القدم،  لكرة  الليبي  للدوري  استعداده  سرت« 

االتحاد العام انطالقه.
سبق وأوقف رئيس االتحاد الفرعي لكرة القدم بمنطقة 
األنشطة  كافة  سليمان  مسعود  محمد  سرت«  »خليج 
في  الواقعة  الرياضية  األندية  لكافة  واللقاءات  الرياضية 
الذي  سرت«  بخليج  الفرعي  االتحاد  اختصاصات  نطاق 
األحمر«  و»الوادي  و»أبوهادي«  »سرت«  أندية  يضم 

و»النوفلية« و»هراوة« و»رأس النوف« و»البريقة«.
»خليج  القدم  لكرة  الفرعي  االتحاد  رئيس  نائب  وقال 
جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  في  مصباح،  عقيلة  سرت« 
إدارات  لكافة  كتابًا  وجه  االتحاد  رئيس  »إن  »الوسط«، 
لحين  والتدريبات  الرياضي  نشاطها  بإيقاف  األندية 
الليبية  الدولة  مؤسسات  مع  والتزامًا  حرصًا،  آخر  إشعار 
بإقامة  واألذونات  الموافقات  كافة  بسحب  بالخصوص 

األنشطة الرياضية واللقاءات في نطاق خليج سرت«.
نادي  اجتماعات  بقاعة  الماضي  مارس  في  عقد  كما 
رئيس  ضم  موسع  اجتماع  الرياضي،  سرت«  »خليج 
المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، وعضو 
التسييري للبلدية السنوسي الدعيكي، واللجنة  المجلس 
اإلدارية لنادي »خليج سرت« الرياضي االجتماعي برئاسة 
أحمد سعد، ومدير إدارة اإلعالم والعالقات ببلدية سرت 
ورئيس  سرت  المعاقين  رابطة  ورئيس  األميل،  محمد 

وأعضاء االتحاد الفرعي للقوة البدنية سرت.
وأوضح مسؤول اإلعالم بسرت في تصريح إلى جريدة 
»الوسط« بأن االجتماع تم خالله بحث المختنقات التي 
تواجه نادي »خليج سرت« الرياضي، المؤسسة الرياضية 
وأيضًا  الرياضية،  والبطوالت  الكؤوس  صاحب  العريقة 
بالنادي  الخاصة  اإلدارية  والمقار  النادي  استثمارات  ملف 
بسرت وكيفية استثمارها لالستفادة منها، كما تم بحث 
في  سرت  بلدية  برعاية  رياضية  مناشط  إقامة  إمكانية 
دعم  آلية  مناقشة  تمت  كما  الرياضية،  األلعاب  مختلف 
هذه المؤسسة للنهوض بها والدفع بالرياضيين بمختلف 
الفئات، كما نوقشت أيضًا المعوقات التي تواجه االتحاد 
تذليلها،  وسبل  سرت  بالوسطى  البدنية  للقوة  الفرعي 

وفي مقدمتها مقر إداري لالتحاد بسرت.

● التاورغي

● جرناز
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التحاق  في  شكوك  وسط  اإلنجليزي،  الثانية 
بن  أحمد  وكذلك  اإلصابة،  بسبب  حسن  بدر 
إدارية مع نادية، كما  الذي يمر بمشاكل  علي 
التاجوري بسبب  وإسماعيل  المنير  غاب محمد 

»كورونا«. بفيروس  إصابتهما 
بأحمد  والتاجوري  المنير  تعويض  تم 
المدير  قائمة  لتضم  بلعم،  وعبداهلل  التربي 
أحمد  الحراس  ضمت  المرجيني،  علي  الفني 
التركي،  وعبدالحكيم  الطلحي  وفتحي  عزاقة 
التربي  وأحمد  الورفلي  سند  الدفاع  خط  وفي 
معتوق  وعلي  عامر  بن  وطاهر  فكرون  وصالح 
ومحمد  بلعم  وعبداهلل  صبو  والمعتصم 
المعتصم  الوسط  خط  وفي  الترهوني، 
داقو  وعبداهلل  علي  بن  وأحمد  المصراتي 
خط  وفي  الهادي،  والسنوسي  الشادي  وربيع 
ومحمد  الالفي  ومؤيد  طقطق  مفتاح  الهجوم 
ومحمد  مجدي  وخالد  الهوني  وحمدو  صوله 

المهدي. رزق ومعتز  بالتمر وطلحة 
معسكره  الوطني  المنتخب  اختتم 
الثانية  التدريبية  محطته  ضمن  التدريبي، 
التي  األسبوعين،  قرابة  واستمر  بتونس، 
محطة  في  وتحضيرات  أول  تجمع  سبقها 
تكن  ولم  األولى،  التدريبية  زوارة  مدينة 

مستوى  في  والتحضيرات  االستعدادات 
بطيئة،  بوتيرة  سارت  حيث  الطموحات، 
المباريات  من  عدد  وإلغاء  التوقفات  وأربكت 
توغو،  منتخب  مباراة  بينها  ومن  الودية، 
المحترفين  الالعبين  عديد  وصول  وتعذر 
»كورونا«،  بفيروس  منهم  البعض  وإصابة 
ودية  تجربة  بخوض  المنتخب  اكتفى  حيث 
االتحاد  أيام  أجندة  ضمن  واحدة،  دولية 
نتيجتها  فقد  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي 
لهدف  بنتيجة هدفين  القمر  منتخب جزر  أمام 

أن كان متقدمًا بهدف. بعد 
الفني  للجهاز  كافية  تكن  لم  التجربة 
المرجيني  علي  المدرب  بقيادة  الجديد 
عن  والتعرف  الالعبين  جاهزية  على  للوقوف 
وأظهرت  وإمكاناتهم،  قدراتهم  على  قرب 
»فرسان  العبي  تأثر  مدى  المباراة  مجريات 
والتوقف  السلبية  الفراغ  بفترة  المتوسط« 
المالعب  أجواء  عن  وابتعادهم  الطويلة 
جزر  تجربة  وكشفت  التنافسية،  والمباريات 
طويلة  فترة  منذ  والوحيدة  األولى  القمر 
مزيد  إلى  الوطني  الفريق  حاجة  مدى  عن 
لتجهيز  والجرعات  التجريبية  الودية  المباريات 

