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سيناريوهات

فضاء

توقعت وثيقة للجنة »أوبك+« فائضا 
محتمال في إمدادات النفط بواقع 1.5 
مليون برميل يوميا في العام 2021، 
بعدما كانت تتوقع في السابق فائضا 
مقداره 0.2 مليون برميل في اليوم. 

وتأتي التوقعات الجديدة في ظل طلب 
على الخام أضعف من المتوقع، مع ارتفاع 

إمدادات المنتجين المستقلين، ووفقا 
للوثيقة فإن لجنة »أوبك+« تتوقع تراجع 

مخزونات الدول المتقدمة من النفط 
لتبلغ 21 مليون برميل فوق متوسط 

خمس سنوات في 2021.

مليار 750
يورو

خصصها االتحاد األوروبي إلنعاش اقتصاد 
الدول األعضاء للتغلب على تداعيات »كورونا«، 

خالل خمس سنوات.
)أ.ف.ب(

نفط

كل شيء

كبسولة

قريبا في ليبيا
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اختصاصات »الرئاسي«.. وشروط الترشح  واالنتخابات أهم مخرجات ملتقى تونس

 هاريس
وسط غمار أزمة االنتقال المتعثر للسلطة 

بين الرئيس األميركي المنتخب جو 
بايدن والمنتهية واليته دونالد ترامب، 

يقفز محللون فوق تفاصيل األزمة الحالية 
بمعاركها القضائية وعناد أطرافها، 

باعتبار أن دولة المؤسسات األميركية 
ستنتصر في نهاية المطاف.

لن يكون سؤال المستقبل 
حول الرئيس المنتخب بايدن، 

فالرجل معروف بسابق خبراته 
وتجاربه نائبا للرئيس في 

إدارة الرئيس األسبق 
باراك أوباما، لكن السؤال 

األهم هو لغز السيدة 
هاريس »56 عاما« أول 
أميركية من أصل آسيوي، 

والتيني وأول امرأة في هذا 
المنصب.

رشاقة األداء السياسي 
لهاريس تسرق انتباه 

كثيرين، وتضع تلك السياسية 
والمحامية في حسابات 

القيادة الفعلية لإلمبراطورية 
األميركية، مع أي غياب 

محتمل لبايدن .. ليبقى 
السؤال األهم.. كيف 

سيكون مستقبل أميركا 
مع هذه المرأة؟

بعد أزمة فيروس »كورونا«

بريطانيا تطرح نفسها 
بقوة بديال عن هوليوود
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التحمت كبسولة شركة »سبيس إكس«، 
التي تحمل أربعة رواد فضاء بمحطة 

الفضاء الدولية، في أول مهمة ترسل فيها 
إدارة الطيران والفضاء األميركية »ناسا« 

طاقما إلى الفضاء على متن مركبة خاصة. 
ووصلت الكبسولة »راغون كرو« هذا 

األسبوع إلى المحطة الدولية، بعد رحلة 
آلية بالكامل استغرقت 27 ساعة من مركز 
كينيدي للفضاء التابع لوكالة »ناسا«. ومن 

المقرر أن يقضي رواد الفضاء ستة أشهر 
في المحطة، وهي مختبر فضائي على بعد 

نحو 400 كيلومتر عن سطح األرض.

وليامز تسعى إلى حسم »الترشيحات« عن ُبـعد بعد أن تعثر عن قرب

  »املقاطعة« سالح  املواطنني في مواجهة غالء األسعار

تحركات حكومية وأمنية لدعم النازحني وعودة املهجرين إلى ديارهم 

حديث »الرشاوى« يطغى على وثائق ملتقى تونس

عودة السباق الدولي على كعكة اإلعمار
لألزمة  حدثت  التي  االنفراجة  شجعت 
الداخلية بين طرفي النزاع الليبي، بعد 
تسميته  يمكن  ما  النار،  إطالق  وقف 
بـ»صراع التموقع« بين شركات وقوى 
دولية، على حصص إعادة إعمار البنى 
التنقيب  مشاريع  واستئناف  التحتية، 
واالستحواذ على صادرات  النفط  على 

السوق الليبية، وكذلك الموانئ.
دور  إلى  الساعية  الــدول  وتنقسم 
مصر  خصوصا  ليبيا،  في  اقتصادي 
وتونس وتركيا وإيطاليا، بين مستعجل 
وأخرى  البالد،  في  االستقرار  لرؤية 
تغير  مع  مصالحها  تغير  من  تتخوف 

المجلس الرئاسي. 
وبرزت تونس كأكثر الدول تحمسا 
بهدف  الليبية،  األســواق  إلى  للعودة 
من  تمكنوا  آخرين  منافسين  إزاحــة 
االستحواذ على حصتها من الصادرات. 
من  التنفس  ــى  إل تونس  وتسعى 
استئناف  على  ليبيا  مع  االتفاق  خالل 
مستوى  على  والمشاة  السيارات  عبور 
الماضي،  السبت  تم  الــذي  الحدود، 
وعودة الرحالت الجوية األحد، خصوصا 
أن الجارة الغربية لليبيا متضررة بشدة 
يرتبط  إذ  كبيرة،  اقتصادية  أزمة  من 

جنوبها مباشرة بالتجارة مع ليبيا.

وكشف المدير العام لمركز النهوض 
بالصادرات التونسية، شهاب بن أحمد، 
عن  الماضي،  اإلثنين  تصريح  في 
برنامج اقتصادي كامل بصدد التحضير 
مع  االقتصادي  التعاون  إلعــادة  حاليا 
ليبيا، الذي من المنتظر تفعيله بداية 
ديسمبر  شهر  من  األول  النصف  من 
المقبل. وقبل زيارة مفترضة للرئيس 
في  ــان  ــ إردوغ طيب  ــب  رج التركي، 
فرصها  شركاته  تعزز  المقبلة،  الفترة 
لالستحواذ على صفقات إعادة اإلعمار 
البنية  مجالي  في  وال سيما  ليبيا،  في 
تقارير  تشير  حيث  والطاقة،  التحتية 
مملوكة  شركة  حصول  إلــى  تركية 
إعادة  مشروع  على  إردوغــان  لصهر 
تهيئة وتطوير مطار مصراتة الدولي، 

الذي دمر جزء منه.
القاهرة  بـــدأت  المقابل،  ــي  وف
العمالة  عودة  ترتيبات  مناقشة  في 
خلفية  على  ليبيا،  ــى  إل المصرية 
المتمثل  التحدي  مسؤولين  مناقشة 
في حمايتهم مع وزير داخلية حكومة 
الوفاق فتحي باشاغا، الذي زار القاهرة 
ألول مرة في 4 نوفمبر، وال سيما أن 
عددهم  ويصل  المصريين،  العمال 
عرضة  تقريبا،  عامل  مليون  ــى  إل
تحافظ  إيطاليا  تزال  وال  لالنتهاكات. 
المجلس  مــع  طيبة  عــالقــات  على 
فائز  رئيسه  بحث  ــذي  ال الرئاسي، 
اإليطالي  الــوزراء  رئيس  مع  السراج، 
لعودة  إجـــراءات  كونتي،  جوزيبي 
الشركات اإليطالية الستئناف نشاطها.

تونس: الوسط

الجميع  يقترب  عندما  متوقعًا  كان  كما 
الجهاز  لمناصب  الترشيحات  منطقة  من 
داخل  الجدل  كثر  الجديد،  التنفيذي 
خارجها  »الكواليس«  واشتعلت  القاعة، 
واستخدمت  لمرشحه،  كل  الترويج  وبدأ 
هذا  في  المعروفة  الطرق  كل  خالله 
الحديث  إلى  األمر  وصل  حتى  السياق، 
متوقعة،  غير  أرقامًا  بلغت  رشــاوى  عن 
وفق ما تسرب حتى اآلن، وقد طغى هذا 
الحديث على صدى إنجاز الوثائق المهمة 
ملف  وأصبح  الملتقى،  إليها  توصل  التي 
الترشيحات هو الوحيد الذي ُأفشل وجرى 
توافق  ملفات  أربعة  أصل  من  تأجيله، 
تونس،  ملتقى  في  المشاركون  عليها 
ثانية  جولة  تحديد  في  سببًا  ذلك  وكان 
المرة  هذه  ولكن  السياسي،  الحوار  من 

عن بعد، عبر »اإلنترنت«.
ستيفاني  الملتقى،  راعية  أن  ويبدو 
التعثر،  هــذا  تعويض  حاولت  وليامز 
االقتصادي  المسار  تفعيل  طريق  عن 
ــفــاق  ــن نــجــاحــات االت ــفــادة م ــاالســت ب
وحدة  تشكيل  في  المتمثل  العسكري 
النفطية،  للمنشآت  مشتركة  حماية 
مسألة  حسم  نحو  توجه  مــع  ــوازاة  مـ
تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا بعد 

تنازالت من األفارقة.
ويظهر أن البعثة األممية خالل الجولة 
السياسي  الــحــوار  ملتقى  من  الثانية 
تتخلى  سوف  المقبل،  األسبوع  الشامل، 
عن استبعاد الوجوه القديمة لـ12 شهرًا 
خلفية  على  االنتخابات،  تنظيم  غاية  إلى 
بالترشح  السابقين  المسؤولين  تشبث 
تلويح  رغم  التنفيذية،  السلطة  لمناصب 
وليامز  ستيفاني  باإلنابة  المبعوثة 
المعرقلين  على  عقوبات  تسليط  إلى 
»التفاعل  بضرورة  وخاطبتهم  للمسار، 
انقرضت  كما  سيختفون  وإال  التغيير  مع 
التوصل  فإن  ذلك  ومع  الديناصورات«. 
إلى االتفاق على تحديد موعد االنتخابات 
وثيقة  ــى  وإل  ،2021 ديسمبر   24 في 
أعتبر  الترشح،  ومعايير  االختصاصات 
السياسي  المسار  في  مهمًا  اختراقًا 

في  األولى  للمرة  وساد   . األزمة  لتسوية 
وجود  عن  قوي  حديث  الحوار  مسارات 
تعرَّض  أمنية  وتهديدات  مالية  رشاوى 
في  المشاركين  األعــضــاء  بعض  لها 
اختيار شاغلي  على  التصويت  لدى  الحوار 
المناصب، لفتت خالله وليامز إلى إجرائها 

تحقيقًا دقيقًا في ذلك بالخصوص.
الليبي  لــلــشــأن  مــتــابــعــون  ويـــرى 
رئيس  باختيار  الخاصة  المعايير  أن 
أسباب  أبــرز  كانت  الرئاسي  المجلس 
شخصية  حول  نتائج  إلى  التوصل  تعثر 
ليبية يقتضي منها أن يشكل حولها قدر 
لقيادة  والغرب  الشرق  في  االجماع  من 
قــادرة  تكون  وأن  المقبلة،  المرحلة 
سيما  ال  األجنبي،  للنفوذ  التصدي  على 
المنصب  يتقلد  من  مهام  بين  من  أن 
السياسة  وتولي  المسلحة  القوات  رئاسة 
رئيس  اسم  اختيار  حين  في  الخارجية، 
ألنها ستكون  أسهل  يكون  قد  الحكومة 

وتعد  خدمات،  تقدم  تكنوقراط  حكومة 
المرتقبة. لالنتخابات 

الترحيب  بــيــانــات  تــوالــت  وبينما 
بنتائج  واإليطالي  واأللماني  األميركي 

أن  الوطني  الوفاق  حكومة  أكدت  الحوار 
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
تنفيذية  سلطة  تشكيل  بعد  سيستقيل 
جديدة، في وقت بدأ التمهيد لالنتخابات 

المرتقبة أواخر العام المقبل.
أن  المتحدة  األمــم  إدراك  ظل  وفي 
الوضع في ليبيا معقد، وأن »عشر سنوات 
أسبوع  في  حلها  يمكن  ال  الصراع  من 
تدارك  حاولت  وليامز،  تعبير  وفق  واحد« 
السياسي  المسار  في  النسبي  إخفاقها 
بالسفر على وجه السرعة للقاء مسؤولي 
في  النفطية  المنشآت  وحــرس  النفط 
االتفاق  لنجاحات  استثمارًا  البريقة 
االقتصادي  المسار  لتفعيل  العسكري 
بعدما كلل اجتماعها باتفاق على تشكيل 
وحدة حماية مشتركة للمنشآت النفطية، 
وهي خطوة يمكن أن تساعد في الحفاظ 
على زيادة معدل إنتاج النفط في البالد.

بملف  االقتصادي  المسار  ويرتبط 

بالمسار  أيــضــًا  يتصل  ــو  وه الطاقة 
تشرف  فرعية  لجانًا  الذي حدد  العسكري 
في  المتواجدين  المرتزقة  سحب  على 
الطريق  وفتح  النفط  مناطق  نطاق 
أخرى  اجتماعات  تعقد  فيما  الساحلي، 
خالل أسبوعين للتشاور حول هذا الملف.

الوفاق  حكومة  لــقــوات  وبالنسبة 
بين  الرابط  الطريق  فتح  فإن  الوطني 
على  يتوقف  ومصراتة  سرت  مدينتي 
األلغام من سرت  ونزع  المرتزقة،  سحب 
تحرير  عمليات  غرفة  آمر  تصريح  وفق 
سرت الجفرة–إبراهيم بيت المال- الذي 
لم  ما  الطريق  تفتح  لن  قواته  إن  قال 
لشركة  التابعين  المرتزقة  سحب  يتم 
الجنجويد  ومرتزقة  الروسية،  »فاغنر« 

السودانيين، وإزالة األلغام.
العسكرية  اللجنة  أيام، توصلت  وقبل 
وقوات  الوفاق  حكومة  بين  المشتركة 
سرت  في  اجتماع  خالل  العامة  القيادة 

إلى اتفاق يقضي بفتح الطرق والممرات 
بين شرق ليبيا وغربها.

الروسية  المؤسسة  رئيس  وطلب 
ألكسندر  الــوطــنــيــة،  القيم  لحماية 
وليامز  ستيفاني  مــن  مالكيفيتش، 
مواطنين  سراح  إطالق  في  المساعدة 
روسيين، وأرسل رسالة مفتوحة إلى فائز 

السراج وفتحي باشاغا.
التي  الرسالة  في  الروس  يذكر  كما 
األوروبــي،  بورتر«  »يورو  موقع  نشرها 
الروسية  الخارجية  وزارة  فإن  األربعاء، 
نفوذها،  اســتــخــدام  فــي  الــحــق  »لــهــا 
قــرارات  ضد  النقض  حق  ذلك  في  بما 
ليبيا،  بشأن  الــدولــي  ــن  األم مجلس 
ترى  كما  ــروس«.  ال المواطنين  إلنقاذ 
ــراج  اإلف أن  الروسية  الخارجية  وزارة 
الستعادة  األساسي  الشرط  هو  عنهم 
ما  الوطني،  الوفاق  حكومة  مع  التعاون 
مهمًا  عنصرًا  الملف  هذا  تسوية  يشكل 
سحب  مطلب  مع  التعامل  مسألة  في 

المرتزقة، المعني هنا هو »فاغنر«.
على  مجددًا  الحديث  عاد  وبالموازاة 
للشرق  الحالي  األممي  المبعوث  تعيين 
مالدينوف،  نيكوالي  البلغاري  األوســط، 
المدعوم من أميركا كوسيط جديد لألمم 
أفريقيا عن  تخلي  بعد  ليبيا  في  المتحدة 
المنصب وبعد أكثر من ثمانية أشهر من 

االنقسامات في مجلس األمن.
»فرانس  لوكالة  دبلوماسي  ــال  وق
كشف  ــدم  ع طلب  األربــعــاء،  ــرس«،  بـ
هذا  تعطل  تعد  لم  أفريقيا  »إن  هويته: 
التعيين«. في حين توقع دبلوماسي آخر 
المنصب  في  رسميًا  مالدينوف  يعين  أن 
بعضها  تعيينات  »حــزمــة«  من  كجزء 

يتوالها أفارقة.
أنجز  وإن  والتفاوض  الحوار  مشوار 
وفق  طوياًل،  مازال  تونس،  في  أنجزه  ما 
وهي  األرض  على  القائمة  المعطيات 
والتصادم  الخالف  من  سنوات   10 نتاج 
الذي بلغ حد الحرب أكثر من مرة، ويبرز 
ستيفاني  تستطيع  هل  هنا:  الــســؤال 
ما  لتحقق عن بعد،  الحوار،  قيادة  وليامز 

تعذر تحقيقه عن قرب.
تفاصيل ص 3

•  ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، 9 نوفمبر 2020.     )الرئاسة التونسية(

تونس، طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

تالها  وما  فبراير   17 ثورة  استحوذت 
الرئيس  ــرات  ــذك م على  ــداث  أحـ مــن 
التي  أوباما  ــاراك  ب األسبق  األميركي 
حملت عنوان »أرض موعودة« في جزئها 
أوباما،  الرئيس  يستحضر  إذ  األول، 
ليبيا  في  العسكري  التدخل  مع  ذكرياته 
له في خوض  وبريطانيا  فرنسا  وتوريط 
الحرب. الملف الليبي جاء في سياق فصل 
يسمى  ما  حــول  المذكرات  في  كامل 
في  خصوصًا  العربي«،  »الربيع  ثــورات 
بذكريات  فيها  أوباما  يحتفظ  التي  ليبيا 
حين  العسكري،  التدخل  حــول  سيئة 
الرئيس  توريط  من  انزعاجه  عن  أعرب 
ساركوزي،  نيكوال  السابق،  الفرنسي 
ورئيس الوزراء البريطاني السابق، دافيد 
 ،2011 العام  التدخل  في  له  كاميرون، 
آنذاك  بايدن  جو  نائبه  ترديد  نقل  فيما 

حرب  فــي  الــدخــول  الجنون  »مــن  ــه  أن
إضافية«.

مذكرات أوباما تلخص، في نحو 800 
للواليات  الـ44  الرئيس  مسيرة  صفحة، 
المتحدة انطالقًا من طفولته ووصواًل إلى 
سنواته األربع األولى في البيت األبيض. 
وبشأن ليبيا، يظهر نيكوال ساركوزي في 
ذي  أوباما كطفل مضطرب  باراك  عيون 
اإلدالء  وقادر على  متقلب، وحيوي،  مزاج 

بتعليقات خالل خطاباته.
ساركوزي  أن  أوباما  بــاراك  ويتذكر 
فرنسا  في  شديدة  النتقادات  »تعرض 
حتى  تونس  في  علي  بن  نظام  لدعمه 
الشعب  قضية  اعتنق  وفجأة  النهاية، 
الدولي  التحالف  »إن  ــال:  وق الليبي«. 
الطائرات  واســتــحــوذت  ليبيا،  هاجم 
حين  في  الجوي،  المجال  على  األوروبية 

أكد ساركوزي أن أول طائرة تدخله كانت 
فرنسية«. ومع ذلك، يعترف باراك أوباما 
بنقطة إيجابية نادرة، مقدرًا دعم نيكوال 

ساركوزي لترشيحه في العام 2008.
 ،2016 العام  أوباما  صرح  أن  وسبق 
يضع  لم  عندما  خطأ  أسوأ  ارتكب  بأنه 
القذافي،  سقوط  بعد  ما  لمرحلة  خطة 
قائاًل في مقابلة تلفزيونية إن أسوأ خطأ 
ارتكبه »على األرجح كان عدم وضع خطة 
التدخل  بعد  ليبيا  في  الوضع  لمتابعة 
سقوط  ــى  إل أدى  الـــذي  الــعــســكــري«، 
القذافي ودخول ليبيا في وضع فوضوي.

لغة،  بـــ25  المذكرات  طرح  وينتظر 
يقرأه  صوتي  ككتاب  سيتاح  والحــقــًا 
تحديد  يتم  ولم  أوباما،  السابق  الرئيس 
من  واألخير  الثاني  الجزء  لطرح  موعد 

مذكرات أوباما.

معايير اختيار رئيس المجلس 
الرئاسي وصالحياته كانت 
أبرز تحديات ملتقى تونس

وليامز للمعرقلين: التفاعل 
مع التغيير وإال سيختفون كما 

انقرضت الديناصورات!

نجم »التحدي« السابق 
يطالب مسؤولي اتحاد

 الكرة بتقديم استقاالتهم

 »17 فبراير« في مذكرات أوباما: مخاوف بايدن.. واضطراب ساركوزي

< أوباما

 قرب انتهاء الخالفات على 
منصب املبعوث األممي

إنهاء  قرب  دبلوماسية  مصادر  رجحت 
بخصوص  األمن  مجلس  في  االنقسامات 

تخلى  بعدما  ليبيا  إلى  جديد  مبعوث  تسمية 
المتوقع  من  الذي  المنصب  عن  األفارقة 

البلغاري  الدبلوماسي  نصيب  من  يكون  أن 
أن  المصادر  وكشفت  مالدينوف.  نيكوالي 
في  التعيين،  هذا  تعطل  تعد  لم  »أفريقيا 

نيكوالي  يعين  أن  آخر  دبلوماسي  توقع  حين 
من  كجزء  المنصب  في  رسميًا  مالدينوف 
أفارقة،  يتوالها  بعضها  تعيينات  »حزمة« 

األربعاء.  أمس  برس«  »فرانس  وكالة  بحسب 
واشنطن  تحمست  الماضي  سبتمبر  أواخر  وفي 

عامًا،   48 العمر  من  البالغ  مالدينوف،  لتعيين 
الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث  منصب  في 

المنسق  مهمة  حاليًا  يشغل  الذي  ليبيا،  إلى 
في  السالم  لعملية  المتحدة  لألمم  الخاص 

ووقتها   2015 العام  منذ  األوسط  الشرق 
بمجلس  دائمين(  )غير  أعضاء  دول  تدخلت 

اثنين  واشنطن  رفض  عقب  تعيينه  لمنع  األمن 
وصول  وعرقلت  األفريقية،  الترشيحات  من 

رمطان  السابق  الجزائري  الخارجية  وزير 
حنا  السابقة  غانا  خارجية  ووزيرة  لعمامرة، 

المنصب. إلى  تيتة 

● إيمليا كالرك
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شعر الحكمة
واللـي يـظحكك ال تـبكـية *** وزيـده بـود و مــحـنه

واللـي يـكـرهـك ال تـزابيـة***راه الـصفا مـوش بالمنه
واللـي يـقرظك دوم غـالـيه***خـليك فـالـعرب خير منه

»آبل« تتعقب مستخدميها

أغنية »جيروزاليما« تحقق أكثر من
 230 مليون مشاهدة

هجمات إلكترونية ضد هجمات إلكترونية ضد 
شركات تصنع لقاح »كورونا«شركات تصنع لقاح »كورونا«

)تصوير: بدر طيب( ● غابة بلغرا بريف الجبل األخضر.        

وفاة املخرجة نيلي كابالن رمز وفاة املخرجة نيلي كابالن رمز 
»املوجة الجديدة«»املوجة الجديدة«

حصدت أغنية »جيروزاليما« إلى اآلن أكثر 
من 230 مليون مشاهدة على »يوتيوب« 

في خالل أقل من سنة، وعندما فرض الوباء 
قواعد تباعد اجتماعي، قربت أغنية بالزولو 
مستوحاة من أسلوب الغوسبل، األشخاص 
عبر مواقع التواصل، رافعة المعنويات حول 

العالم.
وحثت أنغامها الحماسية مئات األشخاص 

على نشر فيديوهات يرقصون فيها بفرح 
على طاقتها اإليجابية المستوحاة من 

الصلوات، على حد قول مؤلفيها، فإذا بصبي 
جنوب أفريقي يقفز عن األريكة منذ األنغام 

األولى ليتمايل على الموسيقى بحماسة، 
مثيرا ضحك والدته التي تصوره. وها هي 
مجموعة من حراس الغابات، من البيض 

والسود، يرتدون جميعا لباس العمل المؤلف 
من قميص وسروال قصير بيج، يرقصون 

بخطوات متقنة على »جيروزاليما« في محمية 
للحيوانات في جنوب أفريقيا.

وأثارت األغنية الحماسة في نفوس 
الكثيرين حول العالم الذين اهتزوا على 
أنغامها، من ممرضين أمام مستشفاهم 

وعمال منجم حول شاحنتهم ومدعوين في 
مطعم، إلى الرئيس الجنوب أفريقي سيريل 
رامافوزا، الذي دعا مواطنيه إلى المشاركة 

في »تحدي جيروزاليما« بمناسبة يوم عطلة 
رسمية في سبتمبر، وأقر منسق األسطوانات 

الجنوب أفريقي ماستر كاي جي، الذي ألف 
وسجل هذه األغنية مع المغنية نومسيبو 

زيكودي بأن »التفاعل كان مذهال بالفعل«.

كلمة1000

ضد  إنفاذ  قرار  اتخاذ  من  األوروبيون  البيانات  حماية  منظمو  اقترب 
2019، وذلك  اختراق »تويتر«، الذي كشفت عنه الشركة علنا في العام 
دعم  على  األوروبي  االتحاد  في  البيانات  مراقبي  غالبية  وافقت  أن  بعد 
مسودة للتسوية قدمتها في وقت سابق لجنة حماية البيانات األيرلندية.

 Protect( تغريداتك«  »احم  ميزة  في  الخطأ  عن  »تويتر«  وكشفت 
بعض  »إن  وقتئذ:  قائلة  الماضي،  العام  بداية  في   )your tweets
مستخدمي أندرويد، الذين فعلوا الميزة لجعل تغريداتهم غير عامة، ربما 
اخترقت بياناتهم منذ العام 2014، وفي غضون ذلك، دخل نظام حماية 
البيانات الجديد حيز التنفيذ في االتحاد األوروبي في شهر مايو 2018، 
مما يعني أن خرق 2014-2019 يندرج تحت الئحة حماية البيانات العامة 

لالتحاد األوروبي«.
المشرفة  الرئيسية  السلطة  األيرلندية  البيانات  حماية  لجنة  وتعد 
أن  تعني  ألعمالها  للحدود  العابرة  الطبيعة  ولكن  »تويتر«،  قضية  على 
وقدرة  مصلحة  لها  األوروبي  االتحاد  في  البيانات  حماية  وكاالت  جميع 
وأثيرت  المسودة.  على  ومنطقية«  صلة  »ذات  اعتراضات  تقديم  على 
االعتراضات على مسودة قرار لجنة حماية البيانات األيرلندية على النحو 

الواجب خالل الصيف، مما أدى إلى بدء عملية لتسوية المنازعات للقضايا 
العابرة للحدود المنصوص عليها في الالئحة العامة لحماية البيانات.

البيانات األوروبي، وهو هيئة تساعد في تنسيق  وقال مجلس حماية 
النشاط التنظيمي لعموم االتحاد األوروبي، إنه اعتمد أول قرار بموجب 
مشرفي  مجموعة  بين  الخالف  لتسوية  آلية  إلى  إشارة  في   ،65 المادة 
البيانات في االتحاد األوروبي. وهذا يعني أن األغلبية من ثلثي سلطات 

حماية البيانات في االتحاد األوروبي على األقل قد دعمت التسوية.
وقال مجلس حماية البيانات األوروبي في بيان: »في 9 نوفمبر 2020، 
رسميا  وسيبلغه  الملزم،  قراره  األوروبي  البيانات  حماية  مجلس  اعتمد 

قريبا إلى السلطة اإلشرافية األيرلندية«.
وأضاف المجلس: »يتعين على السلطة اإلشرافية األيرلندية أن تتبنى 
قرارها النهائي على أساس قرار مجلس حماية البيانات األوروبي، والذي 
أقصاه  له، وفي موعد  تأخير ال داعي  المراقب، دون  إلى  سيتم توجيهه 
شهر واحد بعد إخطار مجلس حماية البيانات األوروبي بقرارها، ولم يجر 
حتى  الغرامة-  -مثل  »تويتر«  يواجهها  قد  عقوبات  أي  تفاصيل  تأكيد 

اآلن، لكن نهاية العملية تلوح اآلن في األفق.

في  شركات  ممثلي  مع  »فيسبوك«  سيطلق 
فرنسا أدوات لمساعدة صغار التجار في هذا البلد 
على اتخاذ التحول إلى التداول الرقمي ومقاومة 
أعلنت السبت  تداعيات األزمة الصحية، وفق ما 
الفرنسية  الشركات  واتحاد  االجتماعية  الشبكة 
بيان  في  وجاء  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة 
تبلغ  الذين  الفرنسيين  من   %  82« مشترك: 
أعمارهم 16 عاما وما فوق يشترون عبر اإلنترنت، 
في حين أن 15 % فقط من الشركات الفرنسية 
العنكبوتية«،  الشبكة  عبر  تبيع  جدا  الصغيرة 
هذه  تقليص  أجل  ومن  برس«.  »فرانس  وفق 
الفجوة، أنشأ »فيسبوك« واالتحاد نظاما يتضمن 
خصوصا برنامجا من 25 جلسة تدريبية مجانية 
مدة كل واحدة منها 30 دقيقة »للتحول بشكل 
التجار  وسيتمكن  الرقمية«،  الحلول  إلى  عاجل 
الجديدة هذه  البيع  قنوات  الراغبون في تطوير 
الحلول  حول  الخبراء  على  األسئلة  طرح  من 
الرقمية المختلفة في مساحة مخصصة للمناقشة 
عبر اإلنترنت »أثناء التدريب وبعده«، وفق الشبكة 

االجتماعية واتحاد الشركات.
عبر  أدوات  أيضا  »فيسبوك«  سيوفر  كذلك 
اتصاالتهم  لتسهيل  خصوصا  للتجار  اإلنترنت 
هذا  ويسعى  نشطون،  بأنهم  زبائنهم  وإخطار 
البرنامج »للوصول إلى مليوني« شركة صغيرة 

ومتوسطة الحجم و»المستخدمين الفرنسيين«.

السيارات  صانع  اليابانية،  الحكومة  منحت 
سيارات  بيع  على  الموافقة  »هوندا«  العمالق 
ذاتية القيادة من المستوى الثالث في اليابان، 
العالم،  في  نوعها  من  األولى  الخطوة  وهي 
وقالت »هوندا« إنها تعتزم قبل مارس المقبل 
القيادة  على  القادرة  السيارات  هذه  طرح 
على  المرورية  االزدحامات  فقط خالل  الذاتية 

الطرق السريعة، بحسب »فرانس برس«.
القيادة  ذاتية  السيارات  تصنيف  ويجري 
على مقياس من صفر إلى خمسة، والمستوى 
الخامس يشير إلى االستقاللية التامة للسيارة 
في  »هوندا«  ولفتت  بالقيادة.  التحكم  في 
وافقت  الذي  النوع«  »تصنيف  أن  إلى  بيان 
اليابانية األربعاء »يمكن نظام  عليه الحكومة 
دون  السيارة  قيادة  تولي  من  اآللي  القيادة 
تدخل من السائق في ظل ظروف معينة، مثل 
مروري  ازدحام  في  عالقة  السيارة  تكون  أن 
على طريق سريع«، وأضافت »تخطط )هوندا( 
إلطالق بيع )هوندا لدجيند( المجهزة بمعدات 
عليها  الموافقة  تمت  التي  الذاتية  القيادة 
قبل  االزدحامات(  خالل  اآللية  )القيادة  حديثا 

انتهاء السنة المالية الحالية«.

»فيسبوك« يسعى ملساعدة 
الشركات الصغيرة

اليابان تمنح أول موافقة في العالم 
لبيع سيارات ذاتية القيادة

»#هل_ترضى_تتزوج_طبيبة« يثير الجدل 
أثار هاشتاج »#هل_ترضى_تتزوج_طبيبة« 

الجدل في صفحات التواصل االجتماعي السعودية، 
وبين داعم ورافض تنوعت تغريدات مستخدمي 

موقع التواصل االجتماعي على هذا الهاشتاغ. عدد 
كبير من التعليقات حمل في طياته دعما للطبيبات 

بكلمات طيبة وإظهار مدى التفاخر بهن، وانتقد 
مغرد إطالق مثل هذا الهاشتاغ قائال: »هاشتاغ 

يدل على عقلية صاحبه.. الطبيبة بشر مثلنا 
ووظيفتها ال تختلف عن المعلم، فهي من أشرف 

المهن حتى وإن كانت مواعيد عملها تبعدها عن 
أسرتها، فلها كل التقدير واالحترام«.

في الجهة األخرى انتقد بعض المغردين عمل 
النساء بالطب وأقروا برفضهم الزواج منهن، ومن 

بين هذه التعليقات فهد الذي قال: »إذا دكتورة في 
قسم نسائي وال يدخل عليها إال نساء فقط أوافق«، 

وعلق آخر: »ال.. مستحيل أتزوج طبيبة«.

في  العمالقة  »أمازون«  مجموعة  األوروبية  المفوضية  اتهمت 
يزيد  ما  األوروبية،  المنافسة  قوانين  بانتهاك  اإللكترونية  التجارة 
الضغط الدولي على المنصات المتهمة باستغالل نفوذها الواسع في 
تستفيد  األميركية  المجموعة  أن  األوروبي  االتحاد  ويعتبر  األسواق، 
يستخدمون  مستقلين  تجزئة  باعة  من  تستقيها  التي  البيانات  من 
 2019 يوليو  في  الموضوع  هذا  في  معمقا  تحقيقا  وفتح  موقعها. 
المفوضة األوروبية لشؤون  إلى إطالق هذه االدعاءات. وقالت  قادته 

صحفي:  مؤتمر  خالل  فيستاغر،  ماغريته  المنافسة، 
موقعها  أمازون  استغلت  أولية،  خالصات  »بحسب 
المهيمن كمنصة تجارية في فرنسا وألمانيا«، أكبر 
سوقين لها في أوروبا، وتتولى الشركة األميركية 
وظيفة مزدوجة، إذ إنها تبيع مباشرة منتجاتها عبر 
موقعها اإللكتروني كما توفر لباعة مستقلين، هي 

يطرحون  تجارية  منصة  معهم،  منافسة  موقع  في 
من خاللها منتجاتهم على المستهلكين، ويتيح ذلك لـ»أمازون« على 
سبيل المثال تركيز عروضها على المنتجات التي تحقق أعلى المبيعات 
في الفئات المختلفة، أو تعديل أسعارها. وأعلنت المفوضية األوروبية 
أيضا، فتح »تحقيق معمق« ثان يستهدف المنصة لالشتباه بتقديمها 
منصتها  في  الباعة  مع  أو  »أمازون«  عروض  مع  تفضيلية  معاملة 
التجارية الذين يستعينون بخدمة التوصيل الخاصة بها، وتتناول هذه 
الشبهات خصوصا نظام »أمازون برايم« الذي يتيح لمشتركيه، وهم 

غالبا من الزبائن الدائمين على المنصة، اإلفادة من امتيازات ال تتوافر 
إجماال بالتساوي لعموم الباعة على المنصة.

الخالصات.  هذه  معارضتها  إعالن  إلى  سارعت  »أمازون«  أن  غير 
وقالت الشركة في بيان: »نحن ال نوافق مع االدعاءات األولية الصادرة 
من  للتأكد  جهدنا  قصارى  بذل  وسنواصل  األوروبية  المفوضية  عن 
تستحوذ  أنها  »أمازون«  وأكدت  لديها«،  للوقائع  دقيق  فهم  حصول 
إلى  الفتة  العالم،  في  بالتجزئة  البيع  سوق  من   %  1 من  أقل  على 
وجود »منافسين أقوى في كل البلدان« حيث تعمل 
»ال  المجموعة:  وأضافت  األميركية،  المجموعة 
الصغيرة  الشركات  على  حريصة  شركة  أي  يوجد 
منذ  أمازون  فعلت  كما  لدعمها  جهودا  بذلت  أو 
شركة  ألف   150 أن  إلى  مشيرة  عاما«،  عشرين 
»مئات  يوفر  ما  منتجاتها،  لبيع  منصتها  تستخدم 
أي  األوروبية  المفوضية  تعط  ولم  الوظائف«.  آالف 
تكهنات بشأن النتيجة المتوقعة لهذين التحقيقين، فيما ال يزال أمام 
المجموعة األميركية العمالقة فرصة لتقديم حججها، غير أن العقوبات 
التي فرضتها المفوضية في حاالت مشابهة قد تصل إلى 10 % من 
تواجه  وقت  في  األوروبية  المفوضية  إعالن  ويأتي  األعمال،  رقم 
الصحية  األزمة  من  إفادتها  خلفية  على  متزايدة  انتقادات  »أمازون« 
التي أرغمت متاجر عدة على اإلغالق في ظل تحقيق مستويات قياسية 

في عمليات التجارة اإللكترونية.

اتهام »أمازون« بانتهاك قوانني املنافسة باالتحاد األوروبي

»تويتر« قد تواجه عقوبة أوروبية ألول مرة

CINEMA
CINEMA

تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى ضد »آبل« في ألمانيا وإسبانيا، على خلفية استخدام 
المعروف  الرمز  وهذا  المستخدمين،  سلوك  متابعة  يتيح  الذكية  هواتفها  في  للتعقب  رمز 
بـ»آي دي إف إيه« )رمز التعريف للمروجين( تستخدمه »آبل« في هواتفها »من دون علم 
إليها  المشار  بيزنيس«  يور  أوف  »نون  منظمة  أفادت  ما  وفق  موافقته«،  أو  المستخدم 
بـ»نويب«، حسب »فرانس برس«. ويعد »آي دي إف إيه« »متعقبا« يتقفى المستخدم خالل 
تصفح اإلنترنت على هاتفه، ويوفر رمزا فريدا في وسع المروجين استهدافه من دون معرفة 

هوية الشخص.
وأوضحت منظمة »نويب« النمساوية غير الحكومية المعنية 
لوحة  مع  الحال  »كما  اإلنترنت:  على  الخصوصية  بحماية 
الفريدة  السلسلة  هذه  تسمح  السيارة،  تسجيل 
بالكشف  ثالثة  وألطراف  آلبل  والرموز  األرقام  من 
وحتى  التطبيقات،  خالل  من  المستخدمين  عن 
واألجهزة  اإلنترنت  على  السلوك  أنماط  بربط 
المحامي  روسيتي،  ستيفانو  وأكد  المحمولة«. 
»نويب«  لدى  الخصوصية  حماية  في  المتخصص 
الحياة  األوروبي بشأن  للتشريع  فادح  »انتهاك  أنه 
وظائف  تعتمد  »آبل  أن  إلى  اإلشارة  مع  الخاصة«، 
لحجب ملفات تعريف االرتباط )كوكيز( من متصفحها، 

لكنها تستخدم في المقابل رموزا مماثلة في هواتفها«.

غيب الموت، عن 89 عامًا، المخرجة والكاتبة 
النسوية الفرنسية نيلي كابالن التي كانت تعتبر 
رمزا لـ»الموجة الجديدة«، ومن أبرز أفالمها »ال 
فيانسيه دو بيرات« )1969( الخميس الماضي، 

في مستشفى بجنيف، بحسب ما أفاد قريبون منها، 
وقال فرنسوا مارتينيه، الذي أجرى مقابالت معها 

على مدى سنوات لمجلة »لي كاييه دو سينما«، إنها 
رافقت شريك حياتها الممثل والمنتج الفرنسي كلود 

ماكوفسكي إلى جنيف، حيث توفي في أغسطس 
الفائت بمرض باركنسون، ومكثت كابالن مذاك في 

مأوى لكبار السن، حيث أصيبت بفيروس »كورونا« 
الذي أدى إلى وفاتها.

نيلي كابالن المتحدرة من عائلة روسية، 
والمولودة في بوينوس آيرس، كانت وصلت إلى 

فرنسا وهي في الثانية والعشرين، وبدأت مسيرتها 

السينمائية مع المخرج أبيل غانس الذي بقيت 
تتعاون معه نحو عشر سنوات، أحبت كابالن األدب 

وخصوصا الشعر، وارتبطت عاطفيا بعدد من الكتاب 
من بينهم فيليب سوبو وأندريه بروتون. وكانت لها 

كتابات إباحية تعرضت للرقابة.
واشتهرت كابالن بفيلم »ال فيانسيه دو بيرات« 

)خطيبة القرصان( الذي اختير ضمن األفالم المؤهلة 
للمشاركة في مهرجان »البندقية السينمائي« في 

العام 1969، وأدت الدور الرئيسي فيه الممثلة 
برناديت الفون، ومن األفالم األخرى التي أخرجتها 

»بابا لي بتي باتو» )1971( و»نيا« )1976( و»شارل 
إيه لوسي« )1979( و»بات دو فولور« )1985( 

و»بليزير دامور« )1990(، إضافة إلى أفالم وثائقية 
عن عدد من الفنانين والمشاهير، من بينهم فيكتور 

هوغو وبابلو بيكاسو وسواهما.

شن قراصنة من روسيا وكوريا الشمالية هجمات إلكترونية، على عدد من شركات تعكف على صناعة لقاح 
مضاد لفيروس »كورونا المستجد«، وفق ما أعلنت »مايكروسوفت«، السبت، وذكرت شركة »مايكروسوفت« 
إلى  إضافة  اللقاحات،  أبحاث  أدوية ومراكز مختصة في  استهدفت سبع شركات  اإللكترونية  »الهجمات  أن 
باحثين في الواليات المتحدة وكندا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية«. وقالت »مايكروسوفت« في مدونة 
هي  المستهدفة  الشركات  من  العظمى  »الغالبية  بيرت:  توم  العمالء  ألمن  الشركة  رئيس  نائب  كتبها 

السريرية«، وفق »سكاي  التجارب  الذين يمرون بمراحل مختلفة من  اللقاحات  من صانعي 
نيوز عربية«، وتحفظت المدونة على أسماء الشركات المستهدفة، كما لم تقدم أي 

لكن  اختراقها،  تم  أو  القراصنة  سرقها  تكون  قد  التي  المعلومات  بشأن  تفاصيل 
وعرضت  حصل،  بما  المعنية  المؤسسات  أبلغت  إنها  قالت  »مايكروسوفت« 
الهجمات  غالبية  وقف  تم  فقد  األميركية،  الشركة  وبحسب  المساعدة.  عليهم 
اإللكترونية، من خالل إجراءات الحماية األمنية الخاصة بها، واستخدم القراصنة 
تسجيل  بيانات  سرقة  محاولة  بينها  من  الهجمات،  لتنفيذ  مختلفة  أساليب 

بأنهم  التظاهر  عبر  »التصيد«  خالل  من  أو  الحساسة،  المعلومات  إلى  الدخول 
باحثون عن وظائف أو ممثلون عن منظمة الصحة العالمية.
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ملتقى تونس.. خارطة طريق ومزيد من اجلدل

3 وثائق.. وموعد لالنتخابات.. ومطالب أميركية من روسيا وتركيا
في  الليبي  السياسي  الحوار  لملتقى  األولى  الجولة  تحقق  لم 
ملفات  عدة  بقاء  مع  الليبية،  لألزمة  حاسمًا  اختراقًا  تونس 
معلقة إلى جولة أخرى مقررة خالل أيام وبرعاية أممية أيضًا، 
إال أن محللين اعتبروا أن مخرجات المؤتمر كانت مرضية في 
جاء  التي  االتفاقات  وهي  األزمة،  أطراف  بين  التباينات  ضوء 
في مقدمتها التوافق على خارطة الطريق للمرحلة االنتقالية 
وتحديد موعد إجراء انتخابات عامة في ليبيا في 24 ديسمبر 
الترشح،  ومعايير  االختصاصات  وثيقة  على  واالتفاق   ،2021
األمر الذي جعل ردود الفعل الدولية تزاوج بين الترحيب ووضع 

األطراف الليبية أمام مسؤوليتها إلنهاء األزمة.
المشاركين  بعض  إن  قالت  المؤتمر  في  شاركت  مصادر 
في ملتقى تونس شعروا بأن جولة المحادثات التي اقترحتها 
بعثة األمم المتحدة الخاصة في ليبيا ال تمثل التنوع السياسي 
المختلفة  المؤتمرات  نجاح  أمام  متكررة  عقبة  وهي  الليبي، 
بشأن ليبيا التي عقدت منذ 2011. وكشفوا أن جلسات الحوار 
شهدت منذ بدايتها خالفات حول عدة مسائل وآخرها معايير 
وكذلك  واألعضاء  الحكومة  رئيس  لمنصب  الترشح  وآليات 

الرئاسي وأعضائه.
إحجام  بسبب  النقاشات  تعثرت  فقد  المصادر،  وحسب 
ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  ممثل  بأعمال  القائمة 
 45 قبل  من  المدعوم  السيناريو  قبول  عن  وليامز،  ستيفاني 
رئيس  يتولى  أن  على  نص  الذي  المشاركين،  األعضاء  من 
مجلس النواب عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي إلى جانب 
ممثلين اثنين من الجنوب وآخر من الغرب، وبالموازاة سيتولى 
قيادة الجهاز التنفيذي فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض، 
وهذا المشروع الذي بدا مفروضًا على المشاركين اآلخرين أدى 
إلى طريق مسدود في محادثات تونس، التي انتهت »بصياح« 

وفق تعبير جريدة »جون أفريك« الفرنسية.
اإلخفاق في حسم ملف الحكومة والمجلس الرئاسي لم يمنع 
البعثة األممية من النظر إلى ما اعتبرته »إنجازات الملتقى«، 
عبر  ستتواصل  التي  »المناقشات  ملعب  في  الكرة  وألقت 
اإلنترنت في 23 نوفمبر الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق حول 

الرئاسي«. وقالت رئيسة  معايير االختيار للحكومة والمجلس 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا باإلنابة، ستيفاني وليامز، 
إلى  »توصلوا  ليبيا  أنحاء  مختلف  من  القادمين  الممثلين  إن 
خارطة طريق مبدئية إلنهاء الفترة االنتقالية وتنظيم انتخابات 

رئاسية وبرلمانية حرة، نزيهة، شاملة، وذات مصداقية«.

في  المناقشات  تتواصل  أن  المقرر  من  السياق،  هذا  وفي 
األسابيع المقبلة عبر اإلنترنت حول إصالح السلطة التنفيذية 
وحول الدستور، كما تقرر عقد اجتماع للملتقى عبر اإلنترنت 
في 23 نوفمبر بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير االختيار 

للمجلس الرئاسي بعد إصالحه، ومنصب رئيس الوزراء.

ردود  خرجت  فقد  الملتقى،  نتائج  حول  الجدل  هذا  ومع 
الفعل لتعكس الرغبة في البناء على ما تحقق، إذ أثنت السفارة 
والمستمرة  المخلصة  الجهود  »على  بيان  في  األميركية، 
سعيهم  في  الليبي  السياسي  الحوار  منتدى  في  للمشاركين 
وتقديم  الحوكمة  تحسين  كيفية  حول  اآلراء  في  توافق  إلى 
تحركات  تواكب مع  ما  االنتخابات«، وهو  قبل هذه  الخدمات 
إذ  األبيض،  بالبيت  المعدودة  أيامها  في  األميركية  اإلدارة 
أنه تباحث مع  الخارجية األميركي، مايك بومبيو،  كشف وزير 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس حول ما تقوم 
به تركيا في ليبيا وأفعالها في شرق البحر المتوسط، مطالبًا 
الدول األوروبية بالعمل مع واشنطن إلقناع إردوغان بأن مثل 

هذه األعمال ليست في مصلحة شعبه.
وجدد الوزير األميركي تأكيد موقف بالده بأن »تدويل هذه 
المعنية، لذلك طالبنا كل  الدول  الصراعات مؤذٍ ويضر بكل 
الدول بوقف تدخلها في ليبيا، سواء أكانت روسيا أم تركيا أم 

سواهما«.
طرف  التقطت  برلين،  لجولة  السابق  الراعي  ألمانيا، 
الخيط اإليجابي في االتفاق على موعد االنتخابات والشروط 
واعتبرته  االنتقالية  الحكومة  بعمل  الخاصة  اإلطــاريــة 
لكن  واالستقرار«.  السالم  طريق  على  أخرى  بارزة  »عالمة 
المهم  »من  أنه  اعتبر  ماس  هايكو  األلماني  الخارجية  وزير 
بسرعة«،  الجديدة  الحكومة  المناصب  شغل  يتم  أن  اآلن 
الحوار«.  ملتقى  نتائج  قبول  إلى  النزاع  أطراف  »جميع  ودعا 
الملتقى  مقررات  فقد وصفت  االيطالية،  الخارجية  وزارة  أما 
يزال  »ال  أنه:  بيان  في  رأت  لكنها  اإليجابي«،  بـ»التطور 
مسار إنجاح االنتقال )السياسي( الليبي طوياًل وشاقًا«، وهو 
التوقع الذي يثير مخاوف المحللين من أن تتحول نتائج هذا 
الملتقى إلى حبر على ورق في ظل مفاجآت قد تحملها جعبة 

والدوليين. اإلقليميين  وداعميهم  المتنازعة  األطراف 

تونس - عواصم - الوسط

)الرئاسة التونسية( < ملتقى تونس 9 نوفمبر 2020        

خارطة الطريق تهدف إلى انتخابات رئاسية 
وبرملانية تمهيدًا للحل الشامل

لـ»المرحلة  الطريق  خارطة  نص  نشر  »الوسط«  تعيد 
التمهيدية للحل الشامل« التي صدرت عن ملتقى الحوار 
السياسي الليبي بتونس في التاسع من نوفمبر 2020، 
وفيما يلي نصها وفق موقع بعثة األمم المتحدة للدعم 

في ليبيا:
رقم »2510« لسنة  األمن  قرار مجلس  إلى  استنادًا 
2020 بالمصادقة على نتائج مؤتمر برلين المنعقد في 
يناير 2020، الذي دعا إلى إنشاء مجلس رئاسي وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية واحدة وفعالة بما يمهد الطريق 
إلنهاء الفترة االنتقالية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية 
االتفاق  من  وانطالقًا  مصداقية؛  ذات  ونزيهة  حرة 
السياسي الليبي كإطار عام للحل السياسي، ومن اإلعالن 
الدستوري وتعديالته، وبناء على المادة 64 من االتفاق 
السياسي الليبي؛ وتلبية للمطالب الشعبية المعبر عنها 
فئات  شملت  التي  الموسعة  التشاورية  اللقاءات  في 
متعددة من المجتمع الليبي ومختلف األطراف السياسية .

الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  مــداوالت  انطلقت 
بتونس في التاسع من نوفمبر 2020 تحت إشراف البعثة 
األممية، اتفق المجتمعون بعد مشاورات إيجابية تخللت 
معالجة  على  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  مداوالت 
العملية  استئناف  عبر  الحالي  السياسي  االنسداد  حالة 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  لعقد  الرامية  السياسية 
في أقرب موعد ممكن، مع ما تقتضيه ضرورة اإلعداد 
الجدي والكافي، وتوحيد المؤسسات، وتوفير الخدمات 
األساسية للمواطنين. وتسمى هذه العملية السياسية 
معالمها  وأحد  الشامل«،  للحل  التمهيدية  بـ»المرحلة 

خارطة الطريق على النحو الوارد في المواد التالية:
المادة األولى: أهداف خارطة الطريق

تعزيز  هو  التمهيدية  للمرحلة  األسمى  الهدف   .1
الشرعية السياسية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية على 

أساس دستوري.
الشروط  لتوفير  تنفيذية جديدة  2. تشكيل سلطة 
الالزمة، والظروف المواتية إلجراء االنتخابات عبر معالجة 

القضايا التالية:
األراضي  كامل  على  الوطنية  السيادة  . 1. بسط   2

الليبية، وإنهاء الوجود األجنبي.
2 . 2 . توفير األمن للمواطن، وإنهاء حالة النزاعات 

المسلحة.
القرار  وتحرير  الــدولــة،  مؤسسات  توحيد   .3  .  2
معنوي  تأثير  أو  مادي  إكراه  أي  من  الوطني  السيادي 

داخلي أو خارجي.
2 . 4. تحسين الخدمات واألداء االقتصادي، وتطوير 
عمل مؤسسات الدولة واإلدارة الرشيدة للموارد العامة.

المحلية والبلديات من  المؤسسات  . تمكين   5 .  2
ممارسة مهامها.

2 . 6. مكافحة الفساد وإهدار المال العام.
2 . 7. حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها.

2 . 8 . معالجة مسألة األرقام اإلدارية بما يتوافق مع 
الدولية  النافذة والعهود والمواثيق  الليبية  التشريعات 

المصادق عليها من قبل الدولة.
إلى  تستند  شاملة  وطنية  مصالحة  إطالق   .9  .  2
والتسامح  العفو  ثقافة  ونشر  االنتقالية  العدالة  مبادئ 

بالموازاة مع تقصي الحقائق وجبر الضرر.
المادة الثانية: المبادئ الحاكمة لخارطة الطريق

الواردة  الحاكمة  الطريق بالمبادئ  1. تتقيد خارطة 
في االتفاق السياسي الليبي.

2. تؤكد خارطة الطريق على المساواة الكاملة بين 
والواجبات  الحقوق  في  والمواطنات  المواطنين  جميع 
الدستوري  اإلعالن  وفق  وذلك  المواطنة،  ومسؤوليات 
ليبيا،  دولة  عليها  صادقت  التي  الدولية  والمواثيق 
وعلى كافة السلطات أن تعمل على حماية هذه الحقوق 

والواجبات.
للوسائل  االحتكام  على  الطريق  خارطة  تؤكد   .3
ورفض  السياسي،  التنافس  إدارة  في  الديمقراطية 
اللجوء إلى العنف، وقبول الجميع بمبدأ التداول السلمي 
في  والشفافية  النزاهة  بقواعد  وااللــتــزام  للسلطة، 

االنتخابات، واإلقرار بنتائجها.
لالنتخابات  للوصول  الزمني  اإلطار  الثالثة:  المادة 

العامة:
للحل  التمهيدية  للمرحلة  الزمنية  المدة  تبدأ   .1
الشامل اعتبارًا من اإلعالن عن مخرجات ملتقى الحوار 

السياسي الليبي المنعقد بتونس شهر نوفمبر 2020.
الشامل«  للحل  التمهيدية  »المرحلة  تنتهي   .2
أن  على  أقصى  كحد  شهرًا   )18( عشر  ثمانية  خالل 
االستحقاق  وبرلمانية–وفق  رئاسية  انتخابات  تجرى 
الدستوري- يوم 24 ديسمبر 2021. 3. يتولي ملتقى 

الحوار السياسي الليبي متابعة التقدم في قضايا المرحلة 
التمهيدية حسب المواعيد المحددة.

الطريق  لخارطة  الحاكمة  القواعد  الرابعة:  المادة 
ومواعيدها:

والقرارات،  الطريق،  خارطة  على تطبيق  المسؤولية 
بين جميع  تضامنية  الالزمة هي مسؤولية  واإلجراءات 
مؤسسات الدولة واألطراف السياسية، وال يجوز التعامل 
االنتقائي مع نصوص التشريعات لتعطيل التقدم فيها، 
التمهيدية وفق  للمرحلة  الطريق  ويتم تطبيق خارطة 

القواعد والمواعيد اآلتية:
بالعملية  الخاص  والقانوني  الدستوري  اإلطــار  أ( 

االنتخابية:
الدستورية  بالعملية  المعنية  المؤسسات  تلتزم   .1
الدستوري  إنجاز االستحقاق  إلى  الوصول  باالتفاق على 
بدء  تاريخ  من  يومًا   )60( الستين  تتجاوز  ال  فترة  في 

المرحلة التمهيدية.
2. يقوم ملتقى الحوار السياسي الليبي بتشكيل لجنة 
الدستوري،  االستحقاق  إنجاز  في  التقدم  تتابع  قانونية 
اللجنة  تركيبة  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  ويحدد 

القانونية ومهامها.
3. يعود لملتقى الحوار السياسي الليبي البت في إنجاز 
إلنجاز  الضرورية  والتشريعات  الدستوري،  االستحقاق 
االنتخابات في حال انقضت المهلة المحددة في الفقرة 

األولى من هذه المادة دون تحقق النتيجة المطلوبة.
بالعملية  العالقة  وذات  السيادية  المؤسسات  ب( 

االنتخابية:
المالي  الدعم  بتقديم  التنفيذية  السلطة  تلتزم   .4
اآلني، وتوفير الشروط اإلدارية والمالية واألمنية الالزمة 
للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، ومؤسسات الدولة 
تأدية  من  لتتمكن  االنتخابية،  بالعملية  العالقة  ذات 

مهامها على أفضل وجه ممكن.
النواب  مجلس  بين  اتفاق  إلــى  التوصل  يتم   .5
والمجلس األعلى للدولة على شاغلي المناصب القيادية 
للوظائف السياحية المنصوص عليها في المادة 15 من 
االتفاق السياسي الليبي خالل فترة ال تتجاوز الستين )60( 
يومًا من بدء المرحلة التمهيدية. ويحترم المجلسان في 
وقواعد  القضائية،  للسلطة  التام  االستقالل  اتفاقهما 
االختيار الخاصة بها وفقًا للتشريعات النافذة والمعايير 

الدولية الستقالل الشلطة القضائية.
ج( االلتزامات والمواعيد

الوفاء  على  الــدولــة  مؤسسات  كافة  تعمل   .6
عن  المقررة، وهي مسؤولة  المواعيد  وفق  بالتزاماتها 
أعمالها أمام الشعب الليبي، ويتابع عملها ملتقى الحوار 

السياسي الليبي.
في  المطلوبة  الــقــرارات  ــدار  إص تعثر  حال  في   .7
الحوار  البث فيها إلى ملتقى  المواعيد المحددة؛ يؤول 

السياسي الليبي.
8. يجتمع ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل دوري 
بتيسير  اجتماعاته  وتكون  التمهيدية،  المرحلة  خالل 

ودعم من البعثة األممية.
السياسي  الحوار  ملتقى  يلتئم  الضرورة،  حالة  في 
من  عضوًا  وعشرين  خمسة  اقتراح  على  بناء  الليبي 

أعضائه أو بدعوة من البعثة األممية.
خالل  التنفيذية  السلطة  هيكلية  الخامسة:  المادة 

المرحلة التمهيدية:
1. تتكون السلطة التنفيذية من المجلس الرئاسي 
الحوار  ملتقى  ويتولى  الوطنية،  الوحدة  وحكومة 

السياسي الليبي تحديد اختصاصاتهما.
2. يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وفقًا 

للتوازن الجغرافي )األقاليم الثالثة(.
3. تتألف حكومة الوحدة الوطنية من رئيس الحكومة 

ونائبيه وعدد من الوزراء.
حكومة  ورئاسة  الرئاسي  المجلس  اختيار  يتم   .4
الحوار  يتوافق عليها ملتقى  آلية  الوطنية وفق  الوحدة 

السياسي الليبي.
5. يتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي تحديد آلية 

اتخاذ القرار داخل المجلس الرئاسي.
6. يراعى في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الكفاءة، 
والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، 
الثقافية، مع أهمية تمثيل  المكونات  وضمان مشاركة 
حقيقي للمرأة والشباب مع مراعاة أال يقل تمثيل النساء 
الحكومة  في  القيادية  المناصب  من   %  30 نسبة  عن 

الوزراء أو الوكالء.
للحكومة،  الثقة  منح  تاريخ  من  مباشرة  تنتقل   .7
ودون إجراءات أخرى، صالحيات السلطة التنفيذية كاملة 
الوطنية،  الوحدة  الجديد، ولحكومة  الرئاسي  للمجلس 

وفق االختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي 
التنفيذية  السلطات  جميع  حينه  في  وتنتهي  الليبي، 

القائمة.
خالل  التنفيذية  السلطة  أولويات  السادسة:  المادة 

المرحلة التمهيدية:
1. تتولى السلطة التنفيذية إنجاز اإلجراءات اإلدارية 
والمالية واألمنية الضرورية إلنجاح االستحقاق االنتخابي 
من خالل إجراءات بناء الثقة، ومن بينها تأهيل وترشيد 
النسيج  تماسك  على  يحافظ  بما  اإلعالمي  المشهد 

االجتماعي الوطني ويخلق تهدئة شاملة.
الوطنية  المصالحة  مسار  في  االنطالق  يتم   .2
التنفيذية  الجهات  على  التوافق  بمجرد  واالجتماعية 
بإنهاء  ابتداًء  وذلك  المختلفة،  النزاعات  آثار  لمعالجة 
ظاهرتي القبض واالحتجاز التعسفي، واالختفاء القسري، 
وإطالق سراح معتقلي الرأي والمحتجزين قسرًا دون وجه 
للمهجرين  واآلمنة  الطوعية  العودة  على  والعمل  حق، 
دون  الضرر  وجبر  البالد،  وخارج  داخل  من  والنازحين 

إسقاط الحق الخاص في التقاضي.
بحقوق  بالنهوض  التنفيذية  السلطة  تقوم   .3
القضائية،  المؤسسات  مع  اإليجابي  والتعاون  اإلنسان، 
وهيئات إنفاذ القانون، وآليات الحماية الوطنية والدولية، 

ومنظمات المجتمع المدني.
لخدمة  العامة  والمرافق  المؤسسات  4. تسخير كل 

جميع الليبيين.
المحلي،  الحكم  التنفيذية بتعزيز  5. تلتزم السلطة 
والالمركزية اإلدارية؛ عبر التطوير المتكامل للتشريعات 

الليبية المختصة.
المصروفات،  بترشيد  التنفيذية  السلطة  تلتزم   .6
والنفقات العامة، وبمبادئ المسؤولية المالية والشفافية.
الفساد  مكافحة  على  التنفيذية  السلطة  تعمل   .7

والتعاون الفعال مع المؤسسات الرقابية.
8. تدعم السلطة التنفيذية مفوضية المجتمع المدني 
ألداء مهامها، ورفع العراقيل والقيود عن عمل مؤسسات 
العام.  النظام  يخالف  ال  بما  واألهلي  المدني  المجتمع 
كما تقوم السلطة التنفيذية باإلجراءات الكفيلة باحترام 
الحقوق المدنية والسياسية، وتنظيمها بما يضمن حرية 

التعبير والتنظيم والعمل السياسي.
9. تقوم السلطة التنفيذية بإدارة السياسة الخارجية 
للدولة الليبية بما يحفظ العالقات الودية والهادئة مع 
الشركاء اإلقليميين والدوليين وفق قواعد حسن الجوار 

والمصالح المتبايلة.
المرحلة  خــالل  التنفيذية  السلطة  تنظر  10.ال 
التمهيدية في أي اتفاقات أو قرارات جديدة أو سابقة بما 
يضر باستقرار العالقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي 

عليها التزامات طويلة األمد.
المادة السابعة: اإلطار القانوني لخارطة الطريق

1. خارطة الطريق جزء أساسي وإطار عام لمخرجات 
التمهيدية  والمرحلة  الليبي،  السياسي  الحوار  ملتقى 

للحل الشامل.
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  مخرجات  تعتبر   .2

مجتمعة حزمة واحدة بعد استكمالها.
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  مخرجات  تعتبر   .3
مجتمعة اتفاقًا مضافًا لالتفاق السياسي الليبي الموقع 

سنة 2015 والمضمن دستوريًا.
4. يقوم ملتقى الحوار السياسي الليبي باالتفاق على 
القواعد الضرورية فقط الحاكمة للعملية السياسية خالل 
المرحلة التمهيدية. وتعد هذه القواعد تدابير قانونية 

موقتة، وال ينبغي اعتبار أحكامه مبدأ أو عرفًا ثابتًا.

اختصاصات املجلس 
الرئاسي املرتقب

تنشر »الوسط« الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة المكمل لخارطة 
الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في التاسع من نوفمبر 

2020، وفيما يلي نصها وفق موقع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا:
المادة األولى: أحكام عامة

1. تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 
للمرحلة  المحددة  المواعيد  عبر  وتشريعية  رئاسية  انتخابات  بتنظيم  الليبي 

التمهيدية للحل الشامل.
عن  الصادرة  واإلجــراءات  لألحكام  الموحدة  التنفيذية  السلطة  تخضع   .2
ملتقى الحوار السياسي الليبي. ويحال إلى االتفاق السياسي الليبي والتشريعات 

النافذة فيما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.
المادة الثانية: اختصاصات المجلس الرئاسي

1. اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعًا:
الليبي، والتعيين في المستويات  القائد األعلى للجيش  القيام بمهام   .1.1

القيادية به وفق التشريعات النافذة.
2.1 إعالن حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب.

3.1 اعتماد ممثلي الدول والهيئات األجنبية لدى دولة ليبيا.
4.1 تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء 
والتشريعات  الليبي  السياسي  االتفاق  وفق  الحكومة  رئيس  من  اقتراح  على 

الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.
5.1 خالل مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع 
والخارجية، مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعًا على أن يلتزم رئيس 

الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب.
عليا  وطنية  مفوضية  وتشكيل  الوطنية،  المصالحة  مسار  إطــالق   1.6
 .7  . الطريق.1  2 و6 من خارطة  بالمادتين  الواردة  المهام  لتنفيذ  للمصالحة 
يقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب التالية:
- رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛

- باقي رؤساء األجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.
إصدار قرارات رئاسية في إطار االختصاصات الموكلة له.

2. اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي
وتوقيع  اجتماعاته،  وترؤس  الرئاسي،  المجلس  أعمال  على  اإلشراف   2.1

قراراته وفق محاضر االجتماعات.
2.2 تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في عالقاتها الخارجية.

3. آلية اتخاذ القرار:
يصر  قرار  كل  باطاًل  ويقع  باإلجماع،  قراراته  جميع  الرئاسي  المجلس  يتخذ 

على خالف ذلك.
المادة الثالثة: اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية

واستثناء  للدولة.  العليا  اإلداريــة  الهيئة  هي  الوطنية  الوحدة  حكومة   .1
من المهام المسندة للمجلس الرئاسي، يختص مجلس وزراء الحكومة بباقي 

اختصاصات السلطة التنفيذية، ولها على األخص ما يلي:
1.1. تنفيذ كل اإلجراءات المطلوبة إلنجاح خلطة الطريق الهادفة للوصول 

لالنتخابات وفق مواعيدها المقررة؛
1.2. وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة واليتها مع األخذ بعين االعتبار 

األولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
المرحلة  وإنهاء  مهامها  ألداء  الالزمة  القوانين  مشروعات  اقتراح   .1.3

التمهيدية.
وإحالتهما  للدولة،  الختامي  والحساب  العامة  الموازنة  مشروع  إعداد   .1.4

لمجلس النواب إلقرارهما.
1.5. إصدار القوات الخاصة بهيكلية وإدرة األجهزة والمؤسسات التنفيذية 
التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريًا ومالئمًا، وذلك بعد التشاور مع الجهات 

ذات الصلة.
أو تسند لها  الليبية  التشريعات  أو مهام تنص عليها  1.6. أي اختصاصات 

الحقًا من ملتقى الحوار السياسي الليبي.
3. اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية:

أعمالها، ويوجهها  رئيسها ويشرف على  الحكومة تحت سلطة  3.1. تعمل 
الوزراء  أو أحد  لنائبيه  في أداء اختصاصاتها، ويمكن أن يفوض بعض مهامه 

لمدة موقتة.
3.2. اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.

3.3. الوزراء مسؤولون كل عن أعمال وزارته، ويسألون مجتمعين مع رئيس 
الحكومة أمام القضاء عن سياسة الوزارة.

المادة الرابعة: منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
1. يقدم رئيس الحكومة، خالل مدة أقصاها أحد وعشرون )21( يومًا من إقرار 
هذا االتفاق التشكيلة الوزارية ألعضاء حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج عملها 
مرفقًا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب العتمادها 
بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خالل مدة ال تتجاوز أحد وعشرين )21( يومًا 

من تاريخ تقديمها للمجلس.
2. عرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة.

السياسي  الحوار  لملتقى  الموضوع  في  البت  يؤول  الثقة  منح  تعذر  إذا   .3
الليبي.

أخرى،  إجــراءات  ودون  للحكومة،  الثقة  منح  تاريخ  من  مباشرة  تنتقل   .4
صالحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد، ولحكومة الوحدة 
الوطنية، وفق االختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهي 

في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.
بإتمام  إال  السابقة  التنفيذية  السلطات  التزامات  تتوقف  أو  تسقط  ال   .5
وفق  للدولة  الختامية  المالية  الحسابات  وقفل  واالستالم،  التسليم  إجراءات 

التشريعات الليبية.

المادة األولى: األهلية للترشح
الليبية  بالتشريعات  التقيد  مع 
مرشح  كل  في  يشترط  النافذة، 
المجلس  لعضوية  مرشحة  أو 
حكومة  رئــاســة  أو  الــرئــاســي 

الوحدة الوطنية ما يلي:
حامل  غير  ليبيًا  يكون  أن   .1
لجنسية دولة أخرى ما لم يكن قد 

تنازل عنها أو صرح له بذلك.
الترشح  يوم  عمره  يقل  أال   .2
عن خمس وثالثين سنة ميالدية 
الرئاسي،  للمجلس  بالنسبة 
بالنسبة  ميالدية  سنة  وثالثين 

لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
إدانته  سبق  قد  يكون  أال   .3

انتهاك  أو  مالي  فساد  في قضية 
حقوق اإلنسان أو القانون الدولي 

اإلنساني.
في  ــارك  ش قــد  يكون  أال   .4
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى 
الذي عقد تحت رعاية بعثة األمم 

المتحدة.
التعهدات  الثانية:  الــمــادة 

الملزمة للمرشحين والمرشحات
كل مرشح ملزم قانونيًا وأدبيًا 

بالتعهدات التالية:
باحترام  تعهده  يقدم  أن   .1
للمرحلة  ــق  ــري ــط ال خـــارطـــة 
الــشــامــل،  للحل  التمهيدية 
وللمسار االنتخابي واإلطار الزمني 

عبر  ذلــك  ويكون  لها،  المحدد 
تقديم كل مرشح لرؤيته لتطبيق 
خارطة الطريق أمام ملتقى الحوار 

السياسي الليبي.
مرشح،  كــل  على  يتعين   .2
وقبل الشروع في ممارسة مهامه، 
الرقابية  الجهات  إلى  يقدم  أن 
المختصة إقرارًا بممتلكاته الثابتة 
والمنقولة داخل ليبيا وخارجها له 

ولزوجه وأوالده القصر.
المناصب  شاغلو  يتعهد   .3
التنفيذية  السلطة  في  القيادية 
التمهيدية  للمرحلة  الموحدة 
العامة  لالنتخابات  الترشح  بعدم 

التي تنهي هذه المرحلة.

أبرز شروط الترشح ملهام السلطة التنفيذية

• أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عقب اجتماع فندق المهاري في سرت )االنترنت(
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دراسة استقدام عناصر طبية من السودان

تأكيدات باستقرار الوضع األمني

خطط بديلة للعام الدراسي املقبل مع استمرار تداعيات »كورونا«

تحركات حكومية وأمنية لدعم النازحني وعودة املهجرين إلى ديارهم

من  للحد  مستمرة  حكومية  مساٍع  مع  بالتزامن 
البالد،  في  المستجد«  »كورونا  فيروس  تفشي 
الجاري،  األسبوع  من  الثالثاء  حتى  ليبيا،  سجلت 
و285  ألــفــًا   28 منها  حــالــة،  و465  ألــفــًا   75
بينما  مصابًا،  و127  ألفًا   46 وشفاء  نشطة، 
في  الوباء  انتشار  بدء  منذ  آخرون،   1053 توفي 
 529 تسجيل  بعد  وذلك  الماضي،  مارس  البالد 
الوطني  المركز  إحصائية  وفق  جديدة،  إصابة 

األمراض. لمكافحة 
وزارة  أعلنت  للجائحة،  التصدي  جهود  وضمن 
زليتن  مركز  أن  الثالثاء،  الوفاق،  بحكومة  الصحة 
للعزل  ثانٍ  قسم  وافتتاح  بتجهيز  قام  الطبي، 
األول  القسم  اكتظاظ  بعد  المستشفى  داخــل 
المستجد«،  »كورونا  بفيروس  اإلصابة  بحاالت 
في  الماضي،  السبت  القسم  افتتاح  تم  فيما 
إجراءات  تتخذ  »ولم  الليل  من  متأخرة  ساعات 
الماسة  والحاجة  لالضطرار  باالفتتاح  خاصة 
إن  لها  بيان  في  الــوزارة،  وقالت  الستخدامه«. 
لمجابهة  السعي  ضمن  تأتي  الخطوة  هــذه 
انتشار  مع  التعامل  إطار  وفي  »كورونا«،  فيروس 

اإلصابة. حاالت  عدد  وتزايد  الجائحة 
الطوارئ  قسم  تحوير  تم  البيان،  وبحسب 
 ،B للعزل  قسمًا  ليكون  بالمستشفى  سابقًا 
كانت  التي  والتجهيزات  بالمعدات  تجهيزه  وتم 
تجهيز  تم  كما  سابقًا،  الصحة  وزارة  بها  زودتهم 
القسم  ويضم  بالعمليات.  خاصة  بغرفة  القسم 
كلوي،  غسيل  ووحدة  الفائقة  للعناية  أسرَّة   B
استقبال  على  زليتن  العزل  قسم  قدرة  من  ليزيد 

البيان. وفق  المرضى، 
إدارة  مدير  برئاسة  الــوزارة  من  وفد  وبحث 
السوداني  السفير  مع  األربعاء،  الطبية،  الشؤون 
عناصر  استقدام  إمكانية  البشير،  محمد  عثمان 
وقالت  الــســودان.  من  مساعدة  وطبية  طبية 
صفحتها  على  منشور  بيان  في  الصحة  وزارة 
خطة  ضمن  يأتي  ذلك  إن  »فيسبوك«  بموقع 
وتبادل  الطبية  بالعناصر  الصحة  قطاع  تدعيم 
السوداني  السفير  ــداء  إب إلــى  الفتة  الخبرات، 
توفير  مجال  في  للتعاون  التام  »اســتــعــداده 
وأشار  المساعدة«.  والطبية  الطبية  العناصر 
التجارب  »دراسة  إلى  تطرق  اللقاء  أن  إلى  البيان 
السودانية  األطــقــم  اســتــقــدام  مــن  السابقة 
العناصر  مــع  التعاقد  تجربة  مــن  لالستفادة 
أخطاء«. أي  تكرار  وتفادي  السابق  في  السودانية 

لألمراض،  للتصدى  البلديات  جهود  وإلــى 
باإلنفلونزا  الخاص  التطعيم  مواطنًا   1043 تلقى 
من  الثالث  اليوم  فعاليات  ضمن  الموسمية 
في  الصحية  الخدمات  إدارة  أطلقتها  التي  الحملة 
العاملين  فئات  التطعيم  وشمل  شحات.  بلدية 
السن  وكبار  الحوامل،  والنساء  الصحة،  بقطاع 
المزمنة،  باألمراض  والمصابين  سنة،   60 فوق 
الصحية  المراكز  جميع  في  التطعيم  وتلقوا 
صفحة  على  منشور  بيان  حسب  بالمدينة، 

بحث  األمني،  الوضع  باستقرار  تأكيدات  وسط 
الخذراوي،  حسين  عمر  العميد  غريان،  أمن  مدير 
الطيف،  عبدالناصر  العميد  الجفارة،  أمن  مدير  مع 
غريان،  المهجرين من مدينة  مناقشة عودة بعض 
وأكد  الجفارة،  سهل  بمنطقة  أمالك  لهم  الذين 
المنطقة  في  حاليًا  األمني  الوضع  أن  الطرفان 
منازلهم  إلى  العودة  المهجرين  وبإمكان  مستقر 
الشرطة  مراكز  إخطار  يتم  أن  على  وأمالكهم، 

بذلك.
غريان،  أمن  مديرية  بمقر  الخذراوي،  واستقبل 
األمنية  الشؤون  معاون  ويرافقه  الطيف  األربعاء، 
ولفت  الضباط.  من  وعدد  الجفارة  أمن  بمديرية 
تنسيق  بخصوص  أمني  اجتماع  عقد  إلى  البيان 
تسيير  وكذلك  المديريتين،  بين  األمني  العمل 
بين  الممتدة  المنطقة  في  مشتركة  أمنية  دوريات 
التواصل  على  االتفاق  تم  كما  والعزيزية.  الهيرة 
المباشر بين الشؤون األمنية بالمديريتين، بحسب 
بموقع  صفحتها  على  غريان  أمن  لمديرية  بيان 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  قريب، بحث  في سياق 
نائب  مع  الثالثاء،  السراج،  فائز  الوفاق  لحكومة 
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل 
الشؤون  ومنسق  المتحدة  لألمم  المقيم  المنسق 
دعم  ملف  الحلو،  يعقوب  ليبيا  في  اإلنسانية 
النازحين والفئات األكثر تضررًا من حرب طرابلس. 
العاصمة  فــي  عـقد  الـــذي  االجــتــمــاع،  ــاول  ــن  وت
األمم  ووكاالت  ليبيا  بين  الشراكة  ملف  طرابلس، 
لدعم  اإلنساني،  المجال  في  المتخصصة  المتحدة 
النازحين والفئات األكثر تضررًا جراء »العدوان على 
الشرعيين،  غير  المهاجرين  إلى  إضافة  طرابلس«، 

وفق بيان لحكومة الوفاق.
خالل  من  تنفيذه  تم  ما  إلــى  اللقاء  وتطرق 
 ،»2020 ليبيا  في  اإلنسانية  »االستجابة  خطة 
واألجهزة  البلديات  مع  التنسيق  عبر  تساهم  التي 
المجاالت  من  عدد  تغطية  في  المختصة  الحكومية 
والمياه  والتعليم  الصحة  قطاعات  مثل  الحيوية 

النائية. والصرف الصحي في عدد من المناطق 
ــوزارة  ب المفوض  بحث  الماضي،  والــثــالثــاء 
حكومة  في  والنازحين  المهجرين  لشؤون  الدولة 
نائب  لقائه،  خالل  جاللة،  يوسف  الوطني،  الوفاق 
األحمر«  لـ»الصليب  الدولية  اللجنة  بعثة  رئيس 
يجب  التي  »الخطوات  ديجونغ،  وليام  ليبيا،  في 
جنوب  لمناطق  النازحين  عودة  لضمان  اتخاذها 
وقالت  واإلعالم.  التواصل  إدارة  وفق  طرابلس«، 
الــوزراء  مجلس  برئاسة  واإلعــالم  التواصل  إدارة 
بعثة  رئيس  إن  »فيسبوك«  على  صفحتها  عبر 
ليبيا،  في  األحمر«  لـ»الصليب  الدولية  اللجنة 
المنظمة  استمرار  جهته  من  أكد  ديجونغ،  وليام 
لمستحقيها  اإلنسانية  الخدمات  اللجنة  تقديم  في 

جائحة  استمرار  بسبب  بعد«؛  عن  »التعليم  على 
المستجد«. »كورونا  فيروس 

مراقبي  مع  الثالثاء،  اجتماعه  خالل  ذلك  جاء 
الجبل  وباطن  الغربي،  الساحل  بمناطق  التعليم 
الهيئات  رؤســاء  من  وعدد  الكبرى،  وطرابلس 
والمكاتب؛  واإلدارات  والمصالح  المراكز  ومديري 
بيان  حسب  التعليمية،  العملية  سير  لمتابعة 
التواصل  مــوقــع  فــي  صفحتها  على  ــوزارة  ــ ال

»فيسبوك«. االجتماعي 
ما  اقتراح  ستتولى  اللجنة  أن  عماري  وأوضح 
ضوابط،  وفق  الخطة  على  تعديالت  من  يلزم 
أسبوعًا،   12 الــدراســي  الفصل  يكون  بحيث 
ويكون  األسبوع،  في  أيــام   3 الطالب  ويــدرس 
اليومية  الحصص  وعدد  دقيقة،   50 الحصة  زمن 
ضمن  من  أن  وأضــاف  حصص.  ست  يتجاوز  ال 
المخصصة  األســابــيــع  إلــغــاء  الــضــوابــط  ــذه  ه
تأدية  ذلــك  عن  البديل  ويكون  لالمتحانات، 
ونهاية  الفترة  امتحانات  والــطــالب  التالميذ 
الدروس  وتحديد  الدراسي،  اليوم  أثناء  الفصل 
يمكن  ال  التي  المعلم،  من  شرحها  يتطلب  التي 
تحديد  جانب  إلى  بمفرده،  استيعابها  للطالب 
في  دراستها  للطالب  يمكن  التي  الموضوعات 
إلى  إضافة  المتاحة،  الوسائط  طريق  عن  البيت 
لألوزان  وفقًا  باب  كل  نهاية  في  أسئلة  وضع 
المجتمعون  تناول  كما  المعتمدة.  النسبية 
من  المالية  للمستحقات  المستجد«ات  آخــر 
الحصص  وعــالوة  الجدد،  المنتسبين  مرتبات 
مناقشة  إلى  باإلضافة  المختلفة،  والتسويات 
المقبل،  الدراسي  العام  لبداية  المطروح  التصور 
االحترازية،  اإلجراءات  تراعي  دراسية  خطة  وفق 
سالمة  لضمان  وذلــك  الوقائية،  والتدابير 

والموظفين. والمعلمين  الطالب 
طالب  حيث  البلديات،  ــؤون  ش مــع  ونبقى 
سالم  سرت  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس 
بتوفير  الــمــركــزي  المصرف  ــاء،  ــع األرب عــامــر، 
التجارية  للمصارف  نقدية  مالية  إرســالــيــات 
عبر  ــك  وذل ثمانية،  وعــددهــا  بسرت  العاملة 

عاجلة. سيولة  تخصيص 
مع  عامر  جمع  هاتفي  اتصال  خالل  ذلك  جاء 
المركزي  ليبيا  بمصرف  المتابعة  إدارة  مدير 
إلى  تطرق  األحيمر،  إدريس  الشرقية  بالمنطقة 
المصارف  تواجه  التي  المشكالت  حلحلة  سبل 
أزمة  خاصة  ســرت،  ببلدية  العاملة  التجارية 
على  منشور  بيان  حسب  النقدية،  السيولة  شح 

»فيسبوك«. بموقع  البلدية  صفحة 
»ضرورة  إلى  االجتماع  تطرق  إلى  البيان  وأشار 
بسرت  المركزي  لببيا  مصرف  فرع  وضع  معالجة 

عاجل«. بشكل  تفعيله  على  والعمل 
سرت،  مدينة  في  التجارية  المصارف  وتشكو 
أكثر  منذ  النقدية  السيولة  نقص  مشكلة  من 
المعاناة  مزيد  إلى  أدى  ما  أشهر،  ثالثة  من 
والمواد  السلع  أسعار  ارتفاع  ظل  فى  للمواطنين 
اإلعــالم  إدارة  مدير  ــاد  أف مــا  على  الغذائية، 
في  »الوسط«  سرت  لبلدية  التسييري  بالمجلس 

الماضي. سبتمبر 

تكريم وتقدير ناصر ضو أحد جنود العمل اإلنساني 
في  الجسام  التضحيات  قدم  الذي  طويلة،  لسنوات 
حاالت  أثناء  النازحين  ومساعدة  المدنيين  إجالء 

الطوارئ، بحسب إدارة اإلعالم والتواصل.

دراسة حول ملف النازحين
الليبية  المنظمة  أصدرتها  دراســة  وبحسب 
محمد  الباحث  أعدها  واالستراتيجيات،  للسياسات 
ملف  على  السياسي  االنقسام  أثر  فإن  تنتوش، 
السبب  فقط  كونه  فــي  يكمن  »ال  النازحين 
تحول  نتيجة  السكان  نزوح  حالة  بدء  في  الرئيسي 
مناطق  في  مسلحة  مواجهات  إلى  االنقسام  هذا 
االنقسام  أثــر  يتجاوز  بل  الــبــالد،  من  مختلفة 
أثر  له  كان  حيث  ذلك،  من  أبعد  إلى  السياسي 
على  وأثــر  اإلنسانية  الجهود  كفاءة  على  كبير 
تقديم  في  أعمالها  تنفيذ  في  اإلغاثية  المنظمات 
من  الكثير  ــدرة  ق عــدم  عن  فضاًل  المساعدة، 
بفعل  منازلهم  إلى  العودة  على  النازحة  العائالت 
بين  ما  التمييز  على  الصراع  أطراف  قدرة  عدم 
القتال  أرض  في  والعسكرية  السياسية  الخصومة 
الذي  الصراع  هذا  آثار  عن  األبرياء  تحييد  وبين 
البالد،  في  حكومة  من  أكثر  وجود  عليه  ترتب 
والمحلية  الدولية  اإلنسانية  الجهود  عرقل  مما 

كبير«. بشكل 
التي  العراقيل  هذه  مالمح  أبرز  الدراسة  وعددت 
اإلغاثية،  القوافل  بعض  »مصادرة  في:  تتمثل 
على  الدولية  اإلنسانية  المنظمات  قــدرة  وعــدم 
عن  فضاًل  ليبيا،  في  المناطق  كافة  في  العمل 
في  للعمل  العودة  عدم  المنظمات  بعض  اختيار 
التعامل  يسهل  واحدة  حكومة  تتشكل  حتى  ليبيا 
المحلية  المنظمات  بعض  قــدرة  وعــدم  معها، 
حكومة  سيطرة  تحت  مناطق  إلى  الوصول  على 
مناطق  فــي  الــمــوجــودة  الحكومة  عــن  تختلف 
الشؤون  وزارة  جهود  وتشتت  المنظمات،  هذه 
بين  ما  فروعها  تبعية  تشتت  بفعل  االجتماعية 
الليبي  االقتصاد  وضعف  المختلفة،  الحكومات 
الميزانيات  توفير  وعدم  السياسي  االنقسام  نتيجة 
الجهات  قبل  مــن  المساعدة  لتوفير  الكافية 
السيولة  توفر  ــدم  وع الحكومية،  والمنظمات 
بشكل  أزمتهم  حدة  من  زاد  مما  للنازحين  الكافية 
مثل  الرئيسية  احتياجاتهم  توفير  معه  يستطع  لم 
بعض  مرتبات  وإيقاف  والعالج،  اإليجار  تكلفة 
في  أعمالهم  إلى  عودتهم  عدم  نتيجة  النازحين 
األطراف  مع  خالفاتهم  بسبب  األصلية  مناطقهم 
في  واألمنية  السياسية  األوضاع  على  المسيطرة 

تلك المناطق«.
التحتية  البنية  »دمار  إلى  الدراسة  أشارت  كما 
مقدمتها  وفي  المسلحة،  النزاعات  نتيجة  العامة 
والــطــرقــات  الصحي  للصرف  الــمــدمــرة  البنى 
األحياء  داخل  اتخذت  التي  والمنازل  والمدارس 
جعلها  مما  للمسلحين،  ومخابئ  سواتر  السكنية 

هدفًا عسكريًا مشروعًا«.

طرابلس - الوسط

طرابلس، القاهرة - الوسط

اإلنجابية. بالصحة  المتعلقة  التوعية  جلسات 

ختام امتحانات الثانوية
التابعة  المدارس  أسدلت  قريب،  سياق  في 
على  الستار  الوفاق،  بحكومة  التعليم  ــوزارة  ل
بعد  األربــعــاء،  الثانوية،  الشهادة  امتحانات 
االمتحانات.  غمار  خوض  من  أسابيع  ثالثة  نحو 
اليوم  من  ومتابعات  مشاهد  ــوزارة  ال ونشرت 
كان  المدارس،  من  عدد  في  لالمتحانات  األخير 
رقدالين  االمتحانية  اللجان  إحــدى  مقر  منها 
نشرت  كما  صبراتة.  المركزية  للجنة  التابعة 
تفقدية  لزيارة  متابعة  من  األخير  لليوم  صورًا 
الشهادة  المتحانات  العليا  اللجنة  عضو  بها  قام 
مقار  استهدفت  محمد،  مفتاح  سالم  الثانوية، 
التابعة  الغنم  بئر  الطبيعية  الموارد  كلية  لجنة 

الزاوية. المركزية  للجنة 
إحدى  من  األخير  اليوم  المتابعات  وشملت 
للجنة  التابعة  زارة  عين  االمتحانية  اللجان 
اللجان  وإحــدى  الكبرى،  طرابلس  المركزية 
فيما  غريان.  المركزية  للجنة  التابعة  االمتحانية 
لطاّلب  عفوية«  »صورة  مصراتة  جامعة  نشرت 
فرحتهم  عن  تعبيرًا  بالبلدية  الثانوية  الشهادة 

االمتحانات. بانتهاء 
الثانوية  الــشــهــادة  امتحانات  وتــواصــلــت 
التابعة  الــمــدارس  في   2020  -  2019 للعام 
مدى  على  الــوفــاق،  بحكومة  التعليم  لـــوزارة 
الحالي،  نوفمبر  أول  من  ــدءًا  ب أسابيع  ثالثة 
فيروس  من  للوقاية  احترازية  ــراءات  إج وسط 
الطالب  عدد  إجمالي  بلغ  إذ  المستجد«،  »كورونا 
على  موزعين  طالبًا،  و464  ألفًا   70 الممتحنين 
و15  العلمي،  القسم  في  طالب  و504  ألفًا   54
بينما  األدبـــي،  القسم  في  طــالب  و703  ألفًا 
ودبلوم  طالبًا،   247 الديني  التعليم  طالب  عدد 

فقط. طالب  عشرة  المعلمين 
المجلس  عضو  كشف  نفسه،  السياق  فــي 
حكومة  في  المكلف  التعليم  ــر  ووزي الرئاسي 
العام  خطة  مالمح  زايد،  عماري  محمد  الوفاق، 
يناير  مطلع  يــبــدأ  الـــذي  الــجــديــد،  ــي  ــدراس ال
لتحديد  لجنة  شكلت  الــوزارة  أن  مبينًا  المقبل، 
األساسي  التعليم  بمرحلتي  الدراسية  المقررات 
تعتمد  بديلة  دراسية  خطط  لوضع  والثانوي، 

ختام  في  الماضي،  الشهر  من  والعشرين  الحادي 
المركز  مع  بالتعاون  الوزارة  نظمتها  عمل  ورشة 
لفريق  الميدانية  اإلنسانية  األنشطة  الستعراض 
واإلعالم  التواصل  إدارة  وقالت  الميداني.  الطب 
»إطار  توقيع  مراسم  إن   ، الوزراء،  مجلس  برئاسة 
جاءت  والمركز  ــوزارة  ال بين  والتعاون«  الشراكة 
الطرفين  بين  الوثيق«  التعاون  نتائج  على  »بناء 
وخارج  داخل  للنازحين  الطوارئ  خدمات  تقديم  في 
اإلنسانية  العمل  برامج  »لتطوير  اإليــواء  مراكز 
كل  في  النازحين  المواطنين  لخدمة  المشتركة 

البلديات مستقباًل«.
صفحتها  عبر  واإلعالم  التواصل  إدارة  وأشارت 
التي  العمل  ورشــة  أن  ــى  إل »فيسبوك«  على 
اإلنسانية  األنشطة  استعراض  خاللها  جرى  ُأقيمت 
تقديم  في  الميداني  الطب  لفريق  الميدانية 
والنازحين،  المدنيين  للسكان  الطوارئ  خدمات 
التي  اإلنسانية  الميدانية  لألعمال  عرض  وتقديم 
-2019 عامي  الميداني خالل  الطب  بها مركز  قام 

المدنيين  من  الحرب  ضحايا  لقصص   2020
التي  والصعوبات  اإلنساني،  المجال  في  والعاملين 

تواجه العمل اإلنساني.
الدولة  بوزارة  المفوض  الورشة  فعاليات  وحضر 
ووزارة  جاللة،  أبوبكر  يوسف  النازحين،  لشؤون 
أسماء  المجتمعية  والتنمية  المرأة  لشؤون  الدولة 
العميد خالد مازن،  الداخلية  األسطى، ووكيل وزارة 
والدعم  الميداني  الطب  مركز  ومديرو  ورؤســاء 
والهيئة  المفقودين،  على  والتعرف  البحث  وهيئة 
والمركز  اإلنسانية  والمساعدات  لإلغاثة  الليبية 
الدراسات  ومركز  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  الليبي 
ــوزارة  ب النازحين  ــؤون  ش ومكتب  االجتماعية، 
الصحة  بوزارة  الطبية  الشؤون  ومدير  الداخلية، 
الخدمات  ومقدمو  الحكومية  بالقطاعات  والفنيين 
األمم  بعثة  رئيس  نائب  بمشاركة  اإلنسانية، 
ومنسق  الحلو،  يعقوب  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة 
بعثة  ورئيس  المقيم،  والمنسق  اإلنسانية  الشؤون 

المنظمة الدولية للهجرة.
تقدير  شهادة  تقديم  جرى  الورشة  ختام  وفي 
إلى  إضافة  والدعم،  الميداني  الطب  لمركز  ودروع 

●  وفد وزارة الصحة بحكومة الوفاق خالل بحث استجالب عناصر طبية سودانية مع السفير السوداني

الصحية  الخدمات  إلدارة  اإلعــالمــي  المكتب 
وانطلقت  »فيسبوك«.  بموقع  شحات  ببلدية 
شحات،  في  الموسمية  اإلنفلونزا  تطعيم  حملة 
الصحة،  بقطاع  العاملين  لفئات  الماضي،  اإلثنين 
فما  سنة   60 السن  وكبار  الحوامل،  والنساء 
وتلقى  المزمنة.  باألمراض  والمصابين  فوق، 

الثالثاء. التطعيم  مواطنًا   793
المجمعة  العيادة  التطعيم  إلعطاء  وخصص 
والمركز  الفائدية،  المجمعة  والعيادة  شحات، 
بلقس،  الصحي  والــمــركــز  ــادة،  ــرن ق الصحي 
الصحي  والمركز  التراب،  رأس  الصحي  والمركز 
والعيادة  أبلخنة،  الصحية  والوحدة  الصفصاف، 
الصدرية،  لألمراض  شحات  بمستشفى  الخارجية 

العام. سوسة  بمستشفى  الصحية  والرعاية 
الجمعة  ســوق  بلدية  أعلنت  جانبها،  مــن 
البلدية،  مــدارس  في  تطعيمات  حملة  انطالق 
ومــراقــبــة  الــصــحــة  مــكــتــب  بــيــن  بالتنسيق 
الحملة  مــرور  إلــى  البلدية  وأشــارت  التعليم. 
مسبقًا،  معلن  جـــدول  ــق  وف ــدارس  ــم ال على 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  بيان  حسب 
منظمة  وحذرت  الثالثاء.  »فيسبوك«،  االجتماعي 
منظمة  مــع  مشترك  بيان  فــي  »يونيسيف« 
ألف   250 أن  من  مــؤخــرًا،  العالمية،  الصحة 
بسبب  للخطر  معرضون  ليبيا  في  وطفلة  طفل 
ومنها  األساسية«،  اللقاحات  في  الحاد  »النقص 
مراكز  مــن   %  28 فــي  نفد  ــذي  ال السل  لقاح 

البالد. في  التطعيم 
قدت  الطبي،  القطاع  ــم  دع صعيد  وعلى 
ليبيا  في  األحمر«  لـ»الصليب  الدولية  اللجنة 
في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لرابطة  غذائية  مواد 
في  جهودها  ضمن  وذلك  الشاطئ،  براك  بلدية 
ذوي  كاهل  عن  المعيشية  األعباء  تخفيف  سبيل 

اإلعاقة.

التواصل  إدارة  وأوضحت  بالداخل.  النازحين  من 
اللجنة  بعثة  ورئيس  جاللة  اجتماع  أن  واإلعــالم 
»التأكيد  خالله  جرى  األحمر«  لـ»الصليب  الدولية 
البلديات  فــي  للجنة  عمل  بــرامــج  تنفيذ  على 
وتحديد  للنازحين،  والمستضيفة  المتضررة 
التنسيق  واستمرار  للنازحين،  األساسية  االحتياجات 

الوزارة واللجنة مستقباًل«. بين 
النازحين  السياق نفسه، نظمت وحدة صحة  في 
الوفاق،  حكومة  في  الصحة  بــوزارة  والمهجرين 
استهدفت  طبية  حملة  الماضي،  الشهر  منتصف 
سبع  في  اإليــواء  مراكز  ــارج  وخ داخــل  النازحين 
السبع  والبلديات  الغربية.  بالمنطقة  بلديات 
زارة،  عين  المركز،  طرابلس  األندلس،  »حي  هي 
المقرر  ومن  العجيالت«،  زوارة،  صرمان،  القربولي، 
نهاية  قبل  بلدية   20 أكثر من  إلى  العدد  أن يصل 
الوزارة على صفحتها في  الجاري، حسب بيان  العام 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
على  طبية  كشوفات  إجــراء  الحملة  وتضمنت 
السن،  كبار  خصوصًا  المزمنة،  األمراض  أصحاب 
التعقيم  ومـــواد  العالجية  ــة  األدويـ تقديم  مــع 
المحاضرات  بعض  نظمت  كما  الشخصية، 
للرفع  الطبية  والنصائح  والتوجيهات  التوعوية 
»كورونا  فيروس  لمجابهة  الوعي  مستوى  من 
النازحين  صحة  وحــدة  عقدت  وقــد  المستجد«. 
الجهات  مع  التشاورية  واللقاءات  االجتماعات  عديد 
المختصة بمراكز اإليواء والبلديات لحل المشكالت 
بالوضع  يتعلق  فيما  تواجههم،  التي  والتحديات 

بموقع  صفحتها  عــبــر  الــلــجــنــة،  ــت  ــال وق
المقدمة  مساعداتها  إن  األربعاء،  »فيسبوك«، 
براك  بلدية  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لرابطة 
العديد  وصــول  »تعثر  ظل  في  تأتي  الشاطئ 
إلى  الفتة  األســاســيــة«،  الخدمات  إلــى  منهم 
فرضها  التي  الصعبة  المعيشية  الظروف  »قسوة 
 »١9  - »كوفيد  جائحة  وانتشار  ليبيا،  في  النزاع 
اإلعاقة«.  ذوي  خاصة  ضعفًا،  األكثر  الفئات  على 
في  األحمر«  لـ»الصليب  الدولية  اللجنة  وأعلنت 
السكري  مركز  دعمها  الماضي،  األربعاء  ليبيا، 
كهرباء  بمولد  سبها  فــي  الــصــمــاء  ــدد  ــغ وال

النازحين وتوفير الدعم. الصحي العام لدى 
مراكز  وتحديد  البرنامج  الــوحــدة  ووضــعــت 
النازحين  وزارة  مع  بالتنسيق  المستهدفة  اإليواء 
واألدوية  والدعم  األطباء  توفير  وتم  األزمة،  ولجان 
بالتنسيق  الطبية  والكشوفات  اإلسعاف  وسيارات 
هذه  من  واستفاد  الميداني.  الطب  مركز  مع 

أثناء  المبذولة  الجهود  دعــم  في  للمساهمة 
الكهرباء. انقطاع  فترات 

المتحدة  ــم  األمـ ــدوق  صــن قــال  وبــالــمــثــل، 
المتنقل  الطبي  الفريق  إن  ليبيا  في  للسكان 
األحمر  للهالل  العامة  واألمانة  للصندوق  التابع 
األسبوع  في  الطبية  االستشارات  قدموا  الليبي 

غات. في  طفاًل  و114  امرأة   270 إلى  الماضي 
على  األربــعــاء،  بيان  في  الصندوق،  وأضــاف 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته 
 15 على  ــرف  أش المتنقل  الطبي  الفريق  أن 
من  استفادوا  شخصًا   38 أن  وتابع  والدة.  حالة 

ألف  نحو  نازحة،  أســرة   250 من  أكثر  الــزيــارات 
ويحتاجون  مزمنة  أمراضا  يعانون  ممن  شخص، 

البلديات السبع. إلى الفحص الطبي موزعين على 
النازحين  ــشــؤون  ل ــة  ــدول ال وزارة  ــعــت  ووق
شراكة  »إطار  الوطني  الوفاق  بحكومة  والمهجرين 
في  والدعم،  الميداني  الطب  مركز  مع  وتعاون« 

●  أحد أفراد الطاقم الطبي أمام قسم العزل الجديد في زليتن

●  فائز السراج مع منسق الشؤون اإلنسانية في ليبيا يعقوب الحلو

حمالت تطعيم ضد اإلنفلونزا 
الموسمية في البلديات

وافتتاح قسم ثاٍن للعزل 
بـ»زليتن الطبي« لمواجهة زيادة 

اإلصابات بفيروس »كورونا«

دراسة: أسفرت المواجهات 
المسلحة عن دمار البنية التحتية 

العامة مثل الصرف الصحي 
والطرقات والمدارس والمنازل 

التي اتخذت كمخابئ للمسلحين

مدارس »الوفاق« أسدلت الستار على امتحانات الشهادة الثانوية بعد نحو ثالثة أسابيع من انطالقها

السراج بحث مع منسق الشؤون اإلنسانية في ليبيا يعقوب الحلو ملف دعم الفئات األكثر تضرراً من حرب طرابلس وكذلك ملف الهجرة غير الشرعية

●  أضرار هائلة خلفتها المواجهات المسلحة في البنية التحتية بالبالد
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في  البيض  مقاطعة  حملة  على  المشرف  يقول 
التي  الحملة  إن  الشيباني،  صالح  وليد،  بني 
عددهم  البالغ  الشباب  من  مجموعة  أطلقها 
الشرائية  القدرة  تحسين  إلى  تهدف  العشرات 
مقاطعة  عبر  األسعار  خفض  أجل  من  للمواطن 
الذي  البيض  رأسها  وعلى  المنتجات،  من  عدد 
يحاولون  أنهم  موضحًا  المعقول،  أسعاره  تجاوز 
من خالل هذه الحملة محاربة المستغلين لعملية 
حمالت  أن  الشيباني  ويضيف  السوق.  في  البيع 
المقاطعة التي انطلقت أخيرًا في عدد من السلع 
المجتمع  وثقافة  وعي  على  وتــدل  جــدًا  مهمة 
ولكي  المشكالت؛  من  كبير  لعدد  حلول  لوضع 
في  لردعه  محاوالت  عدة  هناك  أن  التاجر  يعرف 

غياب الضمير والرقابة حسب وصفه.
عبرصفحاتهم  المواطنين،  عديد  ونشر 
شراء  لمقاطعة  دعوات  »فيسبوك«،  موقع  على 
البيض، مؤكدين أن حملة المقاطعة بدأت فعاًل 

حتى رضوخ التجار إلى خفض األسعار.
بكلية  االقــتــصــاد  أســتــاذ  ــال  ق جانبه،  مــن 
االقتصاد بجامعة بني وليد، عبدالمنعم رمضان، 
التكلفة  أسعار  الرتفاع  تعود  قد  الظاهرة  إن 
خاصة،  ظروف  إلى  تحتاج  التي  الدواجن  وتربية 
السوق،  تسبق  وصحية  دوائية  أمور  إلى  مشيرًا 

بحسب كالم المربين.
قد  األدويــة  بعض  »هناك  رمضان:  ويضيف 
يكون زاد سعرها في السوق أو اختفى من السوق 
نفسه، ويبقى اللوم على الدولة ووزارة االقتصاد 
الزيادة من األصل  التي من وظيفتها تتبع هذه 
مشكالت  هناك  كانت  إذا  األمر  هذا  ومعالجة 
محاربة  فيجب  توجد،  ال  كانت  وإذا  للمربين، 

التجار وإطالق حمالت توعوية ومقاطعة«.
في  كبيرًا  ارتفاعًا  وليد  بني  مدينة  وتشهد 
كافة أسعار السلع والخدمات، فسعر البيض تجاوز 
الطماطم  كيلو  سعر  بلغ  حين  في  دينارًا،   15
استغرب  التي  السلع  من  وغيرهما  دينارات،   9

المواطنون في بني وليد ارتفاع أسعارها.
إسماعيل عن  الحاج حسن  تساءل  من جهته، 
الحرس  بينها جهاز  األمنية، ومن  الجهات  غياب 
معقولة  غير  البيض  إسعار  »إن  قائاًل:  البلدي، 
يصل  أن  المعقول  من  فهل  مقبولة..  وغير 
إلى  بيضة   30 على  يحتوي  الذي  البيض  طبق 
 8 يتجاوز  ال  السابق  في  كان  بعدما  دينارًا،   15
دينارات« بحسب قوله. وأضاف: »المواطنون لن 
قاطعنا  حالة  في  يموتوا  ولن  شيء  لهم  يحصل 
هذه  نتيجة  سنرى  محددة  ولمدة  البيض  شراء 
ونكون  جادة  وقفة  نقف  أن  بشرط  المقاطعات 
التصفق  الــواحــدة  اليد  ألن  كلنا؛  واحــدة  يــدًا 
وحدها«. وتابع: »في حالة اتحادنا فسنجني ثمار 
ألن  السعر  بخفض  التجار  وسيقوم  مقاطعتنا 
مصير  ألن  الكبيرة  بالخسارة  يقبلوا  لن  التجار 

البيض الفساد«.
بضرورة  االقتصاد  وزارة  من  البعض  وطالب 
الحل  وهذا  مقبواًل،  يكون  بسعر  البيض  توفير 
المحال  في  البيض  سعر  خفض  إلى  سيؤدى 

واألسواق التجارية.
بني  في  البلدي  الحرس  جهاز  يحاول  بدوره 
وليد إقامة عدة حمالت تفتيشية على محال بيع 
المدينة.  في  العامة  واألسواق  الغذائية  المواد 
البلدي  بالمجلس  اإلعالمي  المكتب  مدير  وقال 
بني وليد، عبدالمنعم الساعدى، إن جهاز الحرس 
غذائية  ومواد  سلع  ومصادرة  بحجز  قام  البلدي 

أثناء جوالت التفتيش على المحال التجارية.
وذكر الساعدى أنه جرى إبالغ أصحاب المحال 
والشروط  بالضوابط  االلتزام  بضرورة  التجارية 
ومــدة  التخزين  بكيفية  المتعلقة  الصحية 
الصالحية وأسعار البيع، خاصة في بعض السلع، 

وأهمها البيض.
الفقي،  يونس  الــدواجــن،  مربي  أحد  وقــال 
ارتفاع  إلــى  يعود  البيض  أســعــار  ارتــفــاع  إن 
الدواجن  أعالف  وأسعار  المحلية  األعالف  سعر 
صرف  سعر  بتقلبات  ارتباطها  مع  المستوردة 
الدواجن  أدوية  أسعار  الرتفاع  باإلضافة  الدوالر 
تربية  تكلفة  إلى  إضافة   ،%  40 تجاوزت  بنسبة 
البيطريين  واألطباء  العمال  وإيجار  الدواجن 
يحمل  الــذي  الــدواجــن  من  كبير  عــدد  ونفوق 
من  كبير  عدد  وجود  وكذلك  البيض،  سعر  على 
المربين، خاصة في فصل  التي تواجه  المشاكل 
في  الكهرباء  وانقطاع  التدفئة  ومشاكل  الشتاء 

عدة أوقات.
ويشدد مواطنون على ضرورة تكثيف الرقابة 
الحقيقية  باألسعار  ومقارنتها  البيع  محال  على 
الغذائية  المواد  يخص  فيما  خاصة  للبيض، 
الدولة  تدعمها  التي  الغذائية  والسلع  والبيض 

مباشرة.
في  المشاركين  أحد  قطنش،  مصباح  وقال 
نتيجة  المقاطعة  سبب  إن  لـ»الوسط«  الحملة 
البيض،  ألسعار  والمفاجئ  الشديد  االرتــفــاع 
البالد  داخــل  تتم  اإلنتاج  عمليات  أن  خاصة 
الحالي  السعر  أن  مؤكدًا  بسيطة،  وبميزانيات 
»مبالغ فيه كثيرًا، ومن المفترض أال يتجاوز سعر 

طبق البيض الواحد 8 دينارات فقط«.
حملة  أن  فيرى  جمعة،  فتحي  المواطن،  أما 
المقاطعة هي ثقافة جيدة من المفترض اتباعها 
باستمرار لكبح طمع التجار الذين يشترون البيض 
بأقل األسعار ويبيعونه للمواطن بأسعار مرتفعة 
التام  الغياب  سبب  عن  جمعة،  وتساءل  جــدًا. 
جهاز  رأسها  وعلى  واألمنية،  المسؤولة  للجهات 
المفترض  من  الذي  وليد،  ببني  البلدي  الحرس 
جودة  لمتابعة  تفتيشية  جــوالت  بعدة  قيامه 

وأسعار البيض في األسواق والمحال التجارية.
أسباب ارتفاع أسعار البيض

من جهته، أرجع عبداهلل حفيظ، صاحب محل 

تجاري ببني وليد، سبب ارتفاع أسعار البيض في 
يحتاجها  التي  المواد  أسعار  ارتفاع  إلى  المدينة 
تحتاجها  التي  واألعالف  األدوية  مثل  المربون 
المواد في  تلك  البيض، ونقص  الدواجن إلنتاج 
بسبب  االستيراد  نقص  بسبب  المحلية  السوق 
ارتفاع  إلى  إضافة  »كورونا«،  فيروس  جائحة 

أسعار اليد العاملة.
البيض  مقاطعة  أن  الحملة  منظمو  ويــرى 
بخفض  يقومون  التجار  ستجعل  بسيطة  لفترة 
فساده  بدل  الطبيعي  سعره  إلى  وعودته  السعر 

والتخلص منه.
العليا  اللجنة  طالبت  قــريــب،  سياق  وفــي 
الموقتة، في  بالحكومة  وباء »كورونا«  لمكافحة 
األسعار،  موازنة  صندوق  رئيس  الماضي،  أبريل 
الغذائية  السلع  صرف  بعدم  أبوالقاسم  محمد 
معها؛  التنسيق  بعد  إال  االستهالكية  للجمعيات 
جاء  مستحقيها.  لغير  السلع  تسرب  من  للحد 
صندوق  رئيس  مع  اللجنة  اجتماع  خالل  ذلك 
الزكاة  صندوق  فرع  ورئيس  األسعار،  موازنة 
االستشارية  الطبية  اللجنة  إلى  إضافة  بنغازي، 
على  منشور  بيان  حسب  وذلــك  العليا،  للجنة 
صفحة وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة بموقع 

»فيسبوك«.
بــضــرورة  الــصــنــدوق  اللجنة  طالبت  كما 
الجمعيات  تبين  التي  الكشوفات  كافة  إحالة 
من  مخصصاتها  تسلمت  التي  االستهالكية 
التزامها  مــدى  من  للتأكد  التموينية  السلع 
من  للمستحقين  المخصصات  هــذه  بتوزيع 
محاربة  يضمن  بما  ومتابعتها،  المواطنين 
الوهمية.  االستهالكية  والجمعيات  المضاربة 
ودعت اللجنة، الصندوق إلى ضرورة التقنين في 
المخزون  تخطي  لضمان  الغذائية  السلع  توزيع 
االستراتيجي لألزمة الراهنة، وإحالة قوائم بكافة 
المخزون الموجود بالمخازن الرئيسة للصندوق، 
الموجود  وتنمية  العجز  سد  على  للعمل  وذلك 

تحسبًا ألي طارئ.
صندوق  فرع  اللجنة  طالبت  أخرى،  جهة  من 
للشارع  الــفــوري  باالنتقال  بنغازي،  الــزكــاة 
بفيروس  المصابة  الحالة  فيه  اكتشفت  الذي 
»كورونا«، لتوزيع سالل غذائية كاملة على كافة 
فرض  بعد  الشارع  ذلك  في  القاطنة  العائالت 

الحجر الصحي اإلجباري عليهم.
وفي أبريل، أعلنت الغرفة التجارية في طبرق، 
البضائع  تخزين  وسوء  األسعار  مراقبة  لجنة  أن 
والخضراوات  الفواكه  أسعار  حددت  لها  التابعة 
هاتفية  أرقامًا  وخصصت  المحلية،  السوق  في 
التسعيرة  بشأن  المواطنين  شكاوى  لتلقي 
المكتب  وقال  التجار.  بعض  قبل  من  المخالفة 
لـ»الوسط«  بطبرق  التجارية  للغرفة  اإلعالمي 
تعمل  للغرفة  التابعة  األسعار  مراقبة  لجنة  إن 
على كسر محاوالت بعض التجار الرامية الحتكار 
على  والسيطرة  المواطنين  واستغالل  السلع 
السلع، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى سبعة 

دينارات بطبرق.
شكلت  الغرفة  أن  اإلعالمي  المكتب  وأضاف 
أسعار  بتحديد  قامت  األسعار  لمراقبة  لجنة 
الخضراوات والفواكه القادمة من مصر عبر منفذ 
القادمة  الثالجات  فتح  ومراقبة  البري،  امساعد 
في  الخضراوات  بسوق  يوم  كل  فجر  مصر  من 

طبرق للتأكد من الجودة واألسعار.
مراقبة  لجنة  أن  اإلعالمي  المكتب  وأوضــح 
البلدي  الحرس  جهاز  من  ممثلين  تضم  األسعار 

ومراقبة  واألدوية  األغذية  على  الرقابة  ومركز 
الصعوبات  تذليل  على  وستعمل  االقتصاد، 
كثيرًا من  اشتكوا  الذين  الشاحنات  أمام سائقي 
المعاملة السيئة بجمرك امساعد، والعمولة غير 
دون  أشخاص  بجبايتها  يقوم  التي  القانونية 
وجه حق، ما تسبب في زيادة أسعار الخضراوات 

والسلع بشكل عام.
التجارية  للغرفة  اإلعــالمــي  المكتب  ــوه  ون
للمواطنين  خصصت  اللجنة  أن  إلــى  بطبرق 
مخالفة  أي  عن  الشكاوى  لتقديم  هواتف  أرقام 
للتسعيرة، سواء بالحضور الشخصي لمقر اللجنة 
الدور  التأمين-  عمارة  طبرق،  التجارية  بالغرفة 

األرضي، أو من خالل االتصال باألرقام التالية:
.)09259999501 - 0911376763(

االقتصادية  اللجنة  باشرت  سابق،  وقت  وفي 
السلع  واحتكار  التخزين،  وسوء  األسعار  لمراقبة 
بمقر  الصباحي  اجتماعها  من  انطالقًا  عملها، 
ومخازن  االقتصاد  مراقبة  ثم  التجارية،  الغرفة 

سوق  إلى  انطلقت  ومنها  التموينية،  السلع 
تلقيها  بعد  الخضراوات  أسعار  لمتابعة  الخضار 

شكاوى من المواطنين بارتفاع أسعار الخضار.
الوفد  التقى  للجنة،  المكتب اإلعالمي  وحسب 
بالمنطقة  المخصصة  بالسوق  الخضار  تجار 
استجالب  أسعار  من  اشتكوا  الذين  الصناعية، 
ثالثة  األسعار  زادت  إذ  مصر،  من  الخضراوات 
نتيجة  والتوصيل،  والنقل  البيع  فى  أضعاف 
النقص الشديد فى الخضراوات فى كافة المنطقة 
الليبية. وأضاف المكتب، أن أعضاء اللجنة اتفقوا 
بعد استكمال جولتهم، على التمركز لياًل لتسلم 
ثم  ومن  الخضار،  تنقل  التي  الــبــرادات  كافة 
التوجه بها إلى السوق وال تفتح صباحًا إال بوجود 
اللجنة بالكامل من الرقابة على األغذية والحرس 
البلدي والغرفة التجارية واالقتصاد واتحاد النخب 

والشراكة المجتمعية طبرق.
وعلى مدار الفترة الماضية، قام جهاز الحرس 
أســواق  من  عــدد  في  بجولة  ببنغازي  البلدي 

والحد  األسعار،  لمراقبة  والفواكه،  الخضراوات 
التجول  حظر  فرض  لظروف  التجار  استغالل  من 

والخوف من فيروس »كورونا« في رفعها.
وأوضح الجهاز أنه يجب تسعير السلع وبيعها 
محاسبة  مع  لها،  المرصودة  القانونية  بالقيمة 
النيابة،  إلى  وتحويلهم  التجار  من  المخالفين 
بين  رسميًا  الطماطم  كيلو  سعر  أن  إلى  مشيرًا 
2.5 و3 دينارات، في حين يباع لدى بعض المحال 
بسبعة دينارات، أما سعر البطاطا فيجب أن يصل 
حسبما  دينارات،  ثالثة  والبصل  دينار،   2.5 إلى 
وأكد  »فيسبوك«.  موقع  عبر  صفحته  في  جاء 
من  التسعيرة  وضع  أن  سابق  وقت  في  الجهاز 
اختصاص وزارة االقتصاد، لكنه شدد على القيام 
بدوريات في سوق الخضراوات والفواكه من أجل 
في  االقتصاد  مراقبة  إلى  وتقديمه  تقرير  إعداد 

بنغازي، لوضع تسعيرة محددة لجميع األصناف.
وزارة  من  قــرار  صــدور  انتظاره  إلــى  ــار  وأش
مراقبة  يتسنى  لكي  تسعيرة  لوضع  االقتصاد 
االلتزام بها واإلشراف على تطبيقها من عدمه. 
من  التأكد  بضرورة  المواطنين  الجهاز  وطالب 
الحرس  من  مختومة  باألسعار  فاتورة  وجــود 
البلدي لدى التجار، للمساعدة في مواجهة األزمة 

الراهنة.
في  للمغاالة  التصدي  إجــراءات  صعيد  وعلى 
الحرس  جهاز  مركز  ــات  دوري أغلقت  األسعار، 
عددًا  الماضي،  مارس  أواخر  ببنغازي،  البلدي 
باستغالل  تقوم  التي  والصيدليات،  المحال  من 
بيان  وبحسب  األسعار.  لرفع  الحالية  الظروف 
فرع  البلدي  الحرس  لجهاز  اإلعالمي  للمركز 
بمنطقة  موسعة  حملة  الدوريات،  شنت  بنغازي، 
والمخابز  الغذائية  المواد  محالت  على  البركة 
من  المستثناة  الحاالت  وهــي  والصيدليات، 
الحكومة  الذي فرضته  التجول،  أثناء حظر  الغلق 
لمواجهة  االحترازية  اإلجــراءات  ضمن  الموقتة 

فيروس »كورونا المستجد«.
الوضع في الجنوب

الثالثاء،  األحــرار«،  »ليبيا  لقناة  تقرير  وفي 
سبها  فــي  الــخــضــراوات  أســعــار  واصــلــت  فقد 

الخمسة  الطماطم  سعر  تخطى  حيث  ارتفاعها، 
أسعار  بعض  سعر  وزاد  الواحد.  للكيلو  دنانير 
كيلو  سعر  أصبح  حيث  الضعف،  إلى  الفواكه 
ذلك  المواطنين  بعض  وعزا  دينارات.   9 الموز 
التجارية  الحركة  انحسار  منها:  عدة  أسباب  إلى 
الجهات  وتقصير  الرقابة،  وانعدام  المدن،  بين 

األسعار. المختصة في مراقبة وضبط 
صدى واسع

األساسية  السلع  اسعار  ارتفاع  ظاهرة  والقت 
سلطت  حيث  واسعًا،  إعالميًا  صدى  ليبيا  في 
»شينخوا«  الصينية  األنباء  وكالة  الضوء  عليها 
إن  الــوكــالــة  وقــالــت  العربية.  نسختها  فــي 
السلطات  اتخذتها  التي  االحترازية  اإلجــراءات 
الليبية شرق وغرب البالد، فيما يتعلق بمواجهة 
تفشي مرض »كوفيد - 19«، أثرت على معيشة 
واسعة  مجموعة  إغالق  تسبب  حيث  الليبيين، 
المواد  أسعار  بارتفاع  االقتصادية  األنشطة  من 
الغذائية والخضراوات وحتى مواد البناء والمواد 

المتاجر. ألصحاب  األساسية 
الغذائية  السلع  تــدفــق  انــخــفــاض  وأدى 
من  كل  مع  الليبية  الحدود  عبر  والخضراوات 
بشكل  األســعــار  ارتــفــاع  ــى  إل وتــونــس  مصر 
معظم  وصارت  ليبيا،  أنحاء  مختلف  في  جنوني 
وصل  حيث  مستمرة،  طفرات  تشهد  السلع 
وضعفين  ضعف  إلى  المواد  بعض  في  االرتفاع 
مارس  في  عليه  كانت  عما  أضعاف،  وثالثة 

الماضي.
للمواد  متجر  صاحب  ميلود،  التهامي  كان 
الدهماني  زاوية  منطقة  في  والخضار  الغذائية 
غرب  من  بضاعته  يحضر  طرابلس،  بوسط 
ما  إلى  أسبوعيًا  مرتين  يذهب  حيث  العاصمة، 
حاجته  ليحضر  »المصري«  الخضار  يعرف بسوق 

الخضار. من 
وروى التهامي في حديثه لمراسل وكالة أنباء 
»شينخوا« المصاعب التي باتت تواجهه. وقال: 
»أنطلق بسيارتي نصف النقل إلى السوق، حيث 
وبسبب  مصر،  من  تأتي  الخضار  منتجات  أغلب 
الشحنات  عدد  وانخفاض  معها،  الحدود  إغالق 
الواردة بسبب القيود المفروضة، ارتفعت أسعار 

كل الخضراوات دون استثناء«.
الخضار  المواطن لشراء  يأتي  وأضاف: »كلما 
األسعار  في  ارتفاعًا  يلحظ  الغذائية،  المواد  أو 
بواقع النصف عن العرض السابق، وربما ترتفع 
بعض السلع إلى الضعف«، وتابع متسائاًل: »هل 

السلع بسعر مرتفع لنجوع؟«. نتوقف عن شراء 
تأتي  المنتجات  معظم  فإن  لميلود،  ووفقًا 
وارتفعت  البرية،  الحدود  عبر  من مصر وتونس 
وتكلفة  المصدر  بــدول  تتأثر  ألنها  أسعارها 
تصل  السلعة  تجعل  حسابات  و»كلها  النقل، 
للزبون بسعر مرتفع جدًا«، وفقًا لقوله. وأغلقت 
مع  الماضي  مارس  منتصف  منذ  حدودها  ليبيا 

كل من مصر وتونس.
مواطنة،  وهــي  ــي،  ــواف ال خيرية  ــارت  وأشـ
شراء  في  بالغة  صعوبة  تواجه  باتت  أنها  إلى 
اليومية لمنزلها، خاصة مع االرتفاع  االحتياجات 
األسعار  »ارتفعت  وقالت:  لألسعار.  الجنوني 
أتمكن  وال  تخنقنا،  األمور  وصارت  كبير  بشكل 
المواد  من  اليومية  السلع  معظم  شــراء  من 

والخضار«. الغذائية 
قائلة:  االرتــفــاع،  هــذا  على  مثااًل  وضربت 
الكيلوغرام  سعر  كان  تقريبًا  أشهر  أربع  »قبل 
اليوم  أما  فقط،  دينارًا  بـ35  الضأن  اللحم  من 
فسعره يتراوح بين 45 إلى 50 دينارًا، أعتقد أن 
الكثير من الليبيين ال يمكنهم شراء اللحم بهذا 

الباهظ«. السعر 
لحوم،  تاجر  وهو  قريرة،  المبروك  ويرجع 
الخاصة  المتطلبات  إلى  اللحوم  أسعار  ارتفاع 
الدوالر.  وأسعار  »كورونا«  فيروس  بمكافحة 
فتح  باستمرار  لنا  سمح  »عندما  ــح:  وأوضـ
ضوابط  ضمن  ذلك  كان  اللحوم،  بيع  محالت 
في  زيادة  يعني  الذي  األمر  صحية،  واشتراطات 
التعقيم والنظافة،  نسبة المصروفات على مواد 
السعر  إلــى  ستضاف  شك  دون  تكلفة  وهــي 
نرتبط  أننا  »كما  وتابع:  للحوم«.  النهائي 
الدوالر،  الدوالر، عندما يرتفع سعر صرف  بسعر 
ترتفع أسعار اللحوم بأنواعها، والعكس صحيح، 

االستهالكية« السلع  وينطبق هذا على جميع 
وأقرت السلطات الليبية عبر أجهزتها الرقابية 
الئحة ألسعار الخدمات وحددت قيمة كل سلعة، 
وفنية  تنفيذية  صعوبات  واجهت  الالئحة  لكن 
التجارية  األنشطة  أصحاب  إجبار  في  تنجح  ولم 

ليبيا. الغذائي في  المخزون  نظرًا النخفاض 

خيار املقاطعة سالح املكتوين بنيران غالء السلع في البلديات
تشمل األلبان والبيض والفواكه واللحوم

● أثناء تفريغ فاكهة وخضروات بأحد المحال

● أحد محال بيع الخبز الليبية

● غلق محال وصيدليات في بنغازي استغلت الظروف ورفعت األسعار● محل لبيع السلع الغذائية في ليبيا

● تعتمد ليبيا على الواردات في معظم احتياجاتها من السلع الغذائية

سعر كيلو الطماطم رسمياً بين 2.5 
و3 دينارات في حين يباع لدى بعض 

المحال بسبعة دينارات.. والموز ارتفع 
سعره في الجنوب حتى 9 دينارات

مواطنون: ارتفاع األسعار أسبابه 
عديدة منها: انحسار الحركة التجارية 

بين المدن.. وتقصير الجهات 
المختصة في أعمال مراقبة األسواق

صالح الشيباني: حملة المقاطعة في بني وليد تهدف إلى خفض األسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن
طرابلس - بنغازي - بني وليد - سبها - طبرق: 

الصغير الحداد وفراس بن علي ووكاالت

● عبد المنعم رمضان● صالح الشيباني

من الغرب إلى الشرق وصواًل إلى الجنوب، تجمع الليبيون، على اختالف مشاربهم، شكوى واحدة، 
الغذائية بما فيها األلبان والبيض  السلع  ارتفاع أسعار  الماضية، وتصاعدت أخيرًا، وهي  طيلة األشهر 

والخضراوات والفواكه واللحوم، بمقدار الضعف وأحيانًا أكثر. وسواء كنت في طرابلس أو بنغازي أو بني 
المواطنون، وسط محاوالت حكومية خجولة  الليبي، فالشكوى نفسها يرددها  بالجنوب  أو في سبها  وليد 

لوضع حد للظاهرة من دون أن تسفر تلك المحاوالت عن نتائج ملموسة.
المواطنين في مدينة بني وليد إلى إطالق حمالت لمقاطعة سلة  ودفعت تلك األزمة المستفحلة بعض 
المستهلكون  يرى  التي  تكلفة منتجاتهم  التجار على مراجعة  البيض، في محاولة إلجبار  أبرزها  منتجات، 

الحقيقية. قيمتها  بأكثر من  تباع  أنها 
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نهاية الحرب بين أرمينيا وأذربيجان:

اتفاق ثالثي برعاية روسية ينهي 40 يوما 
من معارك دموية في ناغورنو قرة باغ

بعد 40 يوما من الحرب الدامية بين أذربيجان 
الدانات  أصوات  صمتت  باغ،  قره  بإقليم  وأرمينيا 
البلدين  بين  سالم  اتفاق  بموجب  والرصاص 
المتنازعين برعاية روسية، بعد معارك أسفرت عن 
مقتل 2400 شخص على األقل ونزوح عشرات اآلالف 
من السكان، إذ نص هذا االتفاق على أن يحتفظ كل 
طرف بما استولى عليه من أرض في المعارك، بينما 
منطقة  على  السيادة  بإعادة  ملزمة  أرمينيا  تكون 
أغدام، ومنطقة كيلباجار، ومنطقة التشين بحلول 1 

ديسمبر القادم إلى أذربيجان.

تمديد االنسحاب
ومددت أذربيجان األحد الموعد النهائي النسحاب 
القوات األرمينية من منطقة كالباجار في إطار اتفاق 
حكمت  األذربيجانية  الرئاسة  ممثل  وقال  السالم، 
حاجييف إن »أذربيجان وافقت على أن ترجئ إلى 25 
األرمينية  المسلحة  القوات  انسحاب  نوفمبر مهلة 
كالباجار«،  من  شرعيين  غير  أرمن  ومستوطنين 
القرار »إنساني«. وأضاف أن موعد  معتبرا أن هذا 
الجاري   20 في  أغدام  منطقتي  من  االنسحاب 

والتشين في األول من ديسمبر لم يتبدل.
الذي  الحزام  من  جزءا  المناطق  هذه  وتشكل 
شكلته القوات األرمينية إثر حرب التسعينات حول 
أذربيجان  ناغورنو قره باغ، اإلقليم االنفصالي في 

ذي الغالبية األرمينية.
وعودة أذربيجان إلى هذه المنطقة دفعت سكان 
كالباجار إلى مغادرتها. وعمد كثر إلى إحراق منازلهم 
لئال يسكنها أذربيجانيون. وقبل ذلك، نقلوا معهم 
كل ما يمكن حمله حتى األبواب والنوافذ ومحوالت 

الكهرباء في المحطات الكهرومائية.
إلى  وتؤدي  المنطقة  تعبر  التي  الطريق  وظلت 
أرمينيا تحت سيطرة يريفان، لكن الحركة تراجعت 
قبل  السكان  فر  حين  الفائتة  باأليام  مقارنة  فيها 
شاريكتار  قرية  وبدت  األذربيجانية.  القوات  عودة 
مالكيها  بأيدي  منازلها  من  عشرات  أحرقت  التي 
مقفرة. وأمام المنازل التي التهمتها النيران، لم تبق 

سوى أغراض ال قيمة لها وأثاث تعذر نقله.
ومع نهاية حرب التسعينات، كان المشهد معاكسا 
األذربيجانيين  السكان  جميع  مغادرة  في  وتجلى 
المنطقة. وإثر ذلك، شجعت يريفان عددا كبيرا من 

مواطنيها على اإلقامة فيها.
القتالية على  اتفاق إنهاء األعمال  كذلك، ينص 
انتشار نحو ألفين من قوات حفظ السالم الروسية 
في قره باغ، الذي خلت عاصمته ستيباناكرت من 

السكان خالل القتال الذي استمر ستة أسابيع. ودعت 
وقدمت  العودة  إلى  السكان  المحلية  السلطات 

مساعدة لوجستية لتحقيق ذلك.
لنظيره  علييف  إلهام  أذربيجان  رئيس  وأكد 
قواته  عليها  تسيطر  التي  الكنائس  أن  الروسي 
»ستتولى الدولة حمايتها« وستظل مفتوحة أمام 

المسيحيين وفق الكرملين.
وفي تشاور منفصل بين بوتين ورئيس الوزراء 
على  الجانبان  شدد  باشينيان،  نيكول  األرميني 
»أهمية الحفاظ على االستقرار« في ناغورنو قره باغ.

احتجاج في يريفان
حركة  األرمينية  الهزيمة  منذ  باشينيان  ويواجه 
احتجاج في بالده حيث تعتبره المعارضة »خائنا«. 
وأقرت أرمينيا بمقتل 2317 من جنودها في النزاع، 

في حين لم تكشف أذربيجان خسائرها العسكرية.
وبإشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر وحماية 
من  الجثث  نقل  عملية  تستمر  الروس،  الجنود 
أذربيجان  عليها  تسيطر  التي  مدينة شوشة  حول 
وقصدت  االنفصالي.  اإلقليم  لعاصمة  والمجاورة 
أسر المشرحة المحلية لتسلم جثث تم التعرف على 

هويات أصحابها.
وطلب رئيس الوزراء األرميني، نيكول باشينيان، 
الذي أثار غضبا عارما لموافقته على اتفاق سالم مثير 

للجدل مع أذربيجان، اإلثنين، من المتظاهرين وقف 
االحتجاجات العنيفة، ودعاهم إلى التزام الهدوء.

وزير  بإقالة  باشينيان  قام  الحق،  وقت  وفي 
خارجيته زوهراب مناتساكانيان. واستبعد باشينيان 
االستقالة، لكنه أعلن أنه »قرر إقالة« وزير الخارجية 

زوهراب مناتساكانيان.
ووافقت أرمينيا على التنازل عن أجزاء من المنطقة 
ألذربيجان باإلضافة إلى أراض أخرى يسيطر عليها 
انفصاليون أرمن منذ حرب التسعينات، التي أعقبت 
السالم  اتفاق  بموجب  السوفياتي  االتحاد  انهيار 

الثالثي.
وبعد اإلعالن عن االتفاق، نزل آالف المتظاهرين 
ووصفوا  يريفان،  األرمينية  العاصمة  شوارع  إلى 
باشينيان بـ»الخائن« وطالبوا باستقالته، كما اقتحم 

متظاهرون عدة أبنية حكومية.
مؤامرة  أحبطت  أنها  السبت  السلطات  وأعلنت 
الغتيال رئيس الوزراء واعتقلت زعيم المعارضة أرتور 
فانيتسيان، وهو أيضا الرئيس السابق ألجهزة األمن 
في أرمينيا. وأفرج مساء األحد عن فانيتسيان، زعيم 
بعد  الوسط«،  »يمين  المعارض  »الوطن«  حزب 
أن اعتبرت محكمة في يريفان أن ال أساس قانونيا 
العتقاله. وأوقفت السلطات 12 من قادة المعارضة 
األسبوع الماضي بتهمة التحريض على أعمال شغب 

لكن المحاكم أفرجت عنهم.

ارتفاع اإلصابات وتدابير صارمة جديدة..

لقاحا »موديرنا« و»فايزر« ملكافحة »كوفيد - 19« ينعشان اآلمال العاملية بالسيطرة على الوباء
تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  رحب 
أدهانوم غبريسوس أيضا بالمستجدات على صعيد اللقاحات، إال 
أنه حذر من أن لقاحا لن يقضي بمفرده على جائحة »كوفيد - 

19« داعيا إلى عدم »التراخي«.
وأوضح: »ما زلنا نتلقى معلومات مشجعة عن لقاحات ونبقى 
متفائلين بحذر إزاء امكان بدء وصول أدوات جديدة في األشهر 
أنه »قلق جدا الزدياد عدد اإلصابات في  المقبلة«، لكنه أكد 
واألنظمة  الصحية  »الطواقم  أن  إلى  مشيرا  البلدان«،  بعض 
الصحية باتت مستنفدة، خصوصا في أوروبا وأميركا«. وتسبب 
الوباء في العالم بوفاة ما ال يقل عن 1320561 شخصا منذ 

نهاية ديسمبر.
في ألمانيا، حيث يسجل ارتفاع كبير في عدد اإلصابات منذ 
أسابيع عدة، دعت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل األلمان 
وقالت:  األدنى.  الحد  إلى  آخرين  مع  التواصل  تقليص  إلى 
»الطريق أمامنا ال يزال طويال، لكن النبأ السار هو أننا نجحنا في 

لجم النمو المطرد« للفيروس.

سيناريو »متفائل«
في سيناريو »متفائل«، قد يبدأ االتحاد األوروبي »في الفصل 
األول من 2021« توزيع أول لقاحات ضد »كوفيد - 19« الذي 

يستمر بالتفشي في كل أنحاء العالم.
المكلفة  األوروبية  الوكالة  مديرة  أمون،  أندريا  وأعلنت 
الوضع  أن  األربعاء،  برس«  »فرانس  إلى  حديث  في  باألوبئة 
على جبهة الوباء في أوروبا »مقلق للغاية« و»جميع مؤشراتنا 
تذهب في االتجاه السيئ«، داعية األوروبيين إلى احترام القيود 

المفروضة »مهما كانت صعبة«.
خفض  يستلزم  »قد  الحالي  الوضع  في  أنه  من  وحذرت 
األولى  الموجة  خالل  عليه  كان  مما  أكبر«  وقتا  الحاالت  عدد 
من اإلصابات في مارس وأبريل. وتابعت أن السبيل إلى أول 
»يستغرق  وقد  وغير مؤكد  يزال طويال  ال  األوروبية  اللقاحات 

بضعة أشهر«.
وأكدت ردا على سؤال حول التاريخ المتوقع ألول اللقاحات في 

أوروبا: »إذا كنا متفائلين، الفصل األول من العام المقبل، لكنني 
ال أستطيع أن أكون أكثر دقة«. وقالت أمون: »بالطبع إعالن 
فايزر واعد جدا. إنه بيان صحفي وليس تقييم نظراء، بالتالي 

علينا انتظار الرأي النهائي«.
وكان مصدر أوروبي أعلن الثالثاء أن إجازة استخدام اللقاح 
في االتحاد األوروبي قد تتم »مطلع 2021« بعد إعالن »فايزر« 
األميركية و»بايونتيك« األلمانية عن أن فعالية لقاحهما جاءت 
بنسبة 90 %، ما أعاد إحياء األمل بوقف تفشي الفيروس. وأعلنت 
المفوضية األوروبية األربعاء أنها وافقت على عقد مع »فايزر« 

و»بايونتيك« يتيح لها شراء 300 مليون جرعة لقاح.
»أسترازينيكا«  مع  أخرى  اتفاقات  ثالثة  أبرمت  وكانت 
األميركية  جونسون«  أند  و»جونسون  السويدية-البريطانية 
»حتى 400 مليون جرعة من كل مجموعة«، و»سانوفي-جي 

إس كاي« الفرنسية-البريطانية »حتى 300 مليون جرعة«.
وحدة صحية

وحذرت المديرة العامة للبنك المركزي األوروبي، كريستين 
الغارد، من أن النهوض االقتصادي في منطقة اليورو قد يكون 

»غير مستقر« حتى مع لقاح.
وفي حين تسعى دول االتحاد لمواجهة انتشار الفيروس كل 
لـ»الوحدة  مشروعها  األربعاء  بروكسل  كشفت  طريقته،  على 
صحية  أزمات  لمواجهة  الوسائل  االتحاد  إلعطاء  الصحية« 

مستقبلية من خالل إنشاء وكالة جديدة واسعة الصالحيات.
وأعلنت مفوضة الصحة األوروبية، ستيال كيرياكيدس، أن 
المؤسسة الجديدة »ثورة كاملة في استعداداتنا االستراتيجية 
األوروبي  الفعل  رد  وتعزيز  التهديدات  استباق  على  وقدرتنا 

المشترك«، لكنها لن ترى النور قبل العام 2023.
الموجة  للجم  القيود  األوروبية  الدول  تشدد  األثناء  وفي 
الثانية من تفشي الوباء. وبعد فرنسا وبريطانيا ودول أخرى، 
تفرض المجر اعتبارا من األربعاء عزال جزئيا يفترض أن يستمر 
30 يوما على األقل، بحيث منعت التجمعات وأغلقت المطاعم 
التجول من  والترفيهية ومدد حظر  الثقافية  األحداث  وألغيت 

الساعة 20.00 إلى الساعة 05.00.
وفي تشيكيا أعلنت الحكومة إعادة فتح المدارس االبتدائية 
في أول تخفيف للقيود في هذا البلد منذ بدء الموجة الثانية من 

الحاالت.

 1275113 بوفاة  المستجد«  »كورونا  فيروس  وتسبب 
شخصا في العالم منذ اإلبالغ عن ظهور المرض في الصين 
نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته »فرانس برس« استنادا 

إلى مصادر رسمية األربعاء الساعة 11.00 ت غ.

عدد قياسي
والواليات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من حيث عدد 
الوفيات واإلصابات، مع تسجيلها نحو 240000 وفاة. وسجلت 
فيها 202000 حالة جديدة خالل 24 ساعة وفقا لتعداد الثالثاء 

لجامعة جون هوبكينز.
وكان الرئيس األميركي المنتخب الديمقراطي، جو بايدن، 
أعلن السبت، أنه سيشكل اعتبارا من اإلثنين خلية أزمة خاصة 
لمواجهة  وخبراء،  علماء  تضم  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 
التحدي األبرز الذي ستجد إدارته نفسها أمامه منذ اليوم األول 

لواليته.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب أشاد، اإلثنين، بـ»نبأ 
سار« بشأن إثبات فعالية لقاح طورته شركتا »فايزر« األميركية 
عدوى  من  الوقاية  في   %  90 بنسبة  األلمانية  و»بيونتيك« 

»كوفيد - 19«.
وكتب ترامب على »تويتر« بعد دقائق من إعالن الشركتين 
عن األمر: »البورصة تسجل ارتفاعا كبيرا، لقاح في الطريق قريبا. 
فعال بنسبة 90 % حسب تقارير. نبأ سار!«، وذلك بعد أيام من 

هزيمته في االنتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.
بوريس جونسون محجور

نفسه،  بوريس جونسون  الوزراء  رئيس  بريطانيا حجر  في 
»كورونا  بفيروس  مصاب  بشخص  اختلط  أن  بعد  األحد، 
بعد  ما  مفاوضات  دخول  مع  موات  غير  وقت  في  المستجد«، 
»بريكست« مع االتحاد األوروبي المرحلة األخيرة. وأكد اإلثنين 
أنه »في وضع جيد، وجسمي زاخر باألجسام المضادة« الناجمة 
عن إصابته بشكل حاد من »كوفيد - 19« قبل أشهر. ومع نحو 
52 ألف حالة وفاة تعتبر بريطانيا أكثر دولة أوروبية تضررا من 

الجائحة على صعيد عدد الضحايا.
من  صرامة  أقل  استراتيجية  تنتهج  التي  السويد  وأعلنت 
معظم الدول األوروبية، أنها ستحد التجمعات العامة بثمانية 
أشخاص كحد أقصى أمام ارتفاع عدد اإلصابات، في إجراء غير 

مسبوق في هذا البلد.
وفي النرويج حيث عدد الحاالت منخفض نسبيا، أعلنت بلدية 
للمراهقين  االجتماعي«  اإلثنين تشديد قواعد »العزل  أوسلو 
بسبب التفشي الكبير للفيروس. واعتبارا من الثالثاء تحظر كل 
األنشطة الترفيهية والرياضية لألشخاص بين 13 و19 عاما في 

األماكن المغلقة ألسبوعين.
وتبدأ النمسا الثالثاء مرحلة إغالق ثانية مع توقف المدارس 
مالزمة  إلى  السكان  ودعوة  األساسية،  غير  المتاجر  وإغالق 
منازلهم حتى السادس من ديسمبر على األقل. وأعلن المستشار 

النمساوي سيباستيان كورتز حملة فحوص واسعة النطاق.
الساعات  أما في فرنسا، فقد سجلت 508 حاالت وفاة في 
بات  الجديد  أن عدد اإلصابات  إال  الماضية،  والعشرين  األربع 
في أدنى مستوى له منذ أسابيع بحسب األرقام الرسمية. في 
المقابل، سجل عدد األشخاص الذين يرقدون في المستشفيات، 
في  جديدا  مريضا   2065 بينهم   33466 مع  قياسيا  مستوى 

غضون 24 ساعة.
وحذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قائال: »حتى وإن 
كان ثمة مؤشرات تحسن على الصعيد الوبائي إال أننا لم نتغلب 

بعد على الفيروس«، داعيا مواطنيه إلى »مواصلة جهودهم«.

قيود في الواليات المتحدة
أما على الجانب اآلخر من األطلسي، فأوصت رئيسة بلدية 
شيكاغو لوري اليتفوت سكان المدينة البالغ عددهم 2.7 مليون 
نسمة بتجنب الخروج اعتبارا من اإلثنين، إال للتنقالت الضرورية 
مثل الذهاب إلى المدرسة والعمل، وعدم استضافة مدعوين 
وإلغاء االحتفاالت بعيد الشكر. وهي مجرد توصيات. في المقابل 

ال يمكن أن تتجاوز التجمعات الخاصة أكثر من عشرة أشخاص.
ومن نيويورك إلى سياتل، أعادت واليات ومدن كبرى فرض 
قيود في األيام األخيرة في محاولة للجم االرتفاع التصاعدي في 

الحاالت.
وسجلت الواليات المتحدة مليون إصابة جديدة بـ»كوفيد - 
19« في أقل من أسبوع، وتجاوزت عتبة 11 مليونا األحد بحسب 
بيانات جامعة جونز هوبكنز. وتوفي 247 ألفا و116 شخصا جراء 
الجائحة في الواليات المتحدة أي أكثر من أي بلد آخر. وتلتها 

البرازيل »166 ألفا و14 وفاة«.
على  و»موديرنا«  بايونتيك«  »فايزر-  لقاحا  يحصل  وقد 
ترخيص من الوكالة األميركية لألغذية والعقاقير في النصف 
األول من ديسمبر، على ما قال منصف سالوي المسؤول العلمي 
عن عملية »وارب سبيد« التي شكلها دونالد ترامب لمتابعة 

تلقيح المواطنين األميركيين.

20 مليون أميركي
ومن شأن ذلك، السماح بتلقيح 20 مليون أميركي مع إعطاء 
األولوية للمسنين والفئات الضعيفة، اعتبارا من النصف الثاني 
من ديسمبر، ومن ثم 25 مليونا آخر اعتبارا من يناير، على ما 

قال هذا المسؤول لمحطة »إم إس إن بي سي« التلفزيونية.
بايدن من جهته عن خطر  جو  المنتخب  الرئيس  وتحدث 
رفض  إذا   »19  - »كوفيد  ناجمة عن  إضافية  وفيات  تسجيل 
دونالد ترامب، الذي لم يقر بخسارته في االنتخابات الرئاسية، 

تعاون إدارته مع فريقه لتسهيل المرحلة االنتقالية.
ونبه بايدن إلى أن عدم وجود تنسيق بين الفريقين يعني 
»أن أناسا إضافيين قد يموتون«، مشيرا خصوصا إلى أهمية 

تحضير توزيع اللقاحات المضادة للوباء ما إن تصبح متوافرة.

بدأت اآلمال العالمية بالسيطرة على وباء »كوفيد 
- 19« الذي تسبب في وفاة أكثر من مليون شخص 
في العالم تنتعش من جديد، بعد أن عزز إعالن 
شركة »موديرنا« األميركية عن لقاح فعال بنسبة 
95 % ضد »كوفيد - 19« التفاؤل وسط ارتفاع كبير 
في عدد اإلصابات وتدابير صارمة جديدة.

فبعدما أعلنت مختبرات فايزر »األميركية« 
و»بايونتيك« األلمانية األسبوع الماضي عن تطوير 
لقاح فعال بنسبة 90 %، أكدت »موديرنا« أن فعالية 
لقاحها تصل إلى 94.5 %.

ورحب مدير المعهد األميركي لألمراض المعدية 
الطبيب أنطوني فاوتشي بإعالن »موديرنا«. وقال 
عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس »كورونا« 
إن »فكرة امتالكنا لقاحا فعاال بنسبة 94.5 % رائعة 
بشكل مذهل«. وتنوي الشركة إنتاج 20 مليون 
جرعة لقاح بحلول نهاية ديسمبر، ما يجعل فكرة 
التلقيح ضد فيروس »كورونا« أكثر واقعية.

عواصم العالم - وكاالت

واشنطن وكاالت

●  أحد جنود السالم الروس في نقطة تفتيش في محيط ستيبانكرت في 13 نوفمبر 2020

●  إجالء مريض مصاب بـ»كوفيد - 19« في مطار برون قرب ليون في فرنسا في 16 نوفمبر 2020.

● عقار ضد فيروس كوفيد- 19

●  ترامب ●  بايدن

ـ»تزوير« االنتخابات ترامب يعترف بانتصار بايدن ويتراجع وسط تمسكه ب

دونالد  األميركى  الرئيس  أبداها  متناقضة  مواقف 
ترامب مع اقتراب اإلعالن الرسمى عن الفائز بنتيجة 
حسمها  التى  سلفا،  المعروفة  األميركية  االنتخابات 
المرشح الديمقراطى ونائب الرئيس السابق جو بايدن، 
األميركي،  االنتخابى  المجمع  أصوات  لغالبية  طبقا 
لكن تصريحات ترامب المشوشة أثارت مخاوف حول 
مستقبل تسليم السلطة فى الـ20 من يناير القادم، مما 
دفع مستشار الرئيس األميركى لألمن القومى روبرت 
أوبراين، إلى التعهد بانتقال سلس للسلطة إلى إدارة 

جديدة يقودها الرئيس المنتخب جو بايدن.
وبعد مرور نحو أسبوعين على انتهاء االنتخابات ال 
يزال ترامب مصرا على أنه الفائز فى االستحقاق، زاعما 
حصول تزوير واسع النطاق من دون أن يقدم أى دليل 
على ذلك، على الرغم من أن التقديرات الحالية تعطى 
حاسمة  واليات  فى  تعويضه  يمكن  ال  تقدما  بايدن 

وتقدما كبيرا على صعيد التصويت الشعبي.
من جانبه حذر الرئيس األميركى المنتخب جو بايدن 
الواليات  فى  يموتون«  قد  أكثر  »مواطنين  أن  من 
المتحدة، بسبب رفض الرئيس الحالى دونالد ترامب 
التنسيق مع فريقه المعنى بالمرحلة االنتقالية. وفى 
التنسيق  إن  بايدن  قال  ديالوير،  والية  فى  حديث 
ووصف  »كورونا«.  فيروس  تفشى  لمواجهة  ضرورى 
بخسارة  االعتراف  ترامب  رفض  المنتخب  الرئيس 

االنتخابات بأنه »أمر مخجل«.

اعتراف ثم تراجع
الرئيس  قال  اإلعالم،  وسائل  تلقفتها  تغريدة  وفى 
بايدن  جو  الديمقراطى  منافسه  إن  ترامب،  دونالد 
فاز، ألن االنتخابات جرى تزويرها ولم يسمح بدخول 
المراقبين، ولكنه عاد فى أقل من ساعة ليقلب الصفحة 
ويغرد بما يناقض ذلك. وبعد أقل من ساعة عاد ترامب 
ليغرد بالقول إن بايدن فاز فقط فى نظر وسائل اإلعالم 
الكاذبة، وإنه لم يقر بأى هزيمة، بل جدد التأكيد مرة 

أخرى أنه سيفوز وأن االنتخابات مزورة.
كما اتهم ترامب فى تغريدة عبر »تويتر«، شركة 
ذات  بأنها  األصوات  بجدولة  الخاصة  »دومينيون« 
سمعة سيئة وتستخدم أجهزة رديئة. وأضاف ترامب 
الميكانيكى  »الخلل«  أن مشكالت  أخرى  تغريدة  فى 
التى حصلت ليلة االقتراع كانت بسبب الديمقراطيين 
نجحوا  وأنهم  األصوات،  سرقة  يحاولون  كانوا  حين 
بشكل كبير لكن دون أن يتم ضبطهم. وجدد ترامب 
رفضه نظام التصويت عبر البريد، واصفا إياه بالنكتة 

السيئة.
وقال أوبراين، الذى يتولى تنسيق شؤون األمن القومى 
فى البيت األبيض، عقب الموقف المتناقض لترامب 
إن »الواليات المتحدة شهدت عمليات انتقال سلمية 
وناجحة للسلطة حتى فى أحلك الفترات«. وأضاف أنه 
إذا تأكد فوز الثنائى بايدن وهاريس، ومن الواضح أن 

انتقال  حاليا، سيحصل  االتجاه  فى هذا  ذاهبة  األمور 
احترافى للغاية فى مجلس األمن القومي، »ال شك فى 

ذلك«.
وبرحابة صدر معتادة بعد استحقاق انتخابى لكن 
لم يبدها ترامب لحد اآلن، قال أوبراين إن لدى بايدن 
»أشخاصا  هاريس  كاماال  المنتخب  الرئيس  ونائبة 
احترافيين للغاية« قادرين على تولى زمام األمور وإنه 
إنهم  أوبراين  وقال  التنصيب.  بعد  الصمت  سيلتزم 
ويضعوا  يستعدوا  لكى  الوقت  من  بعضا  يستحقون 

سياساتهم: قد تكون بيننا تباينات سياسية.
وفيما من المقرر أن يتولى بايدن الرئاسة فى 20 
إدارة  ترفض  ال،  أم  بهزيمته  ترامب  أقر  سواء  يناير 
الخدمات العامة األميركية، الوكالة التى تدير الشؤون 
منتخبا،  رئيسا  به  االعتراف  االتحادية،  البيروقراطية 
وتحجم عن إطالعه على فحوى االجتماعات المصنفة 

سرية أو منحه الموارد المخصصة للعملية االنتقالية.

تجمع مناصري ترامب
فى  ترامب  مناصرى  من  اآلالف  احتشد  والسبت 
بأنها  االنتخابات  غراره  على  واصفين  واشنطن، 
وبين  بينهم  صدامات  مساء  سجلت  وقد  مزورة، 
وأفادت  واليته.  المنتهية  للرئيس  معارضين 
أربعة  20 شخصا على األقل، بينهم  تقارير بتوقيف 
بتهمة  النارية وشخص  األسلحة  قانون  لمخالفتهم 

االعتداء على شرطي.
وعبر موكب ترامب بالقرب من المحتجين فى أثناء 
توجهه إلى ملعب الغولف، وهو بدا مبتسما عبر نافذة 
بالهتاف  المتظاهرون  حياه  وقد  الرئاسية  السيارة 
»أفضل رئيس على اإلطالق«، رافعين شعارات حملته 
العديد من  إدارة منصة »تويتر«  االنتخابية. وأرفقت 
تغريدات ترامب التى أطلقها فى نهاية األسبوع بإشارة 

تحذر المتابعين من عدم دقتها.

قادة جمهوريون يعترفون
ومع إصرار ترامب على فوزه باالنتخابات، توقع آسا 
أن  أركنسا   لوالية  الجمهورى  الحاكم  هاتشينسون 
الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون الرئيس المقبل 

للواليات المتحدة.
إلى  شبكة  مع  مقابلة  فى  أركنسا  حاكم  ودعا 
تسهيل عملية انتقال السلطة، مشددا على ضرورة 
للواليات  الخارجيين  األعداء  لمواجهة  العملية  هذه 
المتحدة، وكذا مواجهة جائحة »كورونا«، وفق قوله.

وقال إنه من الجيد فى الواقع أن نرى الرئيس ترامب 
يغرد بأن بايدن فاز، فذلك بداية لالعتراف، مشيرا إلى 
أنه من المهم للغاية أن يتمكن جو بايدن من الوصول 
إلى المعلومات االستخباراتية للتأكد من أنه مستعد 
لوالية  الجمهورى  الحاكم  أما  االنتقال.  فترة  خالل 
أوهايو، مايك ديواين، فقال إن جو بايدن هو الرئيس 
المنتخب للواليات المتحدة، داعيا إلى ضرورة الشروع 

فى عملية انتقال السلطة.
ذلك،  فى  وسيستمر  الرئيس  يؤيد  أنه  وأكد 
المحكمة  إلى  التوجه  فى  الكامل  الحق  وللرئيس 
من  وليس  حوزته،  فى  التى  الحقائق  جميع  وإظهار 

حق أى أحد أن يعترض على ذلك.
وأضاف أنه فى المقابل »من الواضح أن جو بايدن 
هو الرئيس المنتخب بناء على ما نعلمه اآلن، وعملية 
انتقال السلطة مهمة للبالد، ويجب أن تكون هذه 
العملية طبيعية، ويمكن أن يسلك الرئيس الطريق 

القانونى اآلخر، يجب أن نحترم ذلك«.
المعسكر  داخل  تصعيدا  أكثر  لهجة  وفى 
األمن  مستشار  بولتون،  جون  قال  الجمهوري، 
القومى السابق فى إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن 
األخير قد يسبب ضررا كبيرا لألمن القومي، وأعرب 
بعد  بهدوء  يرحل  لن  ترامب  أن  من  تخوفه  عن 

خسارته االنتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.
وأشار إلى أن كثيرا من الناس يعتقدون أو على األقل 
يأملون بأنه سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن 
»أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك 

تماما«.
وأضاف: »أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة 
احتواء الضرر ال على البلد فحسب، بل بالنسبة للحزب 
أيضا، هى أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل 
البعض اآلن، لالعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو 

الرئيس المنتخب«.

مخاوف من سالسة تسليم السلطة بأميركا..

يرفيان- باكو- وكاالت
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توتر بني املغرب وجبهة »البوليساريو« في الصحراء الغربية.. محمد السادس يتعهد الرد »بقوة«

●   قصف نفذته قوات النظام السوري في إدلب - يناير 2020.

الصحراء  منطقة  في  الدائر  للتوتر  سريع  تطور  في 
باستقالل  المطالبة  »البوليساريو«  جبهة  أعلنت  الغربية 
الصحراء الغربية بشكل مفاجئ انتهاء العمل بوقف إطالق 
النار مع المغرب، وأشارت إلى استمرار المعارك في منطقة 
حدودية بعد عملية عسكرية للجيش المغربي، بينما دعت 

دول عدة إلى احترام وقف إطالق النار بين الطرفين.
وأكد الملك محمد السادس ليل اإلثنين أن المغرب عازم 
على الرد »بصرامة« على أي تهديد ألمنه، في ظل التوتر الذي 
تشهده الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المملكة وجبهة 
بوليساريو، بينما تحدثت الجبهة التي أعلنت »حالة الحرب« 

عن »مواصلة« استهداف مواقع عسكرية مغربية اإلثنين.
وجدد العاهل المغربي في اتصال هاتفي مع األمين العام 
لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تأكيد »تشبث المغرب 

الراسخ بوقف إطالق النار«.
لكنه أضاف: »وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام 
العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع 

الشرعي، على أي تهديد ألمنها وطمأنينة مواطنيها«.
اتخاذ  »ستواصل  المملكة  أن  المغربي  العاهل  وتابع 
اإلجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل 

آمنة وانسيابية لألشخاص والبضائع في هذه المنطقة«.
قلقة  أفعال  ردود  المنطقة  في  التوتر  عودة  وأثارت 
المتحدة  األمم  مستوى  على  النفس  لضبط  ودعوات 
المعنيتان  وموريتانيا  الجزائر  وكذلك  األفريقي،  واالتحاد 
تتابع  التي  وروسيا  وإسبانيا،  فرنسا  عن  فضال  بالنزاع، 
تأييد  عن  عربية  دول  عبرت  حين  في  كثب.  عن  الملف 

الخطوة المغربية.
إطالق  وقف  اتفاق  أن  التأكيد  البوليساريو  وجددت 
الماضي« وأن  30 عاما، »صار جزءا من  الموقع قبل  النار، 
العربية  الجمهورية  رئيس  وأعلن  ستستمر«.  »المعارك 
الصحراوية، إبراهيم غالي، أنه أصدر مرسوما يعلن »نهاية 
االلتزام بوقف إطالق النار« و»استئناف العمل القتالي دفاعا 

عن الحقوق المشروعة لشعبنا«.
وأعلنت جبهة البوليساريو منذ 1976 قيام الجمهورية 
وتطالب  بالجزائر،  مخيمات  في  الصحراوية  العربية 
باستقالل الصحراء الغربية، التي يسيطر المغرب على 80 

% من مساحتها، مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.

األسبوع  نهاية  المنطقة  في  التوتر  منسوب  وارتفع 
المنصرم، عقب تنفيذ المغرب عملية عسكرية في المعبر 
الحدودي للكركرات في المنطقة العازلة باتجاه موريتانيا، 
أمني  حزام  إقامة  خالل  من  كامل  بشكل  »مؤمنا  جعلته 
القيادة  أعلنت  ما  بحسب  واألفراد«،  السلع  تدفق  يؤمن 

العامة للقوات المسلحة الملكية.
جاء هذا التدخل عقب ثالثة أسابيع من »عرقلة ميليشيا 
البوليساريو« حركة نقل البضائع والمسافرين عبره، بحسب 
ما أكدت السلطات المغربية. وليل الجمعة أيضا، أعلنت وزارة 
على  مكثفة«  »هجمات  نفذت  قواتها  أن  البوليساريو  دفاع 
مواقع للجيش المغربي في المحبس وحوزة وأوسرد والفرسية 

»مخلفة خسائر في األرواح والمعدات«.
هذه  إن  الرباط  في  مطلع  مصدر  قال  جهته،  من 
المعلومات »غير صحيحة«، مشيرا إلى عدم ورود أي أنباء 
العامة للقوات  القيادة  عن وقوع مواجهات سواء من قبل 
المسلحة الملكية، أو قوة حفظ السالم التابعة لبعثة األمم 

المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية »مينورسو«.
وكان بيان القيادة العامة للجيش المغربي ليل الجمعة 
تدخلهم  أثناء  نار  إلطالق  عناصره  تعرض  إلى  فقط  أشار 
في الكركرات، ردوا عليه »دون تسجيل أي خسائر بشرية«.

سواء  أخرى  مواجهات  وقوع  عن  إعالن  أي  يصدر  ولم 
طول  على  العسكرية  المواقع  من  غيرها  أو  الكركرات  في 

»الجدار الدفاعي«، الممتد على نحو 2700 كيلومتر.
ويفصل »الجدار الدفاعي« منذ نهاية الثمانينات القوات 
المغربية عن مقاتلي البوليساريو، وتحيط به المنطقة العازلة 

وعرضها خمسة كيلومترات من الجهتين.
وأثارت عودة التوتر إلى المنطقة ردود أفعال دولية قلقة 
العام  األمين  وأعرب  النار.  إطالق  وقف  على  للحفاظ  داعية 
»أسفه«  عن  الجمعة  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم 

لفشل جهوده في األيام األخيرة »لتجنب تصعيد«.
كما عبر رئيس لجنة االتحاد األفريقي، موسى فقي، عن 
الخطيرة  و»التهديدات  الوضع  تدهور  إثر  العميق«  »قلقه 

المتمثلة بخرق وقف إطالق النار الساري منذ 1991«.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  بجهود  أيضا  فقي  وأشاد 
وقوى إقليمية لحض »األطراف على االمتناع عن أي تغيير 
أقرب  في  المفاوضات  طاولة  إلى  والعودة  القائم  للوضع 

وقت«.
من جهتها دعت كل من الجزائر، التي تدعم البوليساريو، 

النفس«  إلى »ضبط  النزاع،  بهذا  أيضا  المعنية  وموريتانيا 
طرف  البلدين  وكال  النار«.  إطالق  وقف  على  و»الحفاظ 
المغرب  بين  المتحدة  األمم  ترعاها  التي  المفاوضات  في 
والبوليساريو، التي استؤنفت العام 2018 وتوقفت منذ العام 

التالي.
ما يمكن  »القيام بكل  فرنسا، فشددت على ضرورة  أما 
تجنبا للتصعيد« و»العودة إلى حل سياسي في أقرب وقت«. 
بينما دعت روسيا طرفي النزاع إلى »تجنب أي تحرك يمكن 

أن يؤجج الوضع«.
والمسؤولية«  النفس  بـ»ضبط  إسبانيا  نادت  كذلك 
االستراتيجية  المنطقة  هذه  في  »االستقرار  على  للحفاظ 

الواقعة بين أفريقيا وأوروبا«.
إلى  النزاع  الروسية طرفي  الخارجية  دعت  وفي موسكو، 
جبهة  وأكدت  الوضع«.  تأجيج  شأنه  من  تحرك  أي  »تجنب 
البوليساريو اإلثنين أن انتهاء »الحرب« في الصحراء الغربية، 
االحتالل«  بـ»نهاية  مرتبط  أيام،  منذ  توترا  تشهد  التي 

المغربي للمستعمرة اإلسبانية سابقا.
التي  الصحراوية،  العربية  الجمهورية  خارجية  وزير  وقال 
محمد   ،1976 منذ  الجزائر  في  قيامها  البوليساريو  تعلن 
سالم ولد السالك، إن »نهاية الحرب أصبحت مرتبطة اآلن 
بنهاية االحتالل غير الشرعي ألقاليم الجمهورية الصحراوية 

المحتلة«.
كنتيجة  بدأت  بالكاد  »الحرب  الصحراوي:  القيادي  وتابع 
المعبر  هذا  فتح  إلعادة  الكركرات«  في  المغربي  لالعتداء 
الحدودي في المنطقة العازلة جنوب الصحراء الغربية باتجاه 

موريتانيا.
»لنهب  الكركرات  طريق  باستخدام  المغرب  واتهم 
جبهة  واعتبرت  الصحراوي«.  للشعب  الطبيعية  الموارد 
بوليساريو التي ال تعترف بوجود المعبر الحدودي أساسا أن 
العملية األخيرة »أنهت« اتفاق وقف إطالق النار المعمول 

به منذ 1991 برعاية األمم المتحدة.
جبهة  تحدثت  لكن  مذاك،  ملتبسا  الوضع  وبقي 
حد  على  الرسمية  المغربية  األنباء  ووكالة  البوليساريو 
السالك  النار. واشترط ولد  تبادل إلطالق  سواء عن وقوع 
التطبيق الحرفي التفاق وقف إطالق النار الموقع في 1991 
عاما  ثالثين  منذ  بوليساريو  وتطالب  المعارك.  لوقف 
بتنظيم استفتاء لتقرير المصير نص عليه االتفاق الذي لم 

يطبق قط.

مقابل وقف إطالق النار..

مساع سعودية إلقامة منطقة عازلة مع اليمن

إعالمية  تقارير  تشير  اليمنية  لألزمة  جديد  تطور  في 
ومصادر مطلعة على الملف إلى أن السعودية أبلغت جماعة 
بأنها  المستوى  رفيعة  محادثات  في  اليمن  في  الحوثي 
النار على  المتحدة بوقف إطالق  اقتراح لألمم  ستوقع على 
مستوى البالد، إذا وافق الحوثيون على إقامة منطقة عازلة 

على طول حدود المملكة.
وإذا جرى التوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك أكبر انفراجة 
في الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية منذ أن 
بدأ الصراع في العام 2014. وينظر إلى الصراع على نطاق 
اللدودين  الخصمين  بين  بالوكالة  حرب  أنه  على  واسع 

السعودية وإيران.
وتعهد الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن في حملته 
مشتر  أكبر  للسعودية،  األسلحة  مبيعات  بوقف  االنتخابية 
على  للضغط  األوسط،  الشرق  في  األميركية  لألسلحة 
الرياض إلنهاء الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية 

في العالم.
لكن المصادر قالت إن الحوثيين، الذين يسيطرون على 
شمال اليمن وأكبر مناطقه المأهولة بالسكان، قد يكونون 
الرئيس  نفذ  إذا  السعودية  مع  للتعاون  استعدادا  أقل 
منظمة  بتصنيفهم  تهديدات  ترامب  دونالد  األميركي 

إرهابية أجنبية قبل تركه المنصب.
وتعتبر واشنطن والرياض الجماعة اليمنية امتدادا للنفوذ 
اإليراني في المنطقة. وقال مصدران إن الطرفين، اللذين 
عقدا مباحثات عبر اإلنترنت، رفعا في اآلونة األخيرة مستوى 
التمثيل في المحادثات ليشارك فيها محمد عبدالسالم كبير 

مفاوضي الحوثيين ومسؤول سعودي أكبر.
وذكرت المصادر أن الرياض طلبت مزيدا من الضمانات 
طول  على  عازلة  منطقة  ومنها  الحوثيين،  من  األمنية 
حكومة  تشكيل  يتم  أن  إلى  اليمن،  شمال  مع  الحدود 

انتقالية تدعمها األمم المتحدة.
وتريد الرياض من قوات الحوثي مغادرة ممر على طول 
وفي  المدفعية.  ونيران  التوغالت  لمنع  السعودية  الحدود 
إطار  في  وبحريا  جويا  حصارا  المملكة  ستخفف  المقابل، 
يشمل  والذي  النار،  إطالق  بوقف  المتحدة  األمم  اقتراح 

بالفعل وقف الهجمات عبر الحدود.
وبدأت الرياض العام الماضي محادثات غير مباشرة مع 
انتقادات  أثار  الذي  الصراع  الخروج من  الحوثيين من أجل 
من بايدن، وأودى بحياة عشرات األلوف وأضر بسمعة ولي 

عهد السعودية األمير محمد بن سلمان.
الشهرين  خالل  توقفت  المحادثات  إن  المصادر  وقالت 
الماضيين مع تصاعد القتال في منطقة مأرب الغنية بالغاز، 
من  المدعومة  القوات  لطرد  هجوما  الحوثيون  شن  حيث 

السعودية.
هادي،  منصور  ربه  عبد  لحكومة  معقل  آخر  هي  ومأرب 
المعترف بها دوليا، التي أطاحها الحوثيون من السلطة في 
العاصمة صنعاء في أواخر العام 2014. ودفع ذلك التحالف 
الذي تقوده السعودية، ويضم كذلك اإلمارات، إلى التدخل.

مشاورات بشأن إيران
قال اثنان من المصادر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما 
إدارة  إن  اإلعالم،  لوسائل  بالحديث  مخولين  غير  ألنهما 
التهديد  الحوثيين من خالل  على  مارست ضغوطا  ترامب 
بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وذلك دعما للسعوديين.
وأضافا أن أي قرار تتخذه واشنطن إلدراج الحوثيين في 
القائمة السوداء، في إطار حملة »الضغوط القصوى« على 
السالم  بعد سنوات من جهود  طهران، سيكون »مدمرا« 
التي قادها مبعوث األمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث 

وسفراء غربيون آخرون.
األميركية  اإلدارة  في  خبراء  إن  المصادر  أحد  وقال 
نصحوا ترامب بعدم إدراج اسم جماعة الحوثي في قائمة 
المنظمات اإلرهابية األجنبية. واستمرت المحادثات السرية 
مع  بالتوازي  عام،  على  يزيد  لما  والحوثيين  المملكة  بين 
إطالق  لوقف  اتفاق  إلى  التوصل  أجل  جهود جريفيث، من 

النار.
ترتيب  على  تعمل  المتحدة  األمم  إن  مصدران  وقال 
اتفاق  عن  فضال  الحالي،  العام  نهاية  قبل  مباشر  اجتماع 
الجوية  المسلحة  األعمال  يوقف جميع  إعالن مشترك  على 

والبرية والبحرية.
وقال أحد المصادر إن أوروبا ستكون مكانا منطقيا لعقد 
هذا االجتماع، إذ إن ألمم المتحدة تسعى لعقد المحادثات 

على أرض محايدة.

خالل جلسة نقاش نظمتها الجمعية العامة لألمم المتحدة 
حول مستقبل هذه الهيئة التي تشلها »مصالحها المتضاربة« 
الدائمة  الخمس  الدول  تعرضت  الجاري  األسبوع  نهاية 

العضوية في مجلس األمن النتقادات قوية.
فولكان  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  واتهم 
تحمل  في  عدة  مناسبات  في  بالفشل  المجلس  بوزكير، 
الدوليين، وأشار  السلم واألمن  الحفاظ على  مسؤوليته في 
إلى أن المصالح المتضاربة ألعضائه واالستخدام المتكرر لحق 
النقض، حدا من فعالية مجلس األمن، وتضاف هذه االنتقادات 
الموجهة إلى هيئة لم تخضع لإلصالح منذ عقود، إلى انتقادات 
مقابلة  في  رأى  الذي  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
اإلثنين مع مجلة »لو غران كونتينان« أن المجلس »لم يعد 

ينتج حلوال مفيدة«.
والدول الخمس الدائمة العضوية تملك وحدها حق الفيتو، 
والصين  وفرنسا  وبريطانيا  وروسيا  المتحدة  الواليات  وهي 

والمملكة المتحدة.
بوزكير قال أيضا إنه حتى في بعض األزمات اإلنسانية األكثر 
إلحاحا، فشل المجلس في توفير استجابة مناسبة وفي الوقت 
التأسيسية لألمم  للمبادئ  انتكاسة خطرة  المناسب. وهذه 
المتحدة وجهودنا المشتركة لبناء عالم يسوده السالم. وشدد 
إلى إصالحات  المتحدة في حاجة  األمم  »إذا كانت  أنه  على 
أعمق، فمن الواضح أن إصالح مجلس األمن أمر حتمي وفي 

الوقت نفسه صعب وضروري«.
ومنذ بدء تفشي وباء »كوفيد - 19«، عقد مجلس األمن 
الفيروس.  لمكافحة  المكرسة  االجتماعات  من  قليال  عددا 
الخالفات  للتغلب على  أكثر من ثالثة أشهر  األمر  واستغرق 
بين الواليات المتحدة والصين، إلمرار قرار في األول من يوليو 
يدعو إلى مزيد من التعاون الدولي، ويدعم دعوة األمين العام 
إلى وقف إطالق النار في البلدان التي تشهد نزاعات لتسهيل 

مكافحة الفيروس.
وخالل المناقشات تطرقت الدول األعضاء في األمم المتحدة 
البالغ عددها 193 إلى مسألة استخدام حق الفيتو، فضال عن 
توسيع مجلس األمن وتمثيله اإلقليمي. واستمرت الخالفات 

العميقة التي ال تبشر باستئناف إيجابي للمحادثات الجارية منذ 
13 عاما حول إصالح هذه الهيئة.

الفيتو موضوع »حساس«
واعتبرت الجزائر أن كل عضو جديد في مجلس موسع ينبغي 
أن يحصل على حق الفيتو. إال أن الواليات المتحدة وروسيا 
التي استخدمت هذا الحق 15 مرة منذ العام 2011 في الملف 

السوري وحده، تعارضان ذلك.
وقال الدبلوماسي األميركي نغوي نغوي: »تبقى الواليات 
المتحدة منفتحة على توسيع معتدل لمجلس األمن«. وأوضح 
ممثل أكبر دولة مساهمة في تمويل المنظمة الدولية: »يجب 

أن يتم ذلك من دون تعديل حق الفيتو أو توسيعه«.
آنا  المتحدة،  األمم  إلى  الروسي  السفير  مساعدة  وقالت 
إفستيحنيفا، األفكار المؤدية إلى تآكل صالحيات الدول الدائمة 
العضوية في مجلس األمن، وال سيما حق الفيتو، غير مقبولة. 
وأضافت أن اللجوء إلى الفيتو والتهديد باستخدامه جنب األمم 

المتحدة في مرات كثيرة الخوض في مغامرات مشبوهة.
وأشارت بريطانيا إلى أنها لم تستخدم حق الفيتو منذ العام 
1989، في حين أعربت فرنسا عن تأييدها لمجلس يضم 25 
الفيتو لدول جديدة،  رأيا بمنح حق  أن تبدي  بلدا من دون 

معتبرة أنه »موضوع حساس«.
بـ»التمثيل  جهته  من  جون  جان  الصيني  السفير  وندد 
للدول  أكبر  وجود  إلى  داعيا  المتطورة«،  للدول  به  المبالغ 
الصغيرة والمتوسطة، وال سيما األفريقية منها. وقال: »أكثر 
من ستين دولة لم تكن يوما عضوا في مجلس األمن، وبعض 
الدول الصغيرة ال تتمكن من المشاركة فيه إال كل خمسين 

سنة«.
لديه صالحية فرض  الذي  الدولي،  األمن  ويضم مجلس 
عقوبات دولية واللجوء إلى القوة في العالم، 15 عضوا. فإلى 
جانب الدول الخمس الدائمة العضوية، يضم عشر دول غير 
دائمة تشارك فيه لوالية من سنتين ويجدد نصفها كل سنة.

ووصفت ألمانيا مجلس األمن بسخرية قائلة إنه »الجميلة 
النائمة بانتظار قبلة« تنعشها. وألمانيا مرشحة لمقعد دائم 
في مجلس األمن إلى جانب البرازيل واليابان والهند. وتسعى 
أفريقيا في المقابل للحصول على مقعدين من دون أن تحدد 

حتى اآلن مَن مِن دولها سيشغلهما.

األمم المتحدة تحذر من »أزمة إنسانية واسعة النطاق«:

احتدام النزاع اإلثيوبي بتيغراي.. وآبي أحمد يهدد بشن هجوم »حاسم« على عاصمة اإلقليم
قوات  بين  اإلثيوبي  النزاع  حدة  تصاعدت 
ما  تيغراي«،  شعب  تحرير  و»جبهة  الجيش 
عزز المخاوف من احتمال اتساع رقعة االقتتال، 
العديد  بين  توترات  يشهد  الذي  البلد  في 
حلقات  أحدث  وفي  العرقية،  المجموعات  من 
التوتر حذر رئيس الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، 
قوات  الستسالم  الثالثة  األيام  مهلة  أن  من 
المتمردين في إقليم تيغراي قد انتهت، وأنذر 
بأن هذا قد يمهد الطريق لشن هجوم نهائي 
وحاسم على ميكيلي، عاصمة اإلقليم الشمالي.

وصفته  ما  اإلثيوبي  الجيش  قوات  ونفذت 
المنطقة  خارج  دقيقة«  جوية  »عمليات  بأنه 
ميكيلي،   - تيغراي  عاصمة  من  الشمالية 
صاروخي  هجوم  استهداف  على  ردا  األربعاء، 
اإلثيوبية  أمهرة  منطقة  في  مدينتين 
في  الصواريخ  وسقطت  لتيغراي،  المجاورة 
عاصمة  دار،  بحر  مدينتي  مطاري  محيط 
كيلومتر   200 مسافة  على  الواقعة  أمهرة 
 100 تبعد  التي  وقوندر  تيغراي،  حدود  من 

الشمال. إلى  كيلومتر 
خشيتهم  عن  المراقبين  من  عدد  وأعرب 
إلى  إثيوبيا  تيغراي  في  النزاع  يجر  أن  من 
حرب أهلية ال يمكن السيطرة عليها. وإثيوبيا 
القارة  في  بالسكان  اكتظاظا  أكثر  دولة  ثاني 
نسمة،  مليون  مئة  من  أكثر  مع  األفريقية 
وتضم فسيفساء من الشعوب المجتمعة ضمن 

»الفدرالية العرقية«.
بين  القديمة  المحلية  النزاعات  وتتكرر 
في  عرقية  مجموعة  أكبر  ثاني  وهي  أمهرة، 
إثيوبيا بعد أورومو، وتيغراي، التي تشكل 6% 
اشتباكات  بينهما  درات  اللذين  السكان،  من 
عناصر  من  اآلالف  وذهب  الماضي.  في  عنيفة 
لمساعدة  تيغراي  إلى  األمهرة  ميليشيات 
تحرير  جبهة  مواجهة  في  اإلثيوبي  الجيش 
في  اإلقليمية  للسلطات  وفقا  تيغراي،  شعب 

أمهرة.
الخميس،  الدولية،  العفو  منظمة  ونددت 
»مذبحة«  في  المدنيين  عشرات  بمقتل 
إلى  شهود  نسبها  تيغراي،  منطقة  شهدتها 
تيغراي«  شعب  تحرير  »جبهة  تدعم  قوات 
دبرصيون  نفاه  ما  وهو  اإلقليم،  في  الحاكمة 
جبراميكائيل، زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي.

صفوف  في  خصوصا  كبير  استياء  ويسود 
البالد  في  الكبريين  وأمهرة،  أورومو  عرقيتي 
تجاه »جبهة تحرير شعب تيغراي« التي كانت 

بشكيك - وكاالت

●   اطفال إثيوبيون من إقليم تيغراي، لجأوا إلى مخيم أم راكوبة في والية القضارف بشرق السودان، في نوفمبر 2020

عقود  ثالثة  نحو  طوال  واسعة  بسلطة  تتمتع 
السياسية  المؤسسات  على  خاللها  سيطرت 

واألمنية في إثيوبيا.
وبعدما همشها تدريجيا آبي أحمد المنتمي 
للوزراء  رئيسا  أصبح  منذ  أورومو  عرقية  إلى 
بدأت  شعبية،  احتجاجات  إثر   2018 العام 
»جبهة تحرير شعب تيغراي« منذ أشهر بتحدي 
مظاهر  أبرز  بين  ومن  المركزية.  الحكومة 
منطقة  في  انتخابات  تنظيم  كان  التحدي 

تيغراي اعتبرتها أديس أبابا »غير شرعية«.

أزمة إنسانية واسعة
»أزمة  أن  الثالثاء  المتحدة  األمم  وأعلنت 
الحدود  عند  ترتسم  النطاق«  واسعة  إنسانية 
بين إثيوبيا والسودان بعد فرار آالف األشخاص 
في  الجارية  العسكرية  العملية  بسبب  يوميا 

إقليم تيغراي.
الالجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  وقالت 
ألف   27 قرابة  إن  المتحدة  لألمم  التابعة 
السودان،  إلى  الحدود  عبر  فروا  إثيوبي 

يوميا.  آالف  أربعة  بواقع  يزداد  العدد  وإن 
بالوش  بابار  المفوضية  باسم  ناطق  وقال 
جنيف  من  اإلنترنت  عبر  صحفي  مؤتمر  في 
ترتسم«.  النطاق  واسعة  إنسانية  »أزمة  إن 
في  يستمرون  الفارين  »الالجئين  أن  وأضاف 
الوصول منهكين من جراء المسافة الطويلة 
مع  األمان،  إلى  للوصول  يقطعونها  التي 

المقتنيات«. من  القليل 
بروايات  يدلون  السودان  إلى  ومن يصلون 
قتل.  وعمليات  صاروخي  قصف  عن  مروعة 
دمر  التي  عاما«،   75« غازردير  جانيت  وقالت 
مخيم  في  وباتت  هومرا  بلدة  في  منزلها 
أشالء  »رأيت  السودان:  شرق  في  لالجئين 
جثث مقطعة من جراء االنفجارات«. وأضافت: 
»كانت هناك جثث أخرى متعفنة على الطريق، 

قتل أصحابها طعنا«.
انتهاء المهلة

قوات  أن  أكد  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  وكان 
وأمهل  »تحتضر«،  تيغراي  تحرير شعب  جبهة 
واالنضمام  »لالنتفاضة«  أيام  ثالثة  جنودها 

المهلة  أن  »بما  وقال:  الفدرالي.  الجيش  إلى 
النظام  لحفظ  النهائية  العمليات  انتهت، 

ستجري في األيام المقبلة«.
المنطقة  على  المفروض  التعتيم  ويجعل 
الوضع  تقييم  الصحفيين  تحركات  وتقييد 
أعداد  من  التحقق  وكذلك  األرض صعبا،  على 
القتلى التي قد تكون بالمئات. ويؤكد الجيش 
الفدرالي أنه يسيطر على غرب منطقة تيغراي 
حيث تركزت المعارك، وكذلك على بلدة أالماتا 

على بعد 180 كلم جنوب ميكيلي.
»حكومة  أن  الثالثاء  صرح  دبرصيون  لكن 
إلى  إشارة  في  سيصمدان،  تيغراي«  وشعب 
الحملة  »هذه  وقال:  ستستمر.  المعارك  أن 
تنتهي. طالما جيش  أن  )العسكرية( ال يمكن 
الغزاة موجود على أرضنا، المعركة ستستمر. ال 

يمكنهم إسكاتنا بالقوة«.
وقت  في  كينياتا  أوهورو  كينيا  رئيس  ودعا 
وترفض  لألزمة.  سلمي«  »حل  إلى  الحق 
قادة  سالح  نزع  قبل  وساطة  أي  آبي  حكومة 

إقليم تيغراي وتقديمهم إلى العدالة.

أديس أبابا - وكاالت
الرياض ، صنعاء - وكاالت

نيويورك- وكاالت

دعوات دولية الحترام وقف إطالق النار..

●   قاعة مجلس االمن الدولي في 20 سبتمبر 2017

ألمانيا تصفه بـ»الجميلة النائمة بانتظار قبلة« تنعشها

انتقادات ملجلس األمن والدول دائمة العضوية
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● شخص يحمل علم جبهة البوليساريو في منطقة املحبس●  قوات تابعة للجيش املغربي خالل تدريب ععسكري



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار استرليني
مبلغ تعويض يطالب به 

المتضررون من فيروس »كورونا« 
في بريطانيا شركات التأمين.

قالوا

08

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، اإلثنين، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية 
مجلس إدارة المصرف الخارجي وفقًا للنظام األساسي الخاص بالمصرف ووفقًا لقانون 

تأسيسه.
المجلس  الجاري، برئاسة رئيس  للعام  السابع  االجتماع االستثنائي  جاء ذلك خالل 
المجلس محمد  السالم كاجمان، وعضوي  عبد  النائب  السراج، وحضور  فائز  الرئاسي 

عماري زايد وأحمد حمزة، والوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وحسب المكتب اإلعالمي للسراج، فقد اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الوزراء 
إثر ذلك على مناقشة بنود جدول أعماله  2020م، وعكف  االستثنائي السادس لسنة 

المحال من القطاعات المختلفة، واتخذ عددًا من اإلجراءات والقرارات بشأنها.
وقرر مجلس الوزراء ممارسة صالحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي 
وفقًا لقانون تأسيسه »رقم 18 لسنة 72« الذي مازال نافذًا بالرغم من صدور القانون 
رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف، واستنادًا إلى المادة الرابعة من قانون 

18 التي تعطي لمجلس الوزراء تسمية مجلس إدارة المصرف. 

جمعية عمومية لتسمية مجلس إدارة املصرف الخارجي

أثق في الوصول إلى 
حل سريع لمشكلة 
تعطيل ميزانية 
االتحاد األوروبي
وزير الخارجية األلماني 
هايكو ماس

1.2
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3558دوالر أميركي
1.6095يورو

1.7978الجنيه االسترليني
0.3615الريال السعودي
0.3691درهم إماراتي

0.207االيوان الصيني

2020 /11/18 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 
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استئناف حركة السفر على املعابر
بني ليبيا وتونس 

بدأ مسافرون عبور الحدود بين ليبيا وتونس التي ُأعيد 
على  أشهر  سبعة  دام  إغالق  بعد  الماضي  السبت  فتحها 
خلفية تفشي وباء »كوفيد - 19«، الذي أسفر عن تداعيات 

اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
اإلجراءات  إطار  في  مارس  نهاية  الحدود  إغالق  وتم 
المستجد«،  »كورونا  فيروس  تفشي  من  للحد  المتخذة 
ما أعاق حركة مئات الليبيين والتونسيين الذين يتنقلون 
بين جانبي الحدود. وقال مصدر دبلوماسي تونسي لوكالة 
في  يتواجدون  تونسي  ألف   20 نحو  إن  برس«  »فرانس 
ليبيا. وأثر قرار اإلغالق سلبًا على حركة تبادل تجاري نشط 
بين الجانبين، وعرقل انتقال العديد من العمال التونسيين 
العاملين في ليبيا، في وقت كانت شريحة من الليبيين تزور 
تونس بانتظام لتلقي العالج. كما عانت جراء قرار اإلغالق 

حركة التجارة غير النظامية بين جانبي الحدود، التي تعين 
آالف العائالت في الجنوب التونسي.

وفي نهاية أبريل الماضي، تمكن أكثر من 600 تونسي 
علقوا ألسابيع في ليبيا من الدخول عنوة إلى بلدهم، بعدما 
القوات  لهم  سمحت  حيث  الحدود،  عند  بكثافة  احتشدوا 
األمنية التونسية بالعبور. وكان عشرات من سائقي الشاحنات 

الليبية علقوا بدورهم في تونس ألسابيع.
بروتوكل  على  التوافق  عقب  الحدود  فتح  قرار  ويأتي 
الماضي.  أكتوبر  نهاية  الجانبين  بين  مشترك  صحي 
يونيو،  نهاية  مجددًا  حدودها  فتح  في  تونس  وشرعت 
إلتاحة المجال أمام عمليات التنقل مع أوروبا خالل الموسم 
جارتيها  مع  الحدود  ذلك  يمشل  أن  دون  من  السياحي، 

ليبيا والجزائر. 

المالية  لوزارة  التابعة  الجمارك  مصلحة  أكدت 
سلع  أي  عن  اإلفراج  يتم  لن  أنه  الوفاق  بحكومة 
عبر  المصرفية  الدفع  بآلية  ملتزمة  غير  بضائع  أو 
حيث  المقبل،  ديسمبر   31 بعد  المركزي  المصرف 

تنتهي مهلة السماح المتاحة.
األحد،  يوم  صادر  بيان  في  المصلحة،  وأشارت 
والبضائع  السلع  باستيراد  السماح  فترة  أن  إلى 
بعد  وذلك  المقبل  ديسمبر   31 حتى  مستمرة 
السلع  هذه  تكون  أن  على  الفترة  هذه  تمديد 
والبضائع غير محظور استيرادها، مع عدم اشتراط 
المعمول بها من  الدفع المصرفية  االلتزام بآليات 
المصارف  من  وغيره  المركزي  ليبيا  مصرف  خالل 

.2019 707 لسنة  المقررة بموجب القرار 

»تطبيق  على  تحرص  المصلحة  إن  البيان  وقال 
وتعمل  الصادرة،  والقرارات  واللوائح  القوانين 
وتقديم  الوطني  االقتصاد  على  الحفاظ  على 
البضائع  انسياب  يضمن  بشكل  الخدمات  أفضل 
في  تكدسها  وعدم  الجمركية  المنافذ  عبر 
انسيابها  حركة  يعرقل  بشكل  الجمركية،  الحظائر 
السلع  توفير  على  حرصا  وكذلك  الطبيعي، 

للمواطنين«. الضرورية 
ووكالء  الموردين  بجميع  المصلحة  وأهابت 
أن  مؤكدة  القرار،  بهذا  االلتزام  والناقلين  الشحن 
المورد يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ما قد يترتب 
على مخالفة القرار، وأن مصلحة الجمارك لن تتحمل 

أي مسؤولية قانونية.

مهلة االستيراد خارج آلية الدفع املصرفية 
عبر »املركزي« تنتهي في 31 ديسمبر

●  مسافرون يعبرون من ليبيا باتجاه تونس عبر معبر رأس اجدير ●  بضائع في جمرك ميناء الخمس البحري

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

العودة
 إلى مسار التنمية

اقتصادية  حالة  هي  االقتصادية  التنمية 
تستهدف تطوير االقتصاد وتوجيه دفته نحو 
تحقيق النمو االقتصادي، وذلك عبر مجموعة 
إطار  في  المرسومة  والبرامج  الخطط  من 
تستهدف  شاملة  واجتماعية  اقتصادية  رؤية 
وتوجيهها  المتاحة  والثروات  الموارد  حشد 
تلك  في  تطوير  تحقق  وأنشطة  مجاالت  نحو 
في  مشاركتها  قاعدة  من  ويوسع  المجاالت، 

اإلجمالي. المحلي  بالناتج  النمو 
منذ  تمامًا  توقف  الليبي  التنموي  المسار 
 ، األهلية  والنزاعات  الحروب  بسبب   2011
استمرت  الليبية  الدولة  أن  من  الرغم  وعلى 
المنوال،  نفس  على  الحكومي  اإلنفاق  في 
تركز  الــذي  الجاري،  اإلنفاق  في  وأكثر  بل 
اإلنفاق  مصروفات  من  وغيرها  المرتبات  في 
التسييري وبعض األصول غير اإلنتاجية مثل 

المكتبي وغيرها. واألثاث  السيارات  شراء 
بليبيا  التنموي  المسار  تعطل  أن  الواقع 
المنظم  االستثمار  حركة  تعطل  في  انعكس 

العمل  فــرص  خلق  فــي  يساعد  ــذي  ال
المرتبطة  األنشطة  تنمية  على  ويساعد 

باالستثمار.
أن  تحتاج  التنموي  المسار  عودة  إن 
لتحفيز  نموذج  على  يعتمد  إطار  تبنى 
الحكومي  واالستثمار  الخاص  االستثمار 
على  يرتكز  أن  يحتاج  فالحكومي  معًا، 
التنمية  مــشــروعــات  تــحــريــك  إعـــادة 
استكمال  عمليات  وإرجـــاع  المتوقفة 
تمويل  إلى  ذلك سيحتاج  وحتمًا  التنفيذ، 

كبير. استثماري 
طويلة  قادمة  سنوات  ــدار  م وعلى 
وتفاهمات مع الدول والشركات المتعاقد 

بتطور  مرهونًا  سيكون  ذلــك  وكــل  معها 
االستقرار  حالة 
ــش الــتــي  ــه ال
تـــعـــيـــشـــهـــا 
اآلن  ــا  ــي ــب ــي ل
ــي  ــاع ــس ــم وال
لـــتـــوحـــيـــد 
الـــســـلـــطـــة 
ــة  ــذي ــي ــف ــن ــت ال
تها  سسا مؤ و

المنقسمة.
تمويل  في  الخاص  القطاع  ــراك  إش إن 
سيكون  المتعثرة  التنمية  مشروعات  وتنفيذ 
مجاالت  في  وآليات  محفزات  لخلق  حاجة  في 
اإلعمار  عمليات  وتنفيذ  العقاري  التطوير 
مشروع  وسيكون  المختلفة،  ومتطلباتها 
استعادة التنمية في حاجة إلى مشروع تقوده 
التطوير  وقطاع  المصارف  بإشراك  الحكومة 
العقاري  فالقطاع  األساسية،  والبنى  العقاري 
عملية  لقيادة  األنسب  هو  نظري  وجهة  من 
االقتصادي  النمو  وتحقيق  التنمية  استعادة 

السوداء. والعشرية  الصراع  بعد  بليبيا 
العقاري  للتطوير  النموذج  هذا  يحتاجه  ما 
مشروعات  ــة  ــدول ال تطلق  أن  ليبيا  فــي 
لمخططات جديدة وتدمج مشروعات التنمية 
ويتولى  االســتــكــمــال،  بــغــرض  المتوقفة 
مشروعات  إطــاق  العقاريين  المطورون 
وتجارية  وخدمية  إسكانية  مختلفة  عقارية 
والمؤسسات  المصرفي  القطاع  من  بتمويل 

االستثمارية.
تقوم  أن  على  اإلصرار  العبث  من  سيكون 
دون  المشروعات  باستكمال  الحكومة 
وعلى  أخرى،  وإدارة  تمويل  مصادر  إشراك 
المطورين  في  ممثًا  الخاص،  القطاع  رأسها 
والمستثمرين  ــمــقــاوالت  وال العقاريين 
كممول  الــتــجــاريــة  والــبــنــوك  الممولين 
كانت  سواء  المشروعات  من  للمستفدين 

متنوعة. اقتصادية  أو  إسكانية 
أن  تنتظر  ودولــهــا  األجنبية  الشركات 
الليبية  التنمية  مشروعات  من  تستفيد 
الوضع  أقصى استفادة، خصوصًا مع استقرار 
في  مرة  ألف  نفكر  أن  علينا  ولكن  بليبيا، 
قطاعًا  ونطور  نخلق  أن  كليبيين  فرصتنا 
التنمية والنمو  اقتصاديًا مهمًا جدًا يعزز من 
اقتصادية  كيانات  ويخلق  االقتصاد  وينوع 
لتطور  حقيقة  دعامة  تكون  جديدة  ليبية 

الليبي. االقتصاد 

اقتصادي خبير   *

عودة المسار التنموي في ليبيا تحتاج 
إطاراً يعتمد على نموذج لتحفيز 

االستثمار الخاص والحكومي معاً.. ويجب 
التركيز على المشروعات العقارية

 سليمان الشحومي *

بقليل.
»تمتص  السوق  إن  المؤتمر  في  ثان  تاجر  وقال 
وال  كبيرة،  بسرعة  والمفاجئ  المتزايد  اإلنتاج  هذا 
نرى أنه يتم تخزينه بل إنه يذهب إلى المصافي«، ما 

اعتبر عالمة جيدة على إعادة توازن السوق بسرعة.
الخام  على  الطلب  أن  األميركية  الوكالة  وأكدت 
شمال  من  خصوصا  للغاية  قويا  كان  الخفيف  الليبي 
أيضا  تنتقل  البراميل  بعض  أن  مضيفة  أوروبا؛  غرب 
مراكز  من  ليبيا  بقرب  ذلك  وفسرت  الصين.  إلى 
التكرير األوروبية، نظرا النخفاض سعر براميل النفط 

الخفيفة. اللييبة 

ألوروبا التصدير 
الليبية  الخامات  األوروبية على  المصافي  وتدافعت 
يتباطأ  قد  ذلك  ومع  الجاري.  نوفمبر  في  للتحميل 
اإلغالق  عمليات  تدفع  حيث  ديسمبر،  في  الطلب 

االستيراد. عمليات  لتقليل  التكرير  شركات 
أوروبا  إلى  المتجه  الليبي  الخام  ارتفاع  تزامن  كما 

وغرب  المتحدة  الواليات  نفط  صادرات  انخفاض  مع 
العجوز. القارة  إلى  أفريقيا 

خام  مثل  الخامات  كانت  بالسوق،  لمصادر  ووفقا 
غرب تكساس األميركي، ومزيج النفط الكازاخستاني، 
الرئيسي  المنافس  هي  الجزائري  صحاري  ومزيج 

الليبي. للنفط 
وحلفائها  »أوبك«  تمديد  توقعات  وعززت 
األقل،  على  أشهر  ثالثة  لمدة  الخام  إنتاج  تخفيضات 
»كورونا  لفيروس  آخر  واعد  لقاح  إتاحة  أنباء  وأيضا 

النفط. أسعار  ارتفاع  المستجد« من 
عقود  في  برنت  العالمي  القياس  خام  وارتفع 
دوالر   44.08 إلى   %  0.6 يعادل  ما  سنتا   26 يناير 
الوسيط  تكساس  غرب  خام  وأضاف  للبرميل. 
 41.25 إلى   %  0.4 يعادل  ما  سنتا   18 األميركي 

للبرميل. دوالر 
برميل  ألف   200 العالمية  النفط  إمدادات  وزادت 
إلى  الماضي  أكتوبر  في  شهري  أساس  على  يوميا 
تحالف  إنتاج  وكان  يوميا،  برميل  مليون   91.2

توقعات  تشير  فيما  كبير،  بشكل  مستقرا  »أوبك+« 
إمدادات  ارتفاع  إلى  بالتس«  »غلوبال  وكالة 
يوميا  برميل  مليون  بمقدار  العالمية  الخام  النفط 
والواليات  ليبيا  إنتاج  تحسن  مع  الحالي  نوفمبر  في 

لمتحدة. ا
جانب  »إلى  أنه  للطاقة  الدولية  الوكالة  وذكرت 
على  يتعين  الطلب،  تدهور  في  المتمثل  التحدي 
تدرك  أن  )أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 
مع  خصوصا  العرض  في  مفاجئ  انتعاش  حدوث 

صادراتها«. ليبيا  استئناف 
دول  إحدى  ليبيا،  إن  الدولية  الوكالة  وقالت 
اإلنتاج،  تقييد  اتفاق  من  المستثناة  الثالث  أوبك 
برميل  ألف   450 إلى  مرات  ثالث  اإلنتاج  ضاعفت 
االضطرابات  انحسار  مع  الماضي  الشهر  يوميا 

. سية لسيا ا
إذا  فإنه  األفريقية،  الطاقة  لغرفة  وبالنسبة 
سيتعين  إنتاجها  على  الحفاظ  من  ليبيا  تمكنت 
أن  خصوصا  »أوبك«،  مع  اتفاق  إلى  التوصل  عليها 
الجاري  العام  خالل  الحصص  لهذه  تخضع  لم  ليبيا 

طرابلس. وحرب  النفطية  اإلغالقات  بسبب 
إلى  الليبي  اإلنتاج  زيادة  األفريقية  الوكالة  وتتوقع 
رئيس  قال  فيما  أيام،  يوميا خالل  برميل  مليون   1.3
إن  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
تتمكن من  الحصص حتى  تتوافق مع نظام  لن  ليبيا 

1.7 مليون برميل يوميا. تثبيت اإلنتاج عند 
والحظت الغرفة األفريقية أن »أوبك« قد ال توافق 
العالمية  الخام  أسعار  أن  خصوصا  االقتراح،  هذا  على 

ليبيا. زيادة اإلنتاج في  لتقارير عن  تراجعت استجابة 

 أوروبا تتجه إلى النفط الليبي مع 
انخفاض واردات القارة من الواليات 

المتحدة وغرب أفريقيا 

خالف بين مؤسسة النفط وغرفة الطاقة 
األفريقية بشأن ضرورة خفض اإلنتاج الليبي 

حال استمرت زيادة الكميات المستخرجة 

اإلنتاج  استيعاب  العالمية من  النفط  تمكنت سوق 
بخالف  الليبي،  النفط  لبراميل  والمفاجئ  المتزايد 
بضعف  قالوا  الذين  الطاقة،  وخبراء  وكاالت  توقعات 
أجل  من  وطالبوا  الليبي،  اإلنتاج  زاد  حال  في  الطلب 

اإلنتاج. بتقييد  ذلك 
اإلنتاج  كميات  استوعبت  الدولية  السوق  أن  غير 
مجموعة  اجتماع  على  أسبوعين  من  أقل  قبل  الليبية 
»أوبك+«، التي تتجه إلى تمديد خفض اإلنتاج لمدة 
نوفمبر   30 يومي  وزراؤها  يجتمع  حين  أشهر،  ثالثة 

المقبل. ديسمبر  وأول 
وقال أحد التجار في مؤتمر صناعي كبير عقد أخيرا 
قادرة  كانت  السوق  بأن  تنبه  األولية  »المؤشرات  إن 
كبير«،  ذعر  دون  الليبية  األحجام  هذه  استيعاب  على 
فقد أعادت ليبيا إحياء إنتاجها من الخام بشكل سريع 
النار  إطالق  وقف  بعد  الماضيين،  الشهرين  خالل 
مليون  حاليا  اإلنتاج  تجاوز  بينما  الصراع  طرفي  بين 
برميل  ألف   100 من  بأقل  مقارنة  اليوم،  في  برميل 
نقلت  حسبما  الماضي،  سبتمبر  أوائل  في  اليوم  في 

الثالثاء. األميركية،  وكالة »غلوبال بالتس« 

مفاجئة انتعاشة 
حتى  الجميع  اإلنتاج  في  االنتعاش  وفاجأ 
إلى  البداية  في  أشاروا  الذين  الليبيين  المسؤولين 
بحلول  اليوم  في  برميل  ألف   700 إلى  أبطأ  ارتفاع 
ديسمبر المقبل، قبل أن يتجاوز اإلنتاج مليون برميل 

سوق النفط تستوعب زيادة اإلنتاج الليبي بخالف توقعات الخبراءسوق النفط تستوعب زيادة اإلنتاج الليبي بخالف توقعات الخبراء
 فيينا، طرابلس، الوسط

وسط ترقب الجتماع »أوبك +«
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رحالتها  أولى  اإلثنين،  صباح  الليبية،  الجوية  الخطوط  شركة  نظمت 
من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار تونس قرطاج، بعد توقف دام ثمانية 

أشهر.
رحالت  ثالث  بواقع  »قرطاج«  إلى  »معيتيقة«  من  الرحالت  وستسير 

الثامنة صباحًا. السبت واإلثنين والخميس، وذلك في  أيام  أسبوعيًا 
السبت  يوم  وتونس،  ليبيا  بين  طبيعتها  إلى  التنقل  حركة  وعادت 
الماضي، بعد إغالق على خلفية تفشي وباء فيروس »كورونا المستجد«، 

النطاق. اجتماعية واقتصادية واسعة  الذي أسفر عن تداعيات 
للحد  المتخذة  اإلجراءات  إطار  في  مارس  نهاية  الحدود  إغالق  وتم 
الليبيين  مئات  حركة  أعاق  ما  المستجد«،  »كورونا  فيروس  تفشي  من 

البلدين. بين  يتنقلون  الذين  والتونسيين 

الخطوط الليبية تستأنف رحالتها إلى تونس بعد توقف 8 أشهر
تشغيل ثاني أكبر محطة نفط بحقل جالو السعر بالدوالرنوع الخام

44.32برنت

41.93غرب تكساس

42.52دبي

42.93سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     11/18/ 2020

لجنة لجباية الديون املتراكمة 
لصالح شركة الكهرباء في زلينت

ليبيا تستضيف األسبوع 
العاملي لريادة األعمال

مشروع لربط أحياء غرب بنغازي 
بمنظومة النهر الصناعي

الذي  األعمال  لريادة  العالمي  األسبوع  فعاليات  بدأت 
ليستمر  الماضي،  اإلثنين  الثاني،  للعام  ليبيا  تستضيفه 

22 نوفمبر الجاري. 16 إلى  األسبوع خالل الفترة من 
الوفاق  حكومة  في  والتأهيل  العمل  وزارة  وتنظم 
الفعاليات بالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة األعمال وعدد 

الشركاء. من 
افتراضي  بشكل  العام  لهذا  األسبوع  فعاليات  وتنعقد 
مشاركة،  محلية  جهة   12 من  أكثر  بمشاركة  األولى،  للمرة 
في  المتمثلة  الفعاليات  من  واسعة  مجموعة  تتخلله 
الشبكة  على  واللقاءات  العمل  وورش  والمؤتمرات  الندوات 
المحليين  المختصين  العنكبوتية بحضور ومشاركة نخبة من 

البيان. وفق  والدوليين، 
180 دولة عضوة  وينظم أسبوع ريادة األعمال سنويًا في 
في الشبكة الدولية لريادة األعمال، بحضور متوقع يصل إلى 
40 ألف فعالية  أكثر من عشرة ماليين مشارك، عبر أكثر من 
المستجدات  آخر  وتناقش  األعمال،  ريادة  بقطاع  تحتفي 
المتعلقة بتطويره، وذلك في ظل مستجدات السوق الحالية، 
للتحديات  حلول  وصياغة  عملية  نماذج  تقديم  على  والعمل 
المستويين  على  القطاع  لهذا  والتطور  النمو  فرص  لتحقيق 

والدولي. المحلي 
بالتنظيم  األسبوع  هذا  خالل  المشاركة  الدول  وتقوم 
الفعاليات  المحليين لتقديم حزمة من  الشركاء  والتنسيق مع 
هذا  وازدهار  بنمو  االحتفاء  إطار  في  الهادفة،  الريادية 
على  سنويًا  المختلفة،  الفعاليات  محاور  تقوم  حيث  القطاع، 
واإلجراءات  السياسات  التالية:  األساسية  األربعة  المواضيع 

والتعليم. الريادية،  والنظم  واألنظمة، 

منح رئيس الحكومة الموقتة، عبداهلل الثني، اإلذن لبلدية 
واألحياء  المناطق  تزويد  مشروع  تنفيذ  على  بالتعاقد  بنغازي 
خالل  من  الشرب،  بمياه  البلدية  غرب  الواقعة  السكنية 

الصناعي. النهر  مياه  بمنظومة  ربطها 
بجواري،  صقر  للبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  وأصدر 
اإلجراءات  باتخاذ  المختصة  الجهات  إلى  تعليماته  الثالثاء، 
بأسرع  المشروع  لهذا  التعاقد  مستندات  لتجهيز  العاجلة 
بيان  حسب  التنفيذ،  في  البدء  يتسنى  حتى  ممكن؛  وقت 

بنغازي. الليبية في  األنباء  نقلته وكالة 
مصطفى  أسامة  بالبلدية،  المشروعات  مكتب  مدير  وقال 
في  المواطنين  لمطالبات  استجابة  جاء  المشروع  إن  الكزة، 

الشأن. البلدية في هذا  المناطق، ولمخاطبات  هذه 
المناطق  لعديد  الشرب  مياه  توفير  المشروع  ويستهدف 
القوارشة  منها  البلدية  غرب  الواقعة  السكنية  واألحياء 
مبروكة  وأم  والمقزحة  والنواقية  وقنفودة  والهواري 
وبوفاخرة  والحليس  وتيكا  وبودريسه  واللويفيه  والفعكات 
منذ سنوات عدم  تعاني  التي  لها،  المجاورة  المناطق  وجميع 

توفر مصادر لمياه الشرب، وفق الكزة. 
الفنية  اإلجراءات  مراجعة  من  االنتهاء  الكزة  وأكد 
والرسومات  الكميات  وجداول  المقايسات  في  المتمثلة 
لعدد  قسم  المشروع  وأن  بالمشروع،  المتعلقة  والخرائط 
سرعة  لضمان  بمرحلة؛  شركة  كل  تكلف  بحيث  مراحل، 
على  الترسية  بصدد  بالبلدية  العطاءات  لجنة  وأن  اإلنجاز، 
خالل  الشرب  مياه  شبكات  مجال  في  المتخصصة  الشركات 

المقبل. األسبوع 

لجنة  االتفاق على تشكيل  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
جباية  في  بالشركة  المستهلكين  خدمات  إدارة  لمساندة 
التجارية  الفئات  على  خصوصًا  بزليتن،  المتراكمة  الديون 
غير  التوصيالت  مكافحة  إلى  باإلضافة  والزراعية،  والصناعية 

الشرعية.
وأشارت الشركة، في بيان األحد، إلى عقد اجتماع بديوان 
الديون،  لتحصيل  آلية  وضع  لمناقشة  زليتن  أمن  مديرية 
بالشركة.  ومسؤولين  المدينة،  أمن  عن  مسؤولين  بحضور 
هذه  تشكيل  على  االتفاق  إلى  انتهى  االجتماع  أن  وأكدت 

المتراكمة. الديون  جبابة  على  للعمل  المشتركة  اللجنة 
الكهرباء  شركة  دعت  الجاري،  نوفمبر  من  الثاني  وفي 
إلى  والزراعية  الصناعية  والحرف  التجارية  المحال  أصحاب 
القيام  سداد ما عليهم من ديون متراكمة، حتى يتسنى لها 

بأداء أعمالها على أكمل وجه.
مستحقات  عليه  من  كل  على  الواجب  من  إنه  ـوقالت 
لتوفير  ودعمها  أدائها  مستوى  رفع  أجل  من  دفعها 
المحاسبة  ديوان  فيه  قدر  وقت  في  التشغيلية؛  المصاريف 
البالغ مليارين  130 % من رأس مالها،  الشركة بنحو  خسائر 

و408 ماليين دينار.

●  مقر الشركة العامة للكهرباء
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نزاع دولي على كعكة إعادة اإلعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار األوضاع

وال  ليبيا،  في  اإلعمار  إعادة  صفقات  على  لالستحواذ 
تشير  حيث  والطاقة،  التحتية  البنية  مجالي  في  سيما 
لصهر  مملوكة  شركة  حصول  إلى  تركية  تقارير 
مطار  وتطوير  تهيئة  إعادة  مشروع  على  إردوغان 

مصراتة الدولي، الذي دمر جزء منه.

مصرية-تركية منافسة 
الموانئ  على  للسيطرة  تركيا  تسعى  وبينما 
تسمح  اتفاقات  إبرام  خالل  من  الليبية  التجارية 
أكبر  اآلن  المصرية  السلع  تعد  بإدارتها،  لشركاتها 

ليبيا. في  التركية  للمنتجات  منافس 
االقتصادي  النفوذ  صراع  تطور  حلقات  أبرز  ففي 
اقتصادي  منتدى  أول  أنقرة  استضافت  الطرفين،  بين 
العديد  بمشاركة  الماضي  أكتوبر   15 في  ليبي  تركي 
االتحاد  وقتها  ليعلن  والتركية،  الليبية  الشركات  من 
إقامة  على  موافقته  المصرية  التجارية  للغرف  العام 
في  المصرية  للمنتجات  للترويج  ليبيا  في  معرض 

المقبل. مارس 
فيما أعلن عن التوصل إلى إبرام اتفاق بين المؤسسة 
الوطني  للجيش  التابعة  العسكري  لالستثمار  العسكرية 
الساحلي  الطريق  إلنشاء  مصريتين،  وشركتين  الليبي 
الجاري  الدولي، حيث سينفذ المشروع في شهر نوفمبر 

لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
ترتيبات  مناقشة  في  القاهرة  بدأت  المقابل،  وفي 
مناقشة  خلفية  على  ليبيا،  إلى  المصرية  العمالة  عودة 
مسؤولين التحدي المتمثل في حمايتهم مع وزير داخلية 

حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي زار القاهرة ألول مرة 
ويصل  المصريين  العمال  أن  سيما  وال  نوفمبر،   4 في 
لالنتهاكات،  عرضة  تقريبا  عامل  مليون  إلى  عددهم 
سجلت  كما  والقتل،  والتعذيب  الخطف  ذلك  في  بما 
منهم  العديد  عاد  وقت  في   ،2011 منذ  حوادث  عدة 
تستقر  إن  وما  باألمان،  يشعروا  لم  ألنهم  ديارهم،  إلى 
األوضاع حتى يستعد كثيرون للسفر مجددا إلى ليبيا من 

أجل المشاركة في أعمال إعادة اإلعمار.

إيطاليا تبحث عن دور
على عالقات  تحافظ  إيطاليا  تزال  ال  تركيا،  غرار  وعلى 
فائز  رئيسه  بحث  الذي  الرئاسي،  المجلس  مع  طيبة 
كونتي،  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء  رئيس  مع  السراج، 
نشاطها  الستئناف  اإليطالية  الشركات  لعودة  إجراءات 

ليبيا. في 
عن  التنقيب  مشاريع  هو  لروما  نشاط  أهم  ويعد 
العاصمة عن  اندالع حرب  منذ  المتوقفة  والغاز  النفط 
من   %  45 على  تسيطر  التي  »إيني«،  شركة  طريق 
إعادة  إلى  حاليا  تخطط  حيث  الليبي،  الطاقة  إنتاج 
علما  المقبل،  العام  خالل  التنقيب  عمليات  إطالق 
أربعة  بما في ذلك  للتعدين،  ترخيصا   11 بأنها تملك 

إنتاج. تصاريح  وسبعة  للتنقيب  تصاريح 
وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توحيد حرس 
تأجيل  في  رئيسيا  سببا  يكون  قد  النفطية  المنشآت 
طمأن  فيما  المقبل؛  العام  إلى  التنقيب  »إيني« خطط 
اهلل،  للنفط، مصطفى صنع  الوطنية  المؤسسة  رئيس 

حماية  قوة  إنشاء  إلى  بسعيها  األجنبية  الشركات 
لمعايير  وفقا  وعسكريا،  مدنيا  خليطا  تضم  جديدة 
وأوضح  الراهنة.  الظروف  مع  التعامل  محددة تستطيع 
مع  البريقة،  بمدينة  صحفي  مؤتمر  خالل  اهلل،  صنع 
اإلثنين،  وليامز،  ستيفاني  ليبيا  إلى  األممية  المبعوثة 
النفط  قطاع  في  العاملين  حماية  على  يعملون  أنهم 
بطريقة مثالية واستقرار النفط يحفز النشاط المحلي. 
تبعيته  ستكون  النفطية  الحماية  قوة  رئيس  أن  وأكد 
سيجري  كما  فقط،  للكفاءة  ووفقا  النفط  لمؤسسة 
من  مكونة  قوى،  ثالث  عبر  النفطية  المنشآت  تأمين 

األمن الصناعي وقوة حماية جديدة والجيش.
المنشآت  لحماية  الجديدة  القوة  أن  وأضاف 
الحديثة  التقنية  استخدام  على  ستعتمد  النفطية 
من  رئيسها  وسيكون  المبكر،  اإلنذار  وأساليب 
المؤسسة وسيكون من بين مهامها حماية العاملين، 
اإلنتاج  استقرار  إلى  والوصول  النفطية  المنشآت  ثم 

األجنبية. والشركات  المستثمرين  وعودة  بها، 
يصطدم  أن  يتوقع  بقوة  األجنبية  الشركات  عودة 
الليبية  الحكومات  عاتق  على  تعويضات  بمطالب 
بسبب  أعمالها  تضررت  التي   ،2011 منذ  المتعاقبة 
الخسائر  بسبب  قضايا  منها  العديد  رفعت  إذ  الحرب، 
حسب  معداتها،  وتعطيل  مشاريعها  تأخير  نتيجة 
االقتصاد  وزارة  تحصي  حين  في  مراقبين؛  توقعات 
مشروع  ألف   14 قرابة   2019 في  الوفاق  بحكومة 
منذ  متوقفة  دوالر  مليار   140 نحو  قيمتها  تتجاوز 

الليبية. األزمة  بداية 

       إيطاليا       القاهرة        تونس

 تسعى إلعادة فتح مقار دبلوماسية 
في طرابلس وبنغازي وتركز على 

منطقة رأس اجدير

 تأمل بعودة العمالة المصرية إلى ليبيا 
في أقرب وقت.. وتنافس مع تركيا على 

مشاريع إعادة اإلعمار

تبحث عودة شركاتها النفطية الستئناف 
النشاط.. »وإيني« تسيطر على 45 % 

من إنتاج الطاقة في ليبيا

الوسط- عبدالرحمن أميني

الخرطوم- وكاالت

●   سفن تحمل بضائع في ميناء طرابلس البحري

●  شاب يعمل في مخبز بالسودان

تنافس على الصادرات والموانئ أيضا

الهندسية  األطقم  أن  للنفط  الواحة  شركة  أعلنت 
وبإشراف  بالشركة،  الهندسة  إلدارة  التابعة  والفنية 
اإلثنين،  أمس  مساء  انتهت  اإلنتاج،  قسم  من  مباشر 
لم  مدة  في   »LP1« الغاز  لخط  كامل  استبدال  من 
أكبر  ثاني  تشغيل  يعني  ما  وهو  أسبوعًا،  تتجاوز 

محطة نفط خام بحقل جالو.
عارف  المهندس  بالحقل  اإلنتاج  رئيس قسم  وأشاد 

االختبار  مراحل  وإنجاز  العاملين  جميع  بدور  ثابت، 
العمليات. العمل لضمان سير  وأهمية  بنجاح 

مع  تزامنًا  يأتي  اإلنجاز  هذا  أن  الشركة  وأضافت 
»جالو  المنتجة  الخام  النفط  لمحطة  التام  التشغيل 
بالحقل،  منتجة  محطة  أكبر  ثاني  تعتبر  التي   ،»1
الكلي وتدعم  ومن شأنها أن ترفع من كميات اإلنتاج 

الصادرات.

بين  الداخلية  لألزمة  التي حدثت  االنفراجة  شجعت 
يمكن  ما  النار،  إطالق  وقف  بعد  الليبي،  النزاع  طرفي 
دولية  وقوى  بين شركات  التموقع«  بـ»صراع  تسميته 
واستئناف  التحتية  البنى  إعمار  إعادة  حصص  على 
النفط واالستحواذ على صادرات  التنقيب على  مشاريع 

الموانئ. وكذلك  الليبية،  السوق 
وتنقسم الدول الساعية إلى دور اقتصادي في ليبيا 

وإيطاليا  وتركيا  وتونس  مصر  خصوصا 
البالد  في  االستقرار  لرؤية  مستعجل  بين 
مع  مصالحها  تغير  من  تتخوف  وأخرى 

الرئاسي. المجلس  تغير 

تونس محاوالت 
تحمسا  الدول  كأكثر  تونس  وبرزت 
للعودة إلى األسواق الليبية، بهدف إزاحة 
االستحواذ  من  تمكنوا  آخرين  منافسين 
وتسعى  الصادرات.  من  حصتها  على 
االتفاق  خالل  من  التنفس  إلى  تونس 
السيارات  عبور  استئناف  على  ليبيا  مع 
الذي  الحدود،  مستوى  على  والمشاة 

األحد،  الجوية  الرحالت  وعودة  الماضي،  السبت  تم 
من  بشدة  متضررة  لليبيا  الغربية  الجارة  أن  خصوصا 
مباشرة  جنوبها  يرتبط  إذ  كبيرة،  اقتصادية  أزمة 

ليبيا. مع  بالتجارة 
وفي الوقت ذاته، انهار االقتصاد غير الرسمي لتونس، 
مارس  الحدود في  غلق  منذ  وذلك  رئيسي،  وهو نشاط 
الماضي بسبب انتشار فيروس »كورونا المستجد«، مما 

أدى إلى إغراق آالف العائالت في الفقر.
بالصادرات  النهوض  لمركز  العام  المدير  وكشف 
اإلثنين  تصريح  في  أحمد،  بن  شهاب  التونسية، 
التحضير  بصدد  كامل  اقتصادي  برنامج  عن  الماضي، 
من  الذي  ليبيا،  مع  االقتصادي  التعاون  إلعادة  حاليا 
شهر  من  األول  النصف  من  بداية  تفعيله  المنتظر 

المقبل. ديسمبر 
أنه سيتم قريبا عقد عدة ملتقيات  أحمد  وأوضح بن 
وتنظيم  بتونس  وتونسيين  ليبيين  أعمال  رجال  بين 
تمثيليات  فتح  إعادة  أن  إلى  مشيرا  ليبيا،  إلى  زيارات 
بمدينة  وأخرى  طرابلس  في  الدبلوماسية  تونس 
بنغازي وتركيز مكتب في منطقة رأس اجدير، من شأنه 
ودفع  االقتصادي،  البرنامج  هذا  تنفيذ  في  المساهمة 
تونس  مكانة  استرجاع  إلى  الرامية  الدولة  مجهودات 
االقتصادية بليبيا وإعادة تموقعها في هذا البلد، حسب 
آخر  حول  افتراضي  صحفي  لقاء  هامش  على  تصريحه 
مع  األولى  االفتراضية  المهنية  للقاءات  التحضيرات 

موردين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وقبله، كشف رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، 
ليس  ليبيا  نحو  بـ»زحف  سماه  عما  الغنوشي،  راشد 
منطلقا  تونس  وستكون  بالشركات،  بل  بالدبابات 
ليبيا،  تعمير  ستتولى  التي  الدولية،  الشركات  لهذه 
وهذا حظ لتونس يجب أن تستفيد منه«، وفق تعبيره.

التجاري التبادل  تراجع 
المنافذ  وغلق  األمنية  االضطرابات  وعمقت 
وانحسرت  التونسي،  االقتصاد  متاعب  من  الحدودية 
لتحل   ،%  70 بنسبة  ليبيا  مع  التجارية  المبادالت 
ضمان  أنقرة  تنتظر  لم  التي  التركية  البضائع  محلها 
من  واالستفادة  وجودها،  لتعزيز  األمني  االستقرار 
الوطني،  الوفاق  حكومة  مع  وأمنية  تجارية  اتفاقات 

ليبيا. أخرى داخل  استثمارية  للحصول على مشاريع 
طيب  رجب  التركي  للرئيس  مفترضة  زيارة  وقبل 
فرصها  شركاته  تعزز  المقبلة،  الفترة  في  إردوغان 

تشغيل املرحلة األولى
 من حقل »الفارغ« للغاز 

كشف رئيس لجنة اإلدارة بشركة الواحة للنفط أن الشركة 
المرحلة األولى من حقل  المقبلة من تشغيل  ستتمكن خالل األيام 
الحقل في وقت  الثانية من  المرحلة  للغاز، متوقعًا تشغيل  »الفارغ« 

الكهرباء  لتوليد  المطلوبة  الغاز  قريب أيضا، ما يعزز إمدادات 
»السرير«. بمحطة 

وقال مصدر بقسم اإلعالم بشركة الواحة لـ»االوسط«، األحد، 
الواحة مستمرة في مساعيها لتشغيل مراحل الحقة  إن شركة 

الغاز وتغذية محطات  بحقل »الفارغ«، ما يعزز من تدعيم شبكة 
ية، الفتًا إلى أن االجتماع خلص إلى االتفاق على  الطاقة الكهربائ

للكهرباء  العامة  والشركة  »الواحة«  تشكيل فريق عمل من مختصي 
الوصلة  لية وجدول زمني لتشغيل  آ الغاز لوضع  لنقل  العامة  والشركة 

مداد محطة »السرير«  بين حقل »الفارغ« وخط نقل الغاز، وإ
ن يتم عقد اجتماع فني  أ الغاز، ومن المزمع  بالكميات المطلوبة من 

بالخصوص. تفصيلي 
وتوقع أن تعزز هذه األعمال »تدعيم محطات الكهرباء بالشرق 

وكذلك محطة السرير الكهربائية، وتخفض اعتمادها على 
المحروقات باهظة الثمن، ورفع المعاناة عن المناطق التي تتغذى 
بالكهرباء من المحطة، إلى جانب دفع مستقبل الصناعة في ليبيا 

والتحول للتنمية الصناعية«.
وحقل »الفارغ« من أكبر المشاريع المنجزة على مستوى قطاع 
النفط في ليبيا، وله أهمية قصوى في دعم شبكة الغاز الساحلية 

التي تضخ الغاز لمحطة شمال بنغازي.
وتعمل شركة الواحة على توفير احتياجاته من معدات وقطع غيار 
وتنفيذ األعمال الهندسية وفقًا للوقت المحدد، بعد النجاح في ربط 
آبار وانتهاء العمل التجريبي وإنجاز المرحلة األولى، والعمل مستمر 

إلنجاز المرحلة الثانية التي من المتوقع أن توفر 250 مليون قدم 
مكعبة من الغاز، حسب المصدر.

والية سودانية تسجل نسبة تضخم 351٫3 %

بوالية  لإلحصاء  القومي  الجهاز  مدير  أعلن 
أن  السيد،  عوض  الدكتور  السودانية،  الجزيرة 
السودان  في  تضخم  نسبة  أعلى  سجلت  الوالية 
في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت 351.33 %، 

مقارنة بـ229.85 % في عموم البالد.
بأمانة  عقد  صحفي  مؤتمر  في  السيد،  وقال 
صرف  إن  الثالثاء،  بمدني،  الوالية  حكومة 
والية  في  األساسية  السلع  على  المواطنين 
الجزيرة أعلى من جميع واليات السودان، مؤكدًا 
أن المشروعات التي تتبناها الوالية ستسهم في 
المقبلة،  الفترة  خالل  التضخم  معدالت  خفض 

حسب وكالة األنباء السودانية.
محمد  االقتصادية  اللجنة  رئيس  قال  بدوره، 
األزمات  االتحادية  الحكومة  في  الرحمن،  عبد 
السلع  توفير  الجزيرة في  تعاني منها والية  التي 
الوارد  نسبة  أن  معلنًا  المدعومة،  االستراتيجية 
اليومي من دقيق الخبز تبلغ 13 % من االستهالك 

اليومي .
شهدته  الذي  السكاني  االنفجار  إلى  ولفت 
في  أسهم  مما  األخيرة  السنوات  خالل  الوالية 
مطالبًا  المدعومة،  السلع  على  الضغط  زيادة 
الموارد  تقسيم  بإعادة  المركزية  الحكومة 
والتوزيع وفق التعداد السكاني والثقافة الغذائية.
االقتصادية  اللجنة  تبني  الرحمن  عبد  وكشف 

أعباء  لتخفيف  الطموحة  المشروعات  من  جملة 
مراكز   503 فتح  عبر  المواطنين  عن  المعيشة 
إنفاذ  جانب  إلى  األحياء  في  المخفض  للبيع 
مشروع »سلعتي« عبر الجمعيات التعاونية، الذي 
كمرحلة  الوالية  في  أسرة  آالف   3 منه  استفادت 
لتوفير  الجمعة«  »أسواق  لمشروع  إضافة  أولى، 

السلع األسبوعية .
دعم  مشروع  تنفيذ  في  »شرعنا  وأضاف: 
اإلنتاج بمجمعات األلبان بهدف تجميع األبقار في 

واألمن  البيطرية  الرعاية  فيها  تتوافر  مجمعات 
قمحًا  فدان  ألف   300 زراعة  ومشروع  والصحة، 
إستراتيجي  كمخزون  الشتوية  العروة  ضمن 
للوالية«، كاشفًا عن دعم الوالية للعالج المجاني 

بأكثر من 20 مليون جنيه.
الوالية  وضعتها  التي  التدابير  الى  أشار  كما 
لمراقبة توزيع العالج المجاني ومحاربة التجاوزات، 
في  والمقاومة  الخدمات  لجان  بجهود  مشيدًا 

الرقابة الميدانية.
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وجه آخر للعفو

سالم الكبتي

الهادي بوحمرة

هذا رقم صندوق بريد اإلذاعة الليبية في أعوام 
أنواعهم  اختالف  على  المستمعون  ظل  مضت. 
عديدة  رسائل  خالله.  من  معها  يتواصلون 
واإلذاعات  للراديو  كان  ومساهمات.  واقتراحات 
األمكنة  وكل  والمقاهي  البيوت  في  آخر،  شأن 

التي يطالها البث وأجهزة األثير عبر األبعاد.
اهتمت  التي  البرامج  ضمن  من  كان  أيامها 
المغتربين«  »بريد  ومسؤولوها  اإلذاعــة  بها 
الستينات  بدايات  وطــوال  الخمسينات  نهاية 
من  العديد  الراديو  وعبر  حوله  تحلق  الماضية. 
والقريبة  البعيدة  المناطق  كل  في  المستمعين 
ربط  في  ونجح  كبيرا  نجاحا  حقق  الوطن.  من 
وطريقته  بلغته  وخــدم  ــة  اإلذاع مع  المستمع 
كان  البسطاء.  الناس  من  الكثير  وأسلوبه 
الراديو نافذتهم الوحيدة المشرعة على العالم. 
األغــانــي واألحــاديــث ونــشــرات األخــبــار. كانت 
الصباح،  في  الوقت  بعض  تبث  اإلذاعة  فترات 
أخرى  فترة  تبدأ  وبعدها  الظهيرة،  في  مثله  ثم 
تغلق  والسهرة.  المساء  هي  ما  حد  إلى  طويلة 
معها  وينام  وتــنــام،  إرسالها  ــواب  أب اإلذاعـــة 

المواطن إلى يوم جديد.
مؤثرا  كان  »تيمه«  أو  المميز  البرنامج  لحن 

هناك عدة مسارات تبدو آمنة، ويظهر أن هدفها 
السلم والوئام، لكنها تنتهي، وفق ما تشهد به 
مقاصد،  من  كان  ما  عكس  إلى  مقارنة،  تجارب 
وما حدد من غايات. ومن ذلك العدول عن سبيل 
كشف الحقيقة وبناء الذاكرة الوطنية والمحاسبة 
الماضي،  وتجاوز  العفو  سبيل  إلى  والمساءلة، 
تجاوز  هو  الجناة،  عن  تغاض  هو  كما  فالعفو 
الجاني،  مع  تسامح  هو  وكما  الضحايا،  لمعاناة 
هو تساهل في حق المجني عليهم، وكما يمكن 
النظر إليه من وجه على أنه إحسان، هو من وجه 
رحمة،  من  ظاهره  في  يكون  ما  ومع  إساءة،  آخر 
فالرأفة  الــعــذاب،  باطنه  في  يكون  أن  يمكن 
المجني  بالجاني قد تحمل معها قسوة في شأن 
إلى  يفضي  قد  بالفاعل  والرفق  واللين  عليه، 

طغيان على مشاعر وحقوق المفعول به.
وتحديد  الوقائع،  لفحص  السابق  فالعفو 
المسؤوليات، وسماع الضحايا، وإرجاع ما اكتسب 
من  للجناة  حماية  هو  جرائمهم،  من  الفاعلون 
القانون بالقانون، ومنع للمجني عليهم بالقانون 
من التمسك بالقانون، ففي مقابل المستفيدين 
الذين يضفي عليهم قانون العفو حماية، ويحول 
متضررون،  هناك  محكومين،  إلى  تحولهم  دون 
من  ويمنعهم  منها،  نفسه  القانون  يجردهم 
عالج أو تخفيف آالمهم برؤية من يفترض أنهم 
فاعلون في قبضة العدالة، وألن النفع يعود على 
يلحق  والضرر  لجرائم،  ارتكابها  يفترض  فئة 
يجعل  القانون  هذا  فإن  لها،  ضحية  وقعت  بفئة 
الخارجين  بفعل  األولى  لمرتين،  ضحية  الضحية 
بذلك  وهو  القانون،  بفعل  والثانية  القانون،  عن 

ويستدعي  والحنين،  الشجن  جناحيه  على  يحمل 
فيها  ومؤثرة  جميلة  الزمة  والتوقف،  االنتباه 
من  الصافي  وديع  الدوام.  على  للمشاعر  إيقاظ 
جبال لبنان يصل إلى آذان الليبيين في المرابيع 
والــكــورس  ــقــاع  اإلي مــع  ــة،  ــ واألزق والمقاهي 

والهتاف:
»ها الموقد المحسود

من عهد الجدود.. يا هل ترى بيعود؟
حلت دروب الجود

بأسود الحمى والعود والعنقود
وقدود الورود..«

ثم النداء األكثر شجنا.. وحنينا:
»عودوا لحضن األم ع جناح الهوى

يابا عودوا كفاكم قهقرى وهجر ونوى«
واالشتياق.  والنداء،  الكلمات،  من  والمزيد 
تذاع  البريد،  على  توقف  بال  الرسائل  تنهمر 
يناشد  ويتابع  يستمع  من  أغلب  كان  وتتكرر. 
بالوطن  انقطعت صلتهم  الذين  وأحبابه  أقاربه 
المجاورة  األقطار  في  المختلفة  الهجرات  بعد 
وغربة  وبعد  ــزوح  ن اإليطالي،  االحــتــالل  ــام  أي
ملحة  مناشدة  ــل،  واأله الوطن  عن  وانقطاع 

بالعودة والتواصل.

يفتح  وال  أمنا،  يحقق  وال  فضيلة،  يحمل  ال  عفو 
أن  معه  يمكن  وال  واالستقرار،  للسالم  سبيال 
إلى  البالد معه  تستقيم األمور، وأن تمضي حال 

األفضل.
على  تجبر  أن  البشرية  للنفس  يمكن  ال  إذ 
وتدمير  المعتقلين،  كقتل  جسام؛  أحداث  نسيان 
من  والحرمان  السكان،  وتهجير  الممتلكات، 
الدولة،  خزائن  ــراغ  وإف الهوية،  على  الحقوق 
وتقبل  آالمها،  من  تتخلص  أن  لها  يمكن  وال 

بتطهير مقترفيها بجرة قلم من السلطة.
وأن  مالئما،  يكون  ال  قد  الوقت  أن  صحيح 
القضاء ال يكون قادرا، إال أن ذلك يوجب االنتظار 
لفتح  مناسبة  الظروف  وتكون  الحال،  تتغير  حتى 
حق  واستيفاء  الفاعلين،  ومالحقة  الملفات، 
المظلوم  حاجة  وإشباع  العدالة،  في  المجتمع 
من الشعور بها، ال أن يكون ذلك مبررا لتبييض 
بما  والنجاة  اقترفوه،  ما  صفحة  وطي  الجناة، 

كسبوه.
وإقــرار  فحص  دون  المجاني  العفو  خطورة 
من  فقط  تتأتى  ال  الضحايا  مع  وتصالح  وندم 
التكرار،  ردعهم عن  غياب  للجناة، ومن  التمكين 
جديد،  من  الناس  على  لظهورهم  الطريق  وفتح 
المجني  على  آثــارهــا  مــن  -أيــضــا-  تتأتى  بــل 
وتمنع  المظلومين،  تنصف  ال  فدولة  عليهم، 
بهم كضحايا،  واالعتراف  لهم  االعتبار  رد  بالعفو 
وتفصل بين ما هو أخالقي وما هو قانوني، هي 
تدفع  وال  إليها،  االنتماء  شعور  تدعم  ال  دولــة 
إال  توصف  أن  يمكن  وال  عليها،  للحفاظ  الناس 
العدالة  حجب  فما  بالجائرة،  وقوانينها  بالظالمة 

الرجاء  البرنامج:  مقدم  المذيع،  صوت  ويأتي 
صاحب  أو  البرنامج  إبالغ  شيئا  عنه  يعلم  ممن 
إلى  المذكور. وأحيانا يشير  الرسالة على عنوانه 
يقال  الرسالة..  سطور  في  ورد  لما  وفقا  البعيد 
الفيوم....  أو  صفاقس  أو  تونس  في  بأنه  عنه 

وغير ذلك من أماكن.
ربط  فــي  ــة  اإلذاعـ ونجحت  البرنامج  نجح 
وعــودة  الشمل  جمع  فرصة  وتحقيق  الصلة 
وااللتحاق  واألبــعــاد  المهاجر  من  الكثيرين 
أن  قبل  قيمة  للوطن  كان  جديد.  من  بالوطن 
التي  النفوس،  في  واألحاسيس  المشاعر  تموت 
شراء  المصالح  من  حزمة  لديها  الوطن  صار 
لم  إن  بالمرة،  ضياعه  تقارب  ومقايضة  وبيعا 
من  العديد  تفرق  األســاس.  في  ضاع  قد  يكن 
انقطعت  المترامية،  األنحاء  في كل  ثانية  األبناء 
أو  ــة  إذاع ثمة  ليس  ــاألرض،  ب تماما  صلتهم 
برنامج أو صندوق بريد، فشلت الوسائل األخرى 
التحسيس  تحقيق  في  المذهل  التقدم  رغــم 

بقيمة الوطن الغالية.
.. وها الموقد المحسود

من عهد الجدود.. يا هل ترى بيعود؟
صندوق بريد 333.. لم يعد موجودا!!

بقانون للعفو إال تحصين للظالم والفاسد، ودفع 
للضحية للبحث عن مسارب أخرى؛ الستيفاء حقه 
في القصاص والتشفي، وبهذا فهو عفو ال يولد 
فمع خطر  المخاطر،  تنتج  الصفح  وبغياب  صفحا، 
مجني  خطر  هناك  عقاب،  دون  يتركون  جناة 
عليهم يتركون بال إرضاء وتعويض. ودون بيان 
وطنية  ذاكرة  وبناء  مظالم،  من  وقع  ما  حقيقة 
األفراد  يتناقله  ما  يتعدد  قد  المعالم،  محددة 
العفو  حاجز  وراء  وتزداد  روايات،  من  والجماعات 
الشبهات  وتتحول  جسامة،  األحداث  الذاكرة  في 
والمشتبه  حقيقة،  إلــى  والشكوك  ــة،  أدل إلــى 
أنفسهم  في  الضحايا  ويرى  مجرمين،  إلى  فيهم 
الفاعلين  وفــي  الضحايا،  ككل  ليسوا  ضحايا 
منع  أن  ذلك  المجرمين،  ككل  ليسوا  مجرمين 
الباب على  العفو يفتح  الفحص والتوثيق بقانون 
إلى  بمظلوميته  الضحية  يذهب  ألن  مصراعيه 
من  منه  يكون  ما  يخفي  وأن  يريد،  الذي  الحد 
أخطاء، وأن يضخم ما ينسب منها إلى خصومه، 
ويستغل  األوراق،  ويخلط  الحقائق،  يشوه  وأن 
لحصد  مظلوميته  الستغالل  ويندفع  العواطف، 
الثمن  ويتحول  الجميع،  حساب  على  المكاسب 
أثمان تدفع  إلى  أفراد  الذي كان يجب دفعه من 
المكونات.  كل  من  أو  المكونات  من  مكون  من 
عفو  من  الدولة  اقترفته  بما  المجتمع؛  ويحمل 
ويحصد  يحملها،  أن  عليه  كان  ما  أوزارا  جائر، 
أن  العدالة  طريق  عن  باإلمكان  كــان  نتائج 

يتجنبها.

وديع الصافي من 
جبال لبنان يصل إلى 

آذان الليبيني في 
املرابيع واملقاهي 
واألزقة، مع اإليقاع 
والكورس والهتاف

يرى الضحايا في 
أنفسهم ضحايا 

ليسوا ككل الضحايا، 
وفي الفاعلني 

مجرمني ليسوا 
ككل املجرمني، 

ذلك أن منع الفحص 
والتوثيق بقانون 

العفو يفتح الباب على 
مصراعيه ألن يذهب 

الضحية بمظلوميته 
إلى الحد الذي يريد

ملاذا مد أبوحنيفة رجليه؟

خسارة ترامب هزيمة 
للشعبوية

كان أبوحنيفة يجلس مع تالميذه في جلسة الدرس االعتيادية، وقد عرف عنه مد رجليه 
بسبب آالم في الركبة، وقيل إنه قد استأذن طالبه في ذلك. في أحد األيام وهو يعطي 
إال  أبي حنيفة  فما كان من  الوقار،  عليه عالمات  قد بدت  رجل،  إليه  جاء  المعتاد،  درسه 

أن طوى رجليه، وتربَّع تربُّع األديب الجليل، بحسب الرواية.
الفتيا:  في  عليه  يُتَّكل  عالمًا  كنت  إن  حنيفة  أبا  يا  أجبني  واحدٌ:  سؤاٌل  للرجل  كان 

متى يفطر الصائم؟
على  فأجابه  مجاراتها،  من  لعلمه  يمكن  ال  قد  مكيدة،  بالسؤال  أن  أبوحنيفة  ظن 

حذر: يفطر إذا غربت الشمس.
فرد الرجل:

وإذا لم تغرب شمس ذلك اليوم يا أبا حنيفة، فمتى يُفطر؟
عندها قال أبوحنيفة قولته المشهورة، والتي ذهبت مثاًل:

»آن ألبي حنيفة أن يمد رجليه«.
والعبرة،  العظة  لمجرد  الخيال،  نسج  من  أم  حقيقية  الرواية  كانت  إذا  ما  أدري  ال 
لم  لماذا  السؤال،  يبقى  ولكن  العلمي..  غير  الخيال  بقصص  مليء  اإلسالمي  فالتراث 
يمض أبوحنيفة إلى عمق السؤال، واكتفى بضفافه، فالسؤال منطقي، وال ينبئ عن أي 

خلل في ذهنية السائل.
فعال وإذا لم تغرب الشمس، هل يفطر الصائم؟

وفي  أخرى،  لستة  تغرب  ال  ثم  أشهر،  لستة  الشمس  تشرق  ال  فنلندا  مثل  دولة  في 
قرية روجان النرويجية لم يرَ السكان الشمس في فصل الشتاء، إال في أكتوبر من العام 
2013 بعد أن تم تثبيت مرايا عاكسة على قمة الجبل المطل على القرية.. كيف يصوم 

ويفطر المسلم، إذا كان ضمن فريق ناسا في رحلة خارج حدود األرض؟!
االتجاهات،  جميع  من  روسيا  به  تحيط  بشكيريا،  اسمه  بلدًا  زرت   2004 العام  في 
عشرة  للحادية  تشير  الساعة  كانت  الثالثة  األسابيع  وفي  أسابيع،  ثالثة  هناك  قضيت 
الساعة  تغيب  كانت  التوقيت  ذلك  وفي  هناك  فالشمس  بعد،  تغرب  لم  والشمس  لياًل، 

11:30 لياًل لتشرق من جديد عند الساعة الثالثة صباحًا.
لقد أفشل التراثيون أي محاولة نقدية جادة، في الدين والسياسة واالجتماع، وأقصد 
اإلسالمي،  التراث  كتب  في  وردت  التي  والمتناقضة،  المختلفة  التفسيرات  هنا  بالدين 
وأيضًا الدين الموازي الذي أوجده بعض أولئك الكتاب، والذي استندوا فيه إلى روايات 
تتعارض مع النص القرآني.. لقد أسهم هؤالء في تكرار األفكار بال أدنى حد من التفكير 
علمائها  وإعدام  بغداد،  مكتبة  إحراق  شهد  الذي  الثاني  العباسي  العصر  ومنذ  النقدي، 
وتحولت  النقد،  ثقافة  تجمدت  العصر  هذا  منذ  األتراك،  نفوذ  وانتشار  المغول،  يد  على 
أوروبا، من خالل  على  حتى  كبير  تأثير  لها  كان  أن  بعد  الزندقة،  من  نوع  إلى  الفلسفة 

التأثير المباشر على جل التخصصات الفلسفية فيها.
النقدي  البحث  شحرور،  محمد  والباحث  الدكتور  آخرهم  يكون  لن  كثر  بحاث  حاول 
المس  بذريعة  جميعًا،  شيطنتهم  فتمت  السياسي،  اإلسالم  وتاريخ  الديني،  التاريخ  في 

والمقدسات. بالثوابت 
األسئلة  من  نــوع  أي  مواجهة  في  أرجلهم  مد  على  حنيفة  أبــي  أحفاد  أصــر  إذا 
لألجيال  تحمل  ولن  ولصق،  نسخ  وثقافة  أفعال،  ردود  ثقافة  ثقافتنا  ستظل  المشروعة، 

الالحقة أي نوع من التطور الفكري، والتنمية، والعدالة االجتماعية.

في السياسة ال توجد نهايات سعيدة، هذا ما يردده العارفون. ويقولون، أيضًا، ال صداقة 
األقوال عديدة جدا، وقد ال نتمكن من  السياسة بل مصالح دائمة.  وال عداوة دائمة في 
الساسة  أهل  يتعظ  يعد، كما كان، خفيًّا. فكيف ال  لم  عالم  حصرها، وكلها تكشف خبايا 
ما يجعل  والنفوذ شيء  السلطة  التاريخ؟ وهل في  يتجاهلون دروس  ولماذا  التجارب؟  من 
من يصل إليهما ويحظى بهما عَميًّا عن التبصر والرؤية؟ ما دعاني إلى التطرق إلى هذا 
الموضوع، الدراما الشكسبيرية التي شاهدنا فصولها، خالل األيام الماضية، في واشنطن، 

وما تالها بأيام في لندن.
الرئيس ترامب ما زال، حتى لحظة كتابة هذه السطور، يرفض بعناد االعتراف بخسارته 
في االنتخابات الرئاسية، ويصرُّ على أن الفوز سُرق منه بالتزوير، من دون تقديم برهان 
أو دليل. وال أحد بمستطاعه حاليا التنبؤ بما يدور في ذهن السيد ترامب من أفكار، وإلى 
متى سيواصل العناد، وما نتيجته؟ المسكين، ليس بمستطاعه تصديق حقيقة أنه سيترك 
كل تلك األبهة واالمتيازات والجبروت واألضواء، ويعود إلى سابق حياته، كرجل أعمال مثل 
آالف غيره. الدراما الحقة والعسيرة فعليا، ليست تلك التي تبدو في تصرفاته، بل ما يدور 
في داخله من منولوجات درامية طويلة، تذّكر، مع الفارق، بمنولوجات األمير هاملت، خالل 

محنته.
العالم  شاهد  حين  الماضي،  األسبوع  نهاية  خالل  لندن،  في  حدثت  األخرى  الدراما 
مساء  يغادر  جونسون،  بوريس  الوزراء  رئيس  مستشاري  كبير  كاميينغز،  دومينيك  السيد 
الجمعة 10 داوننغ ستريت، حامال حاجياته في صندوق كرتوني، وكأنه يحمل رُفات طفله، 
وحزن العالم قد حط على كتفيه. الغريب، أن نفس الشخص، منذ وصول السيد جونسون 
الناطق  الفاطق  كان  خروجه،  قبل  قليلة  أيام  وحتى   ،2019 يوليو  شهر  في  السلطة  إلى 
في مقر رئيس الحكومة. يخشاه الوزراء والنواب المنتخبون من الشعب، وكبار الموظفين 
عابر،  تعليق  على  الحصول  أمل  على  مالحقين  الصحفيون  خلفه  ويجري  والمستشارين، 
إلهي،  بتفويض  القادمة، وهو، كملك  التنبؤ بخطواته  في  السياسيون  المحللون  ويتبارى 
يمضي متأنيًا في طريقه غير ملتفت. يأمر فيطاع، ويتكلم فينصت الجميع، ثم ومن دون 
معدودة،  ساعات  وفي  واحدة،  دفعة  المملكة  تلك  وتتالشى  العالم،  ذلك  ينهار  مقدمات، 
الوزراء، من  القوة والعنجهية والغطرسة، ويطرد شر طردة، بأمر من رئيس  وتتفتت تلك 
قلوب  يتيمة في  تعاطف  نأمة  يحرك  فال  والتخويف،  بالرعب  التي حكمها  أراضي مملكته، 
وعبقريته  وجهوده  مواهبه  كل  سخر  الذي  الرجل  من  منبوذا  وحيدا  نفسه  ويجد  الناس، 
من أجله، ويغادر لوحده مجرجرًا قدميه، تالحقه عدسات المصورين، بشكل يعيد لألذهان 

مأساة الملك لير، لدى اكتشافه ضياع ملكه بخطأ من صنع يديه.
الرئاسة، رجل أعمال ال همَّ له إال عقد الصفقات،  وإذا كان الرئيس ترامب، قبل توليه 
وإبرام العقود، ومراكمة األرباح، من دون رصيد سياسي سابق أو خبرة، فإن األمر يختلف 
إلى  جاءا  االثنين،  أن  إال  القواسم،  من  الكثير  في  اشتراكهما  رغم  كاميينغز،  السيد  مع 
معا  وغادراها  السياسية،  النخب  ومناوأة  الشعبوية،  راية  تحت  معا  منتصرين  السلطة 

خاسرين في وقت واحد، بضربة قاتلة من تلك النخب التي جاءا للقضاء عليها.
والحقيقة، أن خروج الرجلين من السلطة في وقت واحد ليس مصادفة. ذلك أن وصول 
صيف  في  لندن  في  حدث  ما  على  تأثير  له  كان  واشنطن  في  السلطة  إلى  ترامب  السيد 
سياسية  بأجندة  ووصل  الشعبوية،  موج  على  محموال  جاء  فترامب   .2016 العام  ذلك 
بين  التاريخية  العالقة  االعتبار  في  آخذين  حوله.  من  الناخبين  التفاف  إلى  أدت  شعبوية، 
فوز  مهد  سياسية،  تطورات  من  يطرأ  فيما  بينهما  المتبادل  السياسي  والتأثير  البلدين، 
ترامب األرض أمام أنصار الخروج في بريطانيا من االتحاد األوروبي، بعد أن أعلن وقوفه 
يقود  كاميينغز  السيد  كان  وقتذاك،  لندن.  إلى  بها  قام  رسمية  زيارة  خالل  جانبهم،  إلى 
لصالح  سارت  كما  لصالحهم،  األمور  سارت  وبالفعل،  الخروج.  حملة  العمليات  غرفة  من 
غيرهم من الحركات الشعبوية، في بلدان العالم األخرى، خصوصا إيطاليا والمجر وبولندا 
خريطة  رسم  لتعيد  جاءت  واشنطن حركة شعبوية  يقود من  ترامب  كأن  وبدا  والبرازيل. 
ترامب  وخسر  واشنطن،  في  الرأس  على  الفأس  وقع  أعوام،  أربعة  بعد  سياسيا.  العالم 
الشعبوية  هزيمة  على  بقدرتهم  الليبراليين  قلوب  في  األمل  أحيا  الذي  األمر  المنافسة، 
المنشورة  التوقعات  هزيمتها.  إمكانية  األميركية  االنتخابات  أبانت  أن  بعد  العالم،  في 
للسيد  حدث  وما  بدأ.  قد  للشعبويين  التنازلي  العد  أن  إلى  تشير  اإلعــالم  وسائل  في 
كاميينغز ليس سوى إشارة أولى في نفس السياق، وستتلوها أخرى في البرازيل خالل عقد 
هيأ  األبيض،  البيت  إلى  بايدن  فإن وصول  لذلك،  القادمة.  األيام  في  المحلية  االنتخابات 
والتطورات  يتناسب  بما  داخليا  البيت  ترتيب  البريطاني إلعادة  الوزراء  رئيس  أمام  المناخ 
أوروبا،  مع  للتقارب  المعادين  من  ورفاقه  كاميينغز  من  التخلص  يعني  وهذا  األميركية، 
المنتخب  األميركي  فالرئيس  العام.  ونصف  عام  قرابة  الحكومة  رئاسة  مقر  احتلوا  الذين 
الناتو.  حلف  وتقوية  دعم  ومع  األوروبي،  االتحاد  من  بريطانيا  لخروج  بمعارضته  معروف 
بهدف  باتفاق  ولكن  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا ستخرج  أن  إلى  حاليا  تشير  التوقعات 
عدم تقويض اتفاقية السالم في أيرلندا الشمالية، كما يدعو إلى ذلك الرئيس األميركي 

المنتخب، لتتمكن من كسب وده، وموافقته على عقد اتفاق تجاري مأمول.

جالل عثمان

جمعة بوكليب
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نساؤنا.. أوهام التمكني وحقائق الواقع
عواطف الطشاني

وحتى  إيجابي،  شيء  كل  بل  مستحيال،  يبدو  شيء  ال 
نصف  ــزوجــة«  »األم–األخــت–وال فالمرأة  رومانسي، 
تستمر  ذلك  وعلى  للحياة،  الدافعة  والطاقة  المجتمع، 
الحقيقة هي أن  الجميلة، لكن  اإلنشائيات والسرديات 
سوداوية،  يزداد  والمعاش  تعقيدًا،  أكثر  يبدو  الواقع 

أمام المطالبة بحق المرأة في الحياة أساسًا.
مجتمعنا  سمة  هو  الثقافي  التناقض  فلألسف.. 
الشاملة. فحين يكون سلوك  بالثقافة  الليبي، ولصيق 
المعلم  يصبح  وحين  مقوالته،  عكس  الشيخ  اإلمــام 
المسؤول  يقوم  وحين  االمتحانات،  في  الغش  سبب 
السياسي بابتزاز المرأة ومساومتها من أجل تمكينها، 
السياسية  المرأة  مشاركة  بأحقية  يتشدق  من  وهو 
التناقض  ظواهر  من  ذلك  آخر  إلى  بذلك،  ويزايد 
يصبح  النقد،  وقابلية  الشفافية  غياب  وفي  الثقافي، 
الشعارات  بين  والتناقض  الــواقــع  عكس  الظاهر 

والوقائع أمرًا مألوًفا، بل ال يمكن تصور عكسه.
بنصفه  المجتمع  فيه  يتغزل  ــذي  ال الوقت  ففي 
»األنثوي« ال نرى أي فارق في التعامل بين الجنسين، 
والعنف  الحدية  من  المرأة  معاملة  تخلو  ال  تكاد  بل 
والتغييب  االغتيال  فــحــوادث  والجسدي،  اللفظي 
حدث  مثلما  ليبيا،  في  دوريًّا  تسجل  تزال  ال  »للمرأة« 
لفريحة البركاوي، وسلوى بوقعيقيص، والنائبة سهام 
القول  المنصف  فمن  البرعصي.  حنان  واآلن  سرقيوة، 

يتخذ  المرأة  ضد  يكون  حين  السياسي  العنف  إن 
واغتيااًل  لفظيًّا  عنًفا  السياسي-  االستقطاب  ظل  -في 
الذي  التحرش  بأن  يبرر  وأفظع، مثل من  أشد  معنويًّا 
تتعرض له المرأة بسب مظهرها المثير، نجد وبوفرة 
من يبرر تعرضها للعنف السياسي، بكونها غريبة عن 
المهام والمناصب، وأنها »ما كان يجب أن تتدخل في 
الشأن العام وأن تمارس دورًا سياسيًّا وأن توجد بين 
الرجال«.. إلى آخر ذلك من التبريرات التي تزيد الذنب 

إجرامًا.
منتخبات  سيدات  عن  نتحدث  أننا  هنا  لنالحظ 
وسمعتهن  اإليــجــابــي  دورهـــن  لهن  ونــاشــطــات 
عضوة  تغييب  كان  فــإذا  ودولــيًّــا،  محليًّا  المعروفة 
دولي  تنديد  دون  الكرام،  مرور  يمر  منتخبة،  برلمان 
وخيمة،  لعواقب  الفاعلين  توقع  ودون  ومؤثر،  حقيقي 
النساء،  من  الناشطات  مصير  تصور  يمكن  فكيف 
المجتمع  ومنتديات  جمعيات  وأعضاء  والصحفيات، 

المدني فيما إذا تعرضن لتهديد ولو عابر؟
كونك  أن  للجميع،  ستصل  التي  الوحيدة  فالرسالة 
وأن  العنف،  أمام  حصانة  أي  يعطيك  يعد  لم  »امرأة« 
في  الكرامة  قصائد  ألجله  تدبج  الذي  الكائن،  هذا 
معبرًا  بل  لصيًقا،  ويجعلونه  المجتمعات  من  مجتمع 
ويغتصب  ويسحق،  يهان،  أن  يمكن  الشرف،  عن 
ويقتل على المأل في مجتمع آخر دون أي اكتراث ممن 

يملكون زمام الموقف.
شعارات  من  يرفع  عما  البعد  كل  بعيد  فالواقع 
ال  شرف  مجتمعنا  في  فالمرأة  رنانة،  وخطب  وهمية 
ال  التي  السافرة  الحقيقة  هي  هذه  أحد.  به  يتشرف 
يمكن أن يخفيها من يتشدق بصون المرأة باعتبارها 
قيمة شرف ويزايد بدعمها وتمكينها لتحقيق مكاسب 
له  تتعرض  ما  توظيف  إلى  األمر  حتى وصل  سياسية، 
من  فكم  السياسية.  معاركه  في  جرائم  من  المرأة 
لنساء  واغتصاب  عنف  مؤثرة عن حاالت  مرئية  مقاطع 
نشرت عبر شبكات التواصل االجتماعي وهن يصرخن، 
حتى سجلت الذاكرة قسوة وفظاعة صراخ إحداهن »ما 

عندكمش واليا؟؟!!«.
من  نشرها  واستغالل  الجرائم  هذه  ارتكاب  إن 
جزء  كراهية  مدى  يعكس  السياسيين  الخصوم  قبل 
في  وظهورها  للمرأة  عمومًا  المجتمع  من  كبير 
المشهد العام، فقد باتت المرأة وسيلة ابتزاز سياسي 
واجتماعي  نفسى  يمكن ألي محلل  واجتماعي كعالمة 
خروج  لمبدأ  المجتمع  كراهية  مدى  منها  يستقي  أن 

المرأة، ناهيك بمشاركتها السياسية، بل وقيادتها.
ذلك  نصف  نكون  أن  ليبيا  نساء  نحن  قــدرنــا 
وسهام  وسلوى  فريحة  سبق  من  اهلل  رحم  المجتمع.. 
لم  النساء، فمعاركهن  وحنان، ومن سيلحق بهن من 

تنتهِ بعد.

كم من مقاطع 
مرئية مؤثرة 

عن حاالت عنف 
واغتصاب لنساء 

نشرت عبر شبكات 
التواصل االجتماعي 
وهن يصرخن، حتى 

سجلت الذاكرة 
قسوة وفظاعة 

صراخ إحداهن »ما 
عندكمش واليا؟؟!!«.
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واجهة التاريخ وتياراته العميقة

الوفاق الليبي األميركي النكهة!

الكاتب  تحريرها  ورأس   1973 بيروت سنة  في  العربية«  »الثقافة  مجلة  تأسست 
الليبي أحمد إبراهيم الفقيه. وبعد ذلك أسندت رئاسة تحريرها إلى الشاعر محمد 

الفيتوري.
على  مبوبة  وكانت  األدبية،  الصبغة  عليها  تغلب  عامة  ثقافية  مجلة  كانت 
بعث  الدعابة  روح  يمتلك  قارئا  إن  حتى  الشهيرة،  الكويتية  »العربي«  مجلة  غرار 
الموجودة في مجلة  األبواب  أخرى، هي نفسها  أبواب  المجلة مقترحا إضافة  إلى 
هذا  خبث  إلى  المحرر  ينتبه  لم  العربية«.  »الثقافة  مجلة  وأهملتها  »العربي« 

القارئ، ورد عليه بالقول بأنهم ال يريدون استنساخ تجربة مجالت أخرى!
علي  محمد  الليبي  الكاتب  تحريرها  رئاسة  وتولى  طرابلس،  إلى  نقلت  الحقا، 
الشويهدي، لكن محمد علي الشويهدي كان منشغال بأمور وزارة اإلعالم والثقافة 
الفلسطيني،  أبو اصبع  الفعلي لها صالح  التحرير  رئيس  يتوالها، وكان  التي كان 

وفي غياب هذا األخير كان رئيس التحرير الفعلي المصري محسن الخياط.
تحريرها  رئاسة  على  وتعاقب  بنغازي،  إلى  نقلت   ،1978 سنة  أظن  ذلك،  بعد 

كتاب ليبيون.
»الثقافة  مجلة  تكن  لم  السبعينات  عقد  من  عاشتها  التي  السنوات  طوال 
ليبيا،  في  تصدر  مجلة  أصفها،  أن  أحب  كما  كانت،  وإنما  ليبية،  مجلة  العربية«، 
إذ لم تحاول التعامل مع الكتاب الليبيين والحركة الثقافية الليبية، وبدورهم قام 

الكتاب الليبيون بمقاطعتها، فبقيت في عزلة عن محيطها الثقافي.
إال أن بعض الكتاب الشباب آنذاك آثروا كسر هذا االحتكار والجمود، وارتأوا أنه 
قبل صالح  ترحيبا صريحا من  أنهم وجدوا  والحقيقة  التعامل معها.  األفضل  من 
ترفعها  وهي  بها  اللصيقة  التهمة  إزالة  أرادا  ألنهما  الخياط،  ومحسن  اصبع  أبو 
أنا بها  الليبيين. فنشرت  الليبية ومجافاتها لألدباء والكتاب  الثقافية  الحركة  عن 
قصة »القفزة« سنة 1977، ونشر بها الشاعر محمد الفقيه صالح شعرا أكثر من 

مرة، ولم أعد أذكر اآلن من نشر بها غيرنا.
مع بداية عقد الثمانينات، أخذت تتليَّب وتتواصل مع محيطها الثقافي وتصبح 
جزءا من الحركة الثقافية الليبية. وهي تعد أعرق مجلة ثقافية ليبية، إذ ما زالت 
الثقافية  الحركة  إثراء  في  وافر  بقسط  أسهمت  قد  تكون  وبذا  اآلن.  تصدر حتى 

في بالدنا.

 /12/13-1709  /9  /18( جونسون«  »بالدكتور  أيضا  ويعرف  جونسون،  صموئيل 
تناول  الشعراء«  »حياة  كتاب  منها  المؤلفات  من  عددا  له  وشاعر.  وناقد  كاتب،   )1784
الذي  أديسون«،  »جوزيف  الكاتب  منهم  شهرة،  األكثر  المقاالت  كتاب  من  عددا  فيع 
التي  »التاتلر«  صحيفتا  عشر،  السادس  القرن  منتصف  في  تظهر،  أن  قبل   « عنه:  قال 
ُكتاب  لم يكن هناك  المشاهد«  أو  »المراقب  )السبكتاتور( وتعني  الثرثار وصحيفة  تعني 
متى  للناس  ويبينون  المهذب،  األسلوب  وطفيليات  اإلهمال،  وحشية  يتناولون  مقاالت 
السياسة  كتاب  فقط  هناك  كان  يقبلون.  أو  يرفضون  وكيف  يتكلمون،  ومتي  يسكتون 
المعلومات،  من  والطريف  السلوك،  وحسن  الكياسة  فن  كتاب  يوجد  وال  والفلسفة، 
يجد  وبذلك  للمتعة،  بل  للدراسة،  تقرأ  ال  التي  القصيرة،  المقالة  إالَّ  لها  يصلح  ال  التي 

المشغولون الوقت لها، ويجد الكسالى الصبر على قراءتها!
أديسون«  »جوزيف  قبل  بريطانيا  في  تظهر  لم  القصيرة  المقالة  أن  يعني  ذلك 
ذلك  يكون  وقد  بمقاالته.  وأثراهما  أعاله،  المذكورتين  للصحيفتين  كتب  الذي  فهو 
وبالطبع  اللغات،  بقية  على  يسرى  ال  ولكنه  اإلنجليزية،  باللغة  المتحدثين  على  يسرى 
المقالة  التاريخ  ذلك  قبل  كتب  المثال؛  سبيل  على  فالجاحط  العربية،  اللغة  بينها  من 

القصيرة.
إنني أقرأ اآلن كتابا عنوانه »روائع المقال » من بينهم المقال الذي قدم له الدكتور 
هذه  معظم  أتناول  وسوف   2012 سنة  األسرة  مكتبة  إصدارات  من  والكتاب  جونسون. 
بيترسون«  »هوستون  الكتاب  مؤلف  اعتبر  لِمَ  خاللها  من  لنعرف  محاولة  في  المقاالت 

هذه المقاالت من الروائع:
1 - مقال–زهور التوليب، لمؤلفة )جوزيف أديسون( :

قبيلة  »مأخوذة  تقول:  بيكون(  )فرانسيس  الكاتب  من  اقتبسها  بفقرة  استهله  ولقد 
يسري  ال  وقد  المدن«  حياة  من  وتنفر  واألدغال  بالغابات  فيهم  رجل  آخر  على  الكتاب، 
مقفرة،  صحراوية  بيئة  في  يعيشوا  لم  الذين  أولئك  إاّل  العرب،  الكتاب  على  الرأي  هذا 

وفي العموم قلة لعل أبرزهم ُكتاب األندلس.
والزهور،  الخضرة  واصفا  جميل،  يــوم  في  صباحية  نزهة  عن  يتحدث  والمقال 
برجل  نفسه  يشبه  )ميلتون(  للشاعر  صورة  مقتبسا  بالطيور،  تزخر  التي  والشجيرات 
بنسائم  استمتاعه  يطل  لم  ولكن  رائحة فضالتها.  أنفه  زكمت  مدينة  في  كان مسجونا 
فهرع  رأسه،  فوق  مطرها  خيوط  أسقطت  سوداء  سحابة  فاجأته  إذ  اليوم،  ذلك  وهدوء 
شخصيات  عن  يتحدثون  رجاال  ثمة  أن  إلى  وانتبه  مدخله،  في  فجلس  معتم  كوخ  إلى 
تاريخية، مثل كسرى واإلسكندر األكبر، ويبرز أحدهم رأيه بأن األمير األسود أفضل من 
هسة  وأمير  قرون!  ثالثة  من  أكثر  االثنين  فبين  عجيبة،  مقارنة  وكانت  فاندوم«  »دوق 
ثم  برايته،  محتفظا  يزال  ال  و)فيالر(  الضعف،  غاية  في  فرنسا  تاج  وأن  السويد  وملك 
متبرجة  سيدة  مع  المداخن  منظف  رؤية  فيستطيعون  صحبوه،  أنهم  »لو  أحدهم:  قال 
له  وقال  به،  فرحبوا  مرافقتهم!  في  واستأذنتهم  توقف،  قد  المطر  وكان  فراش!  في 
احدهم: »إن كنت مغرما باألزهار، فستجد أنك كوفئت على تعبك، ألنك سترى مجموعة 
عن  يتحدثون  أنهم  اكتشف  عندها  كلها!«  البالد  في  لها  مثيل  ال  )التوليب(  أزهار  من 
النادر حتى أن أحدهم  األزهار. وأن تلك األسماء هي لزهور من فصيلة األبصال، ومنها 
من  فأعدت  للطبخ  أبصاله،  ضنت  خادمته  ولكن  منها،  نادرة  ثروة  يملك  كان  أنه  قال 

منها عشاءه وعندما اكتشف ذلك كاد أن يغمى عليه«.
وانتبه إلى أن ما أعجبه من زهور لم تكن هي األجود، فلقد كانت اختياراته مضحكة، 
»رداء  اسمها  أن  ضاحكين،  أخبروه،  رأى  ما  أروع  »أنها  قائال:  واحدة  امتدح  وعندما 

األحمق« ولما أعجب بواحدة أخرى أفادوه أنها أيضا رداء ألحمق آخر!.
إلى كيف  وانتبه  ألوانها.  الزهور في ندرتها وغرابتها، وليس في  أن قيمة هذه  عرف 
هذه  ثروات  أصحاب  من  بها  أحس  كالتي  بهجة،  عليهم  تدخل  ال  األغنياء،  ثروات  أن 

األزهار!
عن  يعرف  ال  أنه  وكيف  ومواسمها،  الزهور،  مختلف  عن  تتحدث  القصة  وتمضى 
المراعي  عبر  بيته  إلى  رجع  ولما  األقحوان،  منها سوى  يعرف  ال  الذي  وهو  األزهار شيئا، 
جعل  له،إذ  حد  ال  الذي  اإللهي،  الكرم  في  وفكر  يغمره،  السرور  ظل  واألزهار  والخضرة 

أجمل األشياء في الوجود أكثرها شيوعا وفي متناول الناس كافة!
ومضة  أساسياته  كل  فيه  المقال  وهذا  بالومضة،  القصيرة  القصة  نصف  نحن 
جدا  مسلية  المقالة  القصة  فهذه  السرد،  بتواصل  بمعلومات  مزهرة  ولكنها  أيضا، 
تقديري  في  منها،  أنواع  يعرف خمسة  منا  فمن  األزهار،  عن  بمعلومات  وثرية  وظريفة، 
»الثرثار«  جريدة  في  نشر  الذي  المقال-  هذا  تاريخ  من  قرون  ثالثة  وبعد  اآلن  نحن 
العشية«  و«نوار  قرعون«  »بو  سوى  األزهار  من  نعرف  ال   1709- أغسطس   30 يوم 
شاعر  سوى  أحد  ال  عنها؟  كتب  الليبيين-  نحن   – منا  فمن  والقعمول!   .. والجهنمية 
أم  رائعة  كتب  الذي  التونسي  بيرم  العبقري  ألغاني  كاتب  وبالطبع  الحمراء،  الوردة 

الزهور واتعلم«! كلثوم »شوف 

عمر أبوالقاسم الككلي
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سالم العوكلي

• أحمد الفيتوري

وعلى  ليبيا،  بالدي  في  يحدث  ما  متابعة  على  دائما  حرصت 
التفاوضي،  المسار  بدء  وعند  أصال،  بالكتابة  فاعال  أكون  أن 
المسار  أن  اعتبرت  فلقد  حرصي،  زاد  برلين،  مؤتمر  بعد  ما 
توافق  إلى  توصل  قد  واإلقليمي«،  »الدولي  الخارجي  األول 
2020م,  يناير  برلين  مؤتمر  به  أوحى  ما  العكس  على  ما، 
المكوكية،  والرحالت  المهام  مع  خصوصا  حرصي،  زاد  وقد 
التي قامت بها األميركية ستيفاني وليامز المندوبة األممية، 
لفت  كما  ليبيا،  في  األميركي  السفير  بها  قام  التي  وأيضا 
صالح«،  عقيلة  لـ»المستشار  أعطى  ما  الجديد،  الدور  نظري 
األول،  بطلها  كان  التي  الليبية،  للمفاوضات  الثاني  البطل 

لمن نسي، »امحمد شعيب« في سيناريو الصخيرات.
نجاح المسار األول من أسبابه القوية، أنه مهمة أميركية، 
2011م، أن المسألة الليبية مسألة  وكنت أعتبر منذ مارس 
وما  »ميادين«،  جريدة  افتتاحيات  في  دونت  كما  أميركية، 
للمسار  نجاح  من  تصورت  لما  الوسط«.  »بوابة  في  نشر 
المسار   1- األخــرى:  الثالثة  المسارات  أن  اعتبرت  األول، 
في  السياسي،  -3المسار  االقتصادي  المسار   2- العسكري 
المرة،  هذه  األميركيين  أن  باعتبار  النجاح،  إلى  طريقها 
واألخير  األول  المسار  حققت  سياسية،  إرادة  أصــحــاب 

»الخارجي«.
السفن  تشتهي  ال  بما  الرياح  تأتي  قال:  المتنبي  لكن 
المسارات  أن  مع  الرياح،  أدراج  فقد ذهب حرصي  الشراعية! 
البال،  في  يخطر  لم  بما  أتــت  األخبار  لكن  حثيثا،  تسير 
األخضر  على  أتى  ديناصور  كما  األميركية،  فاالنتخابات 
واليابس من األخبار، وما كان يقينا، غدا صربع العت وسوس 

األبيض:  البيت  رئيس  ترامب  أرنولد  شخص  بإرادة  الشك، 
أنا ومن بعدي الطوفان.

باتت الشاشات مدلهمة، ومعنية بالخبر األسود ما يخص 
قبل  أعلن  فالرئيس  األميركية،  االنتخابات  الرئيس:  الخبر 
في  وشكك  بالبيت،  سيعتصم  أنه  االنتخابات،  من  أشهر 
هزيمته،  من  متيقنا  كان  وكأنه  تحصل!  أن  قبل  االنتخابات 
وبالتالي من سرقة االنتخابات والال ديمقراطية الديمقراطية 
األميركية، التي لن ولم تمنحه الفوز. ومن هذا وقع الفأس 
ترامب،  دونالد  إلى  واألنظار  األخبار  ذهبت  لقد  الرأس،  في 

الذي في األخير، ال يهم ما سيحصل له، لكن بدد حرصي.
حرصي ما تبدد قبل قليال، مع حرب إقليم كاراباخ، ما من 
الذي  الغرب،  طرابلس  إقليم  عن  إردوغان  إشغال  محاسنه 
التوقيت، تحمل داللة مهمة:  ينوي زيارته، ما هي زيارة في 
في  و»طز  الليبية،  العاصمة  الغرب،  طرابلس  في  هنا  أنا 

أميركا« أو كما قال زمان العقيد القذافي!
التي  إثيوبيا،  في  أهلية  حرب  اشتعلت  ذاك،  حرصي  أثناء 
راهن كثيرون، على الديمقراطية الناشئة فيها، فإذا بالضباع 
أن  الروسي  للدب  تسنى  وقد  تتناهشها.  ديمقراطية  الال 
أذربيجان  بين  السالم  دب  فيكون  الحرب،  عباب  يمخر 
لتبدأ.  إال  تنتهي  الحرب، كما هو معروف، ال  وأرمينيا، وهذه 
بركان  دخان  ارتفاع  مع  بدأت،  األهلية  إثيوبيا  حرب  لكن 
الجزائر  بين  األبدي  الصراع  هو  ما  نائما،  كان  آخر،  أفريقي 

والمغرب، خصوصا حول إقليم الصحراء ووادي الذهب.
من  أكثر  مشتركه  العالم  ستيفاني،  وحظ  بختي  لسوء 
كانت  بممكنات  يغص  ستيفاني،  بلد  فأميركا  مختلفه، 

مستحيالت عند الحتميين، والحرب األهلية بكل يد مضرجة، 
كما  هنا  يعبثون  والترك  والــروس  هنا،  كما  هناك  تشتعل 
باإلمكان  أصبحت  السالم  مفاوضات  ساحة  والمغرب  هناك، 
ساعة  بين  قامت  القيامة،  هاتيك  كل  حرب.  بر  تكون  أن 
وضحاها، مما نغص علي حرصي الشديد، ومكنتي الوحيدة 
المتبقية، أن أتابع بالدي في خبر عاجل، ما بات في خبر كان. 
بالنشرات  فإذا  السالم،  خبر  سأتابع  ظننت  أني  أفزعني  وما 

تأتي بالمفزعات من األخبار.
ممكن،  شــيء  فكل  البشر،  عند  مستحيل  ال  أن  أعــرف 
الكل  يعرف  كما  والجائحات،  والحروب  النزعات  خصوصا 
االنتخابات، في  به صندوق  جاء  هتلر، من  أقامها  الحرب  أن 
وماركس  وفرويد  وآينشتاين  ونيتشه  وفاجنر  بتهوفن  بالد 
بأيدي  آينشتاين،  نسبية  به  جــاءت  السالم  وأن  وغوته، 

أميركية، في نجازاكي وهيروشيما.
 »BBC«فـ تزود،  لم  من  به  يأتي  الخبر  أن  أيضا  أعرف 
مثال، تصنع األخبار. وما أعرف الساعة أن المفاوضات الليبية 
األخرى،  تلو  الواحدة  خطوات،  تحقق  الثالثة،  مساراتها  في 
قد  الدولي،  المسار  وأعني  األساس،  الحجارة  أعتبره  ما  وأن 
نجح حتى اآلن، ما بين أيدي قوية، أي أميركا، التي لن تخرج 
كان  وحين  وقته،  سيأخذ  مسار  فكل  القبعة،  من  األرنــب 
الحل  جاء  وحين  ممكنا،  العسكري  الحل  كان  حل  الال  الحل 
على طبق ستيفاني بات الحل السلمي ممكنا، لكن هذا في 
في  أو  وحول  والمحتملة،  البدلية  السالم  حروب  من  إطار، 
نفعا عند  يلعب، فلن يجديه  ما  الشيطان  فليلعب  التفاصيل 

الالعبين الرئيسيين ورأس الحربة أميركية.

والمعاناة  الصعبة  السنوات  هذه  من  يشكو  من  كل  لسلوى 
التاريخ  تقرأ  أن  مفادها:  مواسية،  بعبارة  أستعين  كنت  اليومية، 
ما  أزعم  كنت  وكأني  آخر.  بساعة شيء  تعيشه ساعة  وأن  شيء، 
اآلن،  فبراير حتى  ثورة  بداية من  ولنقل،  الفترة  عشناه في هذه 
هو التاريخ الذي أصبحنا جزءا منه أو شاهدين عليه أو ضحايا له. 
يعيشه  ما  أليس  أو  تاريخا؟  ذلك  قبل  عشناه  ما  يكن  ألم  ولكن 
حتى  أو  موته  حتى  يستمر  تاريخا  بالتاريخ  وعيه  أول  منذ  المرء 
هو  فالتاريخ  ألزهايمر؟  بمرض  أصيب  ما  إذا  الذاكرة  فقدانه 
بل  تاريخنا  نفقد  نفقدها  وحين  التاريخ،  الذاكرة هي  أو  الذاكرة، 

ونفقد هويتنا.
بالتاريخ،  األول  وعيي  فترة  أو  لحظة  عن  أتساءل  ما  كثيرا 
في  حادثة  عند  أتوقف  ما  وكثيرا  السابق،  عمري  سني  وتقصي 
لم تشكل  وإن  بالتاريخ  األولى  أنها تشكل صلتي  أعتقد  الذاكرة 

فطنتي حياله.
الجلد  من  بثوب  مكسو  جهاز  بيتنا  زار  الستينات  منتصف 
عبر  باإلمكان  للطي،  قابل  المع  معدني  قضيب  منه  يبرز  البني، 
تعاملت  يتوقف،  ال  بكالم  ينطلق  أن  زر  على  صغيرة  ضغطة 
بعض  صحبة  للبيت  أبي  عاد  أن  مرة  وحدث  ناطقة،  كلعبة  معه 
له  فقلت  سمعت،  عما  فسألني  الراديو  قرب  وجدني  رفاقه، 
بصوت  رفاقه  وقهقه  أبي  ضحك  تعاركوا.  وإسرائيل  اليهود 
أقل  ولم  بجدية  أتحدث  أني  اعتقدت  ألني  بخجل  أحسست  عال. 
يتباهى  يزورنا كما  لكل من  الحادثة  يردد هذه  أبي  نكتة، وصار 
6 سنوات، وكنت  وقتها عمري  كان  أطفالهم.  اآلباء بطرف  عادة 
فترتها  الواضح  من  الضحك.  يسبب  شيئا  أقل  لم  أني  متأكدا 
اختلطت  األمور  أن  ويبدو  الـ67.  حرب  ألخبار  أستمع  كنت  أني 
بأحداث  األول  اصطدامي  ربما تشكل  اللحظة  أن هذه  غير  علي، 
قصيدة  أكتب  جعلني  ما  بها  أحاط  الذي  الضحك  وربما  التاريخ، 
يتبختر في  أوثانه/  الواثق من  التاريخ/  بعد عقود: »مضحك هذا 
أمجاده  كانت  مذ  مضحك/  المعلمين..  أشداق  وفي  المكتبات/ 

المكتوبة على السبورة السوداء/ تحيلها إسفنجة إلى غبار«.
وطابعها  العلم  بفلسفة  واقــتــداء  التاريخ،  فلسفة  ضمن 
األفعال  تفهم  لكي  أنه  الفالسفة  من  العديد  أكد  السردي، 
متساوقة  قصة  تسرد  أن  عليك  الماضي  في  واألحداث  البشرية 
والحدس  الخيال  مــن  يخلو  لــن  ســرد  كــأي  وبالطبع  عنها، 
التاريخ  »فالسفة  ببعض  أدى  ما  جاذبا،  يكون  كي  واالنحياز 
رأسهم  وعلى  عشر،  التاسع  القرن  في  أوربا  تواريخ  حللوا  الذين 
وكوميدية،  رومانسية،  أعمال  التاريخ  أن  إلى  يذهبون  هيجل 

وتراجيدية، وساخرة«1.
فتنة  مع  المتواطئة  الملحمية  التاريخ  لروح  االنتباه  وهذا 
الضحك  تذكرت  كلما  يواسيني  كان  البشرية،  المخيلة  إعمال 
كانت  التي  الــــ67،  حــرب  عن  تعبيري  بمحاولة  أحــاط  ــذي  ال
الكوميدية  شحنتها  عن  معزل  في  ليست  التراجيدية  نتائجها 
يضحك  كان  ما  السياسية.  النكت  من  كثير  في  انعكست  التي 
أقول  أو تحاربوا، بدل أن  اليهود وإسرائيل تعاركوا  هو قولي إن 
العرب واليهود. هل ثمة ما يضحك فيما قلته ببراءة؟ وهل حين 
ليبيا  إن  بساعة،  ساعة  نعيشه  الذي  التاريخ  ضمن  اآلن  أقول 
حقيقة  لكنه  كذلك  يكون  قد  مضحك؟  أمر  الليبيين  مع  تعاركت 
يبدو  أال  ليبي«  ليبي  »حوار  أقول  حين  وحتى  نفسه،  الوقت  في 
بلد  تاريخ  من  جزءا  يكون  أن  يلزم  كان  ما  ألنه  مضحكا؟  األمر 
على  يصعب  حروبا  ليدخل  االستبداد،  حكم  من  حاال  تخلص 
للحوار،  فعال  حاجة  في  كنا  لها.  منطقية  أسباب  تخيل  الجميع 

ولكن حوار ليبي. وليس حوارا »ليبي/ ليبي«.
نحيل كل ما يحدث اآلن في ليبيا إلى ما يسمى يقظة التاريخ، 
التي عبرنا عنها بأننا نعيشها وال نقرأ عنها، أو بمعنى أن التاريخ 
لفترة  الزمني  الجمود  من  عانت  التي  المنطقة  هذه  في  تحرك 
وهي  التاريخ«،  خارج  »كانت  غالبا  عنها  يعبر  كما  أو  طويلة، 
الكبرى،  باألحداث  فقط  التاريخ  نربط  حين  مشبوهة  تعبيرات 
وهل  فعال؟  التاريخ  خارج  كنا  هل  السؤال:  طرح  نعيد  وبالتالي 

نهاية  ثمة  هل  أو  الجامدة؟  األمم  فترات  في  تؤرخ  ال  حقب  ثمة 
للتاريخ فعال؟

التاريخ  في  »السردانية«  وخصوم  أنصار  بين  واسع  جدل  ثار 
في  األكاديمي  التاريخي  البحث  لكن  ومؤرخين،  فالسفة  من 
العصور الحديثة ابتعد عن اختزال التاريخ في األحداث السياسية 
البشري:  للماضي  واقتصادية  وثقافية  اجتماعية  تحليالت  صوب 
والباباوات  الملوك  أعمال  على  بالتركيز  السرد  ارتبط  »فيما 
اعتبر  وقد  عنه.  عفا  قد  الزمن  أن  يفترض  الذي  والجنراالت، 
األعمال  هذه  بــرودل(  فرنارد  الفرنسي  المؤرخ  )مثال  البعض 
واألبطأ  األعمق  بالتيارات  مقارنة  سطحية  تموجات  مجرد 
العلوم  ومفاهيم  ومناهج  واالقتصادي.  االجتماعي  للتغير  حركة 
على  يجب  التي  هي  القصص،  ســرد  فن  وليس  االجتماعية، 

المؤرخين التعويل عليها«.2
أن  »بعد  الليبي  الليبي  الــحــوار  يــقــودون  من  اآلن  ــدرك  ي
التاريخ  من  فصال  يدونون  أنهم  الليبيين!«  مع  الليبيون  تعارك 
هو  التاريخ  بأن  قناعتهم  لوال  ألنه  بالطبع،  يدرك  ال  »بعضهم 
ومصالح  ألهــواء  االستسالم  في  تورطوا  لما  أعمارهم  بحجم 
تعنيه  ما  وهذا  وفاتهم،  شهادات  باستخراج  تنتهي  شخصية 
المنصف  من  كان  السبب  ولهذا  لهم«.  بالنسبة  التاريخ(  )نهاية 
بأحداث  مرارا  بتذكيرهم  المستفحل،  ألزهايمر  هذا  نعالج  أن 
مستقلة،  وطنية  كدولة  الخارطة  على  ليبيا  وضعت  التي  التاريخ 
ومرحلة تأسيس هذا الكيان الذي عاث فيه بعضهم تمزيقا دون 
وأجداد  آباء  تاريخ  به  نذكر  ما  ألن  التاريخ،  في  بعيد  نوغل  أن 
الرومانسية  الحبكة  نغفل  أن  دون  جدا،  وقريبين  بيولوجيين 
التي امتزجت مع الوقائع، ولكن، ألن التاريخ يحدد نفسه ويغربل 
سرديته مع ما يترتب عنه ويمكث، فإن نتائج أولئك المؤسسين 
حوافها  بعض  من  وجرحنا  واستطعمناها  وعايشناها  جلية  كانت 
مستقلة  وطنية  دولة  كانت  العام  الناتج  أن  غير  وتألمنا،  الحادة 
الدولة  وتلك  قصيرة،  فترة  بعد  دستوريا  ومتحدة  مرة،  ألول 
أن  حاولت  التي  الطامعة  الكبرى  القوى  أنياب  بين  من  نزعت 
إلى  حاجة  في  زالت  ما  أنها  ذريعة  تحت  ليبيا  استقالل  تعرقل 
تاريخية  استعارة  ظل  في  تستقل،  كي  لها  مقومات  وال  الوصاية 
قسريا  انسالخا  تشبه  التي  المراحل  حرق  بخطورة  تتعلق  دارجة 
الفراشة  أن  حدث  ما  لكن  فتموت،  النضج  قبل  فراشة  ليرقة 
دستورها  جهز  ودولة  ونشيد  وطني  علم  بألوان  حلقت  الليبية 
على  األولي  اهتمامها  ركزت  استقاللها،  قرار  أن يصدر  قبل حتى 
االنفتاح  على  نهضتها  مشروع  وبنت  البشرية،  والتنمية  التعليم 
على العالم. وحين سد هذا األفق بعد تغيير 69 دخلنا من جديد 
»عقد  دون  ارتجاليا  تتشكل  وعالقات  الرؤية،  شاحب  نفق  في 
وحالة  المجهول  نحو  االنجراف  هذا  ومع  ينظمها،  اجتماعي« 
شعبيا  تمردا  التاريخ  منطق  استلزم  مداها،  بلغت  التي  االحتقان 
العالم،  من  الجزء  هذا  وسردية  حركة  بها  ينعش  لكي  ثورة  أو 
وما جعل بعض المراقبين يتفاجؤون بهذه الثورات في المنطقة 
أن  تصورهم  أو  التاريخ،  لمفهوم  الكالسيكية  نظرتهم  هي 
التاريخ ال يحركه إال السياسيون »الملوك والباباوات والجنراالت« 
المنظور  هذا  أن  ترى  التي  للتاريخ  الحديثة  الرؤية  وإغفالهم 
لتيارات  سطحية  تموجات  سوى  الواقع  في  يشكل  ال  التقليدي 
نفسها  هي  العمق.  في  بقوة  دافقة  واقتصادية  اجتماعية 
في  الثورات  وجل  العربي  الربيع  ظاهرة  وراء  كانت  التي  التيارات 

التاريخ.
لذلك على المتصدرين اآلن للمشهد الليبي »من أصبح نجاح 
الفرصة  أن  يدركوا  أن  اآلن«  حتى  بهم  رهنا  فشله  أو  الحوار 
نفسه  الوقت  في  يدركوا  وأن  التاريخ،  لصناعة  لهم  متاحة 
عمقه  يتحرك  حين  التاريخ  نفاية  يكونوا  أن  الممكن  من  أنهم 
حدث  مثلما  مزبلته،  في  ويطيحهم  واالقتصادي  االجتماعي 

النتهازيين وطغاة أقوى منهم بكثير.
**

فريق  إعداد  الثانية.  الطبعة  للفلسفة،  كيمبردج  قاموس   1،2
ترجمة  أودي.  روبــرت  تحرير  مساهما.   440 من  مؤلف  دولي 

نجيب الحصادي. قيد الطبع.
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مضافة  تجربة  عاشور،  أيمن  الفنان  أعمال  تمثل 
الزمن،  لمحاكاة  مشابهة  فوتوغرافية  التجاهات 

والبحث عن مواطن الجمال في الصورة عبر بصماته.
تأصيل  الزمن،  تأثير  تدوين  في  لرغبته  ويحسب 
الرقمية  الكاميرا  مع  عايشها  التي  البصرية  الرؤية 
من  سابق  لجيل  استخدامه  فاقد  عن  تعويضا 
الفواصل  من  سالف  أثر  إلى  الذاكرة  وجر  العدسات، 

والومضات الضوئية وهي تنحت في مفكرة الماضي.
أخرى  منصة  ترتفع  األرشفة  هذه  موازاة  وفي 
التقنية،  المعارف  صهير  فضائها  في  يختمر  للرؤية 
كسواند  للعمل  النفسي  المجال  فهم  محصلة  وكذا 
اللون  بين  العالقة  تشابكات  من  تغترف  انضاج 
المباني  صور  إلى  النظر  يصبح  ال  وبذا  والضوء، 
أيمن  لدى  مكتمال  واألقواس  كالمسالت  العتيقة 
تبرز  كدعائم  والماء  السماء  بعنصري  إال  مثال  عاشور 
البصري  التذوق  روح  مع  وتتماهى  المعلم  جماليات 

للمتلقي.
غالبية  لدى  المفضلة  الخلفية  تبقى  فالسماء 
ويظل  األزرق،  اللون  خاصية  بحكم  التصوير  محترفي 
المكمل  الجزء  مسألة  في  موضوعيا  معادال  الماء 

للشكل.
للحواف  مشدودا  أخرى،  نقلة  في  االنتباه  ويظل 
الذي  المأذنة،  وتربيعة  النوافذ  وتشكيالت  البارزة 
كانت  لو  مما  أوضح  بشكل  رؤيتها  من  العين  يمكن 
األزرق  اللون  يمنح  كما  أخرى،  خلفيات  مع  متشابكة 
جمالية،  مسحة  مرادفة،  ضوئية  وجهة  في  األقواس 
بشكل  للمبنى  المشكلة  الهندسية  الخطوط  وكشف 
إمكانية  األقواس  وراء  الشمس  اختفاء  ومهد  عام، 
أرضية  على  الظل  خطوط  امتدادات  روعة  بروز 

الممر.
الذهبية  بشفاهها  الشمس  أشعة  تقبل  وفيما 
في  تتحولت  و  السماء،  زرقة  مناظرة  المستدرة  أديم 

ترسم  البيوت،  واجهة  تستنطق  نسخ  إلى  ثالثيتها 
على  المنعكس  جسدها  مجاورة  لوحة  في  األضواء 
السرايا  مبنى  ليبدو  النافورة كنص مكمل،  بحيرة  ماء 

شبيها بسفينة سابحة في مفارقات الظالل .
التربيعات  تـرينا  والظل  الضوء  تباينات  كانت  واذا 
لنا  يتيح  القديمة،  المدينة  في  الساعة  لبرج  الجمالية 
فرصة  المساجد  نوافذ  إحدى  من  المنبعث  الضوء 
أوحى  كما  بالصحن،  الداخلي  الفراغ  جمالية  رصد 
امتدادات  تأمل  إلى  باإلضافة  للمكان،  الروحي  بالبعد 

األعمدة الرخامية والزخارف على األقواس.
الساحرة  المفازات  تقتفي  فوتوغرافية  وبإمضاءة 
الجوانب  إلبراز  الفنان  عدسة  تنحو  والثبات  للحركة 

اللون  خلفية  باستخدام  االستعراضية،  للخيول  الفنية 
قوي  حضور  على  للحصول  والبياض  السواد  الواحد، 
وهو  استدارتها،  وروعة  الخيول  أجساد  لتموجات 
الجمالية،  اإلشارات  نوابض  يالحق  بصري  حوار 
يمكن  وكيف  خاللها  من  النظر  يمكن  التي  والزوايا 

اقتناص أبعاد أخرى بالخصوص.
عند  التوقف  دون  اإليقاعات  هذه  تتواصل  وال 
بتبايناتها  الوجوه  تحيلنا  إذ  البورتريه،  عوالم 
وكاشف  الفلكلوري  للتنوع  إطاللة  إلى  العمرية 
الزمن  مع  مساراتها  وماالت  بنية  يشخص  بانورامي 

وهو ينحت باجتهاد تواقيعه المؤلمة على تفاصيلها.
عاشور  أيمن  يحاول  الفوتوغراف  عبر  رحلته  في 
لوحة  خالله  من  يقدم  الذي  المستوى  إلى  الوصول 
والخيول  واالقواس  فالوجوه  وبذا  التجريب،  بعد  ما 
محاولة  تتجه  العدسة  رسم  على  نظائرها  وكل 
بآفاق  والدفع  الرقمي  بفضائه  الخيال  امكانات  شحد 
تقاليد  اغفال  دون  االحتراف  حقل  إلى  الممارسة 

الصورة وقواعدها المؤسسة. 

القبض  شحات،  الجنائي  البحث  قسم  من  فريق  ألقى 
من  مجموعة  بحوزته  متلبسا  عصابي  تشكيل  على 
متنوعة  األثرية  العمالت  من  ومجموعة  األثرية  القطع 
إجراء  بعد  بالمهمة،  بالقيام  الفريق  ونجح  األحجام. 
التحريات الالزمة وجمع المعلومات عن تشكيل عصابي 
متخصص في سرقة اآلثار، حسب منشور مصلحة اآلثار 

على »فيسبوك«، في 11 نوفمبر.
معاينة  بوعجائب،  أنيس  شحات،  آثار  مراقب  تولى 
»القطعة  أن  أعده  الذي  التقرير  في  وجاء  المضبوطات، 
ديمترا  للمؤلهة  الرخام  من  تمثال  رأس  هي  األولى 

تتوشح حجاب شفاف يغطي العين اليمنى«.
لتمثال  رأس  هي  الثانية  »القطعة  التقرير،  وأضاف 
التماثيل  من  نوع  وهو  لمتوفى،  شخصية  صورة  يمثل 
الجنائزية وهو من الفترة الرومانية المبكرة، إضافة إلى 

عدد كبير من قطع العملة البرونزية والنحاسية مختلفة 
اإلحجام والفترات الزمانية اإلغريقية والرومانية«.

قسم  رئيس  محمد،  سعد  العقيد  أكد  جانبه،  من 
إلى  المتهمين  إحالة  إنه سيتم  الجنائي شحات،  البحث 
واتخاذ  التحقيقات  الستكمال  المختصة  العامة  النيابة 
»القسم  أن  إلى  مشيرا  حيالهم،  القانونية  اإلجراءات 
بالحكومة  اآلثار  مصلحة  إلى  األثرية  القطع  سيسلم 

بمحضر تسليم وأستالم رسمي«.
الليبية،  اآلثار  بمصلحة  اإلعالم  مكتب  وحسب 
اإلدارة  قبل  من  متكامل  فني  تقرير  إعداد  »سيتم 
مصلحة  تقدمت  فيما  بالخصوص،  للمتاحف  العامة 

لرجال  والتقدير  بالشكر  شحات  آثار  ومراقبة  اآلثار 
عمل  من  بة  قامو  ما  على  الجنائي  البحث 

وطني«.

توفي   ،1994 نوفمبر  مــن  عشر  الخامس  فــي 
في  النيهوم،  الصادق  الليبي،  والمفكر  األديــب 
وخمسين  سبعة  بعد  بنغازي،  في  دفن  ثم  جنيف، 

األدبيوالفكري. اإلنتاج  عاما من 
أكسفورد  جامعة  عن  كتاب  صدر  سنوات  وقبل 
حسن،  لوائل  العربية«  الرواية  »تقاليد  بعنوان 
عن  فصال  تضمن  العمامي،  عقيلة  محمد  ترجمه 

النيهوم؟ الليبية، فماذا قال عن  الرواية 
ــة  رواي اول  تعد  هــنــا«  ــى  إل مكة  ــن  »م روايـــة 
بها  الحق  ثم   ،1970 سنة  له  صــدرت  متماسكة 
»الحيوانات«  ثم   1973 سنة  ــقــرود«  »ال روايــة 
بنغازي  في  وتعلم  ولــد  والنيهوم   .1984 سنة 
لودفيج  جامعة  في  ثم  جامعتها،  في  ودرس   ،
موهوب  كاتب  وهــو  ميونيخ.  فــي  ماكسمليان 
لغات  أربــع  يجيد  كان   ، المقالة  كتب  بليغ،  ناقد 
والفنلندية  الفرنسية،  اإلنجليزية،   ، األلمانية   -
أستاذا  كــان  واآلرامــيــة.  العبرية  اللغة  ويتقن   -
هلسنكي  جامعة  في  الشرقية  ــدراســات  ال قسم 
المؤلف،  إلــى  ارســل  ولقد   -  .1972-1968 في 
إلى  فيه  يشير  تنبيها  النص  مراجعة  بعد  من 
باللغات  معرفته  على  دلــيــل  هــنــاك  ليس  ــه  أن
واشــار  فنلندا.  في  االكاديمي  ممنصبه  وايضا 
الفصل  بمراجع  الــوارد   )4( رقم  المرجع  إلى  ايضا 
ديب،  ابو  الصيد  الدكتور  الناقد  فيه  اعلن  الذي 
درجة  نــال  النيهوم  أن  مايفيد  هناك  ليس  انــه 

الدكتوراة.
شهرة  ونــال  مشهورا،  كاتبا  النيهوم  واصبح 
في  األسبوعية  مقاالته  نشر  بعد  مــن  واســعــة 
بنغازي  في  تصدر  كانت  التي  الحقيقة،  جريدة 

.1970-1961 خالل الفترة 
مقاالته  بتواصل  الساخر،  األدبــي  أسلوبه  أن 
الــقــراء،  مــن  كثيرا  قربه  النقدية،  االجتماعية 

قيافته  قلدوا  الشباب  أن  لدرجة  اسمه،  وسطع 
 – جديدا  غربيا  نمطا  تشكل  حينها  كانت  التي 
السينمائي  النجم  بها  ظهر  التي  الشخصية  إنها 
في  المتمثل  مبكرا-  رحــل  ــذي  ال ــن  دي جيمس 

الجينز«  »بنطلون 
ذات  ــزة  ــ ــن ــ ــك ــ وال

ــة  ــري ــدائ ــة ال ــب ــرق ال
ثــنــايــة  إن  األزرق. 

أســـلـــوبـــه الـــســـاخـــر 
لجيل  نجما  جعلته  وقيافته 

ليبيا. في  الستينيات 
إلى  ليبيا  مــغــادرتــه  بعد  ومــن 

عودته  ثم  القاهرة  إلى  بعدها  ومن  ألمانيا 
في  يرحل  ثــم  فترة  ليستقر  المانيا  إلــى  ثانية 
عاش  حيث  جنيف،  إلــى  ينتتقل  أن  قبل  فنلندا 
الليبي  و  العربي  القارئ  الى  كتاباته  مواصال  بها 

بصورة خاصة حتى وفاته هناك .
والعالم  ليبيا  في  االنتشار  واسعة  كتبه  كانت 
في  الــتــداول  من  منع  بعضها   – بأسره  العربي 

العربية. األقطار  بعض 
سمك  صياد  هنا«  إلى  مكة  »من  روايته  بطل 
الطبال،  مسعود  يدعى  البشرة  أسود  فقير  ليبي 
ألداء  مكة  إلــى  بالسفر  زوجــتــه  مــع  يحلم  ــذي  ال
مدينه  من  ينتقال  وزوجته  مسعود  الحج.  فريضة 
متلهف  وهــو  سوسة.  مدينة  ميناء  إلــى  بنغازي 
البحرية  السالحف  لصيد  لقاربه  محرك  لشراء 
مطعما  يملك  إيطالي  مستوطن  إلــى  ليبيعها 
المدينة.  في  اإليطاليين  من  العديد  يرتاده 
نشاط  يعارض  المدينة  ــام  إم ولكن 
السالحف  أن  مــدعــيــا   ، مــســعــود 
بنشاطه  مسعود  وأن  مقدسة، 

هذا يتحدى اهلل واألرواح.
ــة مــســعــود وســكــان  زوجـ
إلى  يستمعون  المدينة 
مسعود  ولــكــن  اإلمــــام، 
األمــام.  بــرأي  مقتنع  غير 
الصبي  ــرق  غـ ــا  ــدم ــن وع
مسعود،  مع  يعمل  الــذي 
ــحــادثــة  فــســر اإلمــــام ال

بأنها رسالة من اهلل.
يقاوم  إذن،  مــســعــود، 
المتخلفة-  الرجعية-  القوى 
تحسين  مــحــاوال  كــمــقــاتــل 
الشخصية  مثل  تماما   ، حياته 
الــرئــيــســيــة فــي روايــــة إرنــســت 
ويعود  والبحر«.  »العجوز  هيمنجواي 
مثل  تماما  مهزوما-  بنغازي  إلــى  مسعود 
بيع  في  يشرع  ولكنه  والبحر-  العجوز  رواية  بطل 
مأساوية  شخصية  وهــو  البقاء.  أجــل  من  الملح 
والرغبة  التخلف  بين  ما  الصراع  في  رأيــا  تجسد 

العلم وسيلة لذلك. التحديث واتخاذ  في 

أماكن  في  تغرب  فلقد  الرسامين،  أعظم  من  »جوجان«  يعد 
كثيرة، وموحشة بحثا عن ذاته، عن إلهام، عن ألوان حتى وجدها 
وهي التي تعلم منها، فيما بعد، الكثيرين. من نوادره أنه احتفظ 
بكتاب عنوانه »عجائب المنبوذين« كتبته جدته »فلورا ترستان« 

سنة 1838 وظل معه حتى رحيله.
ولد في باريس يوم 7 يونيو 1848 تزامنا مع الثورة الفرنسية، 
تأييد  الرغم من  وعلى  إمبراطورياتها.  وتعاقب  الجمهورية  وقيام 
والده الصحفي الثورة الفرنسية، إال أنه كره لوي نابليون، فهاجر 
كان  وما  فجأة،  توفي  ولكنه  هناك،  جريدة  ليؤسس  )بيرو(  إلى 
حيث  بيرو،  عاصمة  »ليما«  إلى  بأطفالها  سافرت  أن  إال  األم  من 
رحب بها عمها فعاشت سنوات وأطفالها في مدينة جميلة، تبدو 
»وكأنها مكسوة بأشعة الشمس الرائعة«، وكانت األلوان في كل 
المكسوة  األنديز  جبال  قمم  إلى  الزهور  إلى  المباني  من  األشياء 

بالثلوج. في هذه األلوان عاش جوجان طفولته.
عمت  سياسية  قالقل  بسبب  فرنسا  إلى  عادت  األسرة  ولكن 
أنه  مدرسوه  واعتقد  داخلية،  مدرسة  إلى  جوجان  وأرسل  بيرو. 
األلــوان  افتقد  أنه  يعلمون  ال  فهم  الطباع،  حاد  غريب  تلميذ 
والشمس المشرقة، وما أن بلغ السابعة عشرة حتى قرر أن يكون 

بحارا، فقضى في البحر خمسة أعوام.
مسائية  دراســة  فصول  إلى  ينتسب  جعله  بالرسم  اهتمامه 
لتعلم الرسم، وصور بطريقة تقليدية للغاية، متأثرا باالنطباعيين، 
وتعد لوحة »حديقة في شارع كارسيل« من بواكير أعماله نفذها 
بعض  عرض   1886 عام  في  االنطباعي.  باألسلوب   1881 سنة 
لوحاته في معرض االنطباعيين الثامن، ولكن بالكاد التفت إليه 
سارا«  »جــورج  اسمه  شاب  فنان  كان  المعرض  ذلك  في  النقاد. 
نقط  باستخدام  الرسم  في  أسلوبا  ابتكر  فلقد  الرسامين،  نجم 
تلك  وهي  مخلوطة،  وغير  مباشرة  األلــوان،  أنابيب  من  صغيرة 
الحركة التي سميت بالمدرسة التنقيطية. ومنها حاول جوجان أن 
يكون  أن  قرر  فلقد  كلها،  بالسبل  إليه  إلهاما وسعى  لنفسه  يجد 
رساما وال شيء غير ذلك. ولذلك أعلن أنه سوف يرسم كل يوم، 
أطفالها  وأخذت  زوجته  يئست  لوحاته،  يبع  لم  لكنه  بجد  وعمل 
لم  ولكنه  جوجان  ولحقها  كوبنهاجن،  في  أسرتها  مع  لتعيش 
»بورتريها  رسم   1885 سنة  زوجته،  أسرة  مع  توافق  على  يكن 
التي  المشرقة  تلك  عن  تختلف  داكنة،  ألوانه  ولكن  شخصيا« 
أن  يبحث  وظل  اهتماما،  النقاد  يعره  لم  بعد.  فيما  استخدمها 
أسلوبا  خالله  من  يبتدع  إلهام 
لوحة  رســم   1886 سنة  فنيا. 

»نساء بريتاني األربع«.
في  طفولته  ذكــريــات  ظلت 
أن  ــى  إل جــوجــان،  تــطــارد  بيرو 
بنما،  ــى  إل  1886 سنة  ــل  رح
لوحته  رسم  التالية  السنة  وفي 
 1888 استوائية«. سنة  »نباتات 
وأخيه  ــوخ،  ج ــان  ف على  تعرف 
الذي باع له بعض لوحاته، وفي 
»جوجان«  رسم  نفسها  السنة 
بورتريها شخصيا سماه البؤساء 
رسم  نفسها  السنة  وفي  جــوخ،  فان  صديقه  نصيحة  على  بناء 
وترافق  الشمس«.  عباد  زهور  يرسم  وهو  جوخ  فان  »بورتريه 
صداقتهما  ولكن  معا،  استوديو  في  ورسما  جوخ،  وفان  جوجان 
بسبب  بينهما  الخالف  وبــدأ  يتوافقا،  لم  إذ  طويال،  تستمر  لم 
جوخ  فان  قال  الرسم.  في  نظرهما  ووجهة  المختلفة،  طبائعهما 
ولكن  كبير«،  ومبدع  للغاية،  قوية  شخصية  جوجان  »إن  ألخيه: 
وانفعالي  إنسان مشوش،  فان جوخ  »أن  أعلن جوجان:  ما  سريعا 
ومنتقد  متسلط  إنسان  جوجان  أن  جوخ  فان  وجد  فيما  للغاية«، 
ألي شيء. يؤخذ على جوجان أنه صعب المراس، أناني، حتى إنه 
فأثار حفيظة   1890 فان جوخ سنة  جنازة صديقه  في  يشارك  لم 

أصدقائه ومنهم »شفينيكر« وأيضا »أميل رنار«.
وفي سنة 1889 رسم لوحة »عائلة شفينيكر«، والمتخصصون 
التصوير  حيث  من  الياباني  بالفن  الفترة  تلك  في  تأثر  أنه  يرون 
البسيطة  والتصميمات  الظل  من  الخالية  واأللــوان  المسطح 
المرحلة  بتلك  أمر  :»إني  نفسه  قال عن  الفترة  تلك  الجريئة. في 
من  نفسي  منع  معه  أستطيع  ال  بشكل  الوهم،  من  الخروج  من 

الصراخ بأعلى صوتي«.
أفكار  على  تمردوا  الذين  بالرمزيين،  اهتم   1884 وسنة 
فقط  االنطباعيون  »يهتم  حينها  وقال  واالنطباعيين،  الواقعيين 
من  وخفي  غامض  هو  بما  يبالون  وال  للعين،  واضــح  هو  بما 

الفكرة«.
»المرأة  ولوحة  تاهيتي«.  »فتاتان من  لوحة  1891 رسم  سنة 
أما سنة  »أوباوبا«.  لوحة  رسم  نفسها  السنة  وفي  الزهرة«،  ذات 
1892 فرسم لوحة »متى تتزوجين؟« وتجسد فتاتين من تاهيتي، 
كانت عائلة »رودلوف ستايشيلين« قد باعتها سنة 2015، وقالت 
ثريا  إن  الفن  تايمز« نقال عن مصادر في عالم  جريدة »نيويورك 
خليجيا دفع نحو 300 مليون دوالر مقابل هذا العمل. والوكيبيديا 
تقول إنها بيعت بشكل سري إلى المياسة بنت حمد بن خليفة آل 

ثاني بمبلغ 210 ماليين دوالر أميركي!
الجزء عنه لوحة قدمها  اندرسون« كاتب  ولفد عرض »روبرت 
تفصيلية من لوحات جوجان وصفها بأنها لوحة مليئة بالغموض. 
الكاتب  وعرض  تاهيتي،  أساطير  تصوير  يحب  جوجان  كان  فقد 
إلى  أتينا؟  أين  من  نحن  »من  لوحة  من  أخرى  تفصيلية  أيضا 
»قبل  عنها:  وقال   .1897 سنة  جوجان  رسمها  ذاهبون؟«  أين 
تلك  رسمت  لقد  اللوحة.  هذه  في  طاقتي  كل  وضعت  أموت  أن 
أية  الرؤية واضحة جدا دون  العاطفة تحت ظروف قاسية، وكانت 
ابنتي«. وقبل  آخر ما صوره.. »لقد فقدت  تصميمات، وكان ذلك 

موته بقليل رسم بورتريها حزينا.
في  بداء  أصيب  أن  منذ  والصحية،  النفسية  حالته  تدهورت 
الفرنسية  السلطات  مع  مشاحناته  وكثرت  الكحول  وأدمن  رجله، 
في  الفرنسيين  المستعمرين  معظم  واجتنبه 
مايو   8 يوم  كوخه  في  وتوفي  تاهيتي، 
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ظلت ذكريات 
طفولته في بيرو 

تطارد جوجان 
إلى أن رحل سنة 

1886 إلى بنما

أيمن عاشور.. الفوتوغراف في مرادفات الوجه اآلخر

ضبط لصوص بحوزتهم مجموعة من القطع والعمالت األثرية في شحات

قراءة في أعمال الصادق النيهوم الروائية
من كتاب أكسفورد »تقاليد الرواية العربية«

القاهرة : الوسط

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

شهد فعاليات متنوعة

أسلوبه األدبي الساخر بتواصل مقاالته 
االجتماعية النقدية قرّبه كثيرا من القراء

اختتام مهرجان »مصراتة 
السالم في مدح سيد األنام«

● الصادق النيهوم

● القطع األثرية 

● مهرجان مصراتة السالم للموشحات والمديح النبوي

سيد  مدح  في  السالم  »مصراتة  مهرجان  فعاليات  اختتمت 
استمر  بعدما  السبت،  الدينية«،  والموشحات  للمالوف  األنام 
الرسول  مديح  في  إنشادية  وصــالت  وشهد  ــام،  أي لثالثة 
المحجوب«  »شهداء  فرقة  قدمتها  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
والمالوف  النبوية  للمدايح  طرابلس  وفــرقــة  مصراتة، 

والموسيقى. والسلميات 
التقليدي  للفن  المحجوب«  »شــهــداء  فــرقــة  وقــدمــت 
صلى  الرسول  مدح  في  بهية  وإقاعات  راقية  أنغاما  مصراتة 
هيئة  بيان  حسب  الحضور،  معها  تفاعل  وسلم  عليه  اهلل 

الثقافة.
تشد  أن  طرابلس  فرقة  »استطاعت  الهيئة:  وحسب 
أدائها  في  برعت  مقطوعات  خــالل  من  الجمهور  انتباه 
مديح  الشريف،  النبوي  المولد  بداية  أطلس،  بعنوان: 
قصة  من  االبتداء  الفصل  النبي،  على  وتصلية  البغدادي، 
فصل  النبوية،  القصائد  من  سلسلة  البرزنجي،  المولد 
القصائد  من  سلسلة  البرزنجي،  المولد  قصة  من  النسب 
أبدء  القصائد،،  من  ــدد  وع المصطفى،  حق  في  النبوية 
البرية،  خير  وغرامي  هيامي،  في  تهامي  يا  كالجوهر،  يمدح 
البرزنجي،  المولد  قصة  من  المصطفى  الميالد  فصل  قراءة 
نوبات  مــن  ــدد  وع مستجير  عبد  بيك  ــى  إن اهلل  ــول  رس يــا 

المالوف حتى مابعد منتصف الليل«.
بمدينة  للمالوف  السويحلي  فرقة  أحيت  والجمعة، 
المادحين  بحور  فرقة  قدمت  فيما  إنشاديا،  حفال  مصراتة 
ليال،  عرضها  بسبها  والسالميات  والموشحات  للمالوف 

بقاعة الشهداء بمدينة مصراتة.
الثانية  الــــدورة  للثقافة  الــعــامــة  الهيئة  ــت  ــن ودش
للمالوف  األنــام  سيد  مدح  في  السالم  »مصراتة  لمهرجان 
الشهداء  بقاعة  نوفمبر،   10 في  الدينية«،  والموشحات 
للتصوف،  األعلى  المجلس  مع  بالتعاون  يقام  الذي  مصراتة، 

وإذاعة »صوت ليبيا الوطن«.

األبرز  المعلم  وهي  ترميمها،  بعد  شالي  قلعة  افتتحت 
في واحة سيوة بصحراء مصر الغربية.

باللغة  بلدنا«  »في  تعني  )التي  شالي  قلعة  شيدت 
البربر  السكان  يد  على  عشر،  الثالث  القرن  في  السيوية( 

الذين استقروا في الواحة لمواجهة غزوات البدو.
الطين  من  خليط  وهو  »الكرشيف«  من  القلعة  وبنيت 
مناخ  ذات  منطقة  في  طبيعيا  عازال  يعد  والحجر،  والملح 
سيوة  شهدتها  سيول  بعد  تدهورت  مبانيها  لكن  قاس. 

في العام 1926.
العام  فــي  ــدأ  ب ــذي  ال الترميم،  مــشــروع  واستهدف 
إلى  القاهرة(  عن  كيلومترا   750( سيوة  تحويل   ،2018
أصدرته  بيان  بحسب  البيئية«،  »للسياحة  جذب  منطقة 
أثناء  الماضي  األســبــوع  والمانحين،  السياحة  وزارة 
الذي  القلعة  ترميم  األوروبــي  االتحاد  ومــول  االفتتاح. 
ونفذته  دوالر«  ألف   640 »قرابة  يــورو  ألف   540 كلف 

شركة مصرية تحت رعاية الحكومة.
في  تبدأ  ولــم  طويلة  لعقود  معزولة  الواحة  وظلت 
بعد  الماضي  القرن  ثمانينات  في  إال  سياح  استقبال 
شمال  في  مطروح  مرسى  بمدينة  ربطها  طريق  إنشاء 

غرب مصر، على البحر المتوسط.
واحة للسياحة البيئية

وبحيرات  الكثيفة  النخيل  بأشجار  الــواحــة  وتتميز 
نموذجا  تشكل  ولــذلــك  قديمة،  آثــار  وأطـــالل  الملح 
على  السياحية  المنتجعات  عن  مختلفة  بديلة  لسياحة 
التي  وأسوان  األقصر  بين  النيلية  والرحالت  األحمر  البحر 

تجتذب السياحة الكثيفة.
الذي  مطروح،  مرسى  محافظ  أعلن   ،2017 العام  في 
منها  يجعل  أن  يريد  أنــه  إداريـــا،  سيوة  ــة  واح تتبعه 
كل  وتراهن  والبيئية«.  العالجية  للسياحة  »مقصدا 
بالحدائق  وتتميز  البيئة  احترام  على  سيوة  في  الفنادق 

الثرية وبالواجهات المغطاة بالكرشيف.
50 كيلومترا من حدود  بعد  تقع على  التي  لكن سيوة 
عانت  أهلية،  حربا  تشهد  التي  ليبيا  مع  الغربية  مصر 
القريبة  المناطق  األمنية في  2011 من االضطرابات  منذ 
ما  المستجد«،  »كورونا  فيروس  أزمة  من  وكذلك  منها 

أدى إلى تراجع كبير للسياحة الوافدة إليها.
السياحة  مكتب  مدير  الحويطي،  مهدي  وبحسب 
 20 من  انخفض  األجانب  السائحين  عدد  فإن  المحلي، 

تعوضه  ال  تراجع  وهو  آالف  ثالثة  إلى   2010 العام  ألفا 
تماما السياحة المحلية.

يدوية  تذكارات  يبيع  الــذي  القاسم،  أبو  آدم  ويقول 
سيفيدنا  الترميم  »مشروع  إن  القلعة  مدخل  عند  الصنع 

بالطبع ألنه سيأتي بالسياح«.
واألســوار،  الممرات  من  جزء  بناء  إعــادة  إلى  وإضافة 
المكان  من  جزء  تخصيص  تضمن  القلعة  ترميم  فإن 
وصمم  منتجاتهم،  عــرض  من  سيوة  حرفيو  ليتمكن 

ليحاكي شكل األسواق التقليدية في الواحة.
مشروع  عــن  المسؤولة  ــمــدرس،  ال إيــنــاس  وتــشــرح 
جذورهم  إلى  سيوة  أهل  إعــادة  هو  »الهدف  الترميم: 

مع خلق فرص عمل لهم«.
الترميم  في  الكرشيف  استخدام  الــمــدرس  وتعتبر 
تصنيعه  تم  أنه  موضحة  المستدامة،  للتنمية  نموذجا 
تنظيفها  قبل  القلعة  داخــل  عليها  عثر  مــواد  ــن  »م

وترميمها«.
أولويات أخرى

الخامة  هــذه  استخدام  عن  تخلوا  سيوة  أهــل  وكــان 
اللذين  األبيض  والجبس  األسمنت  وفضلوا  القديمة 

على  اآلن  يهيمنان 
التي  الــواحــة  مباني 
سكانها  ــدد  ع يبلغ 
ألف نسمة.   31 قرابة 
ــبــعــض  ال أن  غـــيـــر 

مشروع  على  يأخذون 
عن  بعيد  أنــه  الترميم 

أولويات األهالي.
»ال  الحويطي:  ويــقــول 

ــوة إلــى  ــي ــب أهــالــي س ــذه ي
ولكن  بها  مهتمون  وهم  القلعة 

كمشهد جميل فقط«.
مثل  أخــرى  أولويات  »هناك  أن  ويضيف 

الصرف  ومشكلة  عاما   15 منذ  المتدهورة  الطرق 
وهما  البلح،  ونخيل  الزيتون  أشجار  تهدد  التي  الزراعي« 

موردان أساسيان للرزق في سيوة.
خالد  المصري  واآلثار  السياحة  وزير  يعرب  جهته،  من 
أنه  إال  »األساسي«،  المشروع  بهذا  فخره  عن  العناني 

يقر بالحاجة الملحة إلى ربط سيوة بباقي العالم.

العناني  وقال 
 : للصحفيين
بحاجة  »إنـــنـــا 
على  العمل  إلى 
التحتية  البنية 
فـــي الــمــنــطــقــة 
الطرق  وخصوصا 

والمطار«.
ــول  ــ ــغ ط ــ ــل ــ ــب ــ وي
مدينة  مـــن  ــق  ــري ــط ال
سيوة  إلــى  مــطــروح  مرسى 
في  ولكنه  كيلومترات   305
من  الكثير  إلى  يؤدى  »ما  سيئ  حال 
من  العديد  ضحيتها  راح  التي  السير  حــوادث 

شباب« الواحة، وفق الحويطي.
أما مطار سيوة فاستخدامه مقصور على العسكريين.

معرضة  القلعة  تكن  »لم  بالقول:  الحويطي  ويختم 
هي  كما  تركها  األفضل  من  كان  رأيــي  وفي  لالنهيار، 

كأثر... كانت أطالال لها تاريخ«.

قلعة شالي بالصحراء الغربية تستعيد »شبابها«

الفنان أيمن عاشور



»كــوفــيــد19-«  لجائحة  الكارثي  السيناريو  يــؤد  لــم 
والمسلسالت  ــالم  األف إنتاج  قطاع  على  القضاء  إلــى 
هو  بل  العالم،  في  األقوى  من  يعتبر  الذي  البريطاني، 
محاولة  في  التدفقي  البث  طفرة  من  ــادة  اإلف يحاول 

لطرح نفسه بديال من هوليوود.
التاريخية  وقــالعــهــا  الــخــالبــة  مناظرها  فبفضل 
مر  على  بريطانيا  تمكنت  الطليعية،  واستوديوهاتها 
العالمية،  اإلنتاجات  من  متزايد  عدد  من جذب  السنوات 

وفق »فرانس برس«.
األميركية  السينمائية  اإلنتاج  شركات  وتتهافت 
تصوير  على  الطلب  عند  الفيديو  ومنصات  العمالقة 
»غيم  كمسلسل  بريطانيا،  في  ومسلسالتها  أفالمها 
كسلسلتي  الكبيرة  الشعبية  ذات  واألفالم  ثرونز«  أوف 
التنفيذي  الرئيس  وقال  وورز«.  و»ستار  بوند«  »جيمس 
»الصناعات  إن  ديفي  غاري  ستوديوز«  »سكاي  لشركة 
كبيرا،  نجاحا  تحقق  بريطانيا  في  والبصرية  السمعية 
على  الثقافة«  اقتصاد  فــي  رئيسي  مساهم  ــي  وه

المستوى األوروبي.
الذي  القطاع  هذا  في  شخص  ألف   140 نحو  ويعمل 
في  ويسهم  االسترلينية،  الجنيهات  مليارات  حجمه  يبلغ 
األميركية  السيطرة  رغم  الثقافي  بريطانيا  حضور  تعزيز 

الساحقة في هذا المجال.
وفي خطوة تعبر عن أهمية القطاع، سمحت الحكومة 
فيلم  تصوير  بمعاودة  يوليو  مطلع  في  البريطانية 
إعفاء من  الفيلم  7«، ومنحت طواقم  إمبوسيبل  »ميشن 
الحجر الصحي. حتى أن وزير الثقافة أوليفر دودن تحدث 
العمل  القطاع  وعــاود  لطمأنته.  كــروز  توم  النجم  إلى 
لمعاودة  بدقة  اإلعداد  و»تم  الحجر  مرحلة  بعد  بسرعة 
في  العمليات  مدير  قال  ما  بحسب  األعمال«،  تصوير 

استوديوهات »آي تي في« ديفيد ماكغرينور.
صحية  شروط  بالتزام  مشروطة  العودة  هذه  لكن 
 50 من  الئحة  بالتفاصيل  عليها  نصت  للغاية  صارمة 
موقع  في  الموجودين  األشخاص  عدد  من  تحد  صفحة، 

التصوير، ومن التقاء الممثلين وجها لوجه.
والحظ ديفي أن »المنتجين اضطروا إلى أن يصبحوا 
القصة  أحـــداث  إعـــادة صــوغ  خــالل  مــن  إبــداعــا،  أكثر 
لكي  بعد،  من  كالتوليف  جديدة  تقنيات  إلى  واللجوء 
التزام  مع  المحدد  الوقت  في  األعمال  إنجاز  من  يتمكنوا 

الموازنات المحددة«.
البريطانية باالستمرار في تصوير  السلطات  وسمحت 
تستمر  أن  المقررة  الجديدة  الحجر  مرحلة  خالل  األعمال 

حتى مطلع ديسمبر المقبل.
بسبب  مغلقة،  أو  خالية  السينما  دور  كانت  وإذا 
فيها  جاذبة  أفــالم  إطــالق  عدم  إلى  نظرا  أو  الجائحة 
أكثر  إطالقه  أرجئ  الذي  الجديد  بوند  جيمس  كفيلم 
التصرف، ما  إلى  البريطانية  الحكومة  من مرة، »سارعت 
بحسب  المجال،  هذا  في  جاذبية«  أكثر  بريطانيا  يجعل 
إنترتينمنت«  »أبودانتيا  لشركة  العام  المدير  الحظ،  ما 

الهندية فيكرام مالهوترا.
برس«،  »فرانس  لوكالة  البوليوودي  المنتج  وقال 
المفضل  التصوير  موقع  دائما  كانت  »بريطانيا  إن 
اللغة  إلى عامل  الهندية«. فباإلضافة  األفالم  للكثير من 
عدد  وفرة  منها  أخرى  استقطاب  عناصر  ثمة  اإلنجليزية، 
نظام  عن  فضال  التقنية،  والمهارة  األكفاء،  الممثلين 
العام  منذ  ضريبي  وائتمان  لإلنتاجات،  مناسب  ضريبي 

.2007
إعطاء  في  الصحية  األزمــة  تسهم  أن  الممكن  ومن 

دفع قوي، ألن مكوث الناس في منازلهم أمام الشاشات 
والمسلسالت.  األفــالم  استهالك  يسرع  الحجر  بسبب 
األخيرة  السنوات  في  التدفقي  البث  إلى  التحول  وأدى 

إلى اإلقبال على االستوديوهات.
الفائت  يوليو  في  األخضر  الضوء  »سكاي«  وأعطت 
التي  إلستري«،  استوديوز  »سكاي  استوديوهات  لتشييد 
استوديوهات  قرب  وتقع   ،2022 سنة  تفتتح  أن  يتوقع 
وورز«  »ستار  تصوير  شهدت  التي  الشهيرة  »إلستري« 

و»إنديانا جونز«.
وافقت  البريطانية،  العاصمة  شــرق  وفــي 
استوديوهات  إنــشــاء  على  المحلية  السلطات 
جنيه  مليون   300 بقيمة  مشروع  ضمن  عمالقة 
أن  إلى  ويطمح   2022 سنة  النور  يرى  استرليني 

يصبح »هوليوود لندن«.
إلى  تسهيالت  البريطانية  العاصمة  وتوفر 
أقصى حد لعمليات اإلنتاج، خصوصا أنها مصدر 
للوظائف. ففي العام الفائت، ساعدت في تحويل 

لصالح  يعمل  تصوير  موقع  إلى  مهجور  مصنع 
ــدون،  ــش بــي أو«، مــن إنــتــاج جــوس وي »إت

مخرج عدد من أفالم »أفنجرز« الجماهيرية.
تعرض مسلسل  التي  »نتفليكس«  وأبرمت 

»ذي كراون« عن الملكة إليزابيث الثانية اتفاقا 
لندن،  غرب  في  »شيبرتون«  استوديوهات  مع 
استوديوهات  مع  شراكة  »ديزني«  أقامت  فيما 
فتح  وتعتزم  تتوسع  التي  الشهيرة  »باينوود« 

نشاطات ترفيهية للجمهور.
السمعي  ــاج  ــت اإلن على  ــاق  ــف اإلن وبــلــغ 

البصري في بريطانيا 3.7 مليار جنيه العام 
والرقم  للسينما.  ملياران  بينها   2019

في  اإلنــفــاق  رقــم  ضعف  هو  األخير 
مليار  أو  يورو  مليار   1.1« فرنسا 

الصرف  بسعر  استرليني  جنيه 
بكثير  أقل  لكنه  الحالي« 

ــوس  مـــن إنـــفـــاق ل
 7.6« أنجليس 

دوالر  ــار  ــي ــل م
 2017 ــي  فـ
 5.7 أو 
جنيه  مليار 

استرليني«.

الدولي«،  السينمائى  »القاهرة  مهرجان  أعلن 
تكريم الكاتب والسيناريست البريطاني كريستوفر 
التقديرية«  الذهبى  »الهرم  بجائزة  هامبتون، 
المهنية  لمسيرته  تقديرا  وذلــك  العمر،  إلنجاز 
الحصول على جائزتي  التي استحق عنها  الممتدة، 
ترشحه  إلــى  باإلضافة  والـ»بافتا«،  »أوســكــار«، 

لـ»غولدن غلوب«.
 42 الـــدورة  تكريمات  ثالث  هامبتون  ويعد 
حيث  الــدولــي«،  السينمائي  »القاهرة  لمهرجان 
أعلن المهرجان أيضا تكريم الكاتب والسيناريست 
المصري الكبير وحيد حامد بجائزة »الهرم الذهبي 
التقديرية« إلنجاز العمر، كما يكرم المهرجان أيضا 
حمامة  »فاتن  بجائزة  زكي  منى  المصرية  النجمة 

للتميز«.
افتتاح  في  يعرض  ــذي  ال »األب«  فيلم  ويعد 
أحدث  السينمائي«،  »القاهرة  42 لمهرجان  الدورة 
لمخرج  مسرحية  عن  المأخوذ  »هابتون«،  أعمال 
كتابة  في  أيضا  شارك  الذي  زيلر،  فلوريان  الفيلم 

السيناريو.
الصحفي  المؤتمر  خالل  المهرجان  أعلن  كما 
الذي عقد اإلثنين، عن رئيس وأعضاء لجنة تحكيم 
المسابقة الدولية للدورة 42، المقرر إقامتها خالل 
ويتنافس  المقبل،  ديسمبر   10 إلى   2 من  الفترة 

على جوائزها 15 فيلما.
الروسي  والسيناريست  المخرج  اللجنة  يرأس 
أبــرز  ــد  أح يعد  الـــذي  ســوكــوروف،  أليكساندر 
عرضت  ــا.  ــي روس فــي  المعاصرين  المخرجين 
»كان«  مثل  الكبرى  المهرجانات  أغلب  في  أفالمه 
»الفلك  أبــرزهــا  ومــن  و»فينيسيا«،  و»برلين« 
في  شارك  الذي   »The Russian Ark- الروسي 
وحصل   ،2002 العام  »كــان«  مهرجان  مسابقة 
»تورنتو«،  مهرجان  من   »Visions« جائزة  على 
األسد  على   »Faust »فاوست-  فيلمه  حصل  كما 
أما   .2011 العام  »فينيسيا«  لمهرجان  الذهبي 

إينوز،  كريم  البرازيلي  فتضم  اللجنة،  أعضاء  قائمة 
العديد  حائز على  وفنان بصري  وهو مخرج وكاتب 
أيضا  وهو  السيناريو،  يــدرس  كما  الجوائز،  من 
فاز  المتحركة.  الصور  وعلوم  فنون  أكاديمية  عضو 
فيلمه »الحياة الخفية ليورديس جوسماو«، بجائزة 
السينمائي  »كان«  مهرجان  في  ما«  »نظرة  قسم 
العديد  الحين على  2019، وحصل منذ ذلك  العام 

من الجوائز في جميع أنحاء العالم.
»مدام  فيلم  مع  كانت  كمخرج  األولــى  تجربته 
الذي عرض في قسم »نظرة ما« بمهرجان  ساتا« 
أيضا  المميزة  أعماله  ومن   .2002 العام  »كــان« 
»بانوراما«  في  ــارك  ش ــذي  ال ــه«  إي »ناردجيس 
مهرجان »برلين«، و»مطار تي إتش إف المركزي« 
»برلين«  بمهرجان  »أمنيستي«  جائزة  على  الحائز 

شهر  »نصف  الفضي«  و»الــجــرف   ،2014 العام 
ألنني  و»أسافر   ،»2011 كان  مهرجان  المخرجين، 
ينبغي علي ذلك، وأعود ألنني أحبك« »قسم آفاق، 
»قسم  للبيع«  و»حب   ،»2009 فينيسيا  مهرجان 

آفاق، مهرجان فينيسيا 2006«.
كما يشارك في عضوية اللجنة المخرج األلماني 
على  القصيرة  أفالمه  حازت  الذي  قرباني،  برهان 
األلمان  النقاد  جائزة  مثل  الجوائز،  من  العديد 
ألفضل  األلمانية  الكاميرا  وجائزة  القصير،  للفيلم 
فيلم قصير، وجائزة اللؤلؤة السوداء ألفضل مخرج 
العام  الدولي«  قادم في مهرجان »الشرق األوسط 
األول »شهادة« فعرض  الطويل  فيلمه  أما   .2008
السينمائي«  »برلين  لمهرجان  الـ60  الــدورة  في 
»برلين  األحدث  فيلمه  عرض  بينما   ،2010 العام 

الرسمية  المسابقة  اختيارات  ألكسندربالتز« ضمن 
العام  السينمائي«  »برلين  لمهرجان  الـ70  للدورة 
2020. ومن مصر يشارك في لجنة التحكيم المنتج 
اإلنتاج  مجال  دخل  الذي  خوري،  جابي  السينمائي 
عقود  الثالثة  مدى  وعلى   ،1990 العام  والتوزيع 
حازت  وتسجيلية  روائية  أفالم  عدة  أنتج  الماضية 

على العديد من الجوائز واالحتفاء النقدي.
اللجنة  عضوية  في  تشارك  أيضا  مصر  من 
الممثلة لبلبة، التي بدأت العمل في مجال السينما 

خالل  قدمت  ســنــوات،  خمس  عمرها  كــان  منذ 
فيلما،   85 بطولة  اآلن  حتى  المستمرة  مسيرتها 
ممثلة.  كأحسن  الجوائز  من  العديد  على  وحصلت 
الكاتبة  اللجنة  المكسيك تشارك في عضوية  ومن 
تعرف  التي  نورفيند،  جونزاليز  نايان  والممثلة 
فازت  والغناء.  التمثيل  لمجالي  باإلخالص  عائلتها 
»خوانخواتو«  مهرجان  في  ممثلة  أفضل  بجائزة 
العام  ممثلة  أفضل  بجائزة  فازت  كما  السينمائي، 
الدولي«  السينمائي  »موراليا  مهرجان  في   2018
في  شاركت  الــذي  »ليونا«  فيلم  في  ــا  دوره عن 

كتابته أيضا.
والمؤلفة  المخرجة  فلسطين  من  تشارك  كما 
والمنتجة نجوى نجار، التي كتبت وأخرجت وأنتجت 
الجوائز  على  معظمها  حــازت  فيلما   12 من  أكثر 
في  األولى  عروضها  وكانت  النقدي،  واالستحسان 
ولوكارنو،  وكــان،  وبرلين،  »القاهرة،  مهرجانات 
دعوتها  تمت   2020 العام  وفــي  وصندانس«، 

لعضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.
المهرجان  إدارة  كشفت  أخـــرى،  ناحية  مــن 
واألربعين.  الثانية  لدورته  الدعائي  الملصق  عن 
السماحي  زياد  تصميم  من  »البوستر«  والملصق 
وأشرف  فضة،  خالد  وتصوير   ،»FP7« شركة  من 
قاسم  وعمر  فتحي،  هشام  المخرج  تنفيذه  على 

المدير التنفيذي لمهرجان »القاهرة«.
وقال محمد حفظي إن الملصق يحتفي بصناعة 
كورونا،  جائحة  إلــى  تستسلم  لم  التي  السينما 
والصعوبات،  المعاناة  رغــم  باألمل  وتمسكت 
الذي حل  الظالم  العرض بعد  إلى دور  النور  ليعود 
الوقت  في  موضحا  أشهر،  لعدة  وتوقفها  بإغالقها 
اختار  السماحي  زيــاد  الملصق  مصمم  أن  نفسه 
بأسطورة  ويربطه   ،42 ــدورة  ال رقم  يستغل  أن 
لمهرجان  التاريخي  الشعار  تزين  التي  »إيزيس« 
تعيد  أن  أرادت  عندما  الهرم،  تحمل  وهي  القاهرة 
زوجها  جسد  بجمع  الظالم،  بعد  مصر  إلى  النور 
»أوزوريــس« الذي قتل وتم تقطيع جسده إلى 42 

جزءا تم توزيعها على أقاليم الدولة.

فن 13www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مهرجان »القاهرة السينمائي« 
يكشف تفاصيل دورته الجديدة

يكرم هامبتون وحامد بـ »الهرم الذهبي«

ديوان  ريتا  الصوفية  المغنية  أسرت  بنغالديش،  في 
مهددة  هي  والــيــوم  لسنوات،  الجماهير  بصوتها 
من  خوف  في  وتعيش  إسالميين،  أيدي  على  بالقتل 
ريتا  لها.  األخيرة  هي  موسيقية  حفلة  كل  تكون  أن 
ديوان »38 عاما« هي واحدة من قلة قليلة من النساء 
وشعبية  صوفية  أغاني  يؤدين  اللواتي  البالد  في 
منذ  المدرج  الصوفي  لإلنشاد  »بــاول«  ألسلوب  وفقا 
غير  تراثا  باعتباره  اليونسكو  الئحة  على   2005 العام 

مادي للبشرية، وفق »فرانس برس«.
ثمانية  بعد  الغناء  سعادة  تستعيد  بالكاد  وهــي 
حيث  ريفية  أكواخ  في  منها  اثنان  االختباء،  من  أشهر 
حتى  الخروج  على  تتجرأ  وال  الطعام  إلى  تفتقر  كانت 
للذهاب إلى الحمام. وقالت ديوان وهي تبكي: »منصة 
من  عدد  فيها  يطالب  فيديو  بمقاطع  مليئة  يوتيوب 
الخروج  من  جــدا  خائفة  كنت  ــي.  رأس بقطع  الماللي 
علي  يعثروا  أن  أخشى  كنت  الحمام.  إلى  للذهاب  حتى 

ويقطعوا رأسي في الطريق إلى المرحاض«.

تغنى  صوفي  مسلم  تيار  وهي  الصوفية،  تكرس 
الرومي،  الدين  وجالل  الخيام  عمر  مثل  شعراء  به 
في  كثيرون  أتباع  ولها  للموسيقى  خاصة  مكانة 
المتطرفين  اإلسالميين  لكن  بنغالديش،  ريــف 
الصوفيين  من   20 من  أكثر  وقتلوا  بدعة  يرونه 

في البالد في السنوات األخيرة.
 168 سكانها  عــدد  يبلغ  التي  بنغالديش  في 
يتزايد  المسلمين،  من  غالبيتهم  نسمة  مليون 
عنيفة  احتجاجات  مع  المتطرفين  اإلسالميين  تأثير 

تطالب بمعاقبة التجديف باإلعدام.
األحزاب  نظمت  نوفمبر  وأوائل  أكتوبر  أواخر  في 
تصريحات  بعد  حــاشــدة  تــظــاهــرات  اإلســالمــيــة 
عن  المدافعة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
بعد  التعبير  حرية  إطــار  في  الــرســوم،  نشر  حرية 
أكتوبر   16 في  باتي  سامويل  المدرس  رأس  قطع 
محمد  للنبي  كاريكاتورية  رسوما  عــرض  ــذي  وال
بالتربية  حصة  خــالل  وســلــم-  عليه  اهلل  -صلى 

المدنية.
فبراير  في  بحدة  ديوان  ريتا  إسالميون  وهاجم 
عرضا  »يوتيوب«  موقع  على  بثت  بعدما  الماضي، 

واهلل  دوره«  »جــســدت  إنــســان  بين  حـــوارا  يمثل 
شكاوى  أربــع  اتهمتها  ــرى«.  أخ فنانة  دوره  »أدت 
إلى  ــاءة  واإلس اإلســالم  صــورة  بتشويه  األقــل  على 
مدى  السجن  عقوبة  تواجه  وهي  الدينية.  المشاعر 
 .2018 للعام  الرقمي  األمن  قانون  بموجب  الحياة 
فسرت  »لقد  المتدينة:  المسلمة  هذه  وأوضحت 
دورا.  أؤدي  الواقع  في  كنت  سياقها،  خارج  األمــور 

لقد اعتذرت عن ذلك«.
بعض  »وصــفــنــي  خطبهم  ــي  ف أنــه  وتــابــعــت 
قتلي  الناس  من  وطلبوا  الجبانة  بالعاهرة  الماللي 
إلى  عــادت  نوفمبر  بداية  وفــي  علي«.  عثروا  إذا 
مزار  في  جمهورها  لقاء  ــررت  وق مجددا  الظهور 
ــدث حــضــره ألف  صــوفــي قــريــب مــن دكـــا، فــي ح
فبراير  منذ  األولـــى  حفلتها  واستمرت  شخص. 
تسمرت  األولــى،  األغنية  منذ  لكن  الليل،  طــوال 
»نوع  من  المتطرفين  يشبهان  رجلين  رأت  عندما 

األشخاص الذين ال يحبون الغناء ويريدون منعه«.
خائفة  كنت  الماللي،  من  أنهم  »اعتقدت  وقالت: 
وبعد  الغناء«.  استطعت  بالكاد  أنني  لدرجة  للغاية 
من  شكل  وهو  المكان،  غــادرا  أغنيتين،  تأديتها 

أشكال التخويف حسب الخبراء
»فرض  إلى  ديــوان  ريتا  ضد  الشكاوى  وتسعى 
في  الناشط  قال  كما  الفنانين«،  أعمال  على  رقابة 
موضحا  لينين،  رحمن  ريزور  اإلنسان  حقوق  مجال 
إلسكات«  قوية  أداة  »أصبح  الرقمي  القانون  أن 

والمفكرين. الفنانين 
في  المدرسة  تركت  التي  ــوان،  دي ريتا  وقالت 
ألغت  إنها  الصوفي،  الغناء  لتعلم  التاسعة  سن 
الشرطة  مخاوف  بسبب  موسيقية  حفلة   60 نحو 
فقراء«.  أصبحنا  »فجأة  وأضافت:  سالمتها.  على 
ستستمر  الماللي  هؤالء  قوة  كانت  »مهما  وتابعت: 
قال  البلد.  هذا  في  العيش  في  الصوفية  الموسيقى 
لكن  شرعية(،  )غير  حرام  األناشيد  هذه  إن  الماللي 

األمر غير مكتوب في أي مكان في القرآن«.
الموسيقي  التقليد  هذا  أن  متأكدة  »أنا  وشددت: 
سعادة  إنه  يعشقونه،  الناس  األبــد.  إلى  سيستمر 

خالصة، وسيستمر الصوفيون في العيش هنا«.
أتــوا  مــن  هــم  »الــصــوفــيــون  ديـــوان:  وختمت 
المتطرفين.  وليس  قــرون،  قبل  هنا  إلى  باإلسالم 

بنغالديش هي أرض الصوفيين«.

من  مستوحاة  بالزولو  أغنية  قربت  اجتماعي،  تباعد  قواعد  الوباء  فرض  عندما 
العالم.  حول  المعنويات  رافعة  التواصل،  مواقع  عبر  األشخاص  الغوسبل،  أسلوب 
على  مشاهدة  مليون   230 من  أكثر  اآلن  إلــى  »جيروزاليما«  أغنية  وحصدت 
»يوتيوب« في خالل أقل من سنة، وفق »فرانس برس«. وحثت أنغامها الحماسية 
اإليجابية  طاقتها  على  بفرح  فيها  يرقصون  فيديوهات  نشر  على  األشخاص  مئات 

المستوحاة من الصلوات، على حد قول مؤلفيها.
منذ  األريكة  عن  يقفز  أفريقي  جنوب  بصبي  فإذا 
األنغام األولى ليتمايل على الموسيقى بحماسة، مثيرا 
من  مجموعة  هي  وها  تصوره.  التي  والدته  ضحك 
جميعا  يرتدون  والسود،  البيض  من  الغابات،  حراس 
قصير  ــروال  وس قميص  من  المؤلف  العمل  لباس 
»جيروزاليما«  على  متقنة  بخطوات  يرقصون  بيج، 

في محمية للحيوانات في جنوب أفريقيا.
الكثيرين  نفوس  في  الحماسة  األغنية  ــارت  وأث
حول العالم الذين اهتزوا على أنغامها، من ممرضين 
شاحنتهم  حــول  منجم  وعمال  مستشفاهم  ــام  أم
أفريقي  الجنوب  الرئيس  إلى  مطعم  في  ومدعوين 
المشاركة  إلى  مواطنيه  دعا  الذي  رامافوزا  سيريل 
رسمية  يوم عطلة  بمناسبة  جيروزاليما«  »تحدي  في 

في سبتمبر.
ماستر  أفريقي  الجنوب  األسطوانات  منسق  وأقر 
كاي جي، الذي ألف وسجل هذه األغنية مع المغنية نومسيبو زيكودي بأن »التفاعل 

كان مذهال بالفعل«.
بحيرة  ضفاف  على  ميوزيك«  »ساند  مهرجان  منظم  باندا،  لوسيوس  واعتبر 
التي  كوفيد«  »أنشودة  بمثابة  باتت  »جيروزاليما«  أن  الشهر،  بداية  في  مالوي 
خالل  أفريقية  أغنية  أفضل  أخيرا،  »جيروزاليما«  واعتبرت  قاتمة.  فترة  في  تنتشر 
في  بارزة  ألسماء  أعمال  على  متقدمة  األوروبية،  في«  تي  »إم  جوائز  توزيع  حفل 
األفريقي  البوب  مغني  ومواطنه  ريما  النيجيري  الراب  مغني  مثل  السمراء،  القارة 

بورنا بوي والكونغولي غاز ماويتي.
وغرد وزير الثقافة في جنوب أفريقيا ناتي متيتوا: »نحن فخورون جدا بسفيرينا 

اللذين يمثالن وطننا خير تمثيل بطريقة جامعة ال مثيل لها«.
بفضل تسجيالت  باهرا  نجاحا  وحققت   ،2019 العام  نهاية  في  األغنية  وصدرت 
الرقص المتداولة على »تيك توك« و»تويتر« والنسخة التي نسقها الدي جي بورنا 
كغاوغيلو  الحقيقي  واسمه  كاي جي،  ماستر  ويحاول  زادت من شهرتها.  التي  بوي 
عاما   24 البالغ  األسطوانات  منسق  وقال  طبيعية«.  »حياة  على  يحافظ  أن  مواغي، 
على هامش مهرجان ماالوي: »ال أعتبر نفسي سوبرمان. وأنا أدرك أن أغنيتي هي 

من األشهر في العالم راهنا، لكن ذلك ال يغير نظرتي للعالم وللناس«.

القاهرة - محمد علوش

بريطانيا تطرح نفسها بقوة بديال عن هوليوود »جيروزاليما« ترفع املعنويات 
في زمن االنعزال واالكتئاب

اختيار الفيلم الليبي »محمد 
عبدالهادي ورحلة األمل« 

باملهرجان العربي للتراث

بعد أزمة فيروس »كورونا«حصدت أكثر من 230 مليون مشاهدة

بنغازي - مريم العجيلي
لفيلم  العربي  للمهرجان  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
القاهرة،  المصرية  بالعاصمة  إقامته  المقرر  التراث 
ورحلة  عبدالهادي  »محمد  الليبي،  الفيلم  اختيار 
يوثق  والـــذي  الشطشاط،  ــرج  ف للمخرج  األمـــل« 

مسيرة مؤسس المسرح الليبي.
»قمنا  لـ»الوسط«:  الشطشاط  فرج  المخرج  وقال 
ودرنة،  طبرق  مدينتي  بين  مناصفة  العمل  بتصوير 
وهو  عبدالهادي،  محمد  الــراحــل  بابن  واستعنت 
وبعض  بحفيده  وكذلك  له،  أبناء  أربعة  من  المتبقي 

المؤرخين للمسرح الليبي«.
بالدرجة  يهمه  »مــا  أن  إلــى  الشطشاط  ولفت 
الفيلم  ــذا  ه وإخـــراج  وتنفيذ  ــداد  إعـ مــن  ــى  األولـ
الليبي  المسرح  مؤسس  سيرة  توثيق  هو  الوثائقي 
فيلم  أول  يعتبر  ــو  وه وثــائــقــي،  فيلم  قــالــب  فــي 
أن  مضيفا:  عبدالهادي«،  محمد  سيرة  عن  وثائقي 
بالحياة  تعريف  هو  ليبيا  خارج  الثقافية  الرموز  »إبراز 

الثقافية ومسيرتها، وهذا أراه شيئا مهما جدا«.
التراث  لفيلم  العربي  المهرجان  أن  إلــى  يشار 
عن  يعبر  فيلما،   50 مــن  يــقــارب  مــا  بــه  يــشــارك 
نوفمبر   26 يوم  المهرجان  فاعليات  وتبدأ  التراث، 
األشهر  الفيديو  موقع  عبر  ديسمبر   20 إلى  وتستمر 

»يوتيوب«.

ريتا ديوان مغنية صوفية تعود إلى الغناء في بنغالديش
رغد تهديدات القتل من المتطرفين

● ريتا ديوان

الروسي أليكساندر 
سوكوروف رئيسا للجنة 

تحكيم المسابقة الدولية

● جيروزاليما

● من مسلسل ذي كراون

● السيناريست و المؤلف وحيد حامد

● كريستوفر هامبتون

● إيمليا كالرك

● محمد عبدالهادي

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط



في
املرمى

التنفيذي  المكتب  رئيس  البهلول،  يوسف  قرر 
مدير  تكليف  للمالكمة،  الليبي  لالتحاد 
المنتخبات الوطنية عبدالكريم مانيطة، بشأن 
تشكيل المنتخبات في جميع المناطق والتنسيق 
الذين  المكلفين،  المدربين  مع  والتواصل 
تدريب  على  اإلشراف  مهمة  إليهم  أسندت 
المنتخبات الوطنية بالمناطق الغربية والشرقية 
والوسطى، الختيار النخبة البارزة في كل األوزان.

والتأهب  االستعداد  إطار  في  ذلك  يأتي 
في  للمشاركة  للمالكمة  الليبية  للمنتخبات 
للكبار  الكويت  دولة  في  العربية  البطولة 
المنتخب  مشاركة  احتمالية  مع  والناشئين، 

الليبي للمالكمة لإلناث للمرة األولى.
للمالكمة  الليبي  المنتخب  يستعد  كما 

القارات، في  للمشاركة في بطولة  الكبار  فئة 
طوكيو  ألولمبياد  للترشح  الثانية  مرحلتها 
المقبل  يونيو  في  إقامتها  والمزمع   2021
بدولة فرنسا. يشار إلى أن تدريبات الرياضيين 
يرافقها  للمالكمة  الليبية  المنتخبات  في 
التي  االحترازية،  واإلجراءات  الشروط  تطبيق 
والطوارئ  األزمة  لجنة  من  أخيرا  صدرت 
من  للحد  والرياضة،  للشباب  العامة  بالهيئة 

انتشار فيروس »كورونا المستجد«.
أعلنت  الليبية  األولمبية  اللجنة  وكانت 
في وقت سابق عن تلقيها خطابا رسميا من 
للمالكمة،  الليبي  لالتحاد  التسييرية  اللجنة 
بأسماء 37 ناديا هي قوام الجمعية العمومية 

التحاد المالكمة.

مالعب 14

كرة القدم لم تعد 
مصدرا للفرح

الحدث

زين العابدين بركان

يبدو أن كرة القدم في بالدي قد أدارت ظهرها 
وجهها  عن  وكشفت  وأبانت  الجميل  لوجهها 
اآلخر، ولم تعد مصدرا للفرح والبهجة والسعادة، 
بل أصبحت مبعثا للحزن وخيبة األمل واإلحباط 
والحسرة، بعد سلسلة من اإلخفاقات الجماعية 
المتتالية التي طالت مسيرة كرة القدم المحلية 
والمنتخبات،  األندية  مشاركات  مستوى  على 
وحتى على مستوى مسابقات كرة القدم المحلية 
ومسيريها،  وقياداتها  والمتأخرة  المتعثرة 
االتحادات  كراسي  على  المحتدمة  والصراعات 
الرياضية واعتالء هرم السلطة الكروية، وحالة 
وعدم  والعشوائي  االرتجالي  والعمل  التخبط 
االستقرار، التي كان لها تداعياتها وانعكاساتها 

السلبية على كل الواجهات والمستويات.
ويبهج  يسر  ما  األخيرة  اآلونة  في  يعد  فلم 
ويشجع على المتابعة واالهتمام، فالرياضة وكرة 
المتنفس  المفترض أن تكون  التي من  القدم 
الترويح  ووسيلة  االبتهاج  ومصدر  الوحيد 
والترفيه للكادحين، والمجال الوحيد الذي يكاد 
يجمع أبناء وشباب الوطن الواحد، طاله الكثير 
والمصالح  المجال  دخالء  إليه  وتسلل  واخترقه 
المصلحة  حساب  على  الضيقة  الشخصية 
تشاؤمية  صورة  ليست  وهذه  العليا،  الكروية 
تجسيد  هي  ما  بقدر  الحالي،  للمشهد  قاتمة 
ننظر  زلنا  وما  كنا  أننا  رغم  المعيش،  للواقع 
مع  ونتفاءل  الكوب،  من  المآلن  للنصف  دائما 
قدوم كل موعد ومشاركة وحدث رياضي يخص 
كرتنا المحلية، كونه سيسهم في نشر البهجة 
والفرحة بيننا. فجميعنا يعشق المجال الرياضي 
ويغار عليه، ويتمنى أن يراه دائما في الواجهة 
مجاال نقيا خاليا من كل المظاهر السلبية، ميدانا 
الرياضية  والروح  الشريف  الرياضي  للتنافس 
يضرب به المثل، وملتقى لكل العقالء والقدوة 
الحسنة، ومناخا يجمع أصحاب الخبرات والكفاءات 
التي يمكن أن تضيف إلى المجال وتسهم في 
وعدم  عليهم  والحفاظ  الخيرين  وانتقاء  رقيه 
إقصائهم، فالمرحلة الصعبة والحرجة التي تمر 
بها رياضتنا هي مرحلة تصحيح المسار، وتحتاج 
إلى ثورة تغيير وتجديد وإلى تضافر وتكاتف كل 

الجهود وبروح المسؤولية الجماعية.
وهي مرحلة علينا أن نعترف بكل مرارة أننا 
تراجع  حالة  وفي  بمراحل،  متأخرين  أصبحنا 
المنتخبات  مستوى  على  حتى  ومخيف  سريع 
التي كنا نعتقد أننا أفضل منها، ألننا منذ فترة 
انشغلنا  بل  ونخطط،  نعمل  نعد  لم  طويلة 
حصادها  كان  التي  والعراقيل  المشاكل  بخلق 
الوقت بال نتيجة،  الكثير من  اإلخفاق، وأهدرنا 
فنحن اآلن لسنا أفضل من أحد بل نحن الحلقة 
األضعف في كل شيء، على صعيد القارة فمهمة 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه وعالج المنظومة وإعادة 
البناء تبدأ من األندية التي هي األساس ونقطة 
البداية واالنطالق، وهو مشروع وطني معني به 
كل قطاعات ومؤسسات الدولة ومهمة رياضية 

وطنية بامتياز.
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سلتو،  أنيس  الليبي  المهاجم  أبــدى 
نادي  إلى  بانضمامه  الكبيرة  سعادته 
من  قادمًا  المغربي،  الرباطي«  »الفتح 
صفقة  في  المصري  السكندري«  »االتحاد 

انتقال حر لمدة ثالثة مواسم مقبلة.
عــامــًا(  الــــ)28  صــاحــب  سلتو  وصــرح 
»فريق  المغربي:  للنادي  الرسمي  للموقع 
الفتح الرباطي المغربي نادٍ كبير وعريق 
البطولتين  لقب  على  قــوي  ومنافس 
عدة  رفضت  فلقد  واألفريقية،  المغربية 
للنادي؛ ألن  عروض من أجل االنضمام 
وقاعدة  تحتية  وبنية  قوية  إدارة  لديه 

جماهيرية كبيرة«.
الرباطي  للفتح  »انضمامي  وأضاف: 
أجــل  ــن  م ــيــس  ول اإلضــافــة  لتحقيق 
محلية  ببطوالت  للفوز  وأسعى  السياحة، 
على  إدارته  أشكر  الذي  النادي  مع  وأفريقية 
يبحث  دائمًا  فالالعب  إمكاناتي،  في  ثقتهم 
الفتح  وجدت  لذلك  فيه،  يرتاح  الذي  المكان  عن 

مثل العائلة، بأجواء رائعة«.
فريق  مع  مشواره  بدأ  قد  كان  سلتو،  أن  يذكر 
ثم   ،2016 سنة  الليبي  الـــدوري  في  المدينة 
التونسي  الساحلي  الرياضي  النجم  مع  احترف 
األهلي  لصفوف  اإلعارة  سبيل  على  بعدها  ليعود 
يعود  أن  قبل   ،2017 سنة  طرابلس 
 2020 يناير  في  وينتقل  النجم  الى 
االتحاد  إلى  حر  انتقال  صفقة  في 

المصري. السكندري 

تعاقد نادي »المروج« مع المدرب الوطني محمد صولة، لتولي 
اإلشراف على تدريب الفريق األول للكرة الطائرة بالنادي. وسبق 

لصولة تدريب فرق »الشروق« و»األخضر« و»االتحاد«، وأبرز 
بالبحرين  العربية  الجامعات  بطولة  إنجازاته كمدرب فضية 

2019. وفي سياق متصل بدأت عدة فرق استعداداتها لدوري 
25 ديسمبر  الطائرة في موسمه الجديد، الذي سينطلق في 

المقبل.

واصل نادي التحدي، إبرام صفقاته القوية، لتعزيز فريق الكرة األول ◆
متمثلة  القادمة،  لالستحقاقات  الفريق  استعدادات  إطار  في  بالفهود، 

في الموسم الكروي الجديد. وأعلنت إدارة نادي التحدي، تجديد 
الالعب، محمود علي، لمدة موسمين، ليصبح ضمن قائمة  التعاقد مع 

التحدي، أعلن مؤخرا،  القبل. وكان  الفريق، بشكل رسمي، بالموسم 
عن تعاقده بشكل رسمي، مع المدرب الوطني صالح رحيل، لقيادة 

الفريق.

◆
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● العبو المالكمة الليبية

النصر يصطدم ببلوزداد بعد 41 عاما.. واألهلي بنغازي في رابع مواجهة ليبية إثيوبية
فريق االتحاد يواجه نظيره »هورسيد« في أول مواجهة ليبية صومالية في البطوالت األفريقية

في  األربعة  ممثلينا  لدخول  التنازلي  العد  بدأ 
األفريقي  األبطال  دوري  بطولتي  منافسات 
والكونفدرالية، التي تخوض فرقنا المحلية غمارها 
المحلية،  المنافسة  دون  تواليا  الثاني  للموسم 
لفرقنا  وتجهيز  وإعداد  تحضير  خير  تعد  التي 
وستقص  الصعب.  األفريقي  المعترك  دخول  قبل 
ثالث  الموسم  هذا  األفريقية  مشاركاتنا  شريط 
فرق، وهي النصر واألهلي ببنغازي في دوري أبطال 
أفريقيا واالتحاد في بطولة الكونفدرالية، في حين 
أعفت القرعة الممثل الرابع فريق األهلي طرابلس 
انتظار  في  التمهيدي،  الدور  مباريات  خوض  من 
وفاسيل  المنستيري  االتحاد  مباراتي  المتأهل من 

كانيما اإلثيوبي.
ففي دوري أبطال أفريقيا سيواجه فريق النصر 
فريق شباب بلوزداد بطل الجزائر، الذي سبق أن 
عاما   41 قبل  له  أفريقي  ظهور  أول  في  واجهه 
العام 1979، في أول مشاركة أفريقية للنصر حين 
اصطدم في تجربته األولى بفريق شباب بلوزداد، 
الذي كان يعرف وقتها بفريق شباب بلكور، الذي 
تأهل على حساب النصر عقب فوزه ذهابا بالجزائر 
بأربعة أهداف لهدفين، ثم عاد ليفقد نتيجة لقاء 

اإلياب ببنغازي بهدف لصفر.
جزائري  فريق  ثالث  بلوزداد  شباب  فريق  ويعد 
يقابله النصر في تاريخ مشاركاته العربية واألفريقية، 
حيث سبق أن التقى العام 1998 فريق اتحاد العاصمة 
وتفوق  العربية،  األندية  بطولة  تصفيات  ضمن 
سبق  كما  بملعبه،  لصفر  بهدف  الجزائري  الفريق 
لفريق النصر أن أقصى فريق شباب باتنة الجزائري 
من بطولة الكونفدرالية العام 2011 بفضل ركالت 
الترجيح، بعد أن تبادل معه نتيجة التعادل بهدفين 

لهدفين في الجزائر وبنغازي.
المشاركة  هي  النصر  مشاركات  أبرز  وكانت 
فيها  وصل  التي   ،1985 العام  الثالثة  األفريقية 
العام  ومشاركته  النهائي  قبل  الدور  إلى  الفريق 
النهائي  ربع  الدور  إلى  فيها  التي وصل  الماضي، 
تاريخه،  في  مرة  ألول  الكونفدرالية  بطولة  من 
على  تواليا  الثالثة  هي  المرتقبة  المشاركة  وتعد 
منافسه  أما  األفريقي،  األبطال  دوري  مستوى 
فريق شباب بلوزداد الجزائري فقد شهد الموسم 
سباق  غادر  حيث  له،  أفريقي  ظهور  آخر  الماضي 
الكونفدرالية من الدور الثاني أمام فريق بيراميدز 
لهدف  بهدف  بالقاهرة  تعادله  بعد  المصري 

وخسارته على ملعبه بهدف لصفر.

الكرة  يلتقى ألول مرة ممثل  بنغازي  األهلي 
اإلثيوبية

في  ببنغازي  األهلي  فريق  القرعة  وأوقعت 
أول  وهي  اإلثيوبي،  ميكيلي  فريق  مواجهة 
اإلثيوبية،  للكرة  بممثل  األهلي  تجمع  مواجهة 
وتعد المشاركة األفريقية لألهلي العام 2014 من 
أبرز وأقوى مشاركاته، حين وصل الفريق إلى دوري 
المجموعات في أقوى بطوالتها، وهو دوري أبطال 

العام  األثيوبي  الحديد  السكة  فريق  إقصاء  في 
على  التأهل  في  االتحاد  فريق  نجح  كما   ،1978
وكان   ،1992 العام  اإلثيوبي  جورج  سان  حساب 
فريق النصر آخر فريق ليبي ينجح في إقصاء فريق 
البن اإلثيوبي العام 2003، ولم يسبق ألي فريق 
المواجهات  طوال  ليبيا  فريقا  أقصى  أن  إثيوبي 

السابقة.

من  مبكرا  األفريقي  السباق  غادر  أن  الماضي 
غينيا  بطل  سبورت  كاتو  فريق  أمام  األول  الدور 
االستوائية، الذي فاز ذهابا بغينيا بهدفين لهدف 

وتعادل إيابا بأديس أبابا بهدف لهدف.
فرق  ثالث  أقصت  أن  ليبية  فرق  لثالث  وسبق 
األندية  بطوالت  ومنافسات  سباق  من  إثيوبية 
األفريقية، حيث كان فريق التحدي أول فريق ينجح 

أفريقيا، بينما كان آخر ظهور لفريق األهلي ب على 
الواجهة األفريقية خالل العام الماضي، حين غادر 
الدور 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية أمام فريق 
نصر حسين داي الجزائري، أما منافس األهلي ب 
فريق ميكيل كييما اإلثيوبي فهو سيسجل ظهوره 
الثاني على التوالي في دوري أبطال أفريقيا، حيث 
الموسم  األولى  األفريقية  مشاركته  خالل  سبق 

مستوى  على  صومالية  ليبية  مواجهة  أول 
بطوالت األندية األفريقية

مواجهة  في  االتحاد  فريق  القرعة  وأوقعت 
مواجهة  أول  في  الصومالي  هورسيد  فريق 
األندية  بطوالت  مستوى  على  صومالية  ليبية 
ليبي  فريق  أول  االتحاد  فريق  وكان  األفريقية، 
شريط  قص  حين  أفريقيا،  الليبية  الكرة  يمثل 
العام  أفريقيا  الليبية  األندية  فرق  مشاركات 
1967، ويعد االتحاد الفريق الليبي الوحيد الذي 
األندية  بطوالت  في  النهائي  نصف  الدور  بلغ 
و2007   2000 أعوام  خالل  الثالث  األفريقية 

و2010.
خالل  االتحاد  لفريق  مشاركة  آخر  وكانت 
بطولة  في  شارك  حيث  الماضي،  الموسم 
الثاني  الدور  من  المنافسة  وغادر  الكونفدرالية، 
بفارق  المغربي  أغادير  حسنية  فريق  أمام 

األهداف بعد أن تبادل معه نتيجة التعادل.
لممثل  األول  هو  األفريقي  الظهور  هدا  ويعد 
أن  الذي سبق  فريق هورسيد،  الصومالية  الكرة 
الماضي  الموسم  خالل  وشارك  مرة،  ألول  ظهر 
األخيرة  نسختها  في  العرب  أبطال  دوري  في 
العام الماضي، حيث خسر نتائج مبارياته الثالث 
بهدفين  العراقي  الزوراء  فرق  من  كل  أمام 
وأمام  بخماسية،  البحريني  الرفاع  وأمام  لصفر، 
ممثل  مهمة  وتبدو  بسداسية،  طنجة  اتحاد 
الثاني  الدور  بلوغ  في  صعبة  غير  الليبية  الكرة 

المصري. الذي سيواجه فيه فريق بيراميدز 

● مباراة ودية بين األهلي بنغازي واتحاد الشرطة المصري

● تدريبات األهلي طرابلس

الوسط - زين العابدين بركان

األهلي طرابلس في انتظار 
المتأهل من مباراتي االتحاد 

المنستيري وفاسيل كانيما اإلثيوبي

الفرق المحلية تخوض غمار 
البطولة للموسم الثاني تواليا دون 

انطالق الدوري الليبي الممتاز

● تدريبات االتحاد● فريق النصر

تاريخ مشاركات أنديتنا األفريقية

النصر يحقق فوزا عريضا بثالثية نظيفة على فريق العامرية المصري ضمن معسكره المغلق بالقاهرة

االتحاد  منح  الماضي  سبتمبر  شهر  من  األول  في 
األفريقي لكرة القدم »كاف« فرصة جديدة لألندية 
المقبل  للموسم  بطوالته  في  للمشاركة  الليبية 
»دوري األبطال والكونفدرالية«، وذلك بعدما أعلن 
-2020 لموسم  األندية  مسابقات  أجندة  »كاف« 
األفريقي،  االتحاد  باهتمام  ليبيا  وحظيت   ،2021
حيث تشارك بفريقين في كل مسابقة، رغم غياب 

المسابقة المحلية منذ فترة طويلة.
»كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وانتهى 
من عمل قرعة األدوار األولى لبطولتي دوري أبطال 
 ،2021  2020- لموسم  و»الكونفدرالية«  أفريقيا 
وسط منع حضور ممثلي األندية، ألول مرة، بسبب 
النسخة  قرعة  وضعت  حيث  »كورونا«،  جائحة 
النصر  نادي  أفريقيا،  أبطال  دوري  من  الجديدة 
بصفته آخر بطل متوج في الدوري الليبي الممتاز 
في مواجهة بطل الجزائر نادي شباب بلوزداد في 
الدور الـ64 من المسابقة، وسيواجه المتأهل من 
الرواندي  الجيش  لقاء  المنتصر من  المباراة،  هذه 
الدوري  وصيف  سيكون  بينما  الكيني،  وجورماهيا 
ميكيلي  ضد  مواجهة  في  بنغازي  األهلي  الليبي 
مواجهة  أمام  تأهله سيكون  حالة  وفي  اإلثيوبي، 
وفي  الـ32.  دور  في  التونسي  الترجي  مع  قوية 
سيواجه  األفريقية  »الكونفدرالية«  كأس  قرعة 

وفي  الصومالي،  هورسيد  منافسه  االتحاد  فريق 
حالة تأهله فسيكون على موعد من العيار الثقيل 
مع وصيف النسخة الماضية من البطولة، بيراميدز 
المتأهل  طرابلس  األهلي  ينتظر  بينما  المصري، 
التونسي  المنستيري  االتحاد  مواجهتي  من 

وكينيما اإلثيوبي.
بطولتي  في  المشاركة  الليبية  األندية  وتعمل 
دوري األبطال والكونفدرالية، على قدم وساق، من 

البطولة،  مباريات  خالل  جيد،  بشكل  الظهور  أجل 
حيث تقوم في الوقت الحالي باالستعداد للبطوالت 
األفريقية، ففريق النصر األول لكرة القدم حقق فوزا 
عريضا بثالثية نظيفة على فريق العامرية المصري، 
ضمن معسكر مغلق للفريق في مصر، وتعد المباراة 
هي األولى للنصر بعد غياب طويل بسبب التوقف 
وسجل  المستجد«.  »كورونا  فيروس  أحدثه  الذي 
والالعب  العبيدي،  الطيب  الالعب  النصر  أهداف 

أحمد الهرام من ركلة جزاء، والمهاجم الشاب عزو 
بنينا، ليكون الفوز انطالقة جيدة للفخامة، في إطار 

االستعدادات لدوري أبطال أفريقيا.
البطولة  من  الجديدة  النسخة  قرعة  وكانت 
النصر،  نادي  أوقعت  قد   ،2021-2020 للموسم 
شباب  نادي  مواجهة  في  الليبي،  الدوري  بطل 
الـ64  الدور  في  الجزائري  الدوري  بطل  بلوزداد 
من المسابقة، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب 

بالقاهرة أحد أيام »20-21-22« نوفمبر الجاري، 
-28-27« أيام  أحد  اإلياب  مباراة  تكون  أن  على 
29« من الشهر ذاته. ويتطلع فريق النصر لتحقيق 
القادمة،  األفريقية  المشاركة  في  جيدة  نتائج 
الموسم  في  الليبية  الكرة  شرف  بعدما  خصوصا 
إلى  الوصول  في  ونجح   ،2020-2019 المنصرم 
الكونفدرالية  كأس  لبطولة  النهائي  ربع  الدور 
ألول مرة في تاريخ النادي. أما فريق األهلي بنغازي 

فيقيم معسكرا استعداديا في القاهرة، كما خاض 
اتحاد  أمام  األولى  التحضيرية  مباراته  مواجهة 
األفريقية.  للبطولة  استعدادا  المصري،  الشرطة 
فيما واصل الفريق األول لكرة القدم بنادي االتحاد 
السوكنين،  المهدي  المرحوم  بملعب  تدريباته، 
في إطار استعدادات العميد لالستحقاقات القادمة 
الدوري  وبطولة  الكونفدرالية  بطولة  في  متمثلة 
الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث شرع الجهاز الفني 
التركيز  في  كوستا،  دا  البرتغالي  بقيادة  لالتحاد 
اللعب  خطط  وتطبيق  الفني،  الجانب  على  اكثر 
خصوصا  لالعبين،  الفني  والمستوى  تتفق  التي 
بعد معرفة المنافسين في الدور التمهيدي والدور 
باشر  كما  األفريقية،  الكونفدرالية  ببطولة  الـ32 
عمله،  السياسي  ادريس  المغربي  البدني،  المعد 

ويشرف على التدريبات البدنية للفريق.
طرابلس،  األهلي  نادي  دعا  آخر،  جانب  من 
نظيره أفريكا سبور اإليفواري، لتنظيم مباراة ودية، 
بالناديين، في طرابلس،  الكرة  تجمع بين فريقي 
بين  المفاوضات  أن  النادي  داخل  مصادر  وذكرت 
واالتفاق  متقدمة،  مرحلة  إلى  وصلت  الجانبين 
إدارة  مجلس  وكان  الودية.  المباراة  موعد  على 
بوعون،  ساسي  برئاسة  طرابلس،  األهلي  النادي 
باميندا  لنادي  رسمية  دعوة  أخيرا،  وجهت  قد 
الكاميروني، لزيارة ليبيا من أجل خوض مباراتين 
الفريق  استعدادات  إطار  في  الزعيم  أمام  وديتين 

لالستحقاق األفريقي المقبل.

القاهرة- الوسط

.. وكيف تستعد األندية الليبية املشاركة في البطوالت األفريقية؟

● سلتو

● علي



مالعب 15
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة اخلامسة

العدد 261  4 ربيع اآلخر 1442 هــ
19 نوفمبر 2020 م اخلميس

إفراغ  مع  باستقاللية،  للعمل  أكثر  فرصا 
التي  الخبرات  من  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
عامة  الليبية  الرياضة  في  طويل  باع  لها 

شأنها  من  كان  والتي  خاصة،  القدم  وكرة 
حتى  للعبة،  والبرامج  والخطط  المعايير  وضع 
القدم  كرة  اتحاد  في  القرارات  أصبحت معظم 
نتائجه  كانت  األمر  وهذا  وارتجالية،  عشوائية 
أصبحت  التي  الليبية  القدم  كرة  على  وخيمة 
وجود  عدم  بسبب  مراحلها  أسوأ  حاليا  تعيش 

المناسب. المكان  المناسب في  الرجل 
القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  وفقد 
بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني، نتيجة 
مباراته أمام مضيفه منتخب غينيا االستوائية، 
األحد،  بينهما،  أقيمت  والتي  رد،  دون  بهدف 
منافسات  ضمن  الجديد،  مالبو  ملعب  على 
لنهائيات  المؤهلة  بالتصفيات  الرابعة  الجولة 

2022 بالكاميرون. كأس األمم األفريقية 
في  الليبي  المنتخب  حظوظ  وتراجعت 
بعدما  وذلك  »الكان«،  بطولة  إلى  الترشح 
المركز  في  نقاط  ثالث  عند  رصيده  تجمد 
فيما  العاشرة،  المجموعة  من  واألخير  الرابع 
إلى  رصيده  االستوائية  غينيا  منتخب  رفع 
منتخب  خلف  الثاني  المركز  في  نقاط  ست 
بينما  نقاط،  تسع  برصيد  المتصدر  تونس 
برصيد  الثالث  المركز  في  تنزانيا  منتخب  بقي 

ثالث نقاط.

يوجد مثل عربي يقول »بيدي ال بيد عمرو«.. 
الوطني  المنتخب  أداء  على  ينطبق  ما  هذا 
لكرة القدم، الذي أضاع فوزا أمام نظيره غينيا 
االستوائية كان في المتناول، واألسباب كانت 
ولكن  الشمس،  وضوح  وواضحة  متعددة 
عشاق الكرة الليبية كانت تحلم وتتمنى الفوز 
قال  بعدما  األمل  وزاد  »الكان«،  إلى  والعبور 
في  المرجيني،  علي  الوطني  المنتخب  مدرب 
غينيا  على  نفز  لم  »إذا  الصحفي:  مؤتمره 
في  نكون  أن  نستحق  ال  فنحن  االستوائية 

الكان«.
فهو  حقا،  كالمه  في  المرجيني  وصدق 
أفريقية،  تجربة  أول  ويخوض  محلي  مدرب 
الفرق  العديد من  حيث كانت مسيرته تدريب 
المشاركات  عن  كثيرا  تختلف  وهي  المحلية، 
دائما  األفريقية  المشاركة  إن  حيث  الدولية، 
الفرق  صعوبات  يعرف  فنيا  طاقما  تريد  ما 
التشكيلة  يضع  كيف  ويعرف  األفريقية، 
المباريات  وقراءة  الخصم  قراءة  بعد  المناسبة 
داخل  الالعبين  وتوظيف  صحيحة،  بصورة 

األخطاء  ومعالجة  المساحات  وغلق  الملعب 
المنتخب  يسير  ولكن  المباراة،  سير  خالل  من 
عكس ذلك حيث وقع خالل خمس دقائق فقط 
وأضاع  الخسارة،  فخ  في  البديل  الوقت  من 
المدرب  بها  قام  التي  التغييرات  بسبب  الفوز 

الوطني في وقت قاتل.
الليبي  الرياضي  بالشأن  المهتمون  وأشار 
وقع  المرجيني،  علي  الوطني  المدرب  أن  إلى 
التي  المتراكمة  المشاكل  بسبب  فداء،  كبش 
واستسهال  الليبية،  القدم  كرة  منها  تعاني 
مهمته  في  نجح  فإذا  األفريقية،  المشاركة 
تحمل  خسر  وإذا  الجميع،  من  التهليل  وجد 
وتصب  الخسارة،  هذه  تبعات  المدرب  هذا 

األلسن واألقالم جام غضبها عليه.
أن  الرياضيين  المحللين  بعض  وكشف 
التصفيات  جميع  من  الوطني  المنتخب  خروج 
أولها  أسباب،  لعدة  جاء  مبكرا  األفريقية 
بالمنتخب  الغيني  المنتخب  الذي صور  اإلعالم 
الفوز  يستطيع  ليبيا  منتخب  وأن  السهل، 
ضعف  أيضا  األسباب  ومن  بسهولة،  عليه 
الدوري  وغياب  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد 
البالد،  خارج  واللعب  الساحة،  عن  الممتاز 
لتكوين  األجل  طويلة  حلول  وجود  وعدم 

المنتخبات  مقارعة  على  قادرة  منتخبات 
دائمة  سياسة  وجود  وعدم  األفريقية 

الليبية. القدم  بكرة  للنهوض 

خسارة  أسباب  من  أن  البعض  فسر  كما 
األطقم  استقرار  عدم  الوطني  المنتخب 
وإعطاءه  للمنتخب،  والطبية  والفنية  اإلدارية 

أسباب تقود املنتخب الوطني لكرة القدم إلى السقوط أفريقيًا

● المنتخب الوطني

● المنتخب الوطني للشباب

حالة إحباط رياضي

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

حالة من اإلحباط سادت الوسط الرياضي الليبي 
نتيجتي  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  فقدان  بعد 
مباراتين على التوالي مع منتخب غينيا االستوائية 
في تصفيات أمم أفريقيا بعد انتهاء الجولة الرابعة 
من التصفيات، وتتالشى آمال التأهل بشكل كبير 
الليبي  المنتخب  عنها  غاب  التي  الـ»كان«  لبطولة 

منذ 2012.
الكرة  إحباط عام وانتقادات كثيرة التحاد  حالة 
اقتراب  مع  واالستقالة  بالرحيل  ومطالبات  الليبي 
نهاية فترة مجلس اإلدارة الحالي الذي يفترض أن 

يصبح بعد فبرابر المقبل قد انتهت سنواته األربع.
بالرحيل  والمطالبات  االنتقادات  أن  المشكلة 
بعد  خاصة  كروي،  إخفاق  كل  مع  تحصل  أصبحت 
الفشل في البطوالت الخمس األخيرة ألمم أفريقيا 

والتأهل لهذا الحدث.
وبعد أيام تدخل هذه االنتقادات حالة النسيان 
ويخف النقد، رغم أن الجميع متفق على أن االتحاد 
كروية  رؤية  له  ليست  الحالي  القدم  لكرة  الليبي 
لضعف  شيئًا  يقدم  أن  بإمكانه  وليس  واضحة، 
لالتحاد  العمومية  الجمعية  وأن  أعضائه،  بعض 
ناديًا   120 من  تتشكل  التي  القدم  لكرة  الليبي 
غير جادة في إحداث تغيير حقيقي وهي من تنتهى 

بشخصيات بعضها غير مقنع.
ذلك  من  أبعد  تذهب  كانت  االنتقادات  بعض 
التحاد  الترشح  شروط  بتغيير  تطالب  وأصبحت 
أحد  أن تكون صعبة جدًا وليس كل  الكرة، والبد 

يترشح التحاد الكرة.
وأن  األندية  في  الخلل  أن  تري  أخرى  انتقادات 
الوضعية الحالية غير مهيأة لخلق نقلة كروية ألن 
الكرة  مستوى  تدهور  سبب  هي  األندية  بعض 
الليبية. والتساؤل الذي أصبح يدور حاليًا: كيف أن 
تحقيق  في  بطوالت  ولعدة  يعجز  الليبي  المنتخب 
التأهل لبطولة أصبحت تقام بمشاركة نصف القارة 

األفريقية بعدد 24 منتخبًا؟.
وأنه من المؤسف أن منتخبًا بحجم ليبيا له تاريخ 
في أفريقيا وبدأ نشاطه الكروي منذ قرابة السبعين 
لهذا  التأهل  على  منذ عشر سنوات  قادر  غير  عامًا 
الحدث، وأن عدد مشاركات المنتخب الليبي كلها لم 

تتجاوز الثالثة من أصل 32 نسخة أفريقية.
عادة  التي  العاطفية  االنتقادات  كل  عن  بعيد 
ما تأخد يومًا أو يومين يجب أن تكون هناك رؤية 
حقيقية لتطوير اللعبة ووضع خارطة طريق واضحة 
كفى  شعار  رفع  من  والبد  الدولة  تتبناه  ومشروع 
أهاًلله،  ليس  لكل من وجد نفسه في مكان  عبثًا 
أن  المؤسف  ومن  الكرة.  اتحاد  أو  نادٍ  في  سواء 
الفرحة  عن  سنوات  منذ  الليبي  الجمهور  يبحث 
األفريقية واليجدها واليجد منتخبًا  بالتأهل لألمم 

قادرًا على صنع هذه الفرحة.

المرجيني وقع كبش فداء 
بسبب المشاكل المتراكمة 
التي تعاني منها كرة القدم

اإلعالم وضعف االتحاد 
وغياب الدوري سبب في 

انتكاسة »فرسان المتوسط«

كشفت الصفحة الرسمية التحاد كرة القدم 
الليبي عبر »فيسبوك« تكليف االتحاد 

األفريقي لكرة القدم »كاف« أطقمًا ليبية 
لقيادة مباريات مسابقة »الكونفدرالية« 

في الموسم الجديد.
وأسندت لجنة الحكام باالتحاد األفريقي 

مهمة إدارة مباراة اإلياب بين النادي 
»الصفاقسي« التونسي ومستضيفه بطل 

زنجبار إلى طاقم تحكيم دولي ليبي، 
بقيادة كل من الحكام محمد المبروك 

وباسم سيف النصر وصالح الشوقي 
وعبدالباسط شهوب.

وستقام المباراة بملعب صفاقس ضمن 
الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، 

خالل أحد أيام الرابع أو الخامس أو 
السادس من شهر ديسمبر المقبل.

كما سيتولى طاقم تحكيم ليبي دولي 
آخر إدارة مباراة فريق »المقاولون العرب« 

المصري، وضيفه بطل جيبوتي ضمن إياب 
الدور التمهيدي لبطولة »الكونفدرالية«، 

ويضم الطاقم التحكيمي كاًل من محمد 
أغا ووحيد الجحاوي وإبراهيم بوكوز 

وعبدالواحد حريويدة، وستقام المباراة 
بالقاهرة خالل أحد أيام الرابع أو الخامس 

أو السادس من شهر ديسمبر المقبل.
وكان االتحاد األفريقي لكرة القدم 
»كاف« انتهى من عمل قرعة األدوار 
األولى لبطولتي دوري أبطال أفريقيا 

و»الكونفدرالية« لموسم 2020/ 2021، 
وسط منع حضور ممثلي األندية، ألول 

مرة، بسبب جائحة »كورونا«.

أطقم تحكيمية 
ليبية تقود مباريات 
في »الكونفدرالية«

الوسط- الصديق قواس

أعلن االتحاد الليبي لكرة القدم عن قائمة الالعبين 
معسكر  إلى  االنضمام  أجل  من  المستهدفين 
المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما، 
الجاري.  نوفمبر   18 من  اعتبارا  طبرق  مدينة  في 
ويأتي المعسكر في إطار استعدادات شباب الفرسان، 
للمشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب 
 28 13 إلى  في تونس، التي ستقام في الفترة من 
المقررة  النهائيات  إلى  والمؤهلة  المقبل،  ديسمبر 

في فبراير 2021 بموريتانيا.
وضمت القائمة 25 العبا من عشرة أندية، جاءت 
المحترفين  تضم  التي  والخارجية  المحلية  بين 

الليبيين. وجاءت القائمة كالتالي:
نصر   - بنغازي«  »األهلي  صالح  محمد  الزبير 
التيهار  عبداهلل  أيمن   - »المدينة«  نصر  محمد 
»األهلي طرابلس« - أسامة جمال الصريط »األهلي 
بنغازي« - فرج حسين خالد »الهالل« - علي ميسون 
علي »الهالل« - محمود الطبيب الشلوي »الهالل« 
عادل   - بنغازي«  »األهلي  طقطق  خليفة  حسين   -
الشكري »األهلي طرابلس« - أحمد الشريف التايب 
السيد »خليج سرت«  خالد  فرج   - بنغازي«  »األهلي 

أشرف  إبراهيم   - »النصر«  الغناي  عادل  إسالم   -
المصراتي »الهالل« - الطيب رافع العبيدي »النصر« 
سالم  المعتصم  »االتحاد«  الجليدي  عادل  محمد   -
مصطفى  سند   - التونسي«  »الصفاقسي  ميلود 
»األهلي  إبراهيم  يوسف  علي   - »االتحاد«  علي  بن 
معتز   - »النصر«  اهلل  فتح  خليل  طه   - بنغازي« 
باهلل العريبي »األهلي بنغازي« - مؤيد ناصر جدور 
»األهلي طرابلس« - محمد نوري خليل »االتحاد« - 
عبدالمنعم ناصر الديب »الشط« - نور الديم محمد 

»السويحلي« - أنس علي الشبلي »المدينة«.
يشار إلى أن منتخب الشباب كان قد دخل معسكرا 
عياد  المدرب  بقيادة  البيضاء،  مدينة  في  تدريبيا 
وعبدالسالم  أبوشاح،  المهدي  ومساعده  القاضي، 
المدير اإلداري. وشارك منتخبنا في مباريات  الكوت 

ودية عدة لالستعداد األمثل للمعترك األفريقي.
للشباب  أفريقيا  شمال  بطولة  أن  بالذكر  جدير 
تضم منتخب فرسان المتوسط إلى جانب منتخبات 
مصر وتونس والجزائر والمغرب، إذ سيتأهل أصحاب 
أفريقيا  أمم  كأس  إلى  والثاني  األول  المركزين 

بموريتانيا.

كشفت اللجنة األولمبية الليبية عن جدول أعمال 
الذي سيعقد األحد 22 نوفمبر  إدارتها،  مجلس 
الجاري، بقاعة اجتماعات اللجنة األولمبية بشارع 

عمر المختار بطرابلس.
األعمال  جدول  أن  الوسط«  »بوابة  وعلمت 
يتضمن 21 بندا، وهي التأكيد على توافر النصاب 
القانوني لالجتماع، واعتماد مقترح جدول األعمال، 
وعرض ومناقشة ردود اللجنة األولمبية الدولية 
األول  النائب  من  المقدمة  الشكوى  بخصوص 
لرئيس مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى عرض بحق 
المقدمة  الليبية  األولمبية  لرئيس  األول  النائب 
رفع  اتحادات  ورؤساء  اإلدارة  مجلس  رئيس  من 
والتجديف  والمبارزة  والجمباز  والتنس  األثقال 

والترايثلون.
رئيس  بحق  المقدمة  الشكوى  عرض  وأيضا 
»األولمبية  رئيس  من  للرماية  الليبي  االتحاد 
الليبية«، واألمين العام للجنة األولمبية، ورئيس 

االتحاد الليبي للمبارزة، ومن ضمن البنود أيضا 
الحقائق  تقصي  لجنة  إليه  توصلت  ما  مناقشة 
بخصوص الشكاوى المقدمة من نائب الرئيس 
واألمين العام وعضو المكتب التنفيذي للرماية 

ضد رئيس االتحاد العام وأمين الصندوق.
وعرض أعمال مكاتب االستثمار والمشروعات 
والقوانين باألولمبية الليبية لسنة 2020-2019، 
ومراجعة الحساب الختامي والتقرير المالي للسنة 
فحصه  بعد   2019-12-31 المتبقية  المالية 
تمهيدا  الخارجي،  المراجع  قبل  من  ومراجعته 
إلى  باإلضافة  العمومية،  الجمعية  على  لعرضه 
مراجعة الميزانية التقديرية للعام 2021، تمهيدا 
إلى  العمومية. باإلضافة  الجمعية  لعرضها على 
دراسة مقترحات إضافة تسمية على شعار اللجنة 
أو  البيع  طلبات  في  والنظر  الليبية،  األولمبية 
التنازل عن أصول منقولة، تتمثل في مركبات آلية 
سلمت لغرض استعمالها الخاص وتجاوزت العمر 

االفتراضي.
أعمال  عرض  أيضا  االجتماع  طاولة  وعلى 
األولمبية  للجنة  المالية  الالئحة  تنقيح  لجان 

للجنة  األساسي  النظام  تنقيح  ولجنة  الليبية، 
األولمبية ولجنة إعداد رؤية لالهتمام بالرياضيين 
المتميزين، ولجنة إعداد الئحة شؤون الموظفين، 
ولجنة إعداد الهيكل التنظيمي للجنة األولمبية، 
باإلضافة إلى عرض االتحادات المنتخبة حديثا، 
والتأكد من تحقيقها شروط العضوية، تمهيدا 
للجنة  العمومية  الجمعية  من  عضويتها  لقبول 
واإلسكواش  التجديف  اتحادات  وهي  األولمبية، 
والريشة  والترايثلون  اإللكترونية  والرياضات 

الطائرة.
لعبة  تأسيس  إلى عرض موضوع  باإلضافة 
التك  لعبة  تأسيس  وعرض  جينرال،  الكاراتيه 
القدم  كرة  لعبة  وتأسيس  بول،  وبارا  بول 

االستعراضية، وتأسيس لعبة الخماسي.
خدمية  مكاتب  إنشاء  مقترح  سيناقش  كما 
الشرقية  بالمنطقتين  األولمبية  للجنة 
األولمبية  لألكاديمية  فرع  وأيضا  والجنوبية، 
بتحديد  االجتماع  ويختتم  الجنوبية،  بالمنطقة 
العمومية  للجمعية  العادي  االجتماع  موعد 

للجنة األولمبية الليبية.

ردود فعل غاضبة من الوسط الرياضي بعد خسارة »الفرسان« املفاجئة أمام غينيا
نجم »التحدي« السابق يطالب مسؤولي اتحاد الكرة بتقديم استقاالتهم.. وأبوزقية: يجب أن يكون للقدامى دور أكبر

سيطرت حالة من الغضب والحزن على مشجعي 
الوسط  في  والمتابعين  الليبية  القدم  كرة 
الوطني  المنتخب  خسارة  بعد  وذلك  الرياضي، 
األول لكرة القدم، في الجولتين الثالثة والرابعة 
المؤهلة  العاشرة  المجموعة  تصفيات  من 
 2022 األفريقية  األمم  كأس  نهائيات  إلى 
بخسارة  باهتتين  مباراتين  بعد  بالكاميرون، 

قاسية أمام منتخب غينيا االستوائية.
البداية عندما تلقى المنتخب الوطني خسارة 
أمام  هدفين،  مقابل  أهداف  بثالثة  قاتلة 
المباراة  في  االستوائية،  غينيا  منتخب  نظيره 
السالم  ملعب  أرضية  على  بينهما  أقيمت  التي 
الجولة  ضمن  القاهرة،  المصرية  بالعاصمة 
بالخسارة  »الفرسان«  مني  وبعدها  الثالثة، 
بينهما،  أقيمت  والتي  رد،  دون  هدف  بنتيجة 
مساء األحد، على ملعب مالبو، ضمن منافسات 

الجولة الرابعة.
في  الليبي  المنتخب  حظوظ  وتراجعت 
بعدما  وذلك  »الكان«،  بطولة  إلى  الترشح 
المركز  في  نقاط  ثالث  عند  رصيده  تجمد 
الرابع واألخير من المجموعة العاشرة، فيما رفع 
منتخب غينيا االستوائية رصيده إلى ست نقاط 
في المركز الثاني خلف منتخب تونس المتصدر 
تنزانيا  منتخب  بقي  بينما  نقاط،  تسع  برصيد 

في المركز الثالث برصيد ثالث نقاط.
وأدت هزيمة المنتخب الوطني في المباراتين 
إلى موجة من االنتقادات في الوسط الرياضي 
آمال  الليبي  الجمهور  الليبي، بعد أن كان لدى 
كبيرة في حصد بطاقة التأهل مبكرا إلى مالعب 
الكاميرون، حيث علق قائد المنتخب الليبي في 
ثمانينات القرن الماضي عبدالرزاق جرانة وقال: 
واختاروا  العمومية  الجمعية  أعضاء  يا  »أفيقوا 
عن  وابتعدوا  الكرة  اتحاد  دفة  لتسيير  األصلح 
المصلحة  من  أكبر  الوطن  الضيقة،  المصلحة 

الفردية اجعلوا حبكم لوطنكم وليس لكم«.
الليبي  السابق لالتحاد  العام  األمين  وطالب 
األهلي  بالنادي  السابق  واإلداري  القدم  لكرة 
طرابلس، عبدالواحد أبوزقية، بإعطاء دور أكبر 
الكرة  اتحاد  على  للضغط  القدامى  للرياضيين 
منشور  في  وأضاف،  اللعبة.  بتطوير  والمطالبة 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  عبر 
»فيسبوك«: »يجب أن يكون للقدامى دور أكبر، 
أن  موضحا  عاليا«،  الصوت  يرفعوا  أن  وعليهم 
عدد من يتكلم من قدامى الرياضيين ال يتجاوز 
أصابع اليدين. كما أكد أنه وجب الدفع بكفاءات 

من  أكبر  الليبية  القدم  كرة  إن  أفريقيا،  أمم 
الموجودين حاليا باتحاد الكرة، مضيفا أن هناك 
ثقافة اسمها االستقالة عند اإلخفاق وحفظ ماء 
بالرحيل  الكرة  اتحاد  الفالح  طالب  كما  الوجه. 
للمرة الثانية وتقديم استقالة جماعية، احتراما 
غينيا  مع  الثانية  الخسارة  بعد  الليبي  للجمهور 
أقل  في  له  ثاني منشور  في  وذلك  االستوائية، 

من أسبوع.
مروان  والمدرب  الرياضي  المحلل  وقال 
وغينيا  ليبيا  لمباراة  التحضير  إن  نصرت، 

قوية في اتحاد الكرة، متعجبا من غياب أعضاء 
طرابلس  من  الحالي  اإلدارة  مجلس  من 

وبنغازي.
الوطني  والمنتخب  التحدي  العب  وطالب 
المسؤولين  الفالح،  أحمد  السابق،  القدم  لكرة 

استقاالتهم  بتقديم  الليبي  الكرة  اتحاد  على 
فورا والرحيل. وقال، في منشور عبر حسابه على 
عقب  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
االستوائية  غينيا  من  الوطني  المنتخب  خسارة 
تصفيات  في  هدفين  مقابل  أهداف  بثالثة 

مؤكدا  جيد،  يكن  لم  عام  بشكل  االستوائية 
في تصريحات لقناة »سالم« أن التطبيق داخل 
الملعب مسؤولية الالعبين، وأن أسلوب اللعب 
الجبهة  معتبرا  المدرب،  من  مناسبا  كان 
أن  متابعا  كبير،  خلل  فيها  كان  اليمنى 
وسط  في  قوته  كانت  الغيني  المنتخب 
بمستوى  تفاجأ  أنه  إلى  مشيرا  الملعب، 
األول  الشوط  في  الليبي  المنتخب 
المالعب  في  أقيمت  التي  المباراة  خالل 

المصرية، الذي لم يكن مقنعا للجميع.
من جانبه، علق اإلعالمى الرياضي عمر 
المتوسط«،  »فرسان  أداء  على  القزيري، 
الليبية من  الكرة  قائال: »أكبر وهم تعيشه 
إلغاء  ويجب  المحترفين  وهم  هو  سنوات 

نشاط المنتخب لفترة«.
فطالب  قنابة  عادل  الرياضي  الصحفي  أما 
ووصفهم  واالستقالة،  بالرحيل  الكرة  اتحاد 
باتحاد الفشل، مؤكدا أن المنتخب الليبي يودع 
سنة 2020 دون أن يحقق أي فوز، وهي سابقة 
من  التأهل  لعدم  ويتأسف  الليبية،  الكرة  في 
العام 2012، وهي خامس بطولة على التوالي 

يخفق في الوصول إليها المنتخب الليبي.
إلى  الفزاني  أسامة  الرياضي  المحلل  ودعا 
على  يجب  أنه  موضحا  الفورية،  االستقالة 
الجميع تعلم ثقافة االستقالة، بعد فشل اتحاد 
المحلل  قال  فيما  الرحيل.  وعليه  القدم،  كرة 
الرياضى عادل الخمسى: »خمسة العبين فقط 
غير  والبقية  المنتخب  غاللة  لتقمص  مؤهلون 
قادرين، مشيرا إلى أن االحتراف الحقيقي هو في 
أوروبا، وكل العب يلعب بروحه في مباراة غينيا 

وأسلوب اللعب غائب عن المنتخب«.

الوسط- صالح بلعيد

● المنتخب الوطني

● جانب من مباراة المنتخب الليبي وغينيا

25 العبا في قائمة منتخب الشباب لمعسكر طبرق● رئيس اللجنة األولمبية أثناء اجتماع بعدد من مديري اإلدارات

21 بندا على طاولة اجتماع مجلس 
إدارة اللجنة األولمبية الليبية

الوسط- محمد ترفاس

● المرجيني
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ماذا: يمكن أن يحققه أتباعه من مكاسب سياسية؟
من: هم الرموز السياسية التي تتخفى وراء ستارته 

الفاسدة؟
أين: يكمن خطر تأثيره على مستقبل المصالحة 

الوطنية؟

متى: يتوقف استخدامه من جانب األطراف الخارجية 
المؤثرة في الملف الليبي؟

كيف: يمكن وضع حد لخطره على مستقبل المصالحة 
بين الفرقاء؟

لماذا: ال يتم فضح رموزه والدول المتورطة في توظيفه 
للتأثير في تعطيل المصالحة الليبية؟

 كل شيء كل شيء  

»املال السياسي«

محمد علي بوقعيقيص
1956/11/19 رحل عنا محمد علي بوقعيقيص،  في مثل هذا اليوم 

وهو الذي يعرفه معظم أدباء ومثقفي مدينة بنغازي من جيل 
الماضي، ولقد تناول معظم من كتب عن  القرن  خمسينات وستينات 
لمعلوماتهم  متجدد  كمصدر  بوقعيقيص،  مكتبة  اإلبداعية  مسيرته 

الرسالة  أما مجلة  المبكرة، خصوصا ألدباء مصر.  الثقافية  ومتابعاتهم 
األدبية  المطبوعة  المثقفين بصفتها  بين  تكرر ذكرها  فلقد  مثال، 

المكتبة. ظلت  بانتظام هذه  التي كانت توفرها  األكثر متابعة، وهي 
إليه  المكتبة مصدرا قد يكون وحيدا وفر للمهتمين ما يحتاجون  هذه 

من كتب وجرائد ومجالت. فلقد كانت أشبه بمركز ثقافي غير معلن، 
مساهمة في نشر الوعي ودعم الحركة الوطنية، في ذلك الوقت، 

التي  بالحركات األدبية والسياسية،  التي تربطهم  النافذة  إذ ظلت 
العربية  المقاومة  العثمانية، وبدء  الدولة  احتضار  انتشرت من بدء 

1977. وهو  اإلسالمية لالستعمار الغربي، ولم تقفل أبوابها إال سنة 
القانونية سلوى بوقعيقيص، التي تعد أول شهيدة في ثورة  جد 

.2011 فبراير 

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

المتعاقبة  أجيالهم  ر  ُأقيم كي يذكِّ إذ  األفارقة مدلوله،  وقفت عند مَعلم لن ينسى 
بإحدى أكبر وأبشع المظالم التاريخية التي لحقت بأجدادهم.

مباشرة  األطلسي  المحيط  على  يطل  الذي  النصب  ذلك  الالعودة«،  »بوابة  إنها 
وخلفه بلدة »ويداه« جنوب بنين )داهومي سابًقا(، ومن حولها الغابة، وقد شيِّد هذا 
إحدى  على  شاهدًا  ليكون  »اليونيسكو«،  من  بمبادرة  التسعينات  منتصف  النصب 
أكبر المآسي اإلنسانية في تاريخنا، التي عرفت بـ»تجارة العبيد«، التي استمرت طوال 
الزمن الفاصل بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، وكانت بنين، إحدى المراكز 

الرئيسية لهذه التجارة.
المكان مهيب ويجبرك على الوقوف مشدوهًا ومشدودًا، تارة ترنو إلى ذلك الخط 
الخلف  وإلى  يسارًا،  ثم  يمينًا  تلتفت  وأخرى  المحيط،  بآخر  األفق  التقاء  عند  الغامق 
تحت سيطرة مخيِّلة تقودك إلى مشهد اصطياد أبناء الغابة التي خلفك، وجرّهم نحو 
هذه البوابة، وشحنهم إلى ما وراء المحيط، هكذا قال لي المرافق البنيني، هنا في 

هذه الغابة المحيطة بالمكان.
كان زعماء القبائل يشرفون على عمليات صيد األفارقة أبناء جلدتهم، ويسلمونهم 
للتجار والسماسرة البيض القادمين من وراء المحيط، مقابل أثمان تبدو اليوم غاية 

في الرخص، لكنها في ذلك الوقت وعزلة هذه الغابات عن 
العالم كانت تبدو شيًئا غير مألوف، بل وساحرًا.

ويبيع  ليصطاد  القبيلة  زعيم  يغري  الذي  الثمن  كان 
ربما ألنها جعلته يشاهد  والمرآة،  البارود،  غابته، هو  ابن 

ويتفحص وجهه للمرة األولى بالشكل الذي يراه.
»كأنما  للمرافق:  قلت  المكان،  واقع  عن  للحظة  غبت 
كان األفريقي يصطاد نفسه«، ردّ: »هذا هو التاريخ«، وأنا 
أدير ظهري للماء لتكون الغابة أمامي، مستحضرًا مشهد 
الكثيفة  األشجار  هذه  بين  يركض  وهو  األفريقي  ذلك 
أحس  حين  قريب،  خطر  من  مرعوب  كحيوان  المتشابكة 
بحركة مطارديه المتحفزين الصطياده، ثم حين يضيقون 
جانب  إلى  مقيدًا  ويزجونه  منه،  ويتمكنون  الخناق،  عليه 
آخرين من شركاء المصير نفسه، قبل أن يجرجر عبر هذا 
باتجاه  وأنا  حين،  قبل  منه  مررت  الذي  الترابي  الطريق 
»بوابة الالعودة« ال بد أن هذه الطريق بقيت على حالها 

وبدائيتها.
ذهب بي الخيال ألرى وجه ذلك األفريقي وهو يستسلم 
مجبرًا لصائديه، وأتمعن في مالمحه، إذ تعكس إحساسًا 
بشفتين  فاغر  وفم  الدمع،  تقاومان  عينان  بالقهر،  طاغيًا 
العرق  مزيج  من  وخرائط  اليباس،  ولون  شكل  تأخذان 
حتى  العاري،  الجسد  على سائر  بعشوائية  رسمت  والتراب 
تُقتلع  كما  لتوه  اقتلع  كله  الجسد  كأنما  الوجه،  صفحة 

أشجار الغابة.
ال شك أنه راوده الشعور بأنه اقتُلع بالفعل، وها هو يجر 
الغابة، ها هو ضمن  أمها  المقتلعة من  الشجرة  تجر  كما 

أول  في  الذي  المنهك  هذا  يكون  قد  المجهول،  نحو  تقاد  سوداء،  بشرية  سلسلة 
السلسلة، أم ذاك الذي في المؤخرة، أم الذي في المنتصف.

وأنا في الطريق، كنت أتخيل أن هذه اآلثار المحفورة في التراب، هي آثار أقدامه، 
لة منهم تلك السلسلة  ال بد أنه كان يترنح من ثقل القيود التي تشد الجميع مشكِّ

من األجساد.
لقد ُأتيح لي أن أرى تلك القيود المحفوظة في متحف قريب من »البوابة« يحوي 
األدوات التي كانت تستخدَم في عملية صيد األفارقة، وصناعة مأساة »تجارة العبيد«، 
وليس بعيدًا عن هذا المتحف تنتصب شجرة كبيرة مشوّكة األغصان، أخبرنا المرافق 
الرغم من أشواكها المدمية في محاولة للهرب من  أن البعض كان يتسلقها، على 

صياديه.
وأنا أتجه بنظري نحو الغابة حينًا وباتجاه األفق حينًا آخر، كنت أحاول أن أصل إلى 
الغابة  التفاتة نحو  ذلك اإلحساس الذي ينتاب ذلك اإلنسان األفريقي حين يقتنص 
التي تنأى وهو يجرّ غصبًا ويحشر في سفينة شحن البشر، وما الشعور الذي يغرق فيه، 
إذا ما أتيحت له كوّة ما، عندما تبحر السفينة، وهو يرى الغابة تتباعد، وتتباعد حتى 
الذين  رفاقه  أنات  المتداخل مع  البحر  الماء، وصوت  ال يميز من محيطه شيًئا سوى 
يحملقون في فضاء تابوت كبير على هيئة سفينة بعيون تحبس دموعها، لقد أدركوا 

أنهم اقتُلعوا من غابتهم تمامًا، وأنهم اآلن في رحلة الالعودة.

بشير زعبيه

بوابة الالعودة

هنا مساحات آمنة للنساء.. حيث يقدم 
صندوق األمم المتحدة للسكان الخدمات 

للنساء والفتيات الليبيات شخصيا وعن بعد، 
وهو ما تم لنحو 331 امرأة وفتاة، الفتا إلى 

تقديم المساعدة خالل األسبوع الماضي إلى 
172 امرأة وفتاة عبر جلسات توعية حول 

المواضيع المتعلقة بالنوع االجتماعي.
العاملون االجتماعيون يواصلون - في 

المساحات اآلمنة للنساء والفتيات التابعة 
لصندوق األمم المتحدة للسكان في ليبيا- 
تقديم الخدمات للنساء والفتيات الليبيات.

بينما أقيمت جلسات الدعم النفسي 
االجتماعي لـ44 امرأة وفتاة، إضافة إلى 

115 امرأة استفادت من الدورات التدريبية 
حول مهارات كسب العيش مثل الخياطة 

والتمريض.

مساحات
آمنة للنساء

 أغلى مدن العالم
انضمت باريس وزيوريخ إلى هونغ 

كونغ كأغلى ثالث مدن في العالم من 
تراجعت  بعدما  المعيشة،  تكلفة  حيث 
الترتيب،  سنغافورة وأوساكا في هذا 

أسبوعية »ذي  بيانات نشرتها  بحسب 
إيكونوميست«.

وسجلت طهران أكبر قفزة في هذا 
27 مرتبة  ارتفعت  التصنيف، حيث 

األميركية،  العقوبات  تداعيات  نتيجة 
2020 عن تكلفة  وفق تقرير العام 

المعيشة في العالم الصادر عن »ذي 
إيكونوميست«.

الوباء على  التقرير بأن تأثير  وأفاد 
قيمة الدوالر هو العامل األبرز لتبدل 

بلدان عدة. المعيشة في  تكلفة 
وجاء في التقرير أن »باريس 

وزيوريخ انضمتا إلى هونغ كونغ في 
قيمة  ارتفاع  نتيجة  التصنيف،  صدارة 

مقابل  السويسري  والفرنك  اليورو 
الدوالر«.

البلدان  في  الحياة  تكلفة  وانخفضت 
كلها تقريبا إثر تراجع اإلقبال على شراء 

الذين اضطروا  فالعمّال  المالبس. 
العزل  تدابير  منازلهم بسبب  للعمل من 

الجديدة. العام أجّلوا شراء المالبس  عودة أميرة القلوب
تنضم شخصية األميرة ديانا إلى العائلة 

الملكية البريطانية، في الموسم الرابع من 
مسلسل »ذي كراون«، على »نتفليكس«.

وتجسد إيما كورين )24 عامًا(، وهي 
ممثلة مغمورة، دور ديانا في صباها، 

محاكية صوتها الناعم ونظرتها 
الخجولة.

وأقرت الممثلة في تصريحات 
لـ»صنداي تايمز« بأن تأدية دور شخصية 

استحالت الحًقا »أميرة الشعب«، تفرض 
»ضغوًطا كبيرة«.

وتجسد كورين شابة ساذجة 
وخطيبة مهملة، تحاول التغلب 

على الضجر، من خالل 
التزحلق بمزالجين في 
أروقة قصر باكينغهام. 

وهي كانت تصاب 
بأزمات شره مرضي 

من شدة توترها بعيد 
زواجها.

وكانت ديانا 
سبنسر )الملقبة 

أميرة القلوب( 
بلغت لتوها 

العشرين من 
العمر، عندما 

تزوجت األمير 
تشارلز سنة 

1981. وُطلب من 
االبن البكر للملكة 

إليزابيث، الذي كان ال 
يزال عازبًا بعد تخطيه 

الثالثين أن يجد لنفسه 
عروسًا لضمان خالفة العرش.

أقوالهمأقوالهم

»ال يزال مسار إنجاح االنتقال 
)السياسي( الليبي طويال وشاقا«.

وزير الخارجية اإليطالي
 لويغي دي مايو

 »بحثت مع المسؤولين الليبيين في 
حكومة الوفاق سبل دعم عمليات 

البحث واإلنقاذ في البحر المتوسط«.

وزير الداخلية واألمن الوطني وإنفاذ 
القانون بحكومة مالطا

 بويرون كاميليري

 »حرصنا على أن يدور منتدى الحوار 
الليبي الليبي في أفضل الظروف، 

ودون تدخالت خارجية«.

وزير الخارجية التونسي
عثمان الجرندي

»ندعو كل الدول إلى وقف تدخلها 
في ليبيا، سواء أكانت روسيا أم تركيا 

أم سواهما«.

 وزير الخارجية األميركي
 مايك بومبيو

 كان الثمن 
الذي يغري 

زعيم القبيلة 
ليصطاد 
ويبيع ابن 

غابته، هو 
البارود، 

واملرآة، ربما 
ألنها جعلته 

يشاهد 
ويتفحص 

وجهه للمرة 
األولى بالشكل 

الذي يراه!

ألعاب الفيديو 
والصحة الذهنية

قد يكون لعب الفيديو مفيدا للصحة 
الذهنية، حسب ما خلص باحثون في 

جامعة أكسفورد، من خالل دراسة حديثة.
ويأتي ذلك إثر تحليل سلوك أشخاص 
من محبي »أنيمل كروسينغ« )نينتندو(، 

إحدى أكثر األلعاب شعبية في العالم، 
و»بالنتس فرسز زومبيز« )إلكترونيك 

آرتس(.
وأشار الباحثون إلى أنه »خالفا 

للمخاوف السائدة بشأن إمكان أن يؤدي 
الوقت الزائد في اللعب إلى اإلدمان مع 
تبعات على الصحة الذهنية، خلصنا إلى 
وجود رابط صغير بين اللعب والرفاه«..

وينسب كثر إلى ألعاب الفيديو، 
خصوصا عبر اإلنترنت، إلحاقها أذى 

بالصحة الذهنية لالعبين، كما أن 
دراسات سابقة تحدثت عن أثر سلبي 

لجلسات اللعب المطولة على الالعبين 
األصغر سنا.

ومنذ 2018، تصنف منظمة الصحة 
العالمية اإلدمان على ألعاب الفيديو 

ضمن خانة األمراض الذهنية، »في قرار 
واجه انتقادات من باحثين كثر«.
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