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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

عمالت أثرية في أيد أمينة
ص16

قلق

فضاء

عبر بنك »جولدمان ساكس« عن القلق 
المتجدد من مستقبل مجموعة »أوبك+«، 
فيما تحاول إعادة التوازن إلى السوق، في 

الوقت الذي يقترب فيه قرار المجموعة 
بشأن تخفيضات إنتاج النفط. وتتوقع 

مذكرة البنك أن يبلغ متوسط سعر الخام 
47 دوالرا للبرميل في الربع األول، في 

حالة تمديد تخفيضات اإلنتاج. ومن 
المقرر أن تجتمع »أوبك+«، التي تضم 

أعضاء من منظمة البلدان المصدرة 
للنفط وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 

نوفمبر واألول من ديسمبر.

مليار 7,2
دوالر

أرباح »تسال« األميركية لصناعة 
السيارات الكهربائية في يوم واحد.

»بلومبرغ«.

نفط

كل شيء

مراقبة

قريبا في ليبيا
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 قانون »استقرار ليبيا« ينتظر موافقة »الشيوخ« بعد إقراره  في »النواب« األميركي

 »األمير«
مع مرور قطار التطبيع »المجاني« في 

أكثر من عاصمة خليجية، كانت محطة 
»نيوم« السعودية مثار تساؤالت عديدة 

حول تسريبات عن لقاء سري -كشفه 
مسؤولون إسرائيليون- بين ولي عهد 

السعودية األمير محمد بن سلمان، 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتانياهو، ووزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيو، األحد الماضي.

ومع البلبلة التي أثارها هذا النبأ، نفت 
الرياض على لسان وزير خارجيتها صحة 

التقارير الواردة بشأن هذا االجتماع، 
وأكدت أنه ضم مسؤولين أميركيين 

وسعوديين فقط، لكن سحب الشك 
ظلت تخيم على هذا اللقاء المزعوم 

في ضوء تأييد الرياض للتطبيع.
ما بين تأكيدات اإلسرائيلي 

والنفي السعودي، يبقى 
التساؤل قائما حول عالقة هذه 

التسريبات بمستقبل ترتيبات 
اإلقليم، خصوصا أنه تزامن مع 
األنفاس األخيرة إلدارة ترامب 

في البيت األبيض، وما قد 
تحمله حقيبة الرئيس الجديد جو 
بايدن من تكتيكات للتعامل مع 
ملفات الشرق األوسط الساخنة، 

التي ستتغير عن سلفه وفق 
القدر المتيقن من الحقيقة.

أطلقت وكالة الفضاء األميركية »ناسا« 
القمر الصناعي »سينتينل 6 مايكل 

فرايليتش«، بهدف مراقبة محيطات 
األرض ورسم خرائط لها من الفضاء. 
وسيرصد القمر الصناعي التغيرات في 

مستويات سطح البحر بدقة كنتيجة خطيرة 
لتغير المناخ. وتجري المهمة بالتعاون بين 
»ناسا« ووكالة الفضاء األوروبية والمنظمة 
األوروبية لألرصاد الجوية واإلدارة الوطنية 

األميركية للمحيطات والغالف الجوي. 
وسيجري التحكم في القمر الصناعي من 

مركز في المنظمة األوروبية لألرصاد 
الجوية في مدينة دارمشتات األلمانية.

النواب في طنجة والحوار السياسي يستمر عن بعد

التحديات تهدد أعرق صناعة محلية وأحد روافد االقتصاد الليبي

في أرض أوباما املوعودة: ملاذا رفض بايدن إزاحة القذافي بعمل عسكري؟

التوافقات تواجه عقدة آليات الترشح للسلطة الجديدة

تعافي اإلنتاج الليبي يفتح شهية »عمالقة النفط«

والغاز  النفط  صناعة«  »عمالقة  ــارع  س
مواقعهم  لحجز  الخطى  ليبيا  في  األجانب 
الطاقة،  بقطاع  االستثمارات  معادلة  في 
على  للسيطرة  الجديدة  الخريطة  ورسم 
أن  خصوصا  األسود،  الذهب  ثروات  منابع 
غير مستغل،  كبيرا  احتياطيا  تمتلك  البالد 
فيما تتطلع المؤسسة الوطنية للنفط إلى 
استئناف مشاريعها المتعثرة خالل الحصار 

الممتد ثمانية أشهر.
الطاقة  احتياطات  ألكبر  موطئ  وليبيا 
برميل  مليار   48 من  بأكثر  أفريقيا  في 
حيث  لالسترداد،  القابلة  االحتياطات  من 
المكتشفة  وغير  الشاسعة  األحواض  تثير 
ليبيا  تنتج  األجنبية، كما  الشركات  اهتمام 
خاما عالي الجودة يسهل استخراجه وبيعه 
البالد  بقرب  معززا  نسبيا،  مرتفعة  بأسعار 

من األسواق األوروبية.
رئيس  ناقش  األخــيــرة  األيــام  ــالل  وخ
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
مصطفى صنع اهلل، مع مسؤولي »توتال« 
العاصمة  مــن  المغلقة  الــدوائــر  عبر 
وجهودها  المؤسسة  مساعي  الفرنسية، 
للرفع من القدرة اإلنتاجية وزيادة معدالت 
تم  كما  المستويات،  أعلى  إلــى  اإلنتاج 
التطرق إلى رغبة الشركة في توسيع قاعدة 

استثماراتها في ليبيا.
اهلل،  صنع  استقبل  طــرابــلــس  ــي  وف
التنفيذي للعمليات لشركة »إيني«  المدير 
اإليطالية أليساندرو بوليتي، وتمت مناقشة 
مشروع تطوير حقل البوري المرحلة الثانية، 
والمسائل المتعلقة به ماليا وقانونيا وفنيا 
وفي  الالزمة.  الصيانة  وأعمال  ولوجستيا، 
ديسكالزي،  كالوديو  يقول  ذاته  السياق 
»إيني«  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
اإليطالية للطاقة، إن إشارات إيجابية تأتي 
فسيعقب  ليبيا  قضية  حلت  وإذا  ليبيا  من 
الغاز في  إيجابية على سوق  ذلك تطورات 
المنطقة. أما مع سفير مملكة إسبانيا لدى 
الوطنية  المؤسسة  رئيس  بحث  فقد  ليبيا 
للنفط، إمكانية عودة الشركات اإلسبانية، 

وقال: »شراكتنا مع )ريبسول( كبيرة وهناك 
ليبيا وإسبانيا في مجال  تبادل تجاري بين 
تجارة النفط ومشتقاته تجاوز الـ7.5 مليار 
الماضية«.  الثالث  السنوات  خالل  دوالر 
النفط  قطاع  حاجة  اإلسباني  السفير  وأكد 
الخدمية  الشركات  ــودة  ع ــى  إل الليبي 
وباٍع  خبرة  من  لها  لما  نظرا  اإلسبانية، 

طويل في هذا المجال، لتلبية احتياجات.
البارزين  المستثمرين  أن  حين  وفي 
البريطانية  بتروليوم«  »بريتيش  مثل 
و»إيني« اإليطالية قد استغلوا حوض سرت 
وغدامس  مرزق  أحــواض  فإن  البالد،  في 
سرت  خليج  جانب  إلــى  وبرقة  والكفرة 
كاف،  بشكل  استكشافها  يتم  لم  البحري، 

ويقدر أنها تحوي إمكانات غير محدودة.

طرابلس: الوسط

المباشر  بشقيه  الليبي  الحوار  يواجه 
يتعلق  فيما  صعبًا  مخاضًا  واالفتراضي 
وآليات  عليها،  متوافق  سياسية  بتسوية 
التنفيذية  السلطة  لمهام  الترشح 
العسكري  المسار  يحاول  فيما  المرتقبة، 
إلى  المشتركة  لجنته  تفاهمات  تحويل 
من  قدر  ذلك  ويرافق  األرض،  على  واقع 
 100 من  أكثر  اجتماع  عقد  مع  التفاؤل 
المغربية،  طنجة  مدينة  في  ليبي  نائب 
واتخاذ  مجلسهم  ــأن  ش فــي  للتشاور 
استعدادًا الستحقاقات  لتوحيده،  خطوات 
المرحلة القادمة، وسط رفع القوى الكبرى 
التسوية،  معرقلي  بشأن  العقوبات  الفتة 
ضد  األميركي  النواب  مجلس  بها  لوح 
الصراع  في  المتورطة  األجنبية  الكيانات 

في حال فشل اتفاق وقف إطالق النار.
عقد  على  باالتفاق  طنجة  اجتماع  وكلل 
بلدة  في  الكامل  بالنصاب  مقبلة  جلسة 
التجاذبات  خارج  تقع  كمدينة  غدامس، 
المتخاصمة،  ــراف  األطـ بين  القائمة 
مع  بنغازي،  في  أخــرى  جلسة  تليها  ثم 
مختلف  في  المجلس  ديــوان  فــروع  فتح 
ويعد  أخــرى.  اجتماعات  لعقد  المدن 
توحيد  طريق  على  واعــدًا  االختراق  هذا 
الجسم التشريعي المنتخب، حتى تتمكن 
تنفيذ  بمتطلبات  الوفاء  من  مجتمعة 
وعلى  المقبلة،  للمرحلة  طريق  خارطة 
ديسمبر   24 في  االنتخابات  إجراء  رأسها 
الخارجية  وزيــر  ــف  وص لذلك   ،2021
طنجة  مخرجات  بوريطة،  ناصر  المغربي 
أو  سياسية  عملية  أية  في  بالمحورية 
بالده  التزام  مؤكدًا  انتقالية،  مرحلة 
إلى  أليام  البرلمانيين  حوار  باحتضان 
غاية التوافق بينهم على تذليل العقبات.

النواب،  مجلس  رئيس  زار  األثناء  في 
عقيلة صالح، موسكو، ملخصًا مهمته في 
الروسية  المصالح  على  المحافظة  تأكيد 
دعم  بمواصلة  ــزام  ــت واالل ليبيا،  فــي 
زخمًا  اكتسبت  التي  السياسية،  العملية 
أغسطس  في  والسراج  عقيلة  بياني  بعد 
الماضي، الذي أعلنا فيه االتفاق على وقف 

إطالق النار.

هي  القاهرة  تكون  أن  المتوقع  ومــن 
لدعوة  استجابة  التالية،  عقيلة  وجهة 
في  لالجتماع  المصري،  البرلمان  رئيس 
مقر مجلس النواب المصري، مع عدد من 
االلتئام  إعادة  أجل  من  الليبيين،  النواب 

بين جميع النواب في جميع أنحاء ليبيا.
الكواليس  خلف  مغايرة  الصورة  وتبدو 
الجديدة«  »ليبيا  إلى  الوصول  سبيل  في 
رئيس  تعبير  وفق  المقبل،  العام  بحلول 
باإلنابة،  ليبيا  إلى  المتحدة  األمم  بعثة 
إحاطتها  خــالل  ويــلــيــامــز،  ستيفاني 
إلى  التوجه  مع  األمن،  بمجلس  األخيرة 
هيئة  الحالي  النواب  مجلس  على  اإلبقاء 
تشكيل  إلــى  التوصل  بعد  تشريعية، 
المقرر  السلطتان  وهما  موحدة،  حكومة 

لهما أن تقودا المرحلة التمهيدية.
شاغلي  اختيار  شروط  تعثر  ضوء  وعلى 
الخبراء  فريق  يعكف  الجديدة،  السلطة 
في  التحقيق  على  المتحدة  لألمم  التابع 

»مزاعم الرشوة« بعد تدخل المال الفاسد 
أسماء  لترشيح  تونس  ملتقى  جولة  في 
معرقلي  على  ضغوطًا  يشكل  ما  بعينها، 
فرنسا  تهديدات  إلــى  يضاف  الــحــوار، 
وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، يوم اإلثنين، 
بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل 
الليبيين،  الطرفين  بين  السياسي  الحوار 
الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية 

إلى حين إجراء انتخابات.
ــب مــســار مــفــاوضــات  ــواك ــل ذلـــك ي ك
المشتركة  العسكرية  اللجنة  اجتماعات 
الـ»عشرة«، كما صارت  لجنة  أو   »5+5«
إلى  اآلن  تترجم حتى  لم  بوتيرة  تسمى، 
كفتح  األرض،  على  الميدانية  تفاهماتها 
وسرت،  مصراتة  بين  الساحلي  الطريق 
فكان آخر اجتماع لها عبر تقنية الفيديو، 
األمنية  العمل  مجموعة  مع  مرة،  وألول 
في  للدعم  األممية  البعثة  من  المكونة 
ترتيبات  ملف  في  بالبحث  اكتفى  ليبيا، 

اللجنة  كررت  وقت  في  »األسرى«،  تبادل 
تفعيل  بضرورة  األمن  مجلس  مطالبتها 
المرتزقة  وخروج  األسلحة،  توريد  حظر 
الــدول  ومعاقبة  األجانب  والمسلحين 
إطالق  وقف  لقرار  المعرقلين  ــراد  واألف

النار.
بين  الــخــالف  تصاعد  ــر  آخ اتــجــاه  فــي 
والمصرف  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
على  المالية،  ــرادات  اإلي حول  المركزي 
احتجاز  عــن  المؤسسة  ــالن  إع خلفية 
المصرف  لدى  حساباتها  في  ــرادات  اإلي
ريثما  موقت«،  »بشكل  الخارجي  الليبي 
يتم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، 
االستخدام  مخرجاتها  أهــم  من  التي 

العادل لإليرادات بين كل مدن ليبيا.
رد  المؤسستين  بين  الخالف  تطور  وأثار 
فعل أميركيا عبر سفارتها في ليبيا، التي 
المتحدة  الواليات  »دعم  تأكيد  جددت 
بينما  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 

سياسيًا  محايد  بشكل  بواليتها  تضطلع 
الليبيين«،  جميع  عن  نيابة  وتكنوقراطيًا 
المسلحة  الجماعات  بمحاوالت  منددة 
أو  المؤسسة  موظفي  على  الضغط 
ما  الطاقة،  لقطاع  الشفافة  اإلدارة  إعاقة 
»يتناقض تمامًا مع تطلعات الليبيين إلى 

مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا«.
الليبية  األزمــة  ــدادات  امــت سياق  وفــي 
مشروع  األميركي  النواب  مجلس  مرر 
على  عقوبات  فــرض  إلــى  يدعو  قانون 
الصراع  في  المتورطة  األجنبية  الكيانات 
النار.  الليبي، إذا فشل اتفاق وقف إطالق 
اللتين  وروسيا  تركيا  بالذكر  ويخص 
إرسالهما  األميركيون  المشرعون  انتقد 
مرتزقة، في وقت فجرت عملية »إيريني« 
إحدى  تفتيش  أزمة  األوروبية  العسكرية 
في  كانت  التي  التركية،  الشحن  سفن 
البحر  في  مصراتة  ميناء  إلى  طريقها 
ومحاولة  السفينة  إيقاف  بعد  المتوسط، 
االشتباه  بدافع  تفتيشها،  ألمان  جنود 
لدى  تركيا  واحتجت  أسلحة،  حملها  في 
على  وإيطاليا  وألمانيا  األوروبي  االتحاد 
السفينة  بوقف  األلمانية  الفرقاطة  قيام 
ليل  إيــه«،  ــيــن  روزال فــي  »إم  التركية 
األحد، وصعود الجنود األلمان لتفتيشها، 

ومعاملة طاقمها معاملة سيئة.
إلى  ــرى  أخ مــرة  عــاد  ليبيا  فــي  الــوضــع 
رجب  التركي  الرئيس  قبل  من  التداول 
طيب إردوغان، ونظيره الروسي فالديمير 
عن  صادر  بيان  بحسب  الثالثاء،  بوتين، 
دائرة االتصال في الرئاسة التركية. وأكد 
التعاون  استمرار  أهمية  لبوتين  إردوغان 
المحادثات  إطار  في  وروسيا  تركيا  بين 
للحفاظ  الرامية  والعسكرية  السياسية 

على وحدة األراضي الليبية.
يبقى أمام كل هذا الرهان على ما يمكن 
أن ينجزه الحوار السياسي الليبي بشكليه 
المباشر واالفتراضي من تسوية سياسية 
االتفاق  رأسها  على  سيكون  حاسمة، 
السلطة  لوظائف  الترشيح  آليات  على 
التنفيذية الجديدة، في مقدمتها االتفاق 
المجلس  رئيس  مــن  كــل  أســمــاء  على 

الرئاسي، ورئيس الحكومة.
تفاصيل ص3

•  اللقاء التشاوري ألعضاء مجلس النواب في طنجة المغربية،  الثالثاء 24 نوفمبر 2020. )اإلنترنت(

طرابلس، بنغازي، طنجة، القاهرة: الوسط

الصيد  حول  وإيطاليا  ليبيا  بين  بحري  نزاع  تجدد 
الخاضعة  المياه  في  األحمر«  لـ»الجمبري  القانوني  غير 
قديم  نزاع  وهو  المتوسط،  البحر  في  الليبية  للسيادة 
يعود إلى العام 2005، لكن كثيرين لم يعلموا به قبل 
سبتمبر  أول  صيادا   18 الليبية  السلطات  احتجاز  أزمة 
الماضي. فقد أوقفت قوارب الدوريات الليبية الصيادين 
ثمانية  منهم  المتوسط،  البحر  في  عشر  الثمانية 
إيطاليين، وآخرون يعيشون في صقلية منذ عقود، وذلك 
بتهمة الصيد غير القانوني للجمبري األحمر في المياه 
على  االستيالء  جرى  حيث  الليبية،  للسيادة  الخاضعة 
سفينتيهم ونقلهم إلى مركز احتجاز في بنغازي، وفق ما 

أكد موقع »بوليتيكو« األميركي في نسخته األوروبية.
في  ثمينا  صيدا  »الروبيان«  األحمر  الجمبري  ويعتبر 
هذه المنطقة الليبية، فهو من أغلى أنواع القشريات في 
البحر المتوسط، إذ يصل سعر الكيلوغرام منه إلى 77 
دوالرا. ويعود أصل الخالف بين ليبيا وإيطاليا إلى العام 
2005، حين تحولت المياه الممتدة بين صقلية وليبيا 

إلى ساحة معركة لصيادين من إيطاليا، واعتبرت وجود 
بالبحر  الليبية  المنطقة  عبر  تمر  التي  األجنبية  السفن 

اعتداء وسرقة لمواردها الطبيعية.
من  يقرب  ما  إيطاليا  األحمر  الجمبري  حرب  وكلفت 
50 مليون يورو على مدى السنوات الخمس والعشرين 
الماضية، وفقدت مدينة ماتزارا ديل ڤاللو أكثر من أربعة 

آالف وظيفة في السنوات العشر الماضية فقط، إذ عادة 
ما يكون الليبيون هم من يصادرون القوارب، من أجل 
الحصول على 50 ألف يورو »55.39 ألف دوالر« من روما 

مقابل اإلفراج عن كل قارب على حدة.
ويطالب أصحاب المصلحة في صناعة الصيد بإيطاليا 
المناطق  تنظيم  حــول  المناقشات  في  بالمشاركة 
من  المتوسط؛  البحر  في  للصيد  الخالصة  االقتصادية 

أجل ضمان بيئة عمل أكثر أمانا للصيادين.
اإليطالي،  بالبرلمان  الصيد  لجنة  في  النائب  لكن 
لورنزو فيفياني، قال لموقع »بوليتيكو«، إنه عند التعامل 
مع دول خارج االتحاد األوروبي هناك حاجة إلى التدخل 

من بروكسل.
الدبلوماسي  الحادث  هذا  يتحول  أن  »نأمل  وأضاف: 
األوروبــي  االتحاد  حاجة  بشأن  لالستيقاظ  دعوة  إلى 
البحر  جنوب  دول  مع  أوضح  صيد  اتفاقات  وضع  إلى 

المتوسط«.
تفاصيل ص8

واشنطن مررت قانوناً يعاقب 
»تركيا وروسيا« لوقف تورطهما 

في إرسال مرتزقة إلى ليبيا

وليامز تتجه لإلبقاء على »النواب« 
للتعاون مع الحكومة.. و»الرئاسي« 
الجديد لقيادة المرحلة التمهيدية
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كرة القدم تبكي 
مارادونا عن عمر

 ناهز 60 عامًا

الصيد الثمني.. أزمة »الجمبري األحمر« بني ليبيا وإيطاليا

استئناف الرحالت من 
بنينا إلى تونس قريبًا

زار وفد من سلطة الطيران 
المدني التونسي، اإلثنين، مطار 
بنينا الدولي لتقييم الوضع من 

أجل فتح المجال أمام شركات 
الخطوط التونسية لتسيير 

رحالتها من وإلى المطار.
وأجرى الوفد جولة تفقدية 

ميدانية لصاالت الركاب وساحة 
وقوف الطائرات وعدد من 

المرافق داخل المطار.
وأبدى الوفد التونسي 

ارتياحه من اإلجراءات المتبعة 
وسير العمل داخل المطار، 

وستكون هناك خطوات متبعة 
بعد ذلك إلمكانية استئناف 

الرحالت خالل الفترة المقبلة، 
وفق إدارة مطار بنينا.

وكان في استقبال الوفد 
مساعد مدير عام مطار بنينا 

الدولي، وعدد من المسؤولين 
بالمطار ومصلحتي المطارات 

والطيران المدني التابعتين 
للحكومة الموقتة.

بيونسيه تتصدر 
السباق على

 جوائز »غرامي«

13



تواصـل 02
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة اخلامسةاخلميس

العدد 262 11 ربيع اآلخر 1442 هــ
26 نوفمبر 2020 م

 »شتبي مني«..
 تحقق مليون مشاهدة

»ديزني« تلغي »ديزني« تلغي 3232 ألف وظيفة ألف وظيفة
 في النصف األول من  في النصف األول من 20212021

أكثر من أكثر من 1010 ماليني دوالر خسائر ماليني دوالر خسائر
دور العرض املاليزية في الشهردور العرض املاليزية في الشهر

أطلقت الفنانة الشابة 
حال الترك أغنية جديدة 

باللهجة العراقية بعنوان 
»شتبي مني«، وذلك بعد 
النجاح الذي حققه عملها 
األخير »ممنوع اللمس«، 

الذي تخطى حاجز الـ121 
مليون مشاهدة على 

»يوتيوب«.
حال اختارت أن تكون 

تجربتها الجديدة من 
كلمات الشاعر فراس 

الحبيب، تلحين وتوزيع 
ميثم عالء الدين. 