والتجانس. التناغم  ولمزيد  الالعبين، 

لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  يستعد 
عندما  جديدة،  مصيرية  لمواجهة  القدم 
تمام  وفي  المقبل،  األحد  مساء  ضيفا  يحل 
على  ليبيا،  بتوقيت  مساء  التاسعة  الساعة 
ماالبو،  االستوائية  غينيا  عاصمة  ملعب 
تصفيات  من  الرابعة  الجولة  مباريات  ضمن 
نهائيات  إلى  المؤهلة  العاشرة  المجموعة 
الكاميرون  في  المقبلة  األفريقية  األمم  كأس 
ألتقيا  المنتخبان  وكان   ،»2022 »كان 
نفس  من  الثالثة  الجولة  في  األربعاء  أمس 
القاهرة  المصرية  العاصمة  في  التصفيات 

السالم. على ملعب 
عليهما  عول  االستوائية  غينيا  مباراتا 
سلم  تحسين  في  كثيرًا  الوطني  المنتخب 
ليبيا  تضم  التي  المجموعة،  في  الترتيب 
حيث  االستوائية،  وغينيا  وتنزانيا  وتونس 
الثالث في  الترتيب  المتوسط«  أحتل »فرسان 
قبل  نقاط،  ثالث  برصيد  العاشرة  المجموعة 
خسر  مباراتين،  خاض  أن  بعد  الثالثة،  الجولة 
الثانية  )4/1( وفاز في  في األولى أمام تونس 

.)1/2( تنزانيا  على 
المدير  عمل  القاهرة،  معسكر  وقبل 
علي  ليبيا  لمنتخب  الجديد  الوطني  الفني 

إرسال  عبر  الفريق،  شمل  لم  على  المرجيني 
القدم  لكرة  الفرعية  االتحادات  إلى  رسائل 
األندية  ومخاطبة  إجراءات  تسهيل  أجل  من 
التحاق  بشأن  إشرافهم  نطاق  في  الواقعة 
بصفوف  بالجدول  المدرجين  الالعبين 
المختارون  المحليون  والالعبون  المنتخب، 
ومعتز  مكاري  ومحمد  معتوق  علي  هم: 
التركي  وعبدالحكيم  مجدي  وخالد  المهدي 
وفتحي  فكرون  وصالح  طرابلس«،  »األهلي 
»األهلي  عامر  بن  والطاهر  »النصر«،  الطلحي 
وأحمد  »االتحاد«،  شادي  وربيع  بنغازي«، 
المحترفين،  قائمة  وضمت  »المدينة«،  عزاقة 
وسند  المنستيري«  »االتحاد  صبو  المعتصم 
التربي  وأحمد  المغربي«  »الرجاء  الورفلي 
»لوس  المنير  ومحمد  األردني«  »السلط 
»سموحة«  الترهوني  ومحمد  أنجليس« 
التونسي«  »الملعب  المقصي  وأحمد 
براغا«  »سبورتينغ  المصراتي  والمعتصم 
إيتو  السعودي« ومهند  »البكيرية  وبدر حسن 

السعودي«. »الخليج 
علي  بن  أحمد  أيضا  القائمة  شملت  كما 
الهادي  والسنوسي  اإليطالي«  »كروتوني 
»الوداد  الالفي  ومؤيد  الكويتي«  »العربي 

المغربي« وحمدو الهوني »الترجي التونسي« 
سيتي«  »نيويورك  التاجوري  وإسماعيل 
التونسي« ومفتاح  ومحمد صولة »الصفاقسي 

وأنيس سلتو  البورسعيدي«  طقطق »المصري 
مهاجم  بالتمر  ومحمد  الرباطي«  »الفتح 
الدرجة  بدوري  المحترف  تاون«  »ألدرشوت 

املنتخب يرفض الراحة استعدادا ملواجهة غينيا االستوائية الثانية في ماالبو

● حديث باسم بين الهوني والالفي في تدريبات المنتخب الوطني بالقاهرة

● كأس دوري أبطال أفريقيا

ثالثي وطني وأجنبي ضمن الصراع قرعة نارية في املوسم الجديد لدوري األبطال والكونفدرالية
الرباعي في املجموعة العاشرة النصر يواجه شباب بلوزداد الجزائري بدور 64.. واألهلي بنغازي أمام ميكيلي اإلثيوبي

»كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  انتهى 
دوري  لبطولتي  األولى  األدوار  قرعة  عمل  من 
لموسم  و»الكونفدرالية«  أفريقيا  أبطال 
عربية  مواجهات  عن  وأسفرت   ،2021  /2020
قوية، حيث أجرى »كاف« قرعة الدور التمهيدي 
منع  وسط  أفريقيا،  أبطال  لدوري  الـ32  ودور 
حضور ممثلي األندية، ألول مرة، بسبب جائحة 
من  الفرق  من  عددا  »كاف«  وأعفى  »كورونا«، 
خوض الدور التمهيدي، وهي األهلي والزمالك 
صن  المغرب،  من  والوداد  الرجاء  مصر،  من 
أفريقيا، مازيمبي وفيتا كلوب  داونز من جنوب 
من الكونغو الديمقراطية، الترجي من تونس، 
من  أوجوستو  دي  بريميرو  غينيا،  من  حوريا 

أنغوال.
دوري  من  الجديدة  النسخة  قرعة  ووضعت 
بطل  آخر  بصفته  النصر  نادي  أفريقيا،  أبطال 
مواجهة  في  الممتاز  الليبي  الدوري  في  متوج 
الدور  في  بلوزداد  شباب  نادي  الجزائر  بطل 
64 من المسابقة، وسيواجه المتأهل من هذه 
الرواندي  الجيش  لقاء  من  المنتصر  المباراة، 
وصيف  سيكون  بينما  الكيني،  وجورماهيا 
بنغازي في مواجهة ضد  الليبي األهلي  الدوري 
سيكون  تأهله  حالة  وفي  اإلثيوبي،  ميكيلي 
أمام مواجهة قوية مع الترجي التونسي في دور 

الـ32.
األفريقية،  وفي قرعة كأس »الكونفدرالية« 
هورسيد  منافسه  االتحاد  فريق  سيواجه 
على  فسيكون  تأهله  حالة  وفي  الصومالي، 
النسخة  وصيف  مع  الثقيل  العيار  من  موعد 
المصري،  بيراميدز  البطولة،  من  الماضية 
من  المتأهل  طرابلس  األهلي  ينتظر  بينما 
التونسي  المنستيري  االتحاد  مواجهتي 

اإلثيوبي. وكينيما 
القرعة األهلي  أوقعت  المنافسات  باقي  وفي 
المتأهل  مواجهة  في  الـ32  دور  في  المصري 
مقديشيو  ضد  النجير  بطل  سونيديب  من 
مع  الزمالك  مواطنه  سيلعب  فيما  الصومالي، 
ضد  تشاد  بطل  جازيل  مواجهة  من  الفائز 
المغربي  الرجاء  يلتقي  بينما  الجيبوتي،  سياف 
مع الفائز من بطل جامبيا وتونغيث السنغالي، 
المالي  الملعب  من  الفائز  الوداد  يواجه  فيما 
في  موعدا  الترجي  حجز  بينما  غينيا،  وبطل 
الدور  األخير  تجاوز  لو  بنغازي  األهلي  طريق 
اإلثيوبي،  ميكيلي  حساب  على  التمهيدي، 
فايبرز  منافسه  السوداني،  الهالل  وسيواجه 
المتأهل  سيالقي  تجاوزه  حالة  وفي  األوغندي، 
الغاني،  وكوتوكو  الموريتاني  نواذيبو  من 
ويصطدم المريخ في الدور التمهيدي، بأوتوهو 
بطل الكونغو، وفي حالة تجاوزه سيكون أنيمبا 

النيجيري في طريقه.
على  القدم  لكرة  الجزائرية  األندية  وتعرفت 
أفريقيا  أبطال  دوري  مسابقتي  في  منافسيها 

بلوزداد  شباب  وسيلتقي  و»الكونفدرالية«، 
في  الليبي  النصر  مع  الجزائري  الدوري  بطل 
أبطال  دوري  مسابقة  من  التمهيدي  الدور 
الممثل  الجزائر  فيما سيكون مولودية  أفريقيا، 
مواجهة  في  البطولة  هذه  في  للجزائر  الثاني 

نادي بوفلز بورجو من بنين.
وفاق  تأهل  »الكونفدرالية«،  مسابقة  وفي 
الدور  إلى  مباشرة  القبائل  وشبيبة  سطيف 
من  المتأهل  األول  سيالقي  حيث  األول، 
ونادي  الغيني  كامسار  تجمع  التي  المواجهة 
الثاني المتأهل  النهضة من تشاد، فيما يواجه 
الدرك  واتحاد  مالي  من  أولمبيك  يلين  من 
ذهاب  مباريات  وتلعب  النيجر،  من  الوطني 
الدور التمهيدي للمسابقتين أيام 20 و21 و22 
العودة  مباريات  تلعب  أن  على  الجاري،  نوفمبر 
أيام 27 و28 و29 من الشهر ذاته، ويقام ذهاب 
الدور األول أيام 11 و12 و13 ديسمبر المقبل، 

الشهر.  نفس  من  و20  و19   18 أيام  واإلياب 
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولتي  قرعة  وسحبت 
لكرة  األفريقي  االتحاد  بمقر  و»الكونفدرالية« 
أكتوبر  من  السادس  مدينة  في  »كاف«  القدم 
بمصر، دون حضور أي ممثل لألندية أو وسائل 
تفشي  لمنع  احترازية  إجراءات  وسط  اإلعالم 
في  األفريقي  االتحاد  وقال  »كورونا«،  فيروس 
بيان له، إن قرعة األدوار التمهيدية من دوري 

دون  ستكون  و»الكونفدرالية«  أفريقيا  أبطال 
مرة  ألول  القرعة  وستقام  مندوبين،  حضور 
اللجنة  أعضاء  كافة  بحضور  الفيديو  عن طريق 
مغلق  وبشكل  األندية،  لبطوالت  المنظمة 
تنطلق  حيث  لألندية،  ممثل  أي  حضور  دون 
أفريقيا  أبطال  دوري  من  التمهيدية  المرحلة 
في  األول  التمهيدي  بالدور  والكونفدرالية 

نوفمبر الجاري.
فيها  ينطلق  التي  األولى  المرة  أنها  المثير 
أن  دون  الجديد،  األفريقي  الكروي  الموسم 
تتويج  منه  والمتبقي  الجاري  الموسم  ينتهي 
والزمالك  األهلي  بين  ما  األبطال  دوري  بطل 
نهائي  في  موعدا  ضربا  اللذين  المصريين 
تأجيالت  سلسلة  بعد  الجاري،  نوفمبر   27 يوم 
أن  قبل  »كورونا«،  جائحة  بسبب  معتادة،  غير 
الذي يشهد  النهائي  على موعد  االستقرار  يتم 
بعد  واحد،  بلد  من  فريقين  وصول  مرة  ألول 
البيضاوي  الوداد  المصري  األهلي  تخطى  أن 
عبر  بينما   ،)1/5( مباراتين  بمجموع  المغربي 
البيضاوي  الرجاء  حساب  على  للنهائي  الزمالك 
انتهت  بينما   ،)1/4( بنتيجة  أيضا  المغربي 
بركان  نهضة  بتتويج  »الكونفدرالية«  بطولة 
حساب  على  تاريخه  في  مرة  ألول  المغربي 

المصري. بيراميدز 
القرعة جاءت بالتزامن مع أنباء إعالن الجنوب 
صن  نادي  مالك  موتسيبي  باتريس  أفريقي 
االتحاد  رئاسة  انتخابات  لخوض  ترشحه  دوانز، 
رئيس  قال  القدم »كاف«، حيث  لكرة  األفريقي 
خالل  جوردان  داني  األفريقي  الجنوب  االتحاد 
مؤتمر صحفي قبل القرعة بدقائق »على الكاف 
موتسيبي  إنه  العالمية،  مكانته  يُحسّن  أن 
أنسب شخص يمكن أن نقدمه لقيادة كاف، ال 
األخالق  أو  الحوكمة  بشأن  وسط  حل  أي  نريد 
عن  موتسيبي،  وتغيب  القدم«،  كرة  في 
خضوعه  بسبب  الصحفي  المؤتمر  في  التواجد 
للحجر الصحي في المنزل بعد إصابته بفيروس 
ماميلودي  نادي  مالك  بذلك  ليكون  »كورونا«، 
صن داونز، هو ثالث المرشحين لرئاسة »كاف« 
وجاك  الحالي  الرئيس  أحمد  أحمد  ترشح  بعد 

أنوما من ساحل العاج.
إعالمية  تقارير  كشفت  نفسه،  الوقت  في 
خوض  على  قادرا  يكون  ال  قد  أحمد  أحمد  أن 
المقبل  مارس  لها  المحدد  الرئاسة  انتخابات 
من  ألنه  نظرًا  الرباط،  المغربية  بالعاصمة 
كرة  ممارسة  من  حظرًا  يواجه  أن  المقرر 
من  العديد  انتهك  أنه  تبين  بعدما  القدم، 
للعبة  الدولي  لالتحاد  األخالقية  القواعد 
»فيفا«، ويعاني أحمد أحمد من اتهامات عدة، 
تايمز«  »نيويورك  جريدة  نشرته  ما  بحسب 
اللجنة  وأعضاء  اختالسه  أبرزها  األميركية، 
دوالر،  مليون   24 يقارب  ما  لالتحاد  التنفيذية 
»كاف«  في  المسؤولين  كبار  يحصل  كان  حيث 
على األموال الستخدامها في نفقاتهم الخاصة 
بشراء سيارات ومنازل وحضور مُناسبات خاصة 

من خزائن كاف.

الوسط – القاهرة

في  جيد  بشكل  صولة  محمد  الليبي  المحترف  ظهر 
تدريباته مع فريقه الجديد، نادي »الصفاقسي« التونسي، 
الذي وقع معه عقدًا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، 
المنتخب  معسكر  إلى  مؤخرا  لالنضمام  يتركه  أن  قبل 
»الرفاع«  نادي  وجماهير  إدارة  ودعت  وقد  الوطني، 
قدمه  ما  نظير  له  توديع  حفل  بإقامة  صولة  البحريني 
الوداع،  حفل  خالل  الهدايا  له  وقدمت  »الرفاع«،  لفريق 
وبدأ محمد صولة )27 عامًا( مشواره الكروي مع »األهلي 
طرابلس«، وقدم مردودًا كبيرًا في الدوري البحريني خالل 
الموسمين الماضيين، وتوج مع »المحرق« بثالث بطوالت 
 2019-2018 الموسم  والنخبة في  والسوبر  الدوري  هي 
ولعب الموسم الماضي لفريق »الرفاع«، وقدم مستويات 

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

لكرة القدم، بعد إلغاء الموسم الماضي.
نقلة  إحداث  في  نجحوا  الذين  المحترفين  بين  ومن 
الليبي،  الدولي  الجناح  االحترافي  مشوارهم  في  نوعية 
التونسي،  »الصفاقسي«  إلى  االنتقال  بعد  محمد صولة، 
قادمًا من »الرفاع« البحريني، لمدة موسمين في صفقة 
وجهته  لتكون  انتقاله  صولة  كشف  حيث  حر،  انتقال 

الدوري  المقبلة 
في  التونسي 
عشرة  غضون 

قدم  حيث  مردودًا أيام، 
الموسمين  خالل  البحريني  الدوري  في  كبيرًا 

بطوالت  بثالث  المحرق  مع  وتوج  الماضيين، 
الموسم  في  والنخبة  والسوبر  الدوري  هي 
لفريق  الماضي  الموسم  ولعب   ،2019-2018
عدة  وسجل  جيدة  مستويات  وقدم  »الرفاع« 
البقاء  تفضيله  صولة  وكشف  وسبق  أهداف، 
»المنامة«.  نظيره  الحالي عن عرض  ناديه  مع 
قبل  عرضين  تلقى  أنه  قبل  من  صولة  وأكد 
»الرفاع«  ناديي  من  الماضي  الموسم  انطالق 
األول،  قميص  ارتداء  فضل  لكنه  و»المنامة«، 
موضحًا أنه بعد أن انتهى عقده مع »المحرق« 
حول  منه  عرض  أي  يتلقَ  لم  البحريني، 

عرضين  تلقى  لكنه  إضافي،  لموسم  التجديد 
لألول  اللعب  مفضاًل  و»المنامة«،  »الرفاع«  من 

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

بشكل داخل في منافسات القارة السمراء.

أعلنت إدارة »الهالل« الليبي تعاقدها بشكل رسمي 
الفيتوري في صفقة  الدولي عبد السالم  المهاجم  مع 
مشواره  الفيتوري  السالم  عبد  وبدأ  حر،  انتقال 
الكروي عبر »الهالل« وتألق معه ثم كانت له 
ثم  العراقي،  »زاخو«  مع  احترافية  تجربة 
عاد الفيتوري للدوري الليبي من بوابه 
ونجح   ،2017 العام  »االتحاد« 
في  للمحليين  ليبيا  منتخب  مع 
الـ»شان«  ببطولة  التتويج 

.2014 العام 
»الهالل«  إدارة  كانت 
تعاقدها  تجديد  أعلنت  قد 

كبالن  الثالثي  حمزة مع  ومصطفى  أمحمد 
للمنافسة  اإلدارة  تسعى  كما  التاجوري،  ومصطفى 
المقبلة،  الفترة  خالل  انطالقه  المنتظر  الدوري  على 
النجار  حيث تعاقدت مع عدة أسماء على رأسها خطاب 
أجدابيا«،  »وفاق  من  العريبي  وخالد  »التحدي«  من 
وفيصل  المصراتي  أنس  عقود  تجديد  في  والنجاح 

زقالم. البدري وهويدي 
في  بالمشاركة  خارجية  مهمة  »الهالل«  وينتظر 
حيث  »المدينة«،  نادي  مواطنه  مع  العربية  البطولة 
اتجاهه  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  وأعلن  سبق 
المسابقات  في  للمشاركة  فرق  ستة  ترشيح  إلى 
الجديد، وضمت  الموسم  خالل  الخارجية،  والمنافسات 
أبطال  دوري  منافسات  في  الليبي  االتحاد  قائمة 
وفي  بنغازي«،  و»األهلي  »النصر«  فريقي  أفريقيا 
»الكونفدرالية«  األفريقي  االتحاد  كأس  مسابقة 
وفي  و»االتحاد«،  طرابلس«  »األهلي  فريقي 
»المدينة«  فريقي  العرب  أبطال  دوري  مسابقة 

و»الهالل«.
المثير أن »الهالل« أعلن قبل شهر انفصاله 
عن مدربه الوطني الشاب ناصر الحضيري دون 

العام  التعاقد معه في  إعالن أسباب واضحة، حيث جاء 
2018، إال أن مرور المسابقة الليبية بمنعرجات كثيرة 
تسبب في إيقاف النشاط أكثر من مرة، قبل أن تقضي 
الجميع في  اآلمال ويدخل  جائحة »كورونا« على جميع 
وإقبال »الهالل«  األخير  أن االستئناف  إال  بيات شتوي، 
على  يبِق  لم  العرب  أبطال  دوري  في  المشاركة  على 

الفني. الجهاز  رأس  على  الحضيري 
الخارجية  المنافسات  في  مختلفة  فرق  ستة  مشاركة 
انطالقة،  المنتظر  المحلي  الدوري  منافسات  بخالف 
الذي  الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  آمال  تنعش 
لشهر  بأجندة  المرجيني  علي  قيادة  تحت  يستعد 

جائحة  بسبب  طويل،  توقف  بعد  المقبل،  نوفمبر 
المنتخب  مباريات  مواعيد  تحديد  تم  حيث  »كورونا«، 
األمم  كأس  تصفيات  في  القدم  كرة  األول  الوطني 
المؤهلة  والتصفيات  الكاميرون،  في  األفريقية 
المباريات  توقف  بعد   ،»2022 »قطر  لمونديال 
الجائحة،  بسبب  الماضي،  مارس  شهر  منذ  الرسمية 
االستوائية  غينيا  منتخب  الوطني  المنتخب  وسيلتقي 
شهر  من  التاسع  في  تونس  في  الثالثة  الجولة  خالل 
الجولة  في  ذاته  المنتخب  يلتقي  ثم  الجاري،  نوفمبر 
بملعب  المقبل  نوفمبر  من  عشر  السابع  في  الرابعة 

بغينيا. ماالبو 

«الهالل» يستعد لدوري أبطال العرب بعد الحضيري انطباع قصير لصولة
مع «الصفاقسي» التونسي

● الهالل في أخر ظهور محلي بالدوري الممتاز أمام الخمس

● صولة

ستشهد منافسات المجموعة األفريقية العاشرة 
بطولة  إلى  المؤهلة  التصفيات  مستوى  على 
الكاميرون  »كان  القدم  لكرة  األفريقية  األمم 
بين  قويا  صراعا  الجديدة  جولتها  في   »2022
عدة مدارس تدريبية مختلفة، خصوصا بعد أن 
أقدم عدد غير قليل من المنتخبات في مختلف 
القارة ومن بينها منتخب ليبيا على تغيير األطقم 
التدريبية الفنية بعد فترة صمت طويلة بسبب 
التي  الثالثة  الجولة  لتشهد  »كورونا«  جائحة 
لتستأنف  بقوة  لتعود  األربعاء  أمس  انطلقت 

نشاطها بعد غياب طويل.
تضم  التي  العاشرة  المجموعة  في  الصراع 
بين  والتنافس  قوي  المتوسط«  »فرسان 
األربعة  بين  ثم  ومن  مثير،  األربعة  المنتخبات 
مدربين الذين يمثلون مدارس تدريبية مختلفة، 
فمنتخب ليبيا قرر العودة لالعتماد على المدرب 
الوطني ليسجل ظهوره األول رسميا بداية من 
الجولة  مباشرة  ستتبعها  والتي  الثالثة،  الجولة 
الرابعة بقيادة فنية جديدة للمدرب الوطني على 
المرجيني في أول ظهور واختبار حقيقي له خلفا 
قاد  الذي  البنزرتي  فوزى  المخضرم  للتونسي 
منتخب ليبيا الوطني للمرة الثانية في تصفيات 
من  كل  أمام  متتاليتين  مباراتين  في  »كان« 

تونس وتنزانيا.
المنتخب الوطني الليبي التقى أمس األربعاء 
القاهرة  المصرية  بالعاصمة  الثالثة  الجولة  في 
االستوائية،  غينيا  نظيره  مع  السالم  بملعب 
عشر  الخامس  في  الرابعة  الجولة  في  ويلتقي 
منتخب  بغينيا  ماالبو  بملعب  ذاته  الشهر  من 
غينيا االستوائية، ويعول المرجيني على مباراتي 
سلم  تحسين  في  كثيرًا  االستوائية  غينيا 
الترتيب في المجموعة التي تضم ليبيا وتونس 
وتنزانيا وغينيا االستوائية، حيث يحتل »فرسان 
المجموعة  في  الثالث  الترتيب  المتوسط« 
خاض  أن  بعد  نقاط  ثالث  برصيد  العاشرة 
مباراتين خسر في األولى أمام تونس وفاز في 

الثانية على تنزانيا.
يتولى قيادة منتخب تونس »نسور قرطاج« 
ألول مرة في تصفيات »كان الكاميرون« الحالية 
المدرب الوطني المنذر الكبير الذي قاد منتخب 
بالده النتصارين متتاليين في الجولتين األولى 
والثانية على حساب كل من منتخب ليبيا الوطني 

على ملعبه وعلى حساب غينيا االستوائية خارج 
أرضه جعلته يتصدر مجموعته بالعالمة الكاملة.

المدرب  مع  مؤخرا  الغيني  االتحاد  تعاقد 
سيسجل  الذي  كوستا  جورج  الجديد  البرتغالي 
هو اآلخر ظهوره األول رسميا مع منتخب غينيا 
للفرنسي  خلفا  الترتيب  متذيل  االستوائية 
سيباستيان مانيه تلميذ مواطنه المدرب العجوز 
كلود لو روا في مباراتي وجولتي الفرصة األخيرة 
أمامه  ستكون  والذي  الليبي،  المنتخب  أمام 
مهمة صعبة وهي مهمة إنقاذ المنتخب الغيني 
وإعادته  والدفاع عن حظوظه  الترتيب  آخر  من 

لدائرة المنافسة في مباراتي الفرصة األخيرة.
أما االتحاد التنزاني لكرة القدم فقد قرر تجديد 
الثقة في المدرب الوطني للمنتخب أمافوبي خالل 
يطل  وطموح  جديد  وجه  وهو  الثالثة،  الجولة 
المحليين  المدربين  القارة وهو من  في مالعب 
الجولتين  في  بالده  منتخب  وقاد  بتنزانيا، 
بفوز  واستهلها  الكان  في تصفيات  الماضيتين 
»فرسان  أمام  وخسارة  االستوائية  غينيا  على 

المتوسط« في الجولة الثانية من المنافسات.

● تدريبات لياقة لـ«فرسان المتوسط»

االتحاد يضرب موعداً مع هورسيد 
الصومالي.. واألهلي طرابلس يترقب المتأهل 

من االتحاد المنستيري وكينيما اإلثيوبي

● المرجيني

● المنذر
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ماذا: استفاد قتلة الناشطة الحقوقية حنان البرعصي؟
من: له مصلحة في إسكات صوتها؟

أين: أجهزة األمن من حادث اغتيالها في وضح النهار؟
متى: تتوقف ظاهرة تصفية النشطاء الليبيين؟

كيف: يمكن حماية المدنيين والنشطاء؟

لماذا: تتعالى احتجاجات السفارات األجنبية على اغتيال 

النشطاء، في حين تتوارى أصوات السفارات العربية؟

 كل شيء كل شيء  

اغتيال البرعصي

وُلد الفنان سليمان بن زبلح بمدينة بنغازي العام 1934، تعلم، شأنه 
شأن جيله، في الكتاب ثم التحق بمدرسة »البركة« االبتدائية، ومن بعدها 

مدرسة »األمير«. ويذكر الكاتب محمد بودجاجة أنه اكتسب لقبه »عميرينه« 
عندما كان طالبًا بها ومداومًا على عزف الناي بالحديقة المجاورة لها. يقول 

»عمرينه« في مجمل حواره مع الصحفي خالد المهير: »كنت أعزف الناي 
منذ طفولتي، وأجدته سنة 1948 ولما سمعه علي الشعالية والمسرحي 

رجب البكوش أخذاني معهما ضمن فرقة هواة التمثيل«. ولما التقى بسالم 
المطماطي علمه دروسه األولى في العزف على »األكورديون« فتعلق به، 

واستمر بفرقة التمثيل، التي كانت تقدم أعمااًل موسيقية، وظل بها إلى أن 
انتقل، رسميًا، إلى فرقة اإلذاعة ببنغازي سنة 1957، فلقد كان يتردد عليها 

منذ عهد اإلدارة البريطانية سنة 1948 عندما كانت بمعسكر »الريمي« 
رفقة الفنان علي الشعالية وضابط اإليقاع رجب بوزنوكة، حينما كان الفنان 
علي الشعالية يقدم وصلة غنائية على الهواء مباشرة، فلقد كانوا نواة فرقة 
اإلذاعة الموسيقية. والفنان سليمان بن زبلح مبدع نقلة مفصلية في العزف 

على »األوكرديون« وتوظيفه بداًل عن الناي، هذه النقلة تحققت بعد أن دربه 
جها مدير اإلذاعة إبراهيم  الفنان المصري حسن صقر العام 1959، ثم توَّ
اطوير بإهدائه »أوكرديون«، إلى أن ُأتيحت له الدراسة بمعهد الراشدية 
بتونس بين 1960 و1964 فتعلم النوتة وأتقن العزف، خصوصًا بعد أن 

تمكن من تعديل مقامات »األوكرديون« في القاهرة، من الغربي إلى عربي، 
فكان أول من عزف به في المغرب العربي. 
رحل عنا في مثل يوم أمس 2013/11/11.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

إبان  رفاقه  بأحد  التقى  الدبلوماسي،  العمل  من  الفاخري  خليفة  صديقي  تقاعد  أن  بعد  من 
اآلخرين!"  أخطاء  "أسترزق من  فأجابه ساخرا:  اآلن،  يعمل  عما  الدنمارك، وسأله  في  عملهما 
كان حينها يصحح صحيفة "أخبار بنغازي" وأيضا مجلة للهالل األحمر، أما مجلة الثقافة العربية، 
الشويهدي  على  محمد  ثم  البرغثي،  حسن  محمد  األستاذان:  كان  عندما  مُصححها  فأصبح 
رئيسي تحريرها، فاألستاذ محمد على الشويهدي كان من مؤسسيها، ثم ُكلف بمجلة الموقف 
العربي التي اصدرها من قبرص، ثم بعد عودته من قبرص تولى ثانية رئاسة تحرير الثقافة 

العربية.
في تلك األثناء كتبتُ "أسماك المتوسط" فصححه الفاخري وَكتبَ تقديمه؛ كانت معلومات 
الصيادين، وهي معلومات كتبتها  كثيرة عن األسماك وسلوكها أستقيتها من رياس رصيف 
أثناء ممارستي الفعلية لصيد السمك، وظللت أدون هذه المعلومات وأضيف إليها ما أترجمه 
يعرف  وكيف  األسماك،  سلوك  غرائب  عن  للفاخرى  أحكي  وكنت  المتخصصة.  الكتب  من 
الصيادون الكثير عنها، فهم يعرفون، على سبيل المثال، متى وأين تكثر أسماك معينة، في 
وقت محدد في منطقة بعينها؟ وقارنتها له بما وجدته في المراجع، فأسماك السلمون تضع 
بيضها تحت القاع أسفل مجرى مياه النهر، وعندما تفقس يأخذ التيار اليرقات إلى البحر وتظل 
هناك طوال عامين في المياه المالحة، وعندما يكتمل تكوينها تعود إلى مكان انبعاثها من 

بيضها في النهر.
وحكيت له أن العلماء أكدوا أن ذلك بسبب حاسة الشم القوية، 
لنصفها  والفراشة  مسكنها،  إلى  النملة  تقود  نفسها  هي  التي 
اآلخر! وذكرته بآبار بيوتنا االرتوازية، التي كنا نشرب منها حتى 
كان  الذي  األخضر  البحر  وبحنش  الماضي،  القرن  خمسينيات 
 Anguilla- العلمي  اسمه  المبارك،  الحنش  فهذا  بها.  يعيش 
anguilla–كان ينظف آبارنا من )الزغالن( وهي يرقات الضفادع، 
وال يبيض طالما هو في األسر، ولكن إن كان حرا في البحيرات 
ويزحف  األكل،  عن  يمتنع  حتى  ينضج  إن  ما  البحر،  من  القريبة 
المثال،  سبيل  على  وينطلق،  البحر  من  قريبة  نقطة  أقرب  من 
من بحيرة المنزلة عبر المتوسط نحو بحر )سرجاسو(، في رحلة 

تستغرق سنتين ويبيض هناك ويموت.
ثالث  تستغرق  رحالة  في  تعود  الشفافة  يرقاته  تفقس  ولما 
من  ثانية  تعود  أن  إلى  بها  وتعيش  البحيرة  وتصل  سنوات 
)المرابط( مثلما  الحنش  بعد أن ينضج مبيضها. سلوكيات هذا 
عمق  إلى  العلم  يصل  لم  اآلن  وحتى  لغزا؛  زالت  ما  نسميه  كنا 
يربطون  الصيادين  أن  وأخبرته  بيضه.  فيها  يضع  التي  النقطة 
بين مواشير بعينها ومواعيد "النّوات" البحرية، فمثال كان بعض 
ولهذا  المالطي.  بالماعز  مالطا  مع  األبقار  يقايضون  الصيادين 
السبب كانوا ال يبحرون بحيواناتهم عند اقتراب مواعيد النوات 
من  اقترابها  عند  األبقار  يُقلق  والعاصفة  البحر  فهياج  البحرية، 
هناك  طالما  أبدا  "الفلوكة"  أو  المركب  في  تستكين  وال  البحر، 
عاصفة مرتقبة. وبسبب حكاياتنا عن هذه المعلومات قال لي ذات 
ليلة: "مثل هذا التخصص يندُر أن تجد له كتابا باللغة العربية، 
وهو من المواضيع التي تشد القراء، على األقل من باب الطرافة 
" مؤكدا أنه لوأني كتبتُ عن الريّاس وتجربتهم، وخبرتهم في 
وأصدرت  مُثيرا.  الموضوع  سيكون  األسماك  سلوك  معرفتهم 

كتاب "سلوك األسماك" الذي قدم له األستاذ عبد الكريم الدناع، وُأعجب الفاخري به، حتى إنه 
وّظف بعضا من معلوماته في بعض من مقاالته.

وبالفعل نفد كتاب سلوك األسماك، قبل بقية المجموعة. ولذلك اقترح الفاخري على رئيس 
تحرير مجلة الثقافة العربية، نشره بالمجلة على حلقات فوافق. كان حينها األستاذ محمد حسن 
البرغثي قد كلف األستاذ حسين مخلوف، من بعد خروجه من السجن بالتنسيق لندوة أسبوعية 
بمكتب المجلة واإلشراف عليها، ودعا إليها عددا من الكتّاب واألدباء، واظب األستاذان الشاعر 
محمد الشلطامي، وأيضا الدكتور محمد المفتي، اللذان خرجا من السجن في تلك اآلونة على 
بوخيط،  وعبدالرازق  الفاخري  خليفة  األساتذة  الندوات  هذه  يحضر  كان  ما  وغالبا  حضورها، 
وحسن بن عامر والشاعرات الكاتبات الرائدات: تهاني دربي، خديجة بسيكري، وليلى النيهوم، 
األستاذ  جاءنا  الندوات،  تلك  من  ندوة  في  ُكنا  وفيما  يوم  ذات  الورفلي..وغيرهن.  وفاطمة 
محمد حسن البرغثي، يحمل وريقات في يده، واقترح مناقشتها. كانت تلك الوريقات نقدا من 
"متسلق" ثوري، ينتقد كيف أن الثقافة العربية أصبحت "مزفرة" بسبب مواضيعي عن األسماك 
والصيادين! واقترح األستاذ محمد أن تكون ندوة ذلك اليوم عن مفهوم الثقافة، وطلب من 
مدير التحرير نشر رأي كاتب النقد، والرد عليه من خالل ما توصلت إليه تلك الندوة، وبالفعل 

تم الرد والنشر.
ولكن يبدو أن تلك الرسالة كانت تمهيدا إلبعاد األستاذ محمد حسن البرغثي عن المجلة 
فيما بعد، ألسباب ال عالقة لها ال بالحوت وال بزفرته، بقدر ما كانت رأي بعض أولئك الثوريين 
أن  باعتبار  الندوات  تلك  في  للمساهمين  تصنيفهم  بسبب  وأيضا  الثقافة،  حجّموا  الذين 

بعضهم كانوا سجناء رأي وحزبيين.

محمد عقيلة العمامي

سلوك مخلوقات الله

خالل حضوره افتتاح معرض رسومات للطالب عمار حسين، 
المقام في مدرسة الشهيد حافظ المدني للتعليم الثانوي 

بمدينة بني وليد، طالب مراقب التعليم بمدينة بني وليد، خالد 
سالم، بضرورة دعم المواهب المختلفة في المدارس؛ لتشجيع 

الناشئين على إبراز قدراتهم الفنية. 
وافتتح المعرض عميد بلدية بني وليد المكلف، يونس 

العزوزي، وعضوا المجلس البلدي، محمد امبارك وحسين سالمة، 
ومراقب التعليم ببني وليد خالد سالم، إضافة إلى عدد من 

محبي الفنون والرسم بالمدينة. عمار حسين، الموهوب الصغير 
يقول إن موهبة الرسم بدأت معه منذ طفولته، بدعم من أسرته 

وأقاربه وأصدقائه وأن أسرته قدمت له كافة صور االهتمام 
واألدوات الالزمة لتطوير مواهبه في الرسم، متمنيًا أن تكون له 

عدة معارض داخل وخارج مدينة بني وليد.
وضم المعرض عدة لوحات تجسد عددًا من الشخصيات الفنية 

والسياسية في ليبيا والوطن العربي.
¶ الصغير الحداد

عمار.. 
الفن يولد مبكرا

أقوالهمأقوالهم

هناك مؤشرات مشجعة في الملف 
الليبي، لكن علينا أن نبقى حذرين«.

وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان

»منتدى تونس خطوة بارزة 
جديدة على الطريق

 نحو السالم«.

وزير الخارجية األلماني
هايكو ماس

السلطعون الناسك 
يبحث عن صدفة

انطلقت حملة تبرّع باألصداف، في 
تايالند، بهدف إيجاد مأوى للقشريات من 

نوع السلطعون الناسك، التي ازداد عددها 
بشكل كبير نحو الجزر الخالية من السياح 

منذ جائحة كوفيد19-.
وقال مدير محمية مو كوه النتا )جنوب 

تايالند(، فيراساك سريساتجونغ، إن 
عشرات اآلالف من قشريات السلطعون 

الناسك رصدت، هذه السنة، في المحمية 
وهي لم تعد تجد أصدافًا تؤويها.

وأضاف »نطلق نداًء للتبرع باألصداف« 
الفارغة، لكي تتمكن هذه القشريات من 

أن تأوي إليها، مشيرًا إلى أنه تلقى وعودًا 
بالحصول على نحو 200 كيلوغرام من 

األصداف.
ويعود ارتفاع أعداد السلطعون الناسك 

جزئيًا إلى تراجع عدد السياح، مما أدى إلى 
وقف عدد من النشاطات، بحسب عالم 

األحياء البحرية في جامعة رامخاهانغ في 
بانكوك تاماساك ييمين.

وساهم امتناع تايالند عن استقبال السياح 
منذ أشهر في إعادة إحياء بعض ظواهر 

الطبيعة، ومنها مشاهدة الدالفين وأبقار 
البحر قبالة الساحل، وعودة السالحف 

البحرية لإلباضة على الشواطئ، ونموّ 
الشعب البحرية.

 أغرب عملية زراعة 
قلب في العالم

في واقعة أغرب من الخيال، شق قلب 
بشري معد لالستخدام في عملية زرع في 
والية كاليفورنيا األميركية، طريقه بنجاح 
إلى وجهته النهائية رغم سقوطه مرتين.
وكانت البداية في حادثة طوافة أثناء 

الهبوط على سطح المستشفى، ثم خالل 
حمله على يد أحد أفراد الطواقم الطبية.

وأظهرت صور عن الحادثة، التي وقعت 
الجمعة في شرق لوس أنجليس، الطوافة 
التي كانت تنقل القلب في وضعية مائلة 

بعد عملية هبوط فاشلة على سطح 
مستشفى »كيك هوسبيتال« ألسباب ال 

تزال مجهولة.
وبعدما هرعت إلى مكان الحادثة، 

سحبت فرق اإلغاثة القلب لتسليمه إلى 
موظف من المستشفى أتى إلى السطح. 

غير أن هذا األخير تعثر خالل حمله القلب 
إثر االصطدام بعائق حديدي، وسقط 

أرضًا ومعه العضو الثمين.
لكن القلب وصل سالمًا في نهاية 

المطاف إلى غرفة العمليات، حيث 
استُخدم في عملية زرع ناجحة بعد أقل 

من ساعتين على الحادثة.
وقالت ناطقة باسم المستشفى إن 
»القلب نفسه كان في وضع جيد بعد 

السقوط«.
وُأصيب الطيار بجروح طفيفة إثر 

الحادثة، فيما لم يتعرض الركاب الثالثة 
في المروحية ألي أذى.

 ليدي غاغا.. 
اآلن لدينا رئيس

»نحن سعداء للغاية، اآلن أصبح لدينا رئيس رائع«، هكذا عبرت ليدي 
غاغا عن فرحتها بفور جو بايدن برئاسة الواليات المتحدة األميركية، 

من خالل مقطع مصور نشرته على صفحاتها بمختلف شبكات التواصل 
االجتماعي. واحتفلت النجمة العالمية بفوز جو بايدن )الرئيس السادس 

واألربعين( ونائبته كاماال هاريس، وغردت: »جو بايدن وكامال هاريس 
والشعب األمريكي، أعطوا للعالم واحدة من أعظم أعمال الشجاعة 
التي شهدتها البشرية على اإلطالق.. ال شيء سوى الحب لقائدنا 

العام الجديد والنائبة األولى المنتخبة للبيت 
األبيض«.

وليدي غاغا من أكثر الداعمين 
– خالل االنتخابات - للمرشح 

الديمقراطي جو بايدن، ونشرت عبر 
حسابها بموقع »تويتر«، فيديو 

لها تقول به: »أنا أصوت لصالح 
أمريكا، مما يعني أنني أصوت 

لجو بايدن، وإذا كنت 
تعيش في مينيسوتا أو 

بنسلفانيا أو جورجيا 
أو ميشيجان أو 

فلوريدا أو 
أريزونا، فأنا 

أشجعك على 
»ندعو المشاركين في ملتقى تونس التصويت«.

لوضع مصالح الشعب الليبي فوق 
االعتبارات الحزبية واإلقليمية«.

وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف

 »آمل أن يتحلى القادة الليبيون 
بالحكمة، فتجتمع كلمتهم على طي 

صفحة التقاتل، وكلي ثقة بأنهم على 
ذلك مقبلون«.

المبعوث األممي السابق إلى ليبيا
سالمة غسان 

سليمان 
بن زبلح

كنت أحكي 
للفاخرى عن 
غرائب سلوك 

األسماك، 
وكيف يعرف 

الصيادون 
الكثير عنها، 

فهم يعرفون، 
على سبيل 

املثال، 
متى وأين 

تكثر أسماك 
معينة، في 
وقت محدد 
في منطقة 

بعينها؟
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