وقد أصدرت الشركة 
 Platinum« المنتجة

Records« األغنية 
مصحوبة بالكليب 

الخاص بها، الذي صورته 
أخيرا مع المخرج فادي 

حداد.
وبدأت حال التسويق 

للعمل الجديد عبر 
صفحاتها على مواقع 

التواصل االجتماعي قبل 
أيام، حيث غنت مقطعا 
من األغنية في فيديو 

قصير حقق رواجا كبيرا 
وانتشارا.

في جلسة استماع ثانية في أقل من شهر، مثل رئيسا مجلسي إدارتي 
األميركي،  الشيوخ  مجلس  في  لجنة  أمام   ، و»تويتر«،  »فيسبوك« 
النقاش  في  االجتماعي،  التواصل  دور شبكات  حول  الجلسة  وتمحورت 

العام في الواليات المتحدة، حسب »فرانس برس«.
و»تويتر«  »فيسبوك«  مؤسسا  دورسي  وجاك  زاكربرغ  مارك  ورد 
في  القضائية  اللجنة  أسئلة  على  الكاميرا  خالل  من  التوالي،  على 
إن  اللجنة  وقالت  الجمهوريون.  عليه  يسيطر  الذي  الشيوخ  مجلس 
 2020 العام  انتخابات  »إدارة  الجلسة  وشملت  »طوعي«،  حضورهما 
من قبل المنصات، وما يسميه رئيس اللجنة ليندسي غراهام »الرقابة 
انتشار  من  الحد  الشبكتين  قرار  إلى  وتطرق  مقاالت صحفية«،  وحذف 
كانت  أنها  تؤكد  التي  المحافظة،  بوست«  »نيويورك  لجريدة  مقاالت 
جو  الديمقراطي  المرشح  فيها  يتورط  فساد  قضية  حول  أدلة  تملك 
ترامب  دونالد  ويتهم  الرئاسي،  االقتراع  من  أسبوعين  قبل  بايدن 

على  رقابة«  بـ»فرض  االجتماعي  التواصل  شبكات  بانتظام  وحلفاؤه 
هذه  على  الكبير  وجودهم  ورغم  أدلة  دون  من  المحافظة  األصوات 

المنصات.
إلى  استماع  جلسة  في  ودورسي  زاكربرغ  شارك  أكتوبر،   28 وفي 
الحصانة  حول  و»يوتيوب«،  »غوغل«  رئيس  بيشاي  سوندار  جانب 
بشأن  اإلنترنت  عبر  المضيفة  األطراف  بها  تتمتع  التي  القانونية 
مجلس  أعضاء  بعض  وواشتكى  مستخدموها،  ينشرها  محتويات 
الشيوخ خالل تلك الجلسة من أن شبكات التواصل االجتماعي أصبحت 

الجمهوريين. متحيزة ضد  بالحقيقة«  للبت  »الحكم  دور  تلعب 
المجال  هذا  في  ومنافساتها  و»تويتر«  »فيسبوك«  وواجهت 
اإلعالمي  للتضليل  التصدي  في  صعوبات  االنتخابية  الحملة  خالل 
المعلن  هدفها  على  المحافظة  مع  مشكلة  تطرح  التي  والمضامين 

أنفسهم. عن  بالتعبير  للجميع  الفرصة  بإتاحة 

سيتمكن مستخدمو هواتف »آي فون« 
وأجهزة »آي باد« اللوحية، من االستمتاع 

بلعبة الفيديو الشهيرة »فورتنايت«، ويأتي 
ذلك بعدما كيفت شركة »نفيديا« األميركية 

خدمتها، الخاصة بالبث التدفقي لأللعاب، 
مع متصفح اإلنترنت في هذه األجهزة، رغم 

استمرار شركة »آبل« في استبعاد اللعبة من 
متجرها للتطبيقات »آب ستور«، وفق »فرانس 

برس«. وأعلنت الشركة المصنعة لمعالِجات 
الرسوم في بيان أن منصتها لأللعاب »جي 

فورس ناو« باتت متوافرة بالبث التدفقي على 
متصفح »آي أو إس سافاري« بنسخة »بيتا«. 
وأضاف البيان أن في إمكان المشتركين في 

»جي فورس ناو« من اآلن فصاعدًا أن يدخلوا 
المنصة من خالل إطالق متصفح »سافاري« 
بواسطة »آي فون« أو »آي باد« أو عبر زيارة 

الموقع اإللكتروني »بالي.جي فورس ناو.
كوم«. وتتيح خدمة »جي فورس ناو« مقابل 
اشتراك مباشر تشغيل مجموعة متنوعة من 

األلعاب مباشرة على خوادم »نفيديا«، من 
دون الحاجة إلى تنزيل األلعاب أواًل، ومن أبرز 

هذه األلعاب »فورتنايت« التي تحظى بشعبية 
كبيرة، وهي ستصبح متاحة حتى بواسطة »آي 

فون« بفضل خدمة »نفيديا«.

مستخدمو »آي فون« 
سيلعبون »فورتنايت«

الفقراء قد يحرمون
من القهوة قريبًا

»#مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر«
أطلق ناشطون ومدونون في المملكة العربية السعودية هاشتاج 

»#مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر« من أجل لفت الرأي العام والمسؤولين 
حول إعالن مثير للجدل، أطلقه مركز الجوف التخصصي الحكومي في 

السعودية.
حيث أعلن مركز الجوف عن وجود 30 فتاة يرعاهن، وعرضهن للزواج 

عبر مواقع التواصل االجتماعي، قبل أن يقدم على حذفه بعد موجة 
انتقادات عارمة جابت مواقع التواصل في المملكة.

وجاء في إعالن نشره أمين نادي الجوف خالد الحبوب: »لدينا في 
مركز الجوف التخصصي أكثر من 30 فتاة من 20 إلى 40 سنة من 
ذوات اإلعاقة البسيطة والقادرات على الزواج وإعمار البيت، فليبارك 

اهلل من يسعى لسترهن وتوفيقهن مع إدارة المركز«. اإلعالن وصفه 
كثيرون بأنه مسيء، وشنوا هجوما كبيرا على المركز والمشرف الحبوب، 

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة التي 
يتبع لها المركز، أنها فتحت تحقيقا في األمر، وكتب ناصر الهزاني 

المتحدث باسم الوزارة: »إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل 
االجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، جار التحقق من 

ذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة حسب األنظمة المتبعة«.

في  تحديث  إطالق  »آيفون«،  هواتف  منتجة  »آبل«،  شركة  تعتزم 
»فيسبوك«  لشبكة  إزعاج  عنصر  أن يشكل  2021، من شأنه  بداية 
وستجبر  معينة،  فئات  تستهدف  التي  اإلعالنات  تطبيقات  ولمنتجي 
األجهزة  تطبيقات  تي«  تي  »إيه  التطبيقات  تتبع  شفافية  ميزة 

وهذا  لتتبعهم،  المستخدمين  إذن  طلب  على  المحمولة 
والتطبيقات  للشبكات  يسمح  الذي  هو  التتبع 

تستهدف  للمعلنين  إعالنية  مساحات  ببيع 
التي  البيانات  أساس  على  المستخدمين 

»فرانس  وفق  يتصفحونه،  عما  تجمعها 
برس«.

احترام  عن  المسؤولة  وكتبت 
جاين  »آبل«  في  الخصوصية 
التي  الشركات  »بعض  هورفاث: 
تفضل أال ترى »إيه تي تي« النور، 
ستؤثر  الميزة  هذه  أن  اعتبرت 
الصغيرة  الشركات  على  سلبًا 
تقليص  خالل  من  والمتوسطة 

الحالي  التسابق  لكن  خياراتها، 
في  يفيد  الشخصية  المعلومات  على 

تملك  التي  الكبرى  الشركات  الواقع 
البيانات«. كبيرًا من  مخزونًا 

غير  المنظمات  من  عدد  إلى  رسالتها،  هورفاث  ووجهت 
رايتس  و»هيومن  رايتس«  ديجيتال  »رانكينغ  منها  الحكومية، 
الشهر  انتقدت  كانت  »أمنستي«  الدولية  العفو  ومنظمة  ووتش« 
أصاًل  المقرر  تي«  تي  »إيه  إطالق  لتأخيرها  »آبل«  شركة  الماضي 
هواتف  لتشغيل   »14 إس  أو  »آي  نظام  لتحديث  للتنفيذ 

»آبل«.
وأوضحت هورفاث أن تأخير إطالق هذه الميزة 
للمطورين  »يوفر  المقبلة  السنة  مطلع  إلى 
لكنها  أنظمتهم«.  لتكييف  الوقت  بعض 
إطالقه،  على  »آبل«  تصميم  أكدت 
في  احتجت  »فيسبوك«  واحتجت 
هذا  على  الفائت  أغسطس  نهاية 
شأنه  من  الذي  القواعد  في  التغيير 
لها  المتوافرة  اإلمكانات  يحد  أن 
اآلخرين  التطبيقات  ولمطوري 
»آيفون«  مستخدمي  الستهداف 
التواصل  شبكة  وتوقعت  باإلعالنات، 
المداخيل  تتراجع  »أن  االجتماعي 
إمكان  إلغاء  حال  في   %  50 من  أكثر 
للمستخدمين  الشخصي  االستهداف 

الجوالة«. األجهزة  إعالنيا على 

»آبل« تطلق تحديثًا يشكل إزعاجًا لـ »فيسبوك«

رئيسا »فيسبوك« و»تويتر«
 أمام مجلس الشيوخ

CINEMA
CINEMA

كشفت تقارير إعالمية في ماليزيا التي تعد من أحد أكبر األسواق اآلسيوية السينمائية أن خسائر دور 
العرض بسبب اإلغالق تتجاوز 10 ماليين دوالر في الشهر بمعدل 340 ألف دوالر يوميا، حيث شهدت 

البالد 32500 حالة مؤكدة، وفًقا لبيانات جامعة »جونز هوبكنز«، و249 حالة وفاة.
وأغلق مسؤولو السينما الماليزية أبوابها لمدة شهر على األقل، بعد تصاعد تفشى فيروس »كورونا« 

في البالد، وأعلنت الرابطة الماليزية لعارضي السينما »MAFE« إغالق صاالت العرض لمدة 30 يوما، 
 Golden Screen« حيث توقفت أكبر سلسلتين للصاالت السينمائية في ماليزيا عن العمل وهما

Cinemas« و»TGV« وامتنعت عن قبول دخول رواد السينما.
وتخضع ماليزيا لإلغالق المعروف باسم »أمر مراقبة الحركة« بدرجات متفاوتة منذ 18 مارس 

الماضي، في محاولة لوقف انتشار فيروس »كورونا«، وتشهد البالد حاليا ارتفاع أعداد الحاالت مرة أخرى 
بشكل حاد، في الموجة الثانية التي بدأت في بداية أكتوبر الماضي، وتم تمديد تلك اإلجراءات حتى 

أوائل ديسمبر المقبل.

تعتزم مجموعة »ديزني« إلغاء ما مجموعه 32 ألف وظيفة في أنشطتها المتعلقة بالمتنزهات الترفيهية 
بحلول نهاية النصف األول من سنة 2021، بسبب تأثير جائحة »كوفيد–19«، من بينها 28 ألف وظيفة 

في الواليات المتحدة أعلنت في سبتمبر الفائت نيتها إلغاءها.
ففي تقريرها السنوي الذي قدمته األربعاء إلى لجنة األمن والبورصة األميركية، أشارت الشركة 

العمالقة إلى أن عدد العاملين لديها في مختلف أنحاء العالم حتى نهاية أكتوبر بلغ 203 آالف شخص، 
من بينهم 155 ألفًا يعملون في األنشطة المرتبطة مباشرة بالمالهي.

وكانت »ديزني« أعلنت في سبتمبر الفائت أنها ستلغي 28 ألف وظيفة في الواليات المتحدة بسبب 
إقفال بعض متنزهاتها أو الحجم المحدود جدًا لنشاطها خالل الجائحة.

وكتبت المجموعة األولى في العالم في مجال الترفيه في تقريرها السنوي: »في المجموع، سيشهد 
نحو 32 ألف موظف انتهاء عقودهم في النصف األول من العام 2021«.

وأشار التقرير إلى تأثير »المناخ الحالي، بما في ذلك اآلثار الناجمة عن كوفيد19- والبيئة المتغيرة 
التي نعمل فيها«.

وتضم المجموعة أيضًا »ديزني الند« في كاليفورنيا، ثاني أكثر مدن المالهي جذبًا للزوار في العالم، 
بعد »ديزني وورلد« في أورالندو »فلوريدا«، باإلضافة إلى مالهي ديزني األخرى في آسيا أو في باريس، 

التي تستقطب عادة عشرات الماليين من السياح سنويا.

شعر الحكمة
طولة البال ماتخلف ندامه***وقوة العزم من شيمة الرجال
وكظم الغيظ اخرها سالمه*** حتى ان كان احمولك اثقال

وزينة العقل فى قلت كالمه***وضب اللسان عن كثر االقوال
واسكاتك خير من ذنب ومالمه***وخلك زين فى كل االحوال

»روبوت« يذكر املتسوقني في 
اليابان بضرورة وضع الكمامة

● الهالل األحمر الليبي فرع غات يقيم محاضرة توعوية بلغة »الهوسا« بمركز الهجرة غير الشرعية حول اإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا

كلمة1000

أعلنت منظمة القهوة الدولية إنتاج نحو 
170 مليون كيس في جميع أنحاء العالم 
العامين 2019 و2020، ورغم ذلك فإن 
مستقبل المشروب األسود قاتم، حسب 
تعبيرها، فمن الممكن أن يصبح فنجان 

القهوة من الرفاهيات قريبًا. وحسب دراسة 
 »Science Advances« أجرتها مجلة

األميركية، فإن 60 % من أنواع البن البرية 
مهددة باالنقراض بسبب التغير المناخي، 

بما في ذلك قهوة نوع »أرابيكا« التي تمثل 
أكثر من نصف اإلنتاج العالمي. حيث نحو 

عشرة ماليين مزارع يحترفون زراعة البن في 
أفريقيا، وتبلغ المساحة اإلجمالية المزروعة 

نحو مليوني هكتار. وتتصدر إثيوبيا وأوغندا 
قائمة المصدرين بأكثر من 70 % من إجمالي 

الصادرات األفريقية، وفق »دويتشه فيله«. 
وعمومًا فإن منطقة شرق أفريقيا هي إحدى 

مناطق العالم األكثر مالءمة لزراعة البن، 
ففي المرتفعات تكون درجات الحرارة معتدلة 
وتهطل األمطار بشكل كافٍ والتربة خصبة، 

لكن هذه العوامل المناسبة والضرورية لزراعة 
القهوة يهددها اآلن التغير المناخ. المزارعون 

في هذه المناطق يالحظون أن محاصيل 
القهوة تراجعت بقوة مقارنة بالمحاصيل قبل 

10 أو20 عامًا. 

من الممكن أن يكون طلب أحدهم وضع كمامة مسألة محرجة أحيانًا، لذا يستعين متجر في 
اليابان بروبوت للتأكد من التزام الزبائن كافة بهذا الشرط األساسي خالل التسوق في إطار 
تدابير الحماية من »كوفيد–19«، وفي مقطع فيديو ترويجي عرضه القائمون على الفكرة، 
يقول إنسان آلي صغير لمتسوق ال يضع كمامة: »آسف لإلزعاج، الرجاء وضع كمامة«، وفق 

»فرانس برس«.
على  »شكرًا  القول:  إلى  اآللي  اإلنسان  يبادره  الطلب،  بهذا  الزبون  يلتزم  وعندما 
الروبوت  هذا  ويستخدم  شكر،  عربون  المستدير  األبيض  رأسه  يحني  أن  قبل  تفهمكم« 
المسمى »روبوفي«، راهنًا داخل متجر رياضي في مدينة أوساكا، خالل تجربة يشرف عليها 

معهد »إيه تي آر« الذي يتخذ مقرًا له في كيوتو.
ويمكن للكاميرا وجهاز المسح بالليزر في هذا الروبوت رصد األشخاص الذين ال يضعون 
ما  في  المطلوب  التباعد  الملتزمين  غير  األشخاص  رصد  الروبوت  إمكان  في  كما  كمامة. 

بينهم لدى الوقوف في الطابور والطلب منهم التزام المسافة اآلمنة في هذه الحالة.
المتجر،  التي يقصدونها داخل  إلى األقسام  الزبائن  إرشاد  كذلك في إمكان »روبوفي« 
بفيروس  اإلصابات  من  نسبيا  متدنية  أعدادا  اليابان  وسجلت  آر«،  تي  »إيه  معهد  وفق 
»كورونا المستجد«، رغم االزدياد في عدد المصابين أخيرا مع تسجيل 2201 إصابة جديدة 

في البالد األربعاء.
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حوار الطاوالت والفيديو الليبي
في انتظار فريق بايدن

على الصعيد السياسي، كان التطور األبرز هو التئام 
طنجة،  مدينة  في  نصابه  بكامل  النواب  مجلس 
وإنهاء  المجلس  توحيد  سبل  لبحث  اإلثنين؛  يوم 
الخالفات بين األعضاء، وذلك بعد تلقيهم دعوة من 
المالكي.  الحبيب  المغربي،  النواب  مجلس  رئيس 
اجتماعهم  خالل  األعضاء  اتفق  يومين  مدى  وعلى 
التشاوري على تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي، 
وسط تأكيد »الحاضرين أن مدينة بنغازي هي المقر 
النواب« حسب عضو  الدستوري والقانوني لمجلس 
أن  المقرر  من  فيما  افحيمة.  صالح  النواب  مجلس 
كجلسة  غدامس  مدينة  في  النواب  مجلس  يلتئم 
العالقة  األمور  بقية  على  التوافق  فيها  يتم  أولى، 
األممية–في  البعثة  اعتبرته  ما  وهو  وتسويتها«، 
عمها  مجددة  بها«،  مرحب  إيجابية  بيان–»خطوة 
»يفي  بأن  أملها  وعبرت عن  النواب،  وحدة مجلس 
خارطة  لتنفيذ  الليبي  الشعب  بتوقعات  المجلس 
السياسي  الحوار  ملتقى  عليها  اتفق  التي  الطريق 
 24 في  وطنية  انتخابات  ــراء  إج أجــل  من  الليبي 

ديسمبر 2021«.
الثانية  الجولة  انعقاد  كان  األثناء  هذه  وفي 
االتصال  عبر  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  من 
التنفيذية  الجهات  اختيار  لـ»مناقشة معايير  المرئي 
لالنتخابات«  السابقة  التحضيرية  للفترة  الموحدة 
»للسماح  األربعاء  استئنافها  تقرر  ثم  اإلثنين،  يوم 

في  المقدمة  االختيار  خيارات  بدراسة  للمشاركين 
اجتماع اليوم«. وسط تهديد من فرنسا وبريطانيا 
وإيطاليا وألمانيا، بفرض عقوبات على الجهات التي 
التي  الليبيين  الطرفين  بين  المفاوضات  تعرقل 
تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء 

انتخابات في ديسمبر 2021.
مشترك  بيان  في  األربع  األوروبية  الدول  وقالت 
نشرته الرئاسة الفرنسية: »نحن مستعدون التخاذ 
الحوار  منتدى  تعرقل  التي  الجهات  ضد  تدابير 
السياسي الليبي، والمسارات األخرى لعملية برلين، 
األموال  نهب  تواصل  التي  الجهات  ضد  وكذلك 
في  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  وارتكاب  الحكومية 
دعوة  مع  األوروبية  التهديدات  وتتماشى  البالد«. 
ستيفاني  ليبيا  إلى  باإلنابة  المتحدة  األمم  مبعوثة 
شخص  أي  إلدراج  الدولي  األمــن  مجلس  وليامز 
سوداء  قائمة  على  ليبيا  في  السالم  جهود  يعرقل 

تقرها األمم المتحدة.
خالل  تصريحاتها  كانت  ذاته  السياق  هذا  وفي 
المجلس  »هذا  بالقول:  األمن  مجلس  أمام  إحاطة 
لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين 
من تعريض هذه الفرصة النادرة الستعادة السالم 

في ليبيا للخطر. أدعوكم الستخدامها«.
ملموسة،  نتائج  ودون  العسكري،  المسار  وعلى 
المشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة  اجتماع  كان 
»5+5«، اإلثنين، للمرة األولى مع مجموعة العمل 
تنفيذ  بإجراءات  الدولي  المجتمع  إلحاطة  األمنية 

وقف إطالق النار في ليبي.

رئيسًا  بصفتها  المتحدة  المملكة  وأشـــادت 
مشاركًا لمجموعة العمل األمنية بما اعتبرته »تقدمًا 
أحرزته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة »5+5«. 
فيما لم تعلن بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
للجنة  ــدوري  ال االجتماع  هذا  بشأن  تفاصيل  أي 
مجموعة  مع   »5+5« المشتركة  الليبية  العسكرية 
الذي  برلين«،  المنبثقة عن »مؤتمر  األمنية  العمل 

عقد في 19 يناير الماضي.
محللين  أن  إال  المسارات،  هــذه  مضي  ورغــم 
ورقة  إلى  تحول  الــذي  الليبي  الملف  إن  يقولون 
روسيا  بين  المتوسط  البحر  في  حسابات  تصفية 
يزال  ال  إذ  بعد،  المحطة  هذه  يغادر  لم  وتركيا 
من  السياسية  العملية  إدارة  في  دور  للطرفين 
رئيس  زيــارة  كانت  السياق  هذا  وفي  الكواليس. 
مجلس النواب عقيلة صالح إلى موسكو، التي التقى 
الفروف،  سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  خاللها 
ويلحظ متابعون أن التصريحات الروسية خالل هذا 
األممية  للمسارات  واضحة  إشارة  من  خلت  اللقاء 
الجارية، إذ اكتفى الفروف بالحديث عن »تحسن في 
مجريات األحداث التي يشهدها الملف الليبي« وقال 
لعقيلة: »سنساعد في تنفيذ مبادراتكم«، مؤكدًا أن 

مصلحة بالده في استقرار ليبيا.
أما تركيا، التي رأى رئيسها رجب طيب إردوغان، 
أن تدخل بالده في ليبيا »ساهم بشكل كبير للغاية 
وذلك  بالبالد«،  السياسي  الحل  آمال  إنعاش  في 
الحوار  ملتقى  وانعقاد  النار  إطالق  وقف  اتفاق  بعد 
أن  بعد  بالغ  دولي  حرج  في  أنه  بدا  فقد  بتونس. 

منعت قوات ألمانية تعمل ضمن المهمة العسكرية 
األوروبية »إيريني« من تفتيش سفينة شحن تركية 
الجيش  وفق  ليبيا،  إلى  أسلحة  تنقل  أنها  يعتقد 
القيام  لعدم  اضطرت  القوة  إن  قال  الذي  األلماني 
أتركيا  قدمت  أن  بعد  وانسحبوا  التفتيش  بعمليات 

احتجاجًا للمهمة األوروبية.
في  األوروبـــي،  االتحاد  ذكر  السياق  هذا  وفي 
أنه كانت هناك أسباب كافية  بيان صحفي رسمي، 
الفتراض احتمال انتهاك السفينة التي تم تفتيشها 
لقرار حظر توريد السالح إلى ليبيا الصادر عن األمم 
تصرفوا  األلمان  الجنود  أن  البيان  وتابع  المتحدة. 
بأعلى درجات االحترافية، وأنهم فتشوا السفينة بما 
في  بما  دوليًا  عليها  المتفق  اإلجــراءات  مع  يتوافق 

ذلك إجراءات حلف شمال األطلسي )ناتو(.
هذه  من  أبعد  هو  لما  يذهبون  محللين  لكن 
المقاربة التقليدية، إذ أن إدارة أميركية جديدة على 
أبواب إدارة شؤون العالم، وربما تحمل جديدًا على 
صعيد الملف الليبي، وهو ما بدت بوادره مع تعيين 
جاكوب سوليفان ضمن فريق عمل الرئيس المنتخب 
هو  وسوليفان  المتحدة،  الواليات  إلدارة  بايدن  جو 
المستشار السابق لهيالري كلينتون وزيرة الخارجية 
كلينتون  فريق  ضمن  وكان  أوباما  إدارة  عهد  في 
المقرب في خطة ليبيا، التي تم تطويرها قبل أشهر 
من إسقاط حكم العقيد القذافي في أكتوبر 2011 
مقتل  حيث  تقريبًا،  شهرًا   11 بعد  ذلك  تبع  وما 
متعاقدين  وثالثة  ستيفنز  كريس  األميركي  السفير 

أميركيين آخرين في بنغازي.

حضور  روسي - تركي في الكواليس

رغم مضي المسارات 
السياسية للحوار الليبي 

على الطريق الذي رسمته 
األمم المتحدة وبعثتها 

للدعم في ليبيا، سواء 
على صعيد التئام مجلس النواب 

في مدينة طنجة المغربية، أو استئناف 
ملتقى الحوار الليبي واجتماعات لجنة 
العشرة العسكرية )5+5(، إال أن الدور 

التركي والروسي أطل برأسه بقوة هذا 
األسبوع بمنأى عن المسارات األممية، 

فمضت زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح إلى روسيا دون إشارة داعمة وواضحة 

من موسكو لهذه المسارات، أما أنقرة 
فقد عادت إلى المشهد الليبي على متن 
السفينة »روزالينا–إيه« التي اعترضتها 

المهمة األوروبية »إيريني« قبل وصولها 
للساحل الليبي، وهي تطورات تتزامن مع 
حالة ترقب وانتظار لموقف إدارة الرئيس 
األميركي المنتخب جو بايدن من الملف 
الليبي، خصوصًا بعد تعيين دبلوماسي 
شاب ذي خبرة ضمن فريق إدارة بايدن.

طنجة، طرابلس، القاهرة: الوسط

< جو بايدين

قانون »استقرار ليبيا« ينتظر 
موافقة »الشيوخ« األميركي

لجنة »العشرة« العسكرية تفتح شهية األوروبيني 
ـ»املراقبني الدوليني« واألفارقة ب

باب  العسكرية  »العشرة«  لجنة  أبقت 
التأويالت مفتوحًا أمام مطالبتها مجلس األمن 
على  دوليين  مراقبين  لجنة  بإشراف  الدولي 
آليات وقف إطالق النار، إذ لم تحدد أعدادهم 
المجال  أفسح  ما  أو جنسياتهم،  أو تسليحهم 
لهم  ليكون  واألفارقة  األوروبيين  لتخطيط 
الروسي  الوجود  يزيح  األرض،  على  أكبر  ثقل 

والتركي من ليبيا.
وآخر اجتماع لها يوم اإلثنين الماضي للمرة 
جددت  األمنية،  العمل  مجموعة  مع  األولــى 
إحاطة   »5+5« الليبية  العسكرية  اللجنة 
إطالق  وقف  تنفيذ  بإجراءات  الدولي  المجتمع 
النار، مطالبة مجلس األمن بتبني قرار الهدنة، 
مظلة  تحت  دوليين  مراقبين  لجنة  وجود  مع 
المرة  وهي  معها،  باالشتراك  المتحدة  األمم 
رسمي  بشكل  االتفاق  فيها  يتم  التي  األولى 

على إشراك مراقبين على وقف إطالق النار.
»المراقبين  مهام  مــن  أن  والمالحظ 
لنزع  االنصياع  مدى  على  اإلشراف  الدوليين« 
سحب  مع  والجفرة،  سرت  بمنطقتي  السالح 
وليس  التماس،  خطوط  من  األجنبية  القوات 
»انسحاب  وأيضًا  الليبية،  األراضي  كامل  من 
كل المرتزقة والقوات األجنبية من كامل البالد 
في موعد أقصاه ثالثة أشهر، اعتبارًا من يوم 
إبرامه«، كما جاء في اتفاق جنيف، حيث خلت 
مرتزقة،  مصطلح  من  غدامس  اتفاق  ديباجة 
الذي يشير إلى مقاتلي شركة »فاغنر الروسية« 
المرتزقة  وأيضًا  والسودانيين  والتشاديين 

السوريين الموالين لتركيا.
»الليبيين  أن  األممية  البعثة  وأكـــدت 
وقف  آليات  على  االتفاق  بأنفسهم  يريدون 
ليبية«،  بقيادة  النار حتى يكون مسارًا  إطالق 
اللجنة  تفاهمات  على  أسابيع  مرور  بعد  لكن 
الطريق  فتح  بإعادة  المشتركة  العسكرية 
الواضح  من  ومصراتة،  سرت  بين  الساحلي 
قد  ما  تنفيذه،  في  صعوبة  يلقى  االتفاق  أن 
يدفع باألمم المتحدة إلى إلقاء ثقلها لحلحلة 
الملف، عن طريق التعجيل بإشراف أممي دولي 
مهام  حصرت  اللجنة  أن  ومع  الخطوة.  على 

المشرفين من خارج ليبيا في مهمة نزع فتيل 
عرف  فيما  الصراع  طرفي  بين  الحرب  تجدد 
بخطوط التماس، إال أن االتحاد األوروبي رأى 
في إرسالهم فرصة لتنفيذ خطط بالمشاركة 
اجتماعاته  خــالل  نوقشت  عسكرية،  بقوة 
الدولية  القوى  أمام  األخيرة حتى يظهر حزمًا 
األخرى المنافسة له، بعدما وجد نفسه مهمشًا 

في الملف الليبي لصالح روسيا وتركيا.
وفي إشارة إلى هذه الخطط، شدد الممثل 
األعلى للشؤون الخارجية لدى االتحاد األوروبي، 
بعد  صحفي  مؤتمر  خــالل  بــوريــل،  جوزيب 
اجتماع على مستوى وزراء الدفاع هذا األسبوع، 
المتحدة  األمم  جهود  دعم  إلى  الحاجة  على 
النار  إطالق  وقف  اتفاق  على  الحفاظ  لضمان 
هذا. مضيفا: »في حال طلبت األمم المتحدة 
نحن  االتفاق  هذا  تطبيق  لمراقبة  مساعدتنا 
بوريل،  أكد  الماضي،  يناير  وفي  سنساعد«. 
لمجلة »دير شبيغل« األلمانية استعداد االتحاد 
األوروبي »المساعدة في تنفيذ ومراقبة وقف 
على  جنود،  إرسال  مع  أيضًا  ربما  النار،  إطالق 

سبيل المثال كجزء من المهمة األوروبية«.
تضم  وثيقة  األوروبية  الصحف  وتداولت 
في  المحتملة  الخيارات  تشرح  صفحات  عشر 
ليبيا، وتم تداولها على هامش أحد اجتماعات 
وزراء دفاع االتحاد األوروبي في برلين، وسط 

عسكري  دور  أي  حول  أعضائه  بين  انقسام 
األمنية  االنعكاسات  خلفية  على  األرض،  على 
الفرنسي  الرئيس  كــان  فيما  المحتملة، 
المتحمسين  أكثر  وبوريل  ماكرون  إيمانويل 

للخطوة.
األميركية فقد  وحسب جريدة »بوليتيكو« 
طرحت خيارات نشر قوات أوروبية بشكل كامل 
الوسطى بين سرت »450 كلم  المنطقة  في 
جنوب  كلم   300« والجفرة  طرابلس«  شرق 
الجنود  من  لواءين  إرسال  اقتراح  مع  سرت«، 
وعشرة  آالف  خمسة  بين  ما  يتراوح  بحجم 
آالف فرد، قبل أن تثير هذه النقطة خالفًا بين 
وزراء الدفاع األوروبيين، لكونها تتجاوز مهمة 
التعداد يشرفون على خطوات  مراقبين بهذا 
وقف إطالق النار، لكن الوثيقة استبعدت هذا 
الخيار لشدة المخاطر السياسية والمادية لمثل 

هذه العملية على المدى البعيد.
إرســـال مراقبين  ــإن  ف ــك  وفــضــاًل عــن ذل
وهو  الدولي،  األمن  مجلس  موافقة  يستلزم 
ما قد تعترض عليه روسيا، كونه سيقلص من 
وأفارقة  روس  بمرتزقة  استعانتها  مع  دورها 
تركيا  شأن  وهو  نفوذها،  لتمديد  وسوريين 
تابعة  برية  قوات  أي  من  المتوجسة  أيضًا، 
استهداف  شكاوى  بعد  ــي،  األوروبـ لالتحاد 
عملية »إيريني« البحرية لها. وأوضحت الوثيقة 

أن الهدف من زيادة مشاركة االتحاد األوروبي 
فاعلة  كجهة  مصداقيته  تعزيز  هو  ليبيا  في 
مقترح  يبارح  ولم  الجنوبي.  الجوار  في  أمنية 
رفيعة  اللجنة  داخل  النقاشات  مراقبين  نشر 
المستوى لالتحاد األفريقي حول ليبيا، ففي آخر 
اجتماع لها قبل وقف إطالق النار في الميدان 
أرفقه بآلية مراقبة يتم إشراك االتحاد األفريقي 

فيها في حالة توافر الشروط.
أفارقة  بجنود  للمساهمة  شرطها  وكــان 
لتنفيذ آليات المراقبة وقف إطالق النار بشكل 
السلم  مفوض  عنها  أعلن  نوايا  وهي  كامل، 
شرقي،  إسماعيل  األفريقي،  لالتحاد  واألمن 
مراقبة  بعثة  نشر  االتــحــاد  عــزم  أكــد  ــذي  ال
وضمان  النار  إطالق  اتفاق  لمراقبة  عسكرية 
في  وقــال  الليبية.  األطـــراف  مــع  االتــصــال 
تصريحات له إنه سيتطرق مع األمم المتحدة 
لما  مشتركة  تقييم  بعثة  إرسال  إمكانية  إلى 

قبل انتشار االتحاد األفريقي- األمم المتحدة.
ويتوقع مراقبون اصطدام الخطط األوروبية 
لحساسيتهم  واسع،  ليبي  برفض  واألفريقية 
أو  فرنسا  فيه  تكون  آخر  دور عسكري  أي  من 
إيطاليا أو دول أفريقية تورطت في الحرب، ما 
يطيل أمد الصراع بدل حله. وإلى جانب ذلك 
فإن القوى الدولية الماسكة بزمام اللعبة في 
البالد ولها حضور ميداني باتفاقات مع حكومة 
الوفاق الوطني أو تمتلك عناصر من المرتزقة 
بدور  تكتفي  لن  وروســيــا،  تركيا  غــرار  على 
غطاء  تحت  أخرى  قوى  مساعي  أمام  المتفرج 
المنظمات اإلقليمية منازعة نفوذها المترسخ 

منذ سنوات.
الناطق  أيام  قبل  أعلن  السياق،  هذا  وفي 
باسم غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لقوات 
الوفاق عبدالهادي دراه »استمرار مرتزقة فاغنر 
حفر  في  )السودانية(  والجنجويد  )الروسية( 
كما  البالد«.  شمالي  سرت،  بمدينة  الخنادق 
لحقوق  السوري  المرصد  نشرها  أرقام  تشير 
اإلنسان شهر أكتوبر إلى أن عدد من جلبتهم 
تركيا من سورية إلى ليبيا وصل إلى ما يقرب 
عشرة  من  يقرب  ومــا  مرتزق،  ألــف   18 من 
من  يقرب  ما  منهم  عاد  أصوليين،  مقاتلين 

9300 مرتزق إلى سورية.

القاهرة–الوسط
األسبوع،  هذا  مطلع  األميركي  النواب  مجلس  في  بإقراره 
يواجه قانون »تحقيق االستقرار في ليبيا« أحد خيارين خالل 
الشيوخ،  مجلس  على  بعرضه  التعجيل  إما  المقبلة؛  الفترة 
واليته  المنتهية  األميركي  الرئيس  إلى  لتقديمه  تمهيدًا 
دونالد ترامب، أو انتظار المؤسسات التشريعية والتنفيذية 
والشيوخ،  النواب  مجلسي  في  ممثلة  البالد،  في  الجديدة 

والرئيس المنتخب جو بايدن لتعاد مناقشته من جديد.
 )HR 4644( »ويقر مشروع القانون رقم »4644 إتش آر
المسمى »قانون تحقيق االستقرار في ليبيا« بـ»عدم وجود 
حل عسكري للصراع في ليبيا، وأن المصالح األميركية تخدم 
على أفضل وجه من خالل تعزيز الحوار والدبلوماسية، ومن 
المتحدة«  األمم  عليها  تشرف  التي  الوساطة  عملية  خالل 

وفق موقع »الجزيرة نت«.
األسلحة  تصدير  حظر  ــوب  »وج على  القانون  وينص 
على  عقوبات  فــرض  إلــى  ودعــا  الليبي،  الصراع  ــراف  ألط
في  دول  غير  أو  دواًل  كانت  سواء  الفاعلة،  والجهات  األفراد 
لحماية  الجهود  ليبيا، وضرورة بذل  استقرار  تقويضها  حال 
موارد ليبيا النفطية«، كما »يوجه الوكالة األميركية للتنمية 
استراتيجية  بوضع  األميركية  الخارجية  ووزارة  الدولية 
الخارجية  وزارة  ويلزم  ليبيا،  في  اإلنسانية  األزمة  لمعالجة 
األميركية بتقديم تقارير عن مدى وطبيعة التدخل الخارجي 
في ليبيا، وكذلك عن أنشطة الجماعات اإلرهابية داخلها«. 
ويدعو كذلك إلى »تقييم النفوذ الروسي واألهداف الروسية 
واشنطن،  على مصالح  تشكلها  التي  والتهديدات  ليبيا  في 

فضاًل عن استراتيجية لمواجهة هذه التهديدات«.

الصراع  بشأن  الكونغرس  أبحاث  لخدمة  حديثة  دراسة 
بيئة مشجعة  توافر  واشنطن من  »قلق  إلى  أشارت  الليبي، 
للجماعات »اإلرهابية« داخل ليبيا، بسبب االنقسام السياسي 
إلى  »التوصل  أن  ورأت  الليبيين«.  الفرقاء  بين  والعسكري 
حل سياسي سيخدم مصالح واشنطن في ليبيا، وذلك على 

العكس مما يراه حلفاء واشنطن اإلقليميون«.
في  الدولية  الدراسات  بمركز  الباحث  قال  جانبه،  من 
له  مداخلة  خالل  غويل,  حافظ  هوبكنز«،  »جونز  جامعة 
»هذا  إن   »wtv الوسط  »قناة  على  المساء«  »هذا  ببرنامج 
في  والتحقيق  قطر،  مع  حتى  بالتحقيق  يطالب  القانون 
منه  ستعاني  التي  الدول  »أسوأ  وأضاف:  التركي«.  التواجد 
القانون عن تقرير مفصل  هي دولة اإلمارات، حيث يتحدث 
في  وهو  المسيرة«.  الطائرات  استخدمت  التي  الدول  عن 

مجمله »قانون ممتاز لليبيا«، بحسب الغويل.
وأوضح الباحث بمركز الدراسات الدولية في جامعة »جونز 
هوبكنز«: »هناك بعض التفاصيل اإلجرائية؛ فأواًل يجب أن 
يذهب  ثم  كقانون  يعتمد  حتى  الشيوخ  إلى مجلس  يذهب 
قانون شبيه بذلك  الشيوخ  للتوقيع. ولدى مجلس  للرئيس 
القانونين.  بين  والتنقيح  التوازن  محاولة  األغلب  في  سيتم 
أن يتم في األسابيع  الحقيقية أن هذا كله يجب  والمشكلة 

المقبلة قبل أن تنتهي مدة الكونغرس«.
ألنه  القانون  هذا  على  يوقع  لن  »ترامب  الغويل:  وتابع 
حاولت  التي  اإلمــارات  أي  الشخصيين،  حلفائه  أحد  يمس 
إيقاف هذا القانون، وعند حدوث تغيير للكونغرس والرئاسة 
في أواخر يناير فإن ذلك سيوجب إعادة عرض هذا القانون«، 

الفتًا إلى وجود »اتفاق كبير عليه حاليًا«.

يزاحم الوجود الروسي والتركي في ليبيا

الوسط–عبدالرحمن أميني

< جانب من مباحثات لجنة “5+5” في غدامس

< مجلس الشيوخ األميركي
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»1«
السلطة  مبارك  مغادرة  على  أسبوع  أقل من  بعد 
النار على  للقذافي  القوات األمنية  في مصر، أطلقت 
مجموعة كبيرة من المدنيين الذين تجمعوا للتظاهر 
أيام،  خالل  وفي  اإلنسان.  لحقوق  محاٍم  اعتقال  ضد 
انتشرت المظاهرات وأكثر من مئة تم قتلهم. بعدها 
تمرد  في  البالد  من  كثيرة  مناطق  كانت  بأسبوع، 
على  للقذافي  المضادة  القوى  وسيطرت  مفتوح، 
المتظاهرين  ليبية. متهمًا  أكبر مدينة  ثاني  بنغازي 
العنان  القذافي  أطلق  لـ»القاعدة«،  جبهات  بأنهم 

لحملة رعب معلنًا »كل شيء سيحرَق«.
في بداية مارس، أعداد الموتى ارتفعت إلى األلف. 
بسرعة  فعلنا  المتصاعدة،  المجزرة  من  مصدومون 
كل شيء نستطيعه، باستثناء استعمال القوة إليقاف 
القذافي، دعوته للتنازل عن السلطة مجاداًل بأنه فقد 
جمدنا  اقتصادية،  عقوبات  فرضنا  للحكم،  الشرعية 
مليارات الدوالرات مملوكة له وألسرته، وفي مجلس 
السالح،  حظر  أقررنا  المتحدة  لألمم  التابع  األمن 
وأحلنا قضية ليبيا إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث 
جرائم  الرتكابهم  وآخرين  القذافي  محاكمة  يمكن 
توقع  يرتدع،  لم  الليبي  القائد  لكن  اإلنسانية،  ضد 
بنغازي،  إلى  القذافي  أنه حالما تصل قوات  محللون 

فإن عشرات اآلالف من األرواح يمكن أن تزهق.
بين  أواًل  جماعي،  موقف  تطور  الوقت  هذا  في 
كتاب  من  قليل  وعدد  اإلنسان  حقوق  منظمات 
األعمدة، ثم بعد ذلك أعضاء من الكونغرس وكثير 
الواليات  تتصرف  أن  مطالبين  اإلعالم،  وسائل  من 
المتحدة عسكريًا إليقاف القذافي. من وجوه عديدة، 

اعتبرت هذا عالمة على تقدم أخالقي.

»2«
بقدر ما أنني أشاطر الدافع إلنقاد أناس أبرياء من 
الطغاة، كنت حذرًا بعمق من األمر بأي نوع من العمل 
وجهة  أقبل  لم  السبب،  ولنفس  ليبيا  العسكري ضد 
نظر سامانثا بأن خطابي الخاص بجائزة نوبل يحتوي 
على حجة ضمنية تؤيد »المسؤولية العالمية لحماية« 
االلتزام  سينتهي  فأين  حكوماتهم.  ضد  المدنيين 
بالتدخل؟ وما العالمات الدالة، بعد كم عدد من القتلى 
أو من سيكونون في خطر التعرض للقتل تُطلق شرارة 
الكونغو  وليس  ليبيا  لماذا  األميركي؟  العسكري  الرد 
على سبيل المثال، حيث سلسلة من الصراعات األهلية 

هناك نتج عنها ماليين الموتى من المدنيين؟

»3«
الحقيقة أن الحرب لم تكن يومًا ما مرتبة، ودائمًا 
تنتج عنها عواقب غير مقصودة حتى ولو شنت ضد 
دول تبدو غير قوية باسم قضية عادلة. عندما يأتي 
األمر إلى ليبيا، حاول دعاة التدخل األميركي التعتيم 
منطقة  فرض  بفكرة  بتشبثهم  الحقيقة  هذه  على 
الحربية  القذافي  طائرات  حركة  لشل  طيران  حظر 
ومنع القصف، التي عرضوها على أنها طريقة معقمة 
وخالية من المخاطرة إلنقاذ الشعب الليبي. والسؤال 
المعهود من صحفي البيت األبيض في ذلك الوقت: 
كم عدد أكثر من الناس يجب أن يموتوا قبل أن نأخد 
أن  حقيقة  هو  إدراكه  في  فشلوا  ما  الخطوة؟  هذه 
إنشاء منطقة حظر جوي في الفضاء الليبي سيتطلب 
منا إطالق صواريخ على طرابلس لتدمير الدفاع الجوي 
تشكل  ال  دولة  واضح ضد  حربي  عمل  وهو  الليبي، 
تهديدًا لنا. ليس هذا فقط، لكنه لم يكن حتى واضحًا 
أن منطقة حظر جوي سيكون لها أي تأثير، حيث كان 
القذافي يستخدم القوات البرية وليس القصف الجوي 
مازالت  أيضًا  أميركا  المعارضة.  معاقل  مهاجمة  في 
وأفعانستان،  العراق  حروب  في  الركب  حتى  عالقة 
وكنت قد أمرت للتو القوات األميركية في الباسفيك 
لمساعدة اليابانيين في التعامل مع أسوأ حادثة نووية 
منذ تشيرنوبل تسبب فيها تسونامي أتى على مدينة 
فوكوشيما. كنا جديًا قلقين من تسرب إشعاعي محتمل 
يصل إلى الساحل الغربي، مضافًا إلى ذلك حقيقة أني 
مازلت أتعامل مع اقتصاد أميركي بالكاد يطفو فوق 
أي شيء  يبطل  أن  توعد  وكونغرس جمهوري  الماء، 
العدل  من  إنه  األوليين.  سنتيها  في  إدارتي  أنجزته 
القول إني وجدت فكرة شن حرب جديدة على دولة 
بعيدة دون أهمية استراتيجية للواليات المتحدة هي 

أقل من أن تكون حكيمة.

»4«
الذي  ديالي  وحدي؛.بيل  الرأي  هذا  مع  أكن  لم 
أصبح رئيس مكتب موظفى البيت األبيض في يناير 
بهذه  االنشغال  مجرد  شخص  ألي  كيف  حائرًا  بدا 
قال  الرئيس«  سيادة  ما  شيء  فاتني  »ربما  الفكرة. 
أعتقد  المسائية. وأضاف: »ال  خالل إحدى ملخصاتنا 
ال  المصوتين  ألن  النصفي  التجديد  في  أخفقنا  أننا 
األوسط.  الشرق  في  يكفي  ما  نفعل  أننا  يعتقدون 
اسأل عشرة أشخاص في الشارع ستجد تسعة منهم 

ال يعرفون أين تقع ليبيا«.
تتوالى  المستشفيات  تقارير  استمرت  هذا،  ومع 
يتم  وشباب  فظيعة  إصابات  عن  ليبيا  من  تباعًا 
إعدامهم بفظاظة في الشوارع، وأدى هذا إلى تعاظم 
التأييد حول العالم للتدخل. لدهشة العديد، صوتت 
القذافي،  ضد  دولي  لتدخل  دعمًا  العربية  الجامعة 
وهذه عالمة ليس فقط عن ضراوة مستويات العنف 
فيه  ساهم  الذى  المدى  عن  أيضًا  ولكن  ليبيا  في 
في  وتدخالته  القوى  ليبيا  لرجل  العشوائي  السلوك 
شؤون الدول األخرى إلى عزله عن أقرانه من القادة 
العرب »التصويت ربما كان أيضًا طريقة مفيدة لدول 
انتهاكاتها هى نفسها  المنطقة لصرف االنتباه عن 
سورية  مثل  دواًل  أن  إلى  بالنظر  اإلنسان  لحقوق 

والبحرين بقيت أعضاء في مكانة حسنة«.
ُانتقد  الذي  ساركوزي،  نيكوال  األثناء،  هذه  في 
بقسوة في فرنسا لدعمه نظام بن علي حتى النهاية 

الليبي  الشعب  إنقاذ  يكون  أن  صمم  فجأة  المريرة، 
كامرون،  ديفيد  بصحبة  معًا،  الشخصية.  قضيته 
أعلن عن نيته أن يتقدم فورًا بقرار إلى مجلس األمن 
الدولي باسم فرنسا وبريطانيا، يفوض تحالفًا دوليًا 
لتهيئة منطقة حظر جوي على ليبيا. القرار الذي بناء 

عليه سنتخد موقفًا.
الخاص  لفريقي  اجتماعًا  عقدتُ  مارس،   15 في 
باألمن الوطني لمناقشة قرار مجلس األمن المعلق. 
بدأنا بموجز عن تقدم القذافي: قوات ليبية مجهزة 
ضواحي  في  قرية  لتجاوز  تتأهب  ثقيلة  بأسلحة 
بنغازي، األمر الذي سيمكنهم من قطع الماء والطعام 
والكهرباء عن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 600 
ألف نسمة. بالتزامن مع تحشيد قواته، توعد القذافي 
أن يذهب »بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، 
سألت  واألنجاس«.  الرجس  من  البلد  تتطهر  حتى 
الذي ستصنعه منطقة حظر  الفارق  ما  مايك مولن، 
جوي؟ أجاب: »ال شيء« مؤكد بأن القذافي يستخدم 
القوات البرية حصريًا، وبذلك فإن الطريقة الوحيدة 
لوقف هجوم على بنغازي هى باستهداف تلك القوات 
مباشرة بضربات جوية. قلت »يعني بكلمات أخرى« 
أنه تم الطلب منا المشاركة في منطقة حظر تظهرن 
ينقد  لن  ذلك  أن  غير  ما  شيئًا  يفعلوا  الجميع  وكأن 

بنغازي فعليًا.

»5«
سألت بعد ذلك عن اقتراحات الحضور. غيتس وزير 
بشدة  رافضين  كانا  األركان،  رئيس  ومولن  الدفاع، 
ألي عمل عسكري أميركي، مشددين على التوتر الذي 
تضعه في ذلك الوقت المهام في العراق وأفغانستان 
على كاهل قواتنا. وكانا مقتنعين وهما على صواب 
باعتقادي، أنه بالرغم من الكالم المنمق لساركوزي، 
وكاميرون فإن الجيش األميركي سينتهي به المطاف 
إلى أن يتحمل العبء األكبر في أي عملية في ليبيا. 
جو»بايدن، نائب أوباما« اعتبر أنه من الغباء التورط 
الخارج. بينما بيل مازال مذهواًل  في حرب أخرى في 

كوننا نناقش هذا الموضوع أصاًل.
عدد قليل من الموظفين األقل سنًا أبدوا قلقًا من 
أن العمل العسكري ضد ليبيا ربما ستكون له عواقب 
ستحتاج  بأنها  إيران  مثل  دول  بإقناع  مقصودة  غير 
ألسلحة ذرية كسياج ضد هجوم أميركي مستقبلي. 
بلنكن  وتوني  بن  يرى  مصر،  مع  الحال  كان  وكما 
لبايدن«  الوطني  األمن  ومستشار  ألوباما  »معاون 
أننا نملك المسؤولية لدعم هذه القوى التي تتظاهر 
األوسط،  الشرق  في  الديمقراطي  التغيير  أجل  من 
خاصة لو أن الدول العربية وحلفاءنا المقربين كانوا 
رصينة  بقيت سامانثا  بينما  معنا.  للتصرف  جاهزين 
المحتملة  الموتى  أعداد  على نحو مميز وهي تصف 
التصرف. كنت أعرف  في بنغازي في حال قررنا عدم 
الذين  الليبيين  مع  مباشر  اتصال  على  يوميًا  أنها 
ينشدون المساعدة، ولهذا غالبًا لم أحتاج إلى سؤالها 
حااًل  أنني  لعلمي  ساعتي  إلى  نظرت  موقفها.  عن 
سأستضيف عشاء سنويًا مع قادة مقاتلين ميدانيين 
وزوجاتهم في الغرفة الزرقاء بمكان اإلقامة. »حسنًا« 
قلت، لست جاهزًا التخاد قرار بعد. ولكن بناء على ما 
الذي لن نفعله؛ لن نشارك في  الشيء  سمعت، هنا 

منطقة حظر طيران غير كفؤة ال تحقق غايتنا.

»6«
بعد  االجتماع  سنستأنف  بأننا  الفريق  أخبرت 
منكم  أسمع  أن  أتوقع  حينها  لهم:  وقلت  ساعتين، 
خيارات حقيقية عن كيف يكون التدخل فعااًل، يشمل 
والمخاطر.  البشرية  والموارد  التكاليف  تحليل  ذلك 
قلت لهم »إما أن نفعل ذلك بشكل صحيح أو نتوقف 
عن التظاهر بأننا جادون في إنقاذ بنغازي فقط لنشعر 
الزرقاء،  الغرفة  إلى  وصولي  وقت  في  باالرتياح«. 
ميشيل »زوجته« وضيوفنا كانوا محتشدين. التقطنا 
أحاديث  معهم  تبادلنا  وزوجته،  قائد  كل  مع  صورًا 
ألعاب  عن  القفشات  تبادلنا  كما  أبنائنا  عن  قصيرة 
إلى جانب  العشاء، جلست  أثناء  بنا.  الخاصة  الجولف 
المارينز وزوجته. كان قد داس على عبوة  شاب من 
أفغانستان  في  متفجرات  كفني  عمله  أثناء  ناسفة 
ففقد رجليه. صار اآلن يتعود على أطرافه الصناعية 
بدا  كما  حسنة،  معنوية  حالة  في  بدا  أخبرني.  كما 
وسيمًا في زيه العسكري، وكنت أستطيع أن أرى في 
الفخر والتصميم واأللم المكبوت،  وجه زوجته مزيج 

لعائالت  زياراتي  خالل  جدًا  عندي  مألوفًا  صار  الذي 
العسكريين في السنتين الماضيتين.

طوال الوقت كان دماغي يغلي بالحسابات، متفكرًا 
في القرار الذي سأتخده قريبًا حالما ينتهي بدي وفون 

وباقي الخدم من أطباق الحلويات.
كانت  ومولن  غيتس  طرحها  التي  المجادالت  إن 
اليافعين  الرجال  اآلالف من  أرسلت  قد  مقنعة. كنت 
إلى القتال مثل جندي المارينز الجالس جانبي، وليست 
هناك ضمانة، أيًا كان ما يعتقد أولئك الذين يقفون 
على الخطوط الجانبية، أن حربًا جديدة لن تقود إلى 
كنت  أسوأ.  أو  كهذه  إصابات  من  آخرون  يعاني  أن 

أزعجاني بخصوص  مغتاظًا ألن ساركوزي وكاميرون 
كأحد  المحلية  السياسية  مشاكلهما  لحل  الموضوع 

األسباب، وشعرت باالزدراء لنفاق الجامعة العربية.
أعرف أن بيل محق، فخارج واشنطن ليس هناك كثير 
من الدعم لما يطلب من أميركا فعله وأنه في الدقيقة 
التي تذهب فيها العملية العسكرية في ليبيا، في اتجاه 

خاطئ فإن مشاكلي السياسية سوف تسوء أكثر.
القيادة،  زمام  نمسك  لم  إذا  أننا  أعرف  وكنت 
قوات  ستحاصر  تنجح.  لن  األوروبية  الخطة  فإن 
طويل  صراع  ذلك  عن  ينشأ  وقد  بنغازي  القذافي 
عشرات  األسوأ  على  كاملة.  أهلية  حرب  حتى  وربما 
اآلالف سيجوعون، يتم تعذيبهم أو تُطلق النار على 
رؤوسهم، وفي هذا اللحظة على األقل فأنا الشخص 
الوحيد في العالم، ربما، القادر على أن يمنع هذا من 
الحدوث. انتهى العشاء. أخبرت ميشيل بأنني سأكون 
Sit�  بعد ساعة في البيت. رجعت إلى غرفة العمليات
الخيارات،  يراجع  الفريق  مازال  uation Room حيث 
لهم:  قلت  إضافية.  تعليمات  انتظار  في  جالسين 

»أعتقد أن بحوزتي خطة قد تكون قابلة للعمل«.

»7«
غرفة  في  الليلة  تلك  أخريين  لساعتين  اجتمعنا 
العمليات نمر نقطة بنقطة خالل خطة رسمتها في 
أن  علينا  يجب  بأنه  موقنًا  عشاء،  وجبة  أثناء  عقلي 
نحاول الحؤول دون مجزرة في ليبيا مع ضمان تقليل 

المخاطر والحمل عن كاهل جيش أميركي مستنزف. 
القذافي  ضد  معنى  ذي  موقف  التخاد  جاهزًا  كنت 
حكومة  يهندس  أن  فرصة  الليبي  الشعب  إلعطاء 
جديدة. لكن سنفعلها بطريقة خاطفة، بدعم حلفاء 
وأن توضع بأدق التفاصيل معايير ومحددات مهمتنا.

اقترحت  كما  أبدأ  أن  أريد  بأنني  الفريق  أخبرت 
تسحبا  أن  وبريطانيا  فرنسا  بإقناع  رايس  سوزان 
وضع  يمكننا  حتى  طيران  حظر  لمنطقة  مقترحهما 
قرار معدل أمام مجلس األمن، مطالبين فيه بتفويض 
حماية  أجل  من  القذافي  قوات  يوقف هجمات  أوسع 
المدنيين. في تلك األثناء سيطور الـ»بنتاغون« حملة 
عسكرية تتضمن تقسيم عمل واضح بين الحلفاء. في 
المرحلة األولى للعملية، ستساعد الواليات المتحدة 
في وقف تقدم القذافي إلى بنغازي وتدمير منظومات 
بفضل  باقتدار  نجيدها  مهمة  وهى  الجوي،  دفاعه 
إمكاناتنا المتفوقة. بعد ذلك يتم تسليم الجزء األكبر 
من العملية إلى األوروبيين والدول العربية المشاركة. 
بشكل أساسي، ستكون الطائرات األوروبية المقاتلة 
لمنع  مركزة  جوية  ضربات  أي  تنفيذ  عن  مسؤولة 
تقدم قوات القذافي إلى السكان المدنيين. يعني هذا 
جوهريًا، تأسيس منطقة »ال طيران - وال مسير أرضيًا 
بشكل  العرب،  حلفائنا  دور  ويتمثل  أيضًا«  هجوميًا 
رئيسي، في تزويدنا بالدعم اللوجستي. وألن منطقة 
شمال أفريقيا كانت الساحة الخلفية ألوروبا وليست 
الجزء  أن يدفعوا  األوروبيين كذلك  خاصتنا، سنسأل 

األكبر من معونات ما بعد الصراع المطلوبة إلعادة 
بناء ليبيا ومساعدة البلد في التحول إلى الديمقراطية 

حالما ال يكون القذافي في السلطة.

»8«
»رئيس  ومولن  الدفاع«  »وزير  غيتس  سألت 
مازاال  أنهما  من  بالرغم  رأيهما.  عن  األركان« 
مهمة  أساسًا  كان  ما  في  المشاركة  في  مترددين 
إنسانية وسط حربين أخريين، إال أنهما أقرا بنجاعة 
الخطة وأنها تحد من التكاليف والمخاطر على الجنود 
األميركيين ويمكن أن تبطل زخم تحرك القذافي في 
مدى يومين. عملت سوزان وفريقها مع سمانثا طوال 
مجلس  أعضاء  مع  تداولنا  التالي،  اليوم  وفي  الليل، 

األمن نسخة القرار المعدل.
كانت الدراما الرئيسية قبيل التصويت تتمثل في 
ما إذا كانت روسيا ستصوت على اإلجراء الجديد أم ال، 
لذلك بينما سعت سوزان في إقناع نظرائها في قاعة 
أن جهودنا مع ميدفيديف  أملنا  األمن، كان  مجلس 
»رئيس روسيا« طيلة العامين الماضيين ستساعد في 
الحصول على دعمه، مؤكدين لروسيا، أنه أبعد من 
أعمال وحشية على نطاق  لمنع  األخالقية  الضرورات 
واسع، فإنه أيضًا من مصلحة روسيا وأميركا ضمان أال 
نرى حربًا أهلية مطولة في ليبيا حتى ال تتحول البلد 

إلى أرضية مولدة لإلرهاب.
كان واضحًا أن لميدفيديف تحفظات جدية حول أي 
عمل عسكري يقوده الغرب ويمكن أن يقود إلى تغيير 
راغب في أن يتدخل لصالح  النظام، ولكنه كان غير 
قرارنا يوم  أجاز مجلس األمن  النهاية،  القذافي. في 
»من  امتناع خمسة  مع   »10�0« بنتيجة  مارس   17
بينهم روسيا«. اتصلت باثنين من القادة األوروبيين 
أظهرا  كالهما  وكاميرون.  ساركوزي  األساسيين، 
بالكاد فرحًا مكتومًا، ذلك أننا سلمنا لهم سلمًا للنزول 

من على فرع شجرة كانا يتسلقانه إلى األعلى.
خالل أيام، كانت كل عناصر العملية في مكانها، 
قواتهم تحت  تعمل  أن  على  األوروبيون  وافق  حيث 
الناتو، وبمشاركة عربية كافية من األردنيين  قيادة 
أن  اتهامات  من  لنا  كعازل  واإلماراتيين  والقطريين 
المهمة في ليبيا كانت حالة أخرى لقوة غربية تشن 
حربًا ضد اإلسالم. كان البنتاغون في حالة استعداد 
العموم،  على  الجوية.  الضربات  ببدء  أمرى  ينتظر 
عرضت على القذافي آخر فرصة داعيًا إياه إلى سحب 
التظاهر  في  الليبيين  حقوق  يحترم  وأن  قواته، 
السلمي. كان أملي بوقوف العالم ضده، فإن غريزته 
التفاوض على مخرج آمن  للبقاء ستتدخل وسيحاول 
أيامه  يعيش  أن  يمكن  حيث  راغبة،  ثالثة  دولة  إلى 
بماليين النفط التي حصل عليها على مدى سنوات 
في حسابات بنوك سويسرية مختلفة. لكن الظاهر أن 

أي ارتباط كان له ذات مرة مع الواقع قد انقطع.

»9«
فيما هذا يحدث، كان علي المغادرة ذلك المساء 
دول«  ثالثة  أيام،   4« رحلة  في  للبدء  البرازيل  إلى 
المصممة لدعم صورة الواليات المتحدة في أميركا 
بنا  »آيرفورس1«،  طائرة  حطت  عندما  الالتينية. 
قوات  أن  دنلون  توم  أعلمني  برازيليا،  العاصمة  في 
القذافي لم تظهر عالمات التراجع للخلف، وفي الواقع 

بدأت تخترق محيط بنغازي.
و أضاف: »على األرجح، أنك ستصدر أوامر في وقت 
ما هذا اليوم«. تحت كل الظروف، شن عمل عسكري 
أثناء زيارة دول أخرى يفرض مشكلة. وكون البرازيل 
تحاول بشكل عام تجنب االنحياز في الخالفات الدولية، 
وامتنعت عن التصويت في مجلس األمن بخصوص 

التدخل في ليبيا، فهذا فقط سيزيد األمر سوءًا.
عقب انتهاء لقائي األول برئيسة البرازيل المنتخبة 
مؤخرًا دالما روسيف، أسرع توم وبيل ديالي بأخذي 
إلى غرفة انتظار قريبة، وشرحا لي أن قوات القذافي ما 
زالت تتحرك، وأن اآلن هو أفضل وقت إلجراء مكالمة.
التواصل  إلى  أحتاج  عسكرية  عملية  في  للبدء 
نظامًا  كونه  عدا  األركان«.  »رئيس  مولن  مايك  مع 
النظام  اآلمن،  الجوال  لالتصال  وحديثًا  متطورًا 
أعلى  كقائد  مهامي  بأداء  لي  يسمح  أن  المفترض 
من أي مكان في الكرة األرضية كان على ما يبدو ال 
صعوبة  عندنا  مازال  الرئيس،  سيدى  »آسف  يعمل. 
الخاصون  االتصال  فنيو  أسرع  بينما  االتصال«.  في 
بنا لفحص األسالك الفضفاضة والمداخل المعطوبة، 
إناء  من  لوز  حفنة  وتناولت  كرسي،  على  جلست 

موضوع على طاولة جانبي.

»10«
منذ فترة طويلة توقفت عن القلق بشأن التفاصيل 
كل  في  محاط  أنني  لمعرفتي  للرئاسة  اللوجستية 
اآلن  أستطيع  ولكن  الكفاءة.  عالي  بطاقم  األوقات 
رؤية حبات العرق تتفصد على الجباه في الغرفة. بيل 
وهو اآلن في رحلته الخارجية األولى كرئيس مكتب 
كان  فقد  بالضغط،  يشعر  شك  بال  كان  الموظفين 

حانقًا. »هذا ال يصدق« قال بصوت تعلو حدته.
وصار  دقائق  عشر  مرت  لقد  ساعتي،  فحصت 
المعلق.  حكم  في  البرازيليين  مع  التالي  اجتماعنا 
ألقيت نظرة على بيل وتوم فبدا عليهما وكأنهما على 

وشك أن يشنقا شخصًا ما.
»لماذا ال نستخدم هاتفك؟« قلت لبيل.

»ماذا؟!«
»لن تكون مكالمة طويلة، فقط تأكد من شحن 

هاتفك«.
الفريق حول صوابية  أعضاء  بين  استشارات  بعد 
الرقم وناولني  استعمالي هاتفًا غير آمن، طلب بيل 

هاتفه.
»مايك!« قلت: »هل تسمعني؟«

»نعم سيدي الرئيس«.
»عندك تفويضي«.

أنه  األرجح  على  جهاز،  عبر  الكلمتين،  بهاتين 
ُاستعمل قبل ذلك في طلب بيتزا أيضًا، دشنت أول 

تدخل عسكري جديد في رئاستي.

عندما ناقشنا التدخل ضد القذافي اعتبر بايدن أنه من الغباء التورط في حرب أخرى بالخارج
ليبيا في أرض أوباما الموعودة )2-1(:

● عسكريون يحتجون ضد القذافي بعد انضمامهم إلى الثوار في 2011

استعملت هاتفاً غير آمن إلبالغ 
رئيس أركان الجيش األميركي 
مايك مولن بتفويضي له في 

تدشين أول تدخل عسكري 
جديد في رئاستي

استمرت تقارير المستشفيات 
تتوالى تباعاً عن إصابات فظيعة 
وشباب يتم إعدامهم بفظاظة في 
ليبيا وأدى هذا إلى تعاظم التأييد 

حول العالم للتدخل

وافق األوروبيون على أن تعمل 
قواتهم تحت قيادة الناتو 

وبمشاركة عربية من األردنيين 
والقطريين واإلماراتيين كعازل لنا 
من اتهامات شن حرب ضد اإلسالم

تساءلت في البداية: لماذا ليبيا وليس الكونغو مثالً حيث سلسلة من الصراعات األهلية هناك نتج عنها ماليين الموتى من المدنيين؟
ترجمة: علي جماعه علي

تحت عنوان »األرض الموعودة«، أصدر الرئيس 
األميركي السابق باراك أوباما، مذكراته عن 

فترتي حكمه الواليات المتحدة األميركية 
بين العامين 2008 و2016. ويزخر الكتاب 
بتفاصيل وأسرار تكشف ألول مرة عن خفايا 

وكواليس التدخل الغربي في ليبيا خالل العام 
2011 إلطاحة معمر القذافي، تحت قيادة 

أميركية. يبدأ أوباما سرد ما جرى بالقول إن 
القذافي حكم ليبيا لمدة اثنين وأربعين سنة، 

بوحشية فاضت إلى الجنون بمعايير حتى أقرانه 
الديكتاتوريين.

ويضيف: رغم كونه ميااًل إلى مظاهر البهرجة 
الصارخة والحديث المطول غير المتماسك 

والسلوك غريب األطوار »قبيل انعقاد اجتماعات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، حاول الحصول 

على الموافقة لنصب خيمة بدوية لنفسه 
وحاشيته في وسط السنترال بارك«، إال أنه كان 

كفؤًا بقسوة في استئصال المعارضة في بلده 
مستخدمًا توليفة من البوليس السري والقوات 
األمنية وميليشيات مدعومة من الدولة لسجن 

وتعذيب وقتل أي أحد تجرأ على معارضته.. 
وإلى تفاصيل ما ورد في الكتاب.

● القذافي في خطاب وعيده الشهير للثوار

● الغرفة الزرقاء في البيت األبيض. ● جو بايدن

● مذكرات أوباما: األرض الموعودة
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مصدر طبي بمركز سرت لعالج 
األورام: ازدياد حاالت اإلصابة 
المسجلة بالمدينة وضواحيها 

خالل العامين األخيرين

منظمة األمم المتحدة للطفولة 
»يونيسيف«: 1.2 مليون شخص 

من بينهم أكثر من 348 ألف طفل 
بحاجة إلى مساعدة إنسانية في ليبيا

مخابز مقفلة في سرت

حمالت توعوية للمواطنني والكوادر الطبية ضمن مساعي مواجهة »كوفيد - ١٩«

طرابلس - بنغازي - سرت - محمود الصالحي

الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية بحكومة الوفاق: ال تعليق للصالة في المساجد بسبب المخاوف من زيادة معدالت اإلصابة بـ»كورونا«

● الفتة توعوية من وباء كورونا على جانب إحدى الطرق الرئيسية في ليبيا

● أحد مخابز سرت

فيروس  إلصابات  اإلجمالية  الحصيلة  ارتفاع  مع 
ألفًا   79 إلى  الثالثاء،  ليبيا، حتى يوم  »كورونا« في 
1125 حالة وفاة، جراء اإلصابة  و797 حالة، بينها 
بالوباء الذي ظهر في البالد مارس الماضي، يكافح 
الطبيعية،  أجل مواصلة حياتهم شبه  الليبيون من 
واألوضاع  الجائحة،  فرضتها  التي  القيود  ظل  في 

المتردية التي يعانيها القطاع الصحي في البالد.
الهيئة  نفت  األمر،  مع  التعايش  صعيد  وعلى 
بحكومة  اإلسالمية  والشؤون  لألوقاف  العامة 
جديد  من  المساجد  في  الصالة  تعليق  الوفاق، 
بسبب المخاوف من زيادة معدالت اإلصابة بفيروس 
ما  إن  الثالثاء،  بيان  في  الهيئة،  وقالت  »كورونا«. 
بشأن  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  تداوله  يتم 
تعليق الصالة في المساجد، »عاٍر عن الصحة«، وال 
يمت للواقع بأي صلة، مضيفة أن »مساجدنا أثبتت 
اإلجراءات  تطبيق  من  به  تعهدت  بما  التزامها 
ما  في  الدقة  تحري  ضرورة  إلى  ودعت  االحترازية. 
يتم نشره وتداوله في وسائل التواصل االجتماعي، 
نشر  في  المساهمة  وعدم  اإلشاعات  عن  واالبتعاد 

المعلومات الصحيحة.
لمكافحة  الوطني  المركز  أطلق  جانبه،  من 
عن  الثالثاء،  توعوية،  إعالنية  حملة  األمراض 
منظمة  مع  بالتعاون  المستجد«  »كورونا  فيروس 
الصحية  الثقافة  مستوى  رفع  بهدف  »يونيسيف«، 
لدى المواطنين. وقال المركز في بيان منشور على 
صفحته بموقع »فيسبوك« إن الحملة تشمل جميع 
الجهات  مع  »التعاون  إطار  في  وتأتي  ليبيا،  مدن 
لمجابهة  والمحلية«  الدولية  والمنظمات  العامة 
الحملة  وتشمل  المستجد«.  »كورونا  فيروس 
 »FM« أنشطة متنوعة سواء عبر أثير القناة الصحية
أو المحاضرات التوعوية، وكذلك طباعة المطويات 
والملصقات التوعوية، فضاًل عن اللوحات اإلعالنية 
بأكثر  تقدر  والتي  والفرعية  الرئيسية  الشوارع  في 

من 50 لوحة منتشرة في مختلف مناطق ليبيا.
مديري  من  عدد  شارك  نفسه،  السياق  وفي 
والطبية  الطبية  العناصر  وبعض  الصحية  المراكز 
الصحية  الخدمات  إدارة  من  الموفدين  المساعدة 
في بني وليد في دورة تدريبية بالعاصمة طرابلس 
»كورونا  فيروس  من  والوقاية  بالحماية  خاصة 
إدارة  وقالت  الصحية.  المرافق  داخل  المستجد« 
منشور  بيان  في  وليد،  بني  في  الصحية  الخدمات 
مشاركة  إن  »فيسبوك«،  بموقع  صفحتها  على 
الكوادر الصحية بالمدينة في الندوة تأتي في إطار 
خطتها الهادفة إلى تطوير وتدريب العناصر الطبية 
والطبية المساعدة. واستمرت الندوة التي نظمتها 

منظمة الهجرة الدولية على مدى ثالثة أيام.
منظمة  أكدت  حيث  الصحي،  القطاع  مع  ونبقى 
األمم المتحدة للطفولة »يونيسيف« حاجة نحو 1.2 
348 ألف طفل  مليون شخص من بينهم أكثر من 
تداعيات  بسبب  ليبيا؛  في  إنسانية  مساعدة  إلى 
النزاع المسلح الذي طال أمده، واألزمات السياسية 

واالقتصادية وجائحة »كوفيد19-«.
المنظمة، لدى استعراض مخطط عملها  وقالت 
في المجال اإلنساني واحتياجاتها في 2021، أواخر 
األسبوع الماضي، إنها سوف تعمل مع المسؤولين 
والقطاع  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكوميين 
واإلنمائية  اإلنسانية  استراتيجيتها  لتحقيق  الخاص 
القدرة  على  الحفاظ  مع  ليبيا،  في  السالم  وبناء 
الطوارئ  بداية حاالت  في  السريعة  االستجابة  على 

الجديدة.

الحاجة إلى 49.1 مليون دوالر
إلى  وشركائها  حاجتها  »يونيسيف«  وكشفت 
االستجابة  تدخالت  لقيادة  دوالر  مليون   49.1
أن  مضيفة   ،2021 العام  في  ليبيا  في  للطوارئ 
»كورونا«،  بوباء  المرتبطة  الرئيسية  االحتياجات 
تشمل التدخالت ذات األولوية للعام 2021؛ الصحة 
والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم وحماية 
االرتفاع  في  اإلنسانية  االحتياجات  وتستمر  الطفل. 
المسلح،  والنزاع  السياسية  األزمة  بسبب  ليبيا  في 
واآلن جائحة »كورونا«؛ فقد شهد النصف األول من 
العام 2020 سقوط قرابة 500 مدني قتياًل، بينهم 

79 طفاًل، وفق المنظمة.
المنظمة  تحصي   ،2020 أغسطس  من  واعتبارًا 
 494 ونحو  نازح  ألف   392 من  أكثر  حاجة  األممية 
ذلك  في  بما  اإلنسانية،  المساعدة  إلى  عائد  ألف 
مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي والوصول إلى 
خدمات الرعاية الصحية والتعليم والحماية. وبشكل 
عام، فإن 283 ألف طفل بحاجة إلى الحماية و165 

ألف طفل إلى الوصول للتعليم.
األطفال  معاناة  إلى  »يونيسيف«  نبهت  كما 
الخدمات  في  السريع  التدهور  الليبيين  واألسر 
العامة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وفقدان سبل 
بالحماية، مشيرة  تتعلق  وتحديات خطيرة  العيش، 

وباء  تفشي  بسبب  التطعيم  خدمات  توقف  إلى 
»كورونا«.

أطفال عرضة للتجنيد
المسلح  بالنزاع  األطفال  يتأثر  ذلك،  جانب  وإلى 
واالتجار  واالستغالل  للعنف  بشدة  معرضون  و»هم 
والتجنيد من  االجتماعي،  النوع  القائم على  والعنف 

قبل الجماعات المسلحة واالحتجاز غير القانوني«.
القانونيين،  غير  المهاجرين  وضع  وبخصوص 

ألف   585 من  يقرب  ما  تواجد  »يونيسيف«  سجلت 
ألف   47 نحو  ذلك  في  بما  ليبيا  في  والجئ  مهاجر 
12 ألفًا منهم غير مصحوبين بذويهم(  طفل )نحو 

منذ أغسطس 2020.
وتحتفل منظمة األمم المتحدة للطفولة في 20 
وهو  للطفل،  العالمي  باليوم  عام  كل  من  نوفمبر 
الطفل  إعالن حقوق  اعتماد  لتاريخ  المصادف  اليوم 
العام  الطفل  حقوق  اتفاقية  واعتماد   ،1959 العام 
الترابط  تعزيز  إلى  العالمي  اليوم  ويهدف   ،1989

أنحاء  جميع  في  األطفال  بين  والتوعية  الدولي 
العالم، وتحسين الرفاهية لألطفال.

سرت  بلدية  في  صحي  مسؤول  حذر  بدوره، 
مريض   6500 لنحو  الصحي  الوضع  خطورة  من 

بالسكري في المدينة.
وقال مدير عام العيادة المركزية لعالج ومتابعة 
إن  إدريس  د. محمد  ببلدية سرت  السكري  مرضى 
مريض   6500 من  أكثر  تسجل  العيادة  منظومة 
خالل  تزايد  الرقم  هذا  أن  إلى  مشيرًا  ومريضة، 

األعوام الثالثة الماضية.
لعالج  المركزية  العيادة  عام  مدير  وأوضح 
ومتابعة مرضى السكري أن العيادة تسلمت، نهاية 
األسبوع الماضي، شحنة دوائية لعالج السكر تكفي 
أنها تعاني حاليًا  2300 مريض فقط، مبينًا  لحاجة 

نفاد أدوية السكر بأنواعها من حقن وحبوب.
»بالغة  أصبحت  األوضاع  أن  إلى  إدريس  ونبه 
على  المرضى  حصول  صعوبة  إلى  مشيرًا  الحرج«، 
الدواء الشهري. وطالب بلدية سرت وجهاز اإلمداد 
السكر  مرضى  لعالج  إضافية  شحنة  بتوفير  الطبي 
وارتفاع  العيادة  على  المتزايد  للطلب  نظرًا  بسرت 

أسعاره بالقطاع الخاص.
كما أكد مصدر طبي بمركز سرت لعالج األورام 
ازدياد حاالت اإلصابة باألورام المسجلة في مدينة 
وقال  األخيرين.  العامين  خالل  وضواحيها  سرت 
»الوسط«  إلى  تصريح  في  بسرت  المركز  مدير 
 318 بلغ  بالمركز  حاليًا  المسجلة  الحاالت  عدد  إن 
وتشمل  النساء  من  أكثرها  أن  إلى  مشيرًا  حالة، 
سرطان الثدي والقولون والغدة الدرقية، وأمراض 
أن  وأوضح  الرجال.  بين  والرئة  والبروستاتا  الدم 
 2020 العام  في   158 إلى  قفزت  الحاالت  أعداد 
المنحنى  وهو   ،2018 العام  في  حالة   50 مقابل 
 106 2019 بواقع  الذي بدأ في االرتفاع في العام 
بعد سن  الرجال  حاالت  أغلب  أن  إلى  الفتًا  حاالت، 
العمرية  الفترة  في  الحاالت  من  وعدد  عامًا،   40
إصابات   4 سجلت  حين  في  عامًا،   19 16و  بين 
لعالج  سرت  مركز  ويقدم  صغار.  ألطفال  باألورام 
جواد،  وبن  لمناطق سرت،  خدماته  بسرت  األورام 

وبني وليد، والجفرة.
المخابز  لنقابة  مصادر  أكدت  آخر،  سياق  في 
بالبلدية  العاملة  المخابز  أغلبية  أن  بسرت، 
بسبب  مؤخرًا،  أبوابها،  لقفل  اضطرت  وضواحيها 
عدم وجود وقود الديزل، والتي وصل عددها ألكثر 
من ثالثين. وقال مصدر تابع لنقابة المخابز سرت 
وعدم  المخابز  إقفال  سبب  إن  »الوسط«،  إلى 
توفر  لعدم  يرجع  للمواطنين،  الخبز  رغيف  توفيرها 
شركات  تخصيص  وعدم  بالمخابز،  الديزل  وقود 
وليبيا  والشرارة  الراحلة  بسرت  النفطية  الخدمات 
وقود  من  جزءًا  السريعة،  الطرق  وخدمات  نفط 
بسرت  المخابز  نقابة  طالبت  فيما  للمخابز.  الديزل 
لحل  التدخل  بضرورة  بسرت،  واالقتصاد  البلدية 
لعمل  الديزل  أو  بنزين  سواء  الوقود  شح  مشكلة 

المخابز. ويأتي هذا التوقف في عمل المخابز بسرت 
للمرة الثالثة خالل العام الجاري. كما تواجه المدينة 
حيث  أشهر،  منذ  بالمصارف  النقدية  السيولة  شح 
خصم  إلى  المحالت  في  بالصكوك  الصرف  وصل 
نسبة 20 % بقيمة ألف دينار، ويحصل المواطن في 

نهاية المطاف على 800 دينار.
األسبوع  تركية،  شركة  قدمت  جهتها،  من 
بإعادة  خاص  لمشروع  جدوى  دراسة  الجاري، 
في  المسؤولين  إلى  والمخلفات،  القمامة  تدوير 
ممثلين  ضم  اجتماع  خالل  وذلك  مصراتة،  بلدية 
البلدي،  المجلس  وأعضاء  وعميد  الشركة  عن 
بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد 
والصلب، ومدير الشركة العامة للنظافة والخدمات 
على  صفحتها  عبر  مصراتة  بلدية  وقالت  العامة. 
المجلس  وأعضاء  عميد  اجتماع  إن  »فيسبوك« 
التركية  تكنيك«  »بارتنر  شركة  ممثلي  مع  البلدي 
المتخصصة في مجاالت الصناعة وتدوير المخلفات 
وإنتاج الطاقة، جرت خالله مناقشة العرض المقدم 
من الشركة للتخلص من مخلفات القمامة اليومية، 
الطاقة  وتوليد  إنتاج  في  واستعمالها  وتدويرها، 

الكهربائية.
التركية  الشركة  ممثلي  أن  البلدية  وأضافت 
أعطوا »تفاصيل دراسة جدوى إقامة المشروع، بما 
إضافة  البلدية،  داخل  المخلفات  وضع  مع  يتماشى 
إلى مناقشة تحديد موقع المشروع«، مشيرة إلى أن 
هذا المشروع يعد من المشروعات الصديقة للبيئة، 

وال ينتج أية مخلفات ذات أضرار.
»كورونا«،  أزمة  ظل  في  التعليم  ملف  وإلى 
محمد  الوفاق  حكومة  في  التعليم  وزير  عقد  حيث 
التعليم  بمراقبي  اجتماعًا  الثالثاء،  زايد،  عماري 
والوسطى، وعدد من رؤساء  الجنوبية  بالمنطقتين 
واإلدارات  والمصالح  المراكز  ومديري  الهيئات 
التعليمية. وتطرق  العملية  لمتابعة سير  والمكاتب 
إلى  الوزارة،  اجتماعات  بقاعة  عقد  الذي  االجتماع، 
للعام  االستعداد  منها  والمواضيع،  الملفات  عديد 
الدراسي المقبل، إلى جانب مناقشة سير امتحانات 
للعام  اإلعدادية  والشهادة  الثانوية  الشهادة 
على  منشور  بيان  حسب   ،2020-2019 الدراسي 

صفحة وزارة التعليم بموقع »فيسبوك«.
وشدد الوزير على ضرورة »توفير المناخ المالئم 
إلقامة االمتحانات وتوفير كل المستلزمات الوقائية 
على  تساعد  التي  االحترازية  اإلجراءات  وتنفيذ 
الوزير  واستعرض  المراقبة«.  ولجان  أبنائنا  حماية 
المالية،  بالمستحقات  يتعلق  فيما  المستجدات  آخر 
الحصة  وعالوة  الجدد،  المنتسبين  مرتبات  من 

والتسويات المختلفة.
األمطار  وهطول  الشتاء،  فصل  حلول  ومع 
الثالثاء،  أبوسليم،  البلدي  المجلس  أعلن  المتكرر، 
بالشوارع  األمطار  مياه  برك  شفط  أعمال  استمرار 
ومحالت مشروع الهضبة الزراعي، التي تسببت في 
إغالق وعرقلة السير في الطرق. وتأتي أعمال شفط 
المياه المستمرة لليوم الرابع، بالتعاون بين بلدية 
الصحي،  والصرف  للمياه  العامة  والشركة  أبوسليم 
العمراني«،  التخطيط  مصلحة  »غياب  في  وذلك 
بموقع  البلدية  صفحة  على  منشور  بيان  حسب 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
مصلحة  إدخال  عدم  من  البلدية  واشتكت 
ضمن  الزراعي  الهضبة  »مشروع  التخطيط 
الالزمة  المخططات  وضعها  وعدم  العام  المخطط 
لفتح وتوصيل قنوات لصرف مياه األمطار والصرف 
شرق  مياه  شركة  بجهود  منوهة  الصحي«، 

طرابلس، وشركة الخدمات العامة.

املنتجات الصوفية في ليبيا.. صناعة عريقة تواجه عديد التحديات
مراقبة  معامل  بفضل  عالمية  وبمواصفات 

بالمصنع. المجهز  الجودة 
• ماذا عن مراحل اإلنتاج؟

صالة  منها:  مراحل  بعدة  اإلنتاج  عملية  تمر 
المزارعين  من  الخام  الصوف  استالم  فبعد  الفرز، 
ونوعيات  ألوان  بعدة  مخلوطًا  يكون  والمربين 
أسود،  وصوف  أبيض،  صوف  فرزها؛  يتم  مختلفة 
في  الصوف  كبس  يتم  الفرز  وبعد  أحمر،  وصوف 
استخدامه  ويتم  350 كغم  وزن  ذات  باالت  شكل 
غسل  مرحلة  تأتي  ذلك  بعد  اإلنتاج.  مراحل  في 
التنظيف  يتم  حيث  التقنيات،  بأحدث  الصوف 
وسحب األتربة والشوائب عن طريق مواد التنظيف 
تسوس  تمنع  مواد  وإضافة  الكيميائية  والمواد 
االنتهاء  وبعد  معينة  حرارة  درجات  تحت  الصوف 
الصباغة  مرحلة  إلى  الصوف  يدخل  التنظيف  من 

بعدة ألوان مختلفة.
وبعد الصباغة تأتي مرحلة الكرد والغزل، التي 
ليتم  غزل  هيئة  على  الخام  الصوف  فيها  يهيأ 

استخدامها في المنتجات مثل السجاد والتريكو .
• هل شاركتم في معارض خارج األراضي الليبية؟

إنتاج  بها  يتصف  التي  العالية  للجودة  نظرًا 
فقد  المنسوج،  السجاد  في  خصوصًا  الشركة 
في  اإلنتاج  هذا  ترويج  على  الشركة  إدارة  عملت 
السوق العالمية خالل المشاركة في عدد كبير من 
السجاد،  عرض  في  المختصة  العالمية  المعارض 
ألمانيا  في  تنظيمه  تم  ما  المعارض  تلك  ومن 

وتركيا والسنغال وغيرها.
• إلى أي جهة يتبع المصنع حاليًا؟

الرئاسي  المجلس  أصدر  مضنية،  جهود  بعد 
المصنع  بضم  قرارًا  الوطني  الوفاق  لحكومة 
إلى  وأيلولته  الليبية  الدولة  مظلة  إلى  وإعادته 
صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي تحت اسم 
ليفتح  وليد«،  بني  الصوفية  الصناعات  »شركة 
الباب واسعًا للنهوض واالنطالق نحو آفاق التطور 
لتطوير  الموضوعة  الطموحة  الخطط  وتنفيذ 
يلبي  بما  والمنسوج،  السجاد  خاصة  منتجاته 
التصدير  على  القدرة  مع  المحلية  السوق  حاجة 
اإلنماء  شركة  تبقى  بأن  ونعدكم  الخارج.  إلى 
مجال  في  رائدة  وليد  ببني  الصوفية  للصناعات 
ومنطقة  أفريقيا  وشمال  ليبيا  في  السجاد  صناعة 
خالل  من  األفريقية  واألسواق  األوسط  الشرق 
والتطوير لالستمرار  البحث  تركيزها على أساليب 
والجودة  بالحداثة  تتميز  منتجات  تقديم  في 

واإلتقان لترضي زبائنها أينما وُجدوا.

الحرب  التي أوجدتها  رغم قلة اإلمكانات، واألعباء 
في ليبيا، ال تزال صناعة الصوف في البالد، تكافح 
من أجل البقاء، حيث تعد تلك الصناعة بما تنتجه 
صناعات  من  واحدة  صوفية،  ومنتجات  سجاد  من 
قديمة حافظ عليها الليبيون، وتحديدًا في مدينة 
بني وليد التي تحتضن مجمع الصناعات الصوفية 
اإلنماء  »شركة  اسم  اليوم  يحمل  صار  الذي 

للصناعات الصوفية«.
ليبيا،  عموم  بإنتاجها  تستهدف  التي  الشركة 
في  صامدة  تزال  ال  الخارجية،  األسواق  وحتى  بل 
رئيس  يقول  كما  والعقبات،  التحديات  عديد  وجه 
مجلس إدارتها الناجح الحضيري، في الحوار التالي 

مع جريدة »الوسط«..
• متى تأسس المصنع؟

مساحة  على  1979م  سنة  المصنع  تأسس 
دينار  مليون   40 بلغت  وبتكلفة  11 هكتارًا،  تبلغ 
عدد  ذلك  بعد  له  وُأضيف  الوقت،  ذلك  في  ليبي 
 47 إلى  مساحته  وازدادت  األخرى  المساحات  من 
هكتارًا، ودخل اإلنتاج سنة 1983م ليقدم الفرش 

األرضي بجميع أنواعه وأشكاله.
• كم عدد خطوط اإلنتاج بالمصنع؟

رئيسية  إنتاجية  خطوط  ثالثة  المصنع  يضم 
السجاد  وخط  العجمي،  السجاد  خط  وهي: 
إلى  إضافة  اللباد،  السجاد  وخط  الموكيت، 
الالصقة  المادة  خلط  وحدة  هما  ثانويين  خطين 
الكرتون  أنابيب  إنتاج  اإلنتاج، ووحدة  الداخلة في 

المستعملة في تغليف لفات السجاد.
وهناك عدد من األقسام مثل قسم الفرز وقسم 
الغسيل وقسم الغزل وقسم الصباغة ووحدة طباعة 
المرافق  ووحدة  النهائي  التجهيز  وقسم  السجاد 
ومحطة  والترطيب  والتكييف  اإلنتاجية  والخدمات 
ومعالجة  تنقية  ووحدة  التصنيع  مخلفات  معالجة 
الصيانة  وورش  المركزية  للصيانة  وورشة  المياه 
ومستخدمي  لموظفي  سكني  ومجمع  الكهربائية 
فيزيائي  وآخر  كيميائي  ومعمل  األجانب  الشركة 
ووحدة إدارية متكاملة، حيث تم ربط جميع أقسام 
من  كبير  بعدد  مزودة  بشبكة  الشركة  ووحدات 
المالية  اإلدارات  جميع  تضم  الحاسوب  أجهزة 

والفنية واإلدارية والمخازن وغيرها.
• ما األهداف التي يضعها المصنع في أولوياته؟

تسعى إدارة المصنع إلى تحقيق االكتفاء الذاتي 

الوسط - الصغير الحداد

● أحد العاملين خالل إحدى مراحل صناعة السجاد. ● تمتاز المنتجات الصوفية الليبية بالجودة العالية.

رئيس مجلس إدارة شركة اإلنماء 
للصناعات الصوفية: نستهدف بمنتجاتنا 

السوق المحلية وكذلك األسواق الخارجية

الشركة تعتبر أحد روافد االقتصاد الليبي 
الوطني التي ساهمت والتزال في توفير 

فرص عمل للكثير من المواطنين

واالستغناء  والقومي،  المحلي  المستويين  على 
الملبوسات  صناعة  مجال  في  االستيراد  عن 
الثروة  واستغالل  عامة،  بصفة  والمنسوجات 
المحلية من الصوف الليبي الخام، وكذلك العوادم 
والمنسوجات  الملبوسات  صناعة  عن  الناتجة 
الفرد  معيشة  مستوى  ورفع  والخيوط،  الصوفية 
المواطن  وتدريب  وليد،  بني  بمنطقة  واألسرة 
الغزل  صناعة  مجال  في  تقنية  أحدث  على  الليبي 
إلى  إضافة  جيدة،  صناعية  كوادر  وخلق  والنسيج 
توفير بعض المستلزمات للتشاركيات والصناعات 

التقليدية.
• هل المنتجات تغطي حاجة السوق؟

إلى  الصوفية  للصناعات  اإلنماء  شركة  تطمح 
والفرش  السجاد  الليبية من  السوق  حاجة  تغطية 

المواطن  حاجة  وإشباع  أنواعه  بكافة  األرضي 
الجودة  الليبي من خالل تقديم منتجات غاية في 
والتراث  والتاريخ  األصالة  فيها  تندمج  والفخامة 
خالل  من  بالحداثة  تتميز  كما  الجميل،  الليبي 
المتبعة  العالمية  المواصفات  أحدث  تطبيق 

بالراحة  الشعور  لهم  يوفر  مما  المجال،  هذا  في 
والجمال والمكانة المتميزة في المجتمع خصوصًا 
وألوانه  يتميز دائمًا بفخامته  وليد  أن سجاد بني 
المستمدة  وجاذبيته  الراقية  وتصميماته  الزاهية 

من التراث األصيل.

• هل وفرتم فرص عمل للشباب؟
الليبي  االقتصاد  روافد  أحد  تعتبر  الشركة 
فرص  توفير  في  والتزال  ساهمت  التي  الوطني 
منطقة  في  والمواطنين  الشباب  من  للكثير  عمل 
وتوظف  لها،  المجاورة  المناطق  وباقي  وليد  بني 

حاليًا ما ال يقل عن 150 عاماًل وعاملة.
• حدثنا عن الطاقة اإلنتاجية للمصنع؟

للوردية  القصوى  اإلنتاجية  الطاقة  تبلغ 
مربع  متر  ألف   284 المنسوج  للسجاد  الواحدة 
متر  ألف   620 المنسوج  غير  والسجاد  سنويًا، 
مربع  متر  مليوني  اللباد  والسجاد  سنويًا، 
سنويًا، إضافة إلى بعض المنتجات الثانوية مثل 
واألصواف  الكرتون  وأنابيب  الالصقة  المواد 
عالية  بكفاءة  إنتاجها  يتم  التي  المصنعة  نصف 

● الناجح الحضيري

»اإلنماء« تأسست بـ 40 مليون دينار وتضم 3 خطوط إنتاج
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إشارة البدء في االنتقال السلس للسلطة األميركية

بايدن يحصل على الدعم الفدرالي  لتسلم الرئاسة بعد موافقة ترامب.. ويعلن أعضاء اإلدارة الجديدة

بهزيمته  له  مباشر  غير  إقرار  أول  في 
الرئيس  أعطى  الرئاسية،  االنتخابات  في 
ترامب،  دونالد  واليته  المنتهية  األميركي 
فريق  لحصول  األخضر  الضوء  اإلثنين، 
الدعم  على  بايدن  جو  المنتخب  الرئيس 
الفدرالي الالزم للبدء بعملية نقل السلطة، 
إدارته  أعضاء  بتسمية  األخير  بدأ  فيما 

الجديدة.
منذ  الرافض  موقفه  عن  تخليه  ورغم 
أسبوعين لإلفراج عن الدعم، في خطوة غير 
مسبوقة في التاريخ األميركي، فإن الرئيس 
بفوز  مباشرة  بعد  يعترف  لم  الجمهوري 

الديمقراطيين.
وتوعد في تغريدة بمواصلة »المعركة«، 
القضائية  الشكاوى  بتقديم  يستمر  فيما 
التي  االنتخابات  في  تزوير  حصول  إلثبات 
جدوى.  دون  لكن  نوفمبر،   3 في  عقدت 
وكتب ترامب: »أعتقد أننا سننتصر«، لكنه 
أوصي  بلدنا،  مصلحة  أجل  »من  إنه  قال 
السلطة  نقل  المكلفة  الحكومية  الوكالة 
يتعلق  ما  في  به  القيام  يجب  بما  بالقيام 
من  طلبت  وقد  األولية،  بالبروتوكوالت 
وسارع  نفسه«.  الشيء  يفعل  أن  فريقي 
الخطوة  بهذه  الترحيب  إلى  بايدن  فريق 
وسلمي  سلس  »انتقال  لحصول  الضرورية 

للسلطة«.
البيت  لدخول  الديمقراطي  ويستعد 
من  عديد  مع  يناير   20 في  األبيض 
أوباما،  إدارة  في  عملت  التي  الشخصيات 
وزير  سيكون  الذي  بيلنكن،  أنتوني  مثل 
التي  يلين  وجانيت  المقبل،  الخارجية 

ستتولى وزارة الخزانة.
سيعود وزير الخارجية األسبق جون كيري 
»76 عاما« أيضا إلى البيت األبيض بصفة 
المناخ، في  للرئيس لشؤون  مبعوث خاص 
مؤشر على األهمية التي يوليها بايدن لهذا 

الملف.

جمهورية موز
بأن  شك  من  هناك  يعد  ولم 
الـ46  الرئيس  سيصبح  الديمقراطي 
الرئيس  إنكار  لكن  المتحدة،  للواليات 
الرئيس  يحرم  لذلك  واليته  المنتهية 
معلومات  إلى  الوصول  من  المنتخب 
مصنفة سرية في المجال األمني، ال سيما 
باألمن  متعلقة  الحساسية  مسائل شديدة 

القومي.
اآلن  حتى  الشروع  من  يتمكن  لم  وهو 
بالتنسيق مع فريق ترامب حول إدارة أزمة 
إلى وفاة أكثر من  التي أدت  »كوفيد19-« 

257 ألف شخص في الواليات المتحدة.
أيضا  الجمهوري  الرئيس  عزلة  وازدادت 
في  »القتال«  إلى  الجمهوريين  دعا  حين 
القضاء، حيث وصفت شخصيات كبيرة في 
»عار  بأنها  ترامب  محامي  تصرفات  حزبه 

وطني« وأشبه بأداء »جمهورية موز«.
بورصة طوكيو  الثالثاء  وارتفعت صباح 
الضوء  الجمهوري  الملياردير  إعطاء  بعد 

السلطة. انتقال  عملية  لبدء  األخضر 

شعور من الراحة
قال بايدن اإلثنين بينما أعلن عن كبرى 
جاهز  فريق  إلى  بحاجة  »أنا  إدارته:  أسماء 
أشخاص  من  مكون  األول«،  اليوم  منذ 
»ذوي خبرة ويجيدون التعامل مع األزمات«.
78 عاما والمخضرم  البالغ  بايدن  ويريد 
أيضا  األميركية  السياسية  الساحة  في 
األميركيين،  »تشبه«  حكومة  تشكيل 

بإعطائه مساحة أكبر للنساء واألقليات.
ينوي أيضا، حسب مصدر مقرب من محيطه، 
تسمية الرئيسة السابقة للبنك المركزي جانيت 
يلين »74 عاما« وزيرة للخزانة، وهو منصب لم 

يتوله حتى اآلن سوى رجال.
الداخلي،  األمن  وزارة  رأس  وعلى 
األصل  إسباني  األولى  للمرة  بايدن  سمى 
المولود  عاما«   60« مايوركاس  أليخاندرو 
على  خصوصا  سيشرف  الذي  هافانا،  في 

قضايا الهجرة.
أفريقي  أصل  من  األميركية  وستكون 
التي  عاما«،   68« غرينفيلد  توماس  ليندا 
الخارجية  وزير  مساعدة  منصب  شغلت 
لشؤون أفريقيا، سفيرة لدى األمم المتحدة.
لوزارة  منه  المقربين  أحد  بايدن  اختار 
عاما«   58« بلينكن  أنتوني  وهو  الخارجية، 

مجال  في  الرئيسيين  مستشاريه  أحد 
الثاني  المسؤول  وكان  الخارجية،  السياسة 
عهد  في  األميركية  الخارجية  وزارة  في 

الرئيس السابق باراك أوباما.
على  الشيوخ  مجلس  صادق  حال  وفي 
النووي  الملف  يكون  أن  يفترض  تعيينه، 

اإليراني أحد أولويات بلينكن الرئيسية.
حلفاء  فإن  أوباما،  باراك  إلى  بالنسبة 
خالل  تضرروا  الذين  المتحدة،  الواليات 
السنوات األربع الماضية، »سينتابهم شعور 
توني«  مثل  أشخاص  لوصول  الراحة  من 

بلينكن إلى السلطة.
سيكون جون كيري بدوره مكلفا بإعادة 
الواليات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ 
 ،2015 العام  في  عليه  التفاوض  تم  الذي 
ترامب. وتعهد  وانسحب منه الحقا دونالد 
كتهديد  المناخية  األزمة  »مع  بالتعامل 

طارئ لألمن القومي«.
أفريل هاينز  تعيين  أيضا  بايدن  ويعتزم 
الوطنية  لالستخبارات  مديرة  عاما«   51«
المنصب،  هذا  تتولى  امرأة  أول  لتكون 
مستشارا  عاما«   43« سوليفان  وجايك 

لألمن القومي.
وألقى جو بايدن ونائبته كاماال هاريس 
الثالثاء،  رسميا،  التسميات  إلعالن  خطابا 
وحصل  ديالوير.  في  ويلمينغتون  في 
الديمقراطي على 80 مليون صوت، مقابل 
نتيجة  يحدد  ما  لكن  لترامب،  مليونا   74
الهيئة  نظام  هو  األميركية  االنتخابات 
كل  عن  اختيارهم  يجري  الذين  الناخبة 

والية.
مارسها  التي  الضغوطات  ورغم 
على  األخيرة  األيام  في  الجمهوري  الحزب 
على  لجنة  صادقت  المحليين،  المسؤولين 
مشيغين  والية  في  اإلثنين  بايدن  فوز 

الرئيسية.
الشرخ  ازداد  الجمهوري،  الحزب  وفي 
والية  حاكم  قال  بعدما  األسبوع  نهاية  في 
الذي  كريستي،  السابق كريس  نيوجيرسي 
الفترة  خالل  مستشارا   2016 في  عمل 
سي«  بي  »إيه  لشبكة  لترامب،  االنتقالية 
قدمها  التي  القانونية  الطعون  سلسلة  إن 
الرئيس تشكل »إحراجا وطنيا«، وإن الوقت 
العامة  الخدمات  إدارة  تصرف  كي  حان 
انتقال  عملية  إلنجاز  المخصص  التمويل 

السلطة.
بنسلفانيا  في  القضائي  القرار  ودفع 
باتريك  الوالية  عن  الجمهوري  السيناتور 
وقال  بايدن.  جو  بفوز  اإلقرار  إلى  تومي 
السبل  كل  »استنفدوا  ترامب  محامي  إن 
القضائية للطعن بالنتائج« في هذه الوالية. 
بورتمان  روب  الجمهوري  السيناتور  وقال 
لكل  إليجاد حل سريع  حان  قد  »الوقت  إن 

المسائل العالقة والمضي قدما«.
»ذي  جريدة  في  له  مقال  في  وجاء 
عملية  »ال  األميركية:  انكوايرر« 
ديمقراطيتنا  في  قدسية  أكثر  دستورية 
بعد  للسلطة  المنظم  االنتقال  من 
اعتبر  كذلك  الرئاسية«.  االنتخابات 
مجموعة  يرأس  الذي  شوارتزمان  ستيفن 
أن  الخاصة  االستثمارية  »بالكستون« 

البالد يجب أن تمضي قدما.

●  جرعات من لقاح كوفيد- 19 وحقن مع شعار جامعة أوكسفورد وشركة »أسترازينيكا« لألدوية

●  وزير الخارجية االميركي مايك بومبيو خالل لقاء مع مسؤول في حركة طالبان في الدوحة 

قبيل بدء االنسحاب من أفغانستان

بومبيو يضغط على »طالبان« 
وكابل لتسريع محادثات السالم

يستعد الرئيس الديمقراطي لدخول 
البيت األبيض في 20 يناير

مع عديد الشخصيات

دونالد ترامب
لم يعترف مباشرة بفوز 

الديمقراطيين

الواليات المتحدة  تبدأ التلقيح منتصف ديسمبر

ثالثة لقاحات تمنح سكان العالم قبلة الحياة.. وتعضد فرص التغلب على الوباء القاتل

مع  غرامة  بموجب  الداخلية  الخاصة  التجمعات  كل  حظرت  كذلك، 
الطلبات  بيع  للمطاعم  يمكن  لكن  األساسية،  غير  المؤسسات  إغالق 
القداديس  وستقتصر  فقط.  المنازل  إلى  الطعام  وتوصيل  الخارجية 
المدارس ستبقى  الزفاف على عشرة أشخاص. لكن  والجنازات وحفالت 

مفتوحة.
التدابير  تلك  اتخاذ  فورد  دوغ  أونتاريو  مقاطعة  وزراء  رئيس  وبرر 
المجازفة برؤية مستشفياتنا  الوضع خطير جدًا مضيفًا: »ال يمكننا  بأن 

مثقلة«.
حض  حيث  كندا،  في  شخص  ألف   11 من  أكثر  بحياة  الوباء  وأودى 
مع  االلتقاء  »عدم  على  الجمعة  مواطنيه  ترودو  جاستن  الوزراء  رئيس 

في  والبقاء  بعد  عن  والعمل  الميالد  بأعياد  االحتفال  وعدم  األصدقاء 
المنزل قدر اإلمكان«.

التلقيح  عمليات  بدء  في  السلطات  تأمل  المتحدة،  الواليات  وفي 
الربيع. أجل تحقيق مناعة جماعية في  منتصف ديسمبر، من 

األميركية  الحكومة  في  التلقيح  جهود  المكلف  المسؤول  وقال 
تقضي  خطتنا  »إن  األحد،  إن«،  إن  »سي  لشبكة  السالوي  منصف 
24 ساعة  في غضون  التلقيح  مواقع  إلى  اللقاحات  إرسال  بالتمكن من 
من موعد موافقة« إدارة الغذاء والدواء األميركية عليها. وأضاف: »لذا 
11 أو  أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها، أي في 

ديسمبر«.  12

»المناعة  المتحدة مرحلة  الواليات  ببلوغ  أمله  المسؤول عن  وأعرب 
التلقيح  عملية  إطالق  بعد  مايو  بحلول  الفيروس  ضد  الجماعية« 
20 مليون شخص معرض  الهائلة. وتخطط الحكومة األميركية لتلقيح 

30 مليونًا شهريًا. 25 إلى  للخطر في ديسمبر، تليها حمالت تطال 
وتسجل الواليات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم بفيروس 
بشكل  الوباء  فيها  ويتفشى  وفاة،  ألف   257 بلغ  المستجد«،  »كورونا 
بلغ  الذي  اليومية  بأعداد اإلصابات  ارتفاع كبير  السيطرة مع  خارج عن 
إصابة، بحسب  مليون   12 عتبة  بذلك  لتتخطى  ألفًا،   160 وحده  األحد 

هوبكنز«. »جونز  جامعة 
في  شخص  ملين   1.388.590 عن  يقل  ال  ما  بحياة  الوباء  وأودى 
الصين  في  العالمية  الصحة  منظمة  مكتب  أعلن  أن  منذ  العالم،  أنحاء 
»فرانس  وكالة  أعدته  لتقرير  وفقًا  ديسمبر،  أواخر  في  المرض  ظهور 

برس«، اإلثنين، استنادًا إلى مصادر رسمية.
وتم تسجيل أكثر من 58.647.610 مليون إصابة منذ بداية الوباء، 

37.298.300 مليون حالة. شفي منها ما ال يقل عن 

كتالونيا التدابير في  رفع 
السكان  على  ُفرضت  أخرى  وقيود  العزل  تدابير  بدأت  أوروبا،  وفي 

الوباء، بإعطاء ثمارها. الثانية من  في عديد الدول لمواجهة الموجة 
في إسبانيا، تم تسجيل 400 إصابة بـ»كوفيد - 19« لكل 100 ألف 
نسمة في المتوسط منذ 14 يومًا في مقابل 530 إصابة بداية الشهر، 

على ما قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
فتح  السينما  ودور  والمطاعم  الحانات  أعادت  كتالونيا،  منطقة  وفي 

محدودة. استيعابية  بقدرة  اإلثنين  أبوابها 
رامبالس  شارع  قرب  الحانات  مالكي  أحد  فايديبيريس،  أندرو  وقال 
الخروج.  يريد  والجميع  لطيف  الطقس  يوم خاص.  هو  »اليوم  الشهير، 

اليقين«. لكننا سنرى كيف ستسير األمور، هناك حالة من عدم 
مساء  جونسون  بوريس  الوزراء  رئيس  سيقدم  بريطانيا،  وفي 
في  إنجلترا  في  اإلغالق  تدابير  بدل  محلية  قيود  لفرض  خطة  اإلثنين 

الشاملة. الفحوص  إلى نشر  أوائل ديسمبر وستستند 
في   »19  - »كوفيد  وباء  إصابه  أوروبي  بلد  أول  ايطاليا،  وتجاوزت 
الربيع الفائت، اإلثنين عتبة خمسين ألف وفاة بالفيروس، وفق حصيلة 

الصحية. السلطات 
الـ24  الساعات  في  إضافية  وفاة   630 اإلثنين  إيطاليا  وأحصت 
لألفراد  اإلجمالي  العدد  و453  ألفًا  خمسين  إلى  يرفع  ما  األخيرة، 
من  أكثر  أصل  من  سبتمبر،  من  األول  منذ  ألفًا   15 منهم  المتوفين، 

1.4 مليون إصابة.
وبلغ  مارس   27 في  سجل  واحد  يوم  في  لإلصابات  األكبر  والعدد 

969 تزامنًا مع إغالق شامل في البالد.
والمطاعم  المقاهي  ستغلق  أنها  لوكسمبورغ  أعلنت  جهتها،  من 
فيروس  تفشي  لوقف  ديسمبر   15 حتى  الرياضة  وقاعات  السينما  ودور 

المستجد«. »كورونا 

عواصم العالم ــ وكاالت

أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  بدء  قبيل 
سياسي  اختراق  أي  واشنطن  تعلن  أن  ودون 
وحركة  األفغانية  الحكومة  بين  المفاوضات  في 
مايك  األميركي  الخارجية  وزير  دعا  »طالبان«، 
حركة  مفاوضي  الجاري،  األسبوع  مطلع  بومبيو، 
مفاوضات  تسريع  إلى  األفغانية  والحكومة  طالبان 

السالم.
ثمانية  قتل  الدوحة،  لقاءات  من  ساعات  وقبل 
أشخاص على األقل وأصيب 31 بجروح في العاصمة 
هجمات  سلسلة  هزتها  التي  كابل،  األفغانية 
األفغانية  الحكومة  في  مسؤولون  حمل  صاروخية، 
»داعش«  تنظيم  لكن  مسؤوليتها،  »طالبان« 
تلك  بعض  سقط  وقد  تبناها.  من  هو  المتطرف 
تضم  التي  الخضراء  المنطقة  قرب  الصواريخ 

سفارات ومقار شركات دولية.
الحكومة  وفد  منفصل  بشكل  بومبيو  والتقى 
في  لـ»طالبان«  التابع  التفاوض  وفريق  األفغانية 
مع  لقاؤه  واستمر  القطرية،  بالعاصمة  فخم  فندق 
أثناء  بومبيو  وقال  ساعة.  من  أكثر  المتمردين 
لسماع  للغاية  مهتم  إنه  الحكومة  وفد  لقائه 
التوصل  احتماالت  زيادة  كيفية  حول  أفكاركم 

موفقة. نتيجة  إلى 
إثر  بيان  في  األميركية  الخارجية  وزارة  وقالت 
إلى  دعا  بومبيو  إن  المتمردين،  مع  المحادثات 
المناقشات  تسريع  على  وحض  للعنف  كبير  خفض 
وشامل  دائم  ووقف  سياسية،  طريق  خريطة  حول 

النار. إلطالق 
السعودية،  في  األحد  جولته  بومبيو  ويختتم 
األمير  العهد  ولي  يلتقي  أن  المقرر  من  حيث 
للرئيس  المقرب  الحليف  سلمان،  بن  محمد 

ترامب. دونالد  واليته  المنتهية  األميركي 
بين  المحادثات  في  انفراج  أي  يعلن  ولم 
بومبيو،  قبل مغادرة  األفغانية  والحكومة  »طالبان« 
الذي توجه إلى أبوظبي قبل الرياض في ختام جولة 

أوروبية شرق أوسطية استمرت قرابة عشرة أيام.
األعلى  المجلس  رئيس  عبداهلل،  عبداهلل  وقال 
الحكومة  إن  أفغانستان،  في  الوطنية  للمصالحة 
في  الجمود  كسر  من  جدا«  »قريبان  و»طالبان« 

سبتمبر. منذ  المستمرة  المحادثات 
جدا  قريبون  »نحن  لتركيا:  زيارة  خالل  وأضاف 

إلى  ونصل  المرحلة  هذه  في  ننجح  أن  ونأمل 
القضايا الجوهرية«، بما في ذلك األمن.

وكانت وزارة الدفاع األميركية »البنتاغون« أعلنت 
من  إضافي  أميركي  جندي  ألفي  نحو  سحب  الثالثاء 
أفغانستان بحلول 15 يناير، أي قبل خمسة أيام من 

بايدن. جو  المنتخب  الرئيس  تنصيب 
وضع  الذي  الزمني  البرنامج  بذلك  سرعت  وقد 
بين  الماضي  فبراير  في  الموقع  االتفاق  بموجب 
كامل  انسحاب  على  وينص  و»طالبان«،  واشنطن 
سيصبح  وبذلك   .2021 منتصف  بحلول  للقوات 
 2500 البلد  هذا  في  األميركية  القوات  عديد 

عسكري.
الواليات  »لحروب  حد  بوضع  ترامب  ووعد 
في  بما  الخارج،  في  لها«  نهاية  ال  التي  المتحدة 
في  األطول  وهو  أفغانستان  في  التدخل  ذلك 
 11 اعتداءات  بعد  وبدأ  المتحدة،  الواليات  تاريخ 
األوروبيين،  واشنطن  حلفاء  لكن   ،2001 سبتمبر 
وكذلك بعض الجمهوريين، أبدوا قلقهم حيال هذا 

الذي يعتبره كثيرون سابقا ألوانه. االنسحاب 
في  الحرب  إنهاء  في  أيضا  بايدن  ويرغب 
التي  جدا  القليلة  القضايا  من  وهي  أفغانستان، 

ترامب بشأنها. يبدو متفقا مع 
توصال  التفاوضيين  الجانبين  إن  مصادر  وقالت 
في  تتمثل  التي  القضايا،  بعض  حول  اتفاق  إلى 
المتحدة  الواليات  بين  سالم  اتفاق  تنفيذ  كيفية 
الدوحة  في  السالم  محادثات  وبدأت  و»طالبان«. 
فبراير  في  اتفاقا  وواشنطن  »طالبان«  توقيع  بعد 
ضمانات  مقابل  في  األجنبية  القوات  جميع  لسحب 

أمنية.
أعمال  تتصاعد  المحادثات،  من  الرغم  وعلى 
»طالبان«  زادت  حيث  أفغانستان،  أنحاء  في  العنف 

األفغانية. األمن  اليومية ضد قوات  هجماتها 
جراء   2001 منذ  أميركي  جندي   2400 وسقط 
المتحدة  الواليات  كلف  الذي  أفغانستان،  في  النزاع 

أكثر من ألف مليار دوالر.
وقبل إعالن تنظيم »داعش« تبنيه هجوم السبت 
الداخلية طارق  وزارة  باسم  الناطق  كابل، حمل  في 
أن  إلى  مشيرا  المسؤولية،  طالبان  حركة  عريان 
استنادا  وقال  صاروخا.   23 أطلقوا  »اإلرهابيين« 
أشخاص  ثمانية  استشهد  األولية،  المعلومات  إلى 
النهائية  الحصيلة  أن  إلى  آخرون، الفتا   31 وأصيب 

تتغير. قد 

واشنطن - وكاالت

كابل - وكاالت

19« بشكل حاد في عديد البلدان، يكمن  مع تفشي وباء »كوفيد - 
أمل البشرية أكثر من أي وقت مضى في تطوير لقاحات، ومن المتوقع 

أولها في غضون أسابيع قليلة. ظهور 
البريطانية  »أسترازينيكا«  شركة  بإعالن  األمل  هذا  وتعزز 
 70 بنسبة  فعااًل  لقاحًا  طورت  أنها  »أكسفورد«،  جامعة  مع  بالتعاون 
التجارب  لنتائج  وفقًا  الحاالت،  بعض  في   %  90 وحتى  المتوسط  في   %

والبرازيل. المتحدة  المملكة  ُأجريت في  التي  السريرية 
اللقاح  يبقى هذا  الراهن،  الوقت  70 % في  يبلغ معدلها  ومع فعالية 
تتجاوز  اللذين  و»موديرنا«  »فايزر/بايونتيك«  لقاحي  من  إقناعًا  أقل 
من  أكثر  تقليدية  تقنية  يستخدم  أنه  إال   .%  90 نسبة  فعاليتهما 
إذ  للتخزين،  سهولة  وأكثر  كلفة  أقل  يجعله  ما  المنافسين،  اللقاحين 

أنه ال يحتاج إلى الحفظ على درجة حرارة منخفضة.

ومتوافر متاح 
إلى  النتائج  هذه  بسرعة  ستقدم  أنها  إلى  البريطانية  الشركة  وتشير 

أولية. الحصول على موافقة  السلطات بهدف 
لـ»أسترزينيكا«، باسكال سوريو قوله  العام  المدير  البيان عن  ونقل 
ومتوافرًا  »متاحًا  اللقاح  سيكون  بسيطة«،  توريد  »سلسلة  بفضل  إنه 
في  بسرعة  تتقدم  إنها  المجموعة  وتقول  العالم«.  أنحاء  كل  في 
العام  في  متوافرة  ستكون  جرعة،  مليارات  لثالثة  المرتقب  التصنيع 

.2021
لكن سوريو حذر من أنه »حتى إذا جمعت قدرات »فايزر« و»موديرنا« 
وقدراتنا، فلن تكون هناك لقاحات كافية للعالم«. وأضاف: »نحتاج إلى 
الوباء« رافضًا أن »تتنافس«  اللقاحات لوقف هذا  أكبر عدد ممكن من 

الشركات.
مثل  السكان  من  األساسية  للفئات  التلقيح  عملية  تبدأ  أن  ويفترض 
بالوباء،  اإلصابة  لخطر  عرضة  األكثر  واألشخاص  الصحيين  العاملين 
 2021 العام  أوائل  في  ثم  المتحدة  الواليات  في  ديسمبر  منتصف  في 
اللقاحات  ومزيد  اللقاحات  هذه  عدد  في  مطردة  زيادة  مع  أوروبا،  في 

من مختبرات أخرى ستكون جاهزة ومعتمدة.
 11 دخل  العالم،  حول  التطوير  قيد  مرشحًا  لقاحًا   48 بين  ومن 
الثالثة من االختبار، وهي األخيرة قبل موافقة السلطات  المرحلة  لقاحًا 

العالمية. الصحة  لمنظمة  وفقًا  الصحية، 

التقييدية اإلجراءات 
في غضون ذلك، تعد اإلجراءات التقييدية االجتماعية األسلحة الوحيدة 
العالم،  أجزاء عدة من  التفشي بسرعة في  الذي يستمر في  الوباء  ضد 
في  مدينة  أكبر  تورونتو،  فرضت  فقد  المتحدة.  الواليات  في  خصوصًا 

28 يومًا على األقل. كندا اإلثنين تدابير حجر لمدة 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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●  الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن
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لقاء محمد بن سلمان ونتانياهو.. بني نفي سعودي وتأكيد إعالمي إسرائيلي
إسرائيلية  إعالم  وسائل  بثتها  تقارير  أثارت 
محمد  السعودي  العهد  ولي  جمع  لقاء  حول 
بن سلمان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتانياهو في المملكة، ردود فعل مختلفة حول 
التي بدأت  العبرية،  الدولة  التطبيع مع  مسألة 
السودان  ثم  البحرين  تلتها  اإلمارات  بدولة 
تطبيع  اتفاق  وقعت  التي  الدول  آخر  تعد  التي 

العالقات مع الحكومة اإلسرائيلية.
فيصل  األمير  السعودي،  الخارجية  وزير  لكن 
بن فرحان، سرعان ما نفى صحة هذه التقارير 

اإلعالمية اإلسرائيلية
تقارير  »تابعت  تغريدة:  في  الوزير  وكتب 
ولي  سمو  بين  مزعوم  اجتماع  حول  صحفية 
الزيارة  خالل  إسرائيليين  ومسؤولين  العهد 
األخيرة التي قام بها )وزير الخارجية األميركي 
االجتماع.  هذا  مثل  يحدث  لم  بومبيو.  مايك( 
كانوا  الحاضرون  الوحيدون  المسؤولون 

أميركيين وسعوديين«.
في  التكهنات  اإلسرائيلية  التقارير  وتغذي 
على  السعودية  المملكة  إقدام  احتمال  شأن 
العبرية على خطى  الدولة  مع  تطبيع عالقاتها 
والبحرين  المتحدة  العربية  اإلمارات  دول 

السابق  اإلسرائيلي  السفير  لكن  والسودان، 
إعالن  قبيل  قال  أورين،  مايكل  واشنطن  لدى 
نتائج االنتخابات األميركية، إن إدارة بايدن قد 
تعتبر أن »اتفاقات إبراهيم« جزء من »سياسة 

ترامب« وبالتالي لن تكون ذات أولوية.
رئيس  بأن  إسرائيلية  إعالم  وسائل  وأفادت 
وكالة االستخبارات )شاباك( يوسي كوهين رافق 
نيوم في شمال  إلى مدينة  زيارته  في  نتانياهو 
مصدر  أكدها  معلومات  وهي  المملكة،  غرب 

حكومي إسرائيلي لوكالة »فرانس برس«.
اإلذاعة  في  الدبلوماسي  المراسل  وأكد 
األميركي  الخارجية  وزير  أن  العامة اإلسرائيلية 
األسبوع  إسرائيل  زار  الذي  بومبيو  مايك 
الخليج،  إلى  ينتقل  أن  قبل  ليومين  الماضي 

شارك في المحادثات.
عن  اإلسرائيلية  العامة  اإلذاعة  ونقلت 
هوياتهم،  تكشف  لم  رسميين  مسؤولين 
إلى  »توجها  وكوهين  نتانياهو  أن 
في  سلمان  وبن  بومبيو  والتقيا  السعودية 

نيوم«. مدينة 
باراك  البارز،  الدبلوماسي  المراسل  وذكر 
طائرة  استقال  وكوهين  نتانياهو  أن  رافيد، 
أنجيل  أودي  اإلسرائيلي  األعمال  لرجل  تابعة 
تتبع  ببيانات  رافيد  واستعان  نيوم.  إلى 
ما  على  أظهرت  التي  اإلنترنت  عبر  الرحالت 

يبدو مغادرة طائرة، األحد في الساعة الثامنة 
متوجهة  إسرائيل  المحلي،  بالتوقيت  مساًء 
والعودة  األحمر،  البحر  على  نيوم  مدينة  إلى 

إلى إسرائيل بعد خمس ساعات.

تطبيع العالقات
وبرعاية  األخيرة،  األشهر  خالل  نتانياهو  وقع 
العالقات  لتطبيع  تاريخيين  اتفاقين  أميركية، 

مع اإلمارات والبحرين، حليفتي السعودية.

مع  العالقات  تطبيع  اتفاق  اإلمارات  وأعلنت 
أول  لتكون  أغسطس،   13 في  العبرية  الدولة 
مصر  بعد  عربية  دولة  وثالث  خليجية  دولة 
تطبيع  اتفاق  توقع   ،)1994( واألردن   ،)1979(
أعلن  ثم  البحرين.  وتبعتها  إسرائيل.  مع 
مع  العداء«  حالة  »إنهاء  أكتوبر  في  السودان 

الدولة العبرية واالتفاق على تطبيع العالقات.
أن  المستوى  رفيع  إسرائيلي  مسؤول  وأكد 
لها  وفد  أول  اإلثنين،  أرسلت،  العبرية  الدولة 
باتفاقات  الفلسطينيون  وندد  السودان.  إلى 

التطبيع واعتبروها »خيانة«.
وإسرائيليون  أميركيون  مسؤولون  وتحدث 
منذ ذلك الوقت عن وجود دول عربية إضافية 
ما  وهو  إسرائيل،  مع  عالقات  إلقامة  مستعدة 

أكده نتانياهو أواخر أغسطس.
على  شددت  أن  سبق  السعودية  لكن 
الذي  العربية  الدول  جامعة  بموقف  تمسكها 
الفلسطيني   - اإلسرائيلي  النزاع  حل  يشترط 

لعقد سالم مع الدولة العبرية.

مغادرة ترامب البيت األبيض
وُأثيرت تساؤالت حول احتماالت توسيع ما ُأطلق 
عربية  دول  إلى  إبراهيم«  »اتفاقات  اسم  عليه 
أخرى، بعد تنصيب الرئيس األميركي المنتخب 
جو بايدن، خصوصًا في ظل البرودة في العالقات 

التي سادت بين الحزب الديمقراطي خالل فترة 
وجود باراك أوباما الذي ينتمي إليه في السلطة، 
والمآخذ التي يثيرها الديمقراطيين على ملفات 
حقوق اإلنسان في بعض الدول وبينها السعودية.
ومع اقتراب مغادرة ترامب البيت األبيض في 
أن تضغط  إسرائيليون  يتوقع خبراء  يناير،   20
مع  سالم  اتفاق  أجل  من  وبقوة  واشنطن 

السعودية قبل تنصيب بايدن.
ساهم  إليران  المشترك  العداء  أن  شك  وال 
في التقريب بين بعض دول الخليج وإسرائيل. 
بايدن  يعيد  أن  وإسرائيل  عربية  دول  وتخشى 
إحياء االتفاق النووي اإليراني الذي تم توقيعه 
في عهد باراك أوباما، الذي انسحب منه ترامب.
العربية  السالم  مبادرة  التطبيع  تهدد عملية 
التي رعتها السعودية في العام 2002، التي تدعو 
من  االنسحاب  إلى  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة 
األراضي التي احتلتها العام 1967 مقابل السالم 
وتطبيع العالقات مع الدول العربية، ومن المرجح 
أن تنتقد دول عربية أي عمليات تطبيع على غرار 
االتفاق اإلماراتي - اإلسرائيلي الذي وصفه القادة 
الفلسطينيون بأنه »طعنة في الظهر«، وقد تثير 
الخطوة انتقادات من جديد في الشارع العربي بأن 
القوى اإلقليمية تتخلى عن الشعب الفلسطيني 
وقضيته في قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس 

الشرقية.

واشنطن تبقي »كل الخيارات مطروحة«

حوثيو اليمن يصعدون هجماتهم ضد منشآت بترولية بالسعودية
ضد  هجماتها  اليمنية  الحوثي  جماعة  صعدت 
المنشآت السعودية، وهاجمت محطة لتوزيع المنتجات 
على  ردا   ،»2 قدس  نوع  مجنح  »بصاروخ  البترولية 
الحكومة  لقوات  الداعم  السعودي  الدور  وصفته  ما 

المعترف بها دوليا.
اإلثنين،  األميركي،  القومي  األمن  مستشار  وأعلن 
مفتوحة«  الخيارات  كل  »تبقي  المتحدة  الواليات  أن 
في ما يتعلق بالمتمردين الحوثيين في اليمن، وسط 
المنتهية واليته  تقارير تفيد بأن إدارة دونالد ترامب 

قد تصنف الجماعة »إرهابية«.
انتقد  للفلبين،  زيارة  خالل  للصحفيين  حديث  وفي 
في  االنخراط  في  لفشلهم  الحوثيين  أوبراين  روبرت 
والحوثيون  الصراع.  إلنهاء  نية«  بحسن  »عملية سالم 
محور نشاط دبلوماسي كبير، فيما تدخل إدارة ترامب 
محور  طهران  اللدود  خصمها  عزل  من  جعلت  التي 

سياستها اإلقليمية، أسابيعها األخيرة.
الواليات  كانت  إذا  ردا على سؤال عما  أوبراين  وقال 
إن  إرهابية«،  »منظمة  الحوثيين  ستصنف  المتحدة 
»نحن  وأوضح:  كثب«.  »من  الوضع  تراقب  واشنطن 
ندرس بشكل دائم ما إذا كان علينا أن نصنف جماعة ما 
إرهابية وكيف يجب أن نفعل ذلك«. وتابع: »ما زال ترامب 
رئيسا للواليات المتحدة وسيبقى كذلك خالل الخمسين 
بالتأكيد على جدول  األمر  المقبلة، وسيكون هذا  يوما 

األعمال وسيتعين علينا أن نرى كيف سيتم ذلك«.
ولفت إلى أنه »في الوقت الحاضر نحض الحوثيين 
مهاجمة  عن  والتوقف  اإليرانيين  من  االبتعاد  على 
في  واالنخراط  اليمنية  األراضي  في  والناس  جيرانهم 
عملية سالم بحسن نية مع أصحاب المصلحة اآلخرين 

في اليمن«.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية، الثالثاء، أن هجوم 
تابعة  منشأة  على  الصاروخي  اليمنيين  المتمردين 
في  فجوة  أحدث  المملكة،  غرب  جدة  مدينة  في  لها 
خزان نفطي، مما أدى إلى انفجار ثم حريق تم إخماده 
من  مجموعة  العمالقة  الطاقة  ونقلت شركة  بسرعة. 
واضحة  الحريق  آثار  وبدت  المحطة،  إلى  الصحفيين 

على الجهة العلوية من الخزان.
عبداهلل  الشمالية  جدة  توزيع  محطة  مدير  وقال 
المنشأة  تعرضت  »لألسف،  للصحفيين:  الغامدي 
فإن  تعلمون  كما  عدائي.  هجوم  في  لمقذوف  أمس 
أرامكو هدف لمثل هذه الهجمات المعادية«. وأضاف: 
»أصيب الخزان في جزئه العلوي، وهناك أضرار كبيرة 
كبيرة  فجوة  )الهجوم(  خلف  حيث  أيضا،  السقف  في 
تبلغ مساحتها نحو مترين في مترين«، مشيرا إلى أن 
الهجوم تسبب »بحريق كبير. كان انفجارا ضخما لكن 

تمت السيطرة عليه«.

وشبه الغامدي هجوم اإلثنين بضربات العام 2019، 
معتبرا أن »أرامكو« أظهرت »قدرتها على الصمود في 
مواجهة مثل هذا الهجوم العدائي، وبرهنت على قوة 
إمدادات الطاقة« لديها. وقال إن الشركة تقوم بتقييم 

ما إذا كان الخزان يمكن إصالحه.
وتبعد مدينة جدة المطلة على البحر األحمر نحو 600 
كلم عن أقرب نقطة حدودية مع اليمن. ومنذ منتصف 
صنعاء،  العاصمة  على  المتمردون  سيطر  حين   2014
يشهد أفقر دول شبه الجزيرة حربا دامية تسببت بمقتل 
وإصابة عشرات آالف المدنيين، ووضعت البالد على حافة 
المجاعة وسط أزمة إنسانية هي األكبر في العالم بحسب 

األمم المتحدة.
وتقود الرياض في اليمن منذ مارس 2015 تحالفا 
دوليا.  بها  المعترف  الحكومة  لقوات  دعما  عسكريا 
بتزويد  مرارا  إيران  خصمها  السعودية  واتهمت 

الحوثيين بأسلحة متطورة، وهو ما تنفيه طهران.
على  يسيطرون  الذين  الحوثيون  المتمردون  وكثف 
للسعودية،  المتاخم  اليمن  واسعة في شمال  مساحات 
هجماتهم على المملكة منذ بداية 2019 مستخدمين 

الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
مسبوقة  غير  هجمات  أدت   ،2019 سبتمبر  وفي 

مصدر  أكبر  أرامكو،  لشركة  النفطية  منشآت  على 
للنفط الخام في العالم، إلى خفض إنتاج المملكة إلى 
النصف موقتا، ما تسبب باضطرابات في أسواق النفط 
العالمية. وحملت السعودية والواليات المتحدة إيران 

مسؤولية الهجوم الذي تبناه المتمردون اليمنيون.
اإلرهابية  العناصر  بـ»محاسبة  التحالف  وتوعد 
المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية واإلرهابية«، 
علما بأن طائراته شنت في السابق ضربات جوية ضد 
بعد  مجاورة  ومناطق  صنعاء  في  للمتمردين  مواقع 

اعتداءات كبرى تعرضت لها المملكة.
الرئيس  إدارة  تبحث  وقت  في  الهجوم  ووقع 
جماعة  تصنيف  إمكانية  في  ترامب  دونالد  األميركي 
قلق  يثير  الذي  األمر  إرهابية«،  »منظمة  الحوثيين 
يعيق  قد  األمر  إن  قالت  التي  اإلنسانية،  المنظمات 

إيصال المساعدات ويدفع البالد إلى المجاعة.
اليمنية  الحكومة  في  اإلعالم  وزير  رأى  جهته،  من 
اإلرهابي  »االعتداء  أن  اإلرياني  معمر  بها  المعترف 
يؤكد من جديد ضرورة تحرك المجتمع الدولي والدول 
إجراءات  التخاذ  األمن،  مجلس  في  العضوية  دائمة 
حاسمة ووقف تمادي ميليشيا الحوثي وإدراجها ضمن 

قوائم اإلرهاب«.

الرياض ، صنعاء - وكاالت

●   موظف في شركة أرامكو يمر قرب الخزان المستهدف في محطة التوزيع في جدة في نوفمبر 2020

الرياض - وكاالت

تكهنات حول اقتراب الرياض من االنضمام لـ»اتفاقات إبراهيم«

●   مكان تفجير السيارة المفخخة في مدينة الباب شمال سورية التي تسيطر عليها تركيا في 24 نوفمبر 2020

عودة السيارات المفخخة في حوادث متفرقة

مقتل عشرات املقاتلني املوالني ألنقرة
بالقرب من الحدود التركية السورية

في سلسلة حوادث متفرقة شهدتها مناطق حدودية سورية مع تركيا قتل 
نحو ثالثين شخصا في شمال سورية، غالبيتهم مقاتلون موالون ألنقرة، جراء 

انفجار ألغام زرعتها قوات سوريا الديمقراطية.
وانفجرت سيارتان مفخختان تباعا في مدينتي الباب وعفرين في محافظة 
سوريا  قوات  نصبت  بينما  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وفق  حلب، 
عين  مدينة  قرب  موالين ألنقرة  لمقاتلين سوريين  الديمقراطية »كمينا« 

عيسى في شمال الرقة.
ثالث  نتيجة  لها  الموالية  السورية  والفصائل  التركية  القوات  وتسيطر 
عمليات عسكرية شنتها بين العامين 2016 و2019، وتركزت ضد المقاتلين 
األكراد، على منطقة حدودية واسعة تشهد بين الحين واآلخر فوضى أمنية 

وعمليات اغتيال وتفجيرات.
وأفاد المرصد السوري، الثالثاء، عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب 
في شرق محافظة حلب، كان يستقلها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة، 
ما تسبب بمقتله مع مرافقه وسائقه، باإلضافة إلى مدنيين اثنين. وتسبب 
االنفجار بإصابة 19 آخرين بجروح. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن االنفجار 
في المدينة التي سيطرت عليها القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها 

منذ فبراير 2017، إثر هجوم واسع شنته ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
ولم يستبعد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، أن »تكون خاليا التنظيم 
تفجيرات في مدينة  تبنى مرات عدة  أنه  االستهداف«، خصوصا  خلف هذا 
الباب، إال أن المنطقة تشهد أحيانا مواجهات بين الفصائل الموالية ألنقرة 

التي تتنافس على النفوذ.

بالء
وفي تغريدة، قال نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية حول سورية 
في األمم المتحدة، مارك كاتس، معلقا على االنفجار وسقوط ضحايا: »ال تزال 
السيارات المفخخة والعبوات الناسفة تشكل بالء قاتال في سورية، تسبب هذا 

العام وحده بمقتل 132 مدنيا على األقل )بينهم 35 امرأة وطفال( وإصابة 
461 آخرين بجروح، وفقا لرصد األمم المتحدة«.

وفي وقت الحق، أدى انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في ريف حلب 
آخرين   16 وإصابة  األقل،  على  أشخاص  ثالثة  مقتل  إلى  الغربي  الشمالي 

بجروح، حسب المرصد.
وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ مارس 2018، 
على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، إثر هجوم شنته ضد المقاتلين 

األكراد الذين تعدهم أنقرة »إرهابيين«.
وغالبا ما تشهد عفرين اعتداءات مماثلة ال تتبناها أي جهة، وتتهم أنقرة 
المقاتلين األكراد بالوقوف خلفها. وأدى تفجير صهريج مفخخ في 29 أبريل 
إلى مقتل 46 شخصا على األقل، بينهم مدنيون ومقاتلون سوريون موالون 

ألنقرة، حسب المرصد.
وفي ريف الرقة الشمالي، أورد المرصد أن 30 مقاتال على األقل من الفصائل 
الموالية ألنقرة تسللوا ليل اإلثنين الثالثاء إلى قرية معلق الواقعة عند أطراف 
مدينة عين عيسى، بعدما انسحبت قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية 

الكردية، منها.
وتبين الحقا أن قوات سوريا الديمقراطية نصبت كمينا لهؤالء المقاتلين، إذ 
قتل منهم 21 عنصرا جراء »انفجار حقل ألغام زرعته«، وأصيب الباقون بجروح 

بعضها خطير.
ضد  شنته  هجوم  منذ  لها  الموالية  والفصائل  التركية  القوات  وتسيطر 
المقاتلين األكراد في أكتوبر 2019، على منطقة حدودية واسعة بطول 120 
كيلومترا تمتد بين بلدة رأس العين »شمال الحسكة« وتل أبيض »شمال 

الرقة«.
وينتشر المقاتلون الموالون ألنقرة منذ ذلك الحين شمال عين عيسى، حيث 
تدور بين الحين واآلخر اشتباكات متقطعة مع قوات سوريا الديمقراطية، التي 

كانت تتخذ من عين عيسى مقرا رئيسيا.
ومنذ منتصف مارس 2011، تشهد سورية نزاعا داميا، تسبب بمقتل أكثر 
من 380 ألف شخص، ونزوح وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البالد 

وخارجها.

دمشق ــ وكاالت

وحماية  الوساطة  أجل  من  الدولية  الضغوط  تزداد 
المدنيين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، بعدما حدد 
المنطقة  لقادة  نهائية  مهلة  أحمد،  آبي  الوزراء  رئيس 

المتمردة لالستسالم.
التي  العسكرية«  »العملية  أن  أبابا  أديس  وتعتبر 
أطلقتها السلطة الفدرالية اإلثيوبية في الرابع من نوفمبر 
ضد سلطات تيغراي، »جبهة تحرير شعب تيغراي«، دخلت 

في مرحلة حاسمة.
وتؤكد السلطة الفدرالية أنها بعدما حققت تقدما في 
عدة محاور، أصبحت قادرة على بدء معركة ميكيلي عاصمة 
المنطقة، بهدف طرد قادة »جبهة تحرير شعب تيغراي« 

واستبدال إدارة جديدة بهم.
األحد  أحمد مساء  آبي  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  وأمهل 
قادة إقليم تيغراي 72 ساعة إللقاء السالح، قائال إن تلك 
وزعيم  تيغراي  رئيس  ورد  أمامهم.  األخيرة«  »الفرصة 
جبريمايكل  ديبريتسيون  تيغراي«  شعب  تحرير  »جبهة 
على هذه المهلة بالقول »إننا شعب له مبادئه ومستعد 

للموت«.
وأعلن رئيس منطقة تيغراي المنشقة »شمال« اإلثنين 
أن شعبه »مستعد للموت« غداة المهلة التي حددها رئيس 

الوزراء اإلثيوبي.
سيريل  رئيسها،  يتولى  التي  أفريقيا  جنوب  وتقدمت 

رامافوزا، حاليا رئاسة االتحاد األفريقي بطلب لعقد اجتماع 
لمجلس األمن الدولي حول النزاع في تيغراي.

ويثير احتمال شن هجوم على ميكيلي التي تعد 500 
النازحين  من  محدد  غير  عدد  إلى  باإلضافة  نسمة،  ألف 
الدولي  المجتمع  قلق  النزاع،  اندالع  منذ  إليها  لجؤوا 

والمنظمات المدافعة عن حقوق اإلنسان.
منظمة  في  أفريقيا  وجنوب  شرق  برنامج  مدير  وقال 
تبدأ  وقت  »في  بيان:  في  موشينا  ديبروز  الدولية  العفو 
القوات الفدرالية اإلثيوبية استعداداتها لتطويق ميكيلي، 
مهاجمة  بأن  األطراف  كل  الدولية  العفو  منظمة  تذكر 
بموجب  محظور  أمر  هو   )...( متعمد  بشكل  مدنيين 
القانون اإلنساني الدولي ويشكل جريمة حرب«. وأضاف 
أيضا  هي  تمييز  دون  ومن  متناسبة  غير  »اعتداءات  أن 

ممنوعة« بموجب القانون الدولي.
عدم  إلى  المتحاربين  الطرفين  المنظمة  وتدعو 
استهداف منشآت عامة على غرار المستشفيات والمدارس 
يستخدمان  ال  أنهما  »ضمان  وإلى  السكنية،  واألحياء 

المدنيين دروعا بشرية«.
العاصمة  من  يتخذ  الذي  األفريقي  االتحاد  وعين 
اإلثيوبية مقرا له، مبعوثين خاصين للقيام بوساطة هم 
ورئيسة  تشيسانو،  يواكيم  لموزمبيق  السابق  الرئيس 
ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، والرئيس السابق 

لجنوب أفريقيا كغاليما موتالنثي.
التي  الحكومية  األزمة  خلية  باسم  الناطق  أن  إال 
حسين،  رضوان  تيغراي،  إقليم  مع  النزاع  تطورات  تتابع 

في هذه  مفاوضات  إجراء  أبابا  أديس  رفض  اإلثنين  كرر 
المرحلة، مشيرا إلى أن الحكومة »ستتحدث مع المبعوثين 

احتراما )...( للقادة األفارقة«.
وكتب مجلس األمن القومي األميركي في تغريدة أن 
وتدعم  إثيوبيا،  في  إلى وساطة  تدعو  المتحدة  الواليات 
األفريقي  واالتحاد  رامافوزا  سيريل  يبذلها  التي  الجهود 

إلنهاء هذا النزاع المأساوي اآلن.
االتحاد  مبادرات  دعمها  عن  أيضا  فرنسا  وأعربت 
األفريقي »بهدف تسوية النزاع«، وفق ما أعلنت الناطقة 
وقالت  مول.  دير  فون  أنييس  الفرنسية  الخارجية  باسم 
الناطقة إن باريس »تدين أعمال العنف ذات الطابع اإلثني 

وتدعو إلى اإلسراع في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين«.
ودفع النزاع نحو أربعين ألف نسمة من سكان تيغراي 
في  هائل  داخلي  بنزوح  وتسبب  السودان  إلى  للجوء 
بشكل  حجمه  تحديد  من  التمكن  دون  من  المنطقة، 
دقيق. ويصعب التحقق على األرض من مصادر مستقلة 
تيغراي شبه  إن  إذ  المعسكرين،  من تصريحات كل من 

مقطوعة عن العالم منذ اندالع النزاع.
وليس هناك أي حصيلة دقيقة للمعارك التي أسفر عن 
مئات القتلى على األقل. وأكدت جبهة تحرير شعب تيغراي، 
مساء اإلثنين، أنها دمرت كتيبة للجيش اإلثيوبي وتبنت 
إطالق صواريخ على مدينة بحر دار عاصمة أمهرة المجاورة، 

التي تحارب قواتها إلى جانب الجيش الفدرالي.
وأكدت السلطات اإلثيوبية من جهتها، الثالثاء، أن عددا 
يستسلم،  الخاصة  والقوات  تيغراي  ميليشيات  كبيرا من 

مستغلين مهلة 72 ساعة التي أعطتها الحكومة لهم.
وبلغ التوتر بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي، 
السياسي  الجهاز  على  عقود  ثالثة  لقرابة  سيطرت  التي 
واألمني اإلثيوبي، ذروته مع تنظيم تيغراي انتخابات في 

سبتمبر، اعتبرتها الحكومة الفدرالية »غير شرعية«.
إلى  الجيش  إرسال  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  وبرر 
تيغراي، متهما جبهة تحرير شعب تيغراي بأنها هاجمت 
الذي  األمر  المنطقة،  في  الفدرالي  للجيش  قاعدتين 
تنفيه سلطات تيغراي. وقاد مقاتلو جبهة تحرير شعب 
العسكري  الديكتاتور  إطاحة   1991 مايو  في  تيغراي 
منغستو هيال مريام، وسيطروا على مقاليد السياسة في 
السلطة  إلى  آبي  وصول  وحتى  عقود  لثالثة  البلد  هذا 

في أبريل 2018.
عشر  من  واحدة  وهي  تيغراي،  حكم  الحزب  وواصل 
واليات إقليمية تخضع للنظام اإلثيوبي الفدرالي العرقي، 

حيث يتم تحديد المناطق حسب العرق واللغة.
مسؤولية  وتحميلها  تهميشها  من  الجبهة  واشتكت 
المشاكل التي تواجهها البالد. ودفعها خالفها مع الحكومة 
المركزية إلى تنظيم انتخاباتها الخاصة هذا العام، في تحد 

لقرار أديس أبابا تأجيل االقتراع جراء وباء »كوفيد19-«.
ورفض آبي جميع الدعوات الدولية إلحالل السالم، بما 
إرسال ثالثة  يعتزم  الذي  األفريقي،  االتحاد  في ذلك من 
رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين في األيام المقبلة، فيما 
حذرت الواليات المتحدة واألمم المتحدة من كارثة إنسانية 

تلوح في األفق.

بالتزامن مع اقتراب معركة حاسمة بميكيلي:

دعوات دولية لحماية املدنيني في إقليم تيغراي اإلثيوبي

●  دبابة متضررة على جانب طريق أثناء مرور شاحنة تابعة لقوات أمهرة الخاصة قرب حميرة في إثيوبيا

أديس أبابا ــ وكاالت

●  نتانياهو●  محمد بن سلمان

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

السنة اخلامسة
العدد 262 11 ربيع اآلخر 1442 هــ
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اقتصاد

كالم في األرقام

تريليون دوالر
زيادة في ثروة أثرياء العالم منذ 

يناير الماضي رغم ما سببته جائحة 
»كورونا« من ركود اقتصادي. 

)بلومبرغ(

قالوا

08

األسبوع  صدر  تقرير  في  لإلحصاء،  السويسري  المكتب  قال 
تصل  شخص(   2.2( السويسرية  األسرة  مدخرات  إن  الجاري، 
خصم  قبل  الشهري  األسرة  دخل  متوسط  من   %  16 نحو  إلى 

الضرائب )10114 فرنك(.
لديها  التي  البلدان  من  واحدة  سويسرا  تجعل  األرقام  وهذه 
مثل  دول  جانب  إلى  العالم  مستوى  على  ادخار  معدل  أعلى 
تتصدر  الصين  تزال  ال  ذلك،  ومع  وألمانيا.  ولكسمبورغ  السويد 

40 % من الدخل الشهري. معدل ادخار األسر بنسبة تصل إلى 
الدخل  ذات  السويسرية  األسرة  تمكنت   ،2018 العام  في 
واحدة  يجعلها  مما  شهريًا،  فرنكًا   1589 ادخار  من  المتوسط 

البلدان األخرى. البلدان اقتصادًا بالمقارنة مع  من أكثر 

السويسريون يدخرون 16 %.. والصينيون 40 %
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أسعار صرف العمالت في زمن الجائحة
مع ازدهار األصول البديلة كالذهب وعملة البتكوين في زمن 
سعر  في  حادًا  هبوطًا  االقتصاديين  كبار  بعض  يتوقع  الجائحة، 
اإلدارة  ورغم  اآلن،  حتى  لكن  وارد.  أمر  وهو  األميركي.  الدوالر 
المتخبطة للجائحة من جانب الحكومة األميركية، واإلنفاق الهائل 
النقدي  الكارثة، والتيسير  بالعجز لتقديم اإلغاثة االقتصادية من 
الذي قال عنه رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي جيروم باول إنه 
قد »تعدى كثيرًا من الخطوط الحمراء«، ظلت األسعار األساسية 
تتأثر  لم  أنها  للريبة، حتى  يدعو  نحو  على  الدوالر هادئة  لصرف 
والصحفيين  التجار  أرهق  وربما  الجارية.  االنتخابات  بدراما  كثيرًا 
من  المهتمون  أما  الخضراء،  للعملة  اليومية  بالمتاعب  أنفسهم 
فيتعاملون  الصرف،  أجاًل ألسعار  األطول  االتجاهات  بدراسة  بيننا 

مع األمر على أنه لغط ال مبرر له.
ال ننكر أن قيمة اليورو زادت أمام الدوالر بنحو 6 % حتى اآلن 
العنيفة  بالتقلبات  مقارنة  تذكر  ال  نسبة  لكنها   ،2020 العام  في 
التي حدثت في أعقاب األزمة المالية العام 2008، عندما تذبذبت 
قيمة الدوالر بين 1.58 و1.07 % أمام اليورو. بالمثل لم يتحرك 
تفاوت  فيما  الجائحة،  خالل  تقريبًا  الين  أمام  الدوالر  صرف  سعر 
سعر الين بين 90 و123 مقابل الدوالر خالل أزمة الركود العظيم.

ولو نظرنا إلى مؤشر سعر صرف الدوالر على نطاق واسع مقارنة 
بكل الشركاء التجاريين للواليات المتحدة، لوجدناه حاليًا مستقرًا 

عند ذات المستوى الذي كان عليه في منتصف فبراير تقريبًا.
في  وضعنا  لو  خاصة  مدهشًا،  أمرًا  االستقرار  هذا  مثل  يعد 
الحسبان حقيقة زيادة تقلب سعر الصرف بصورة كبيرة عادة خالل 
الصرف  الصامت ألسعار  الفعل  رد  لكن  األميركي،  الركود  فترات 

الجائحة في  أفرزتها  التي  الكبرى  األلغاز  أحد  األساسية كان 
مجال االقتصاد الكلي.

لطالما أدرك االقتصاديون، على مدار عقود، مدى صعوبة 
تفسير تحركات العملة، ومع ذلك، فاالفتراض القوي في مثل 
هذا الموقف يقول بضرورة تغير أسعار الصرف بصورة عنيفة 
في ظل بيئة يهيمن عليها غموض في مجال االقتصاد الكلي 

أكبر مما رآه غالبيتنا في حياتهم.
لكن حتى مع مباغتة موجة ثانية من فيروس »كوفيد - 
19« ألوروبا، لم يهبط اليورو إال بنسبة ضئيلة، وما ذلك إال 

قطرة في بحر عندما نتحدث عن تقلب أسعار األصول.
التي  المحتملة  األسباب  الجزم  سبيل  على  يعرف  أحد  ال 
لكن  السيطرة.  عن  العملة  تحركات  خــروج  دون  حالت 
التفسيرات المحتملة تشمل شيوع وتكرر الصدمات، وسخاء 
الفيدرالي األميركي في توفير خطوط مبادلة الدوالر، وردود 

الفعل المالية الضخمة من جانب الحكومات حول العالم. لكن أكثر 
األسباب منطقية تتمثل في شلل 
السياسة النقدية التقليدية، إذ 
الرسمية  الفائدة  أسعار  تقف 
الكبرى  المركزية  البنوك  بكل 
أو  فعلى  مستوى  ــى  أدن عند 
بينما  صفر(،  )نحو  منه  بالقرب 
التنبؤات  خبراء  كبار  يتوقع 
تلك  تظل  أن  االقــتــصــاديــة 
لسنوت طويلة،  قائمة  األسعار 
متفائل  سيناريو  وفــق  حتى 

بالنمو.
ولوال اللجوء للحد األدنى شبه الصفري، لكانت غالبية البنوك 
الصفر، تصل  أدنى بكثير من  فائدة  أسعار  اليوم تضع  المركزية 
بأنه حتى في حال تحسن  يوحي  %، مما   4 أو   3 إلى سالب  مثاًل 
السياسات  واضعي  أمام  طويل  وقت  هناك  يكون  قد  االقتصاد، 
الفائدة  أسعار  ورفع  الصفر  منطقة  من  »لإلقالع«  يستعدوا  كي 
الوحيد  المحرك  الفائدة  أسعار  تعتبر  وال  اإليجابية.  المنطقة  إلى 
مثل  أيضًا  مهمة  أخرى  عوامل  فهناك  الصرف،  ألسعار  المحتمل 

الموازين التجارية والمخاطرة.
غير أن الركود الحالي لن يستمر لألبد، فبفضل السيطرة على 
لمؤشر  الحقيقية  القيمة  كانت  نسبيًا،  مقبولة  تضخم  معدالت 
ومن  تقريبًا،  عقد  مدار  على  ارتفاع  في  النطاق  واسع  الــدوالر 
المحتمل أن ترتد جزئيًا في وقت ما إلى المعدل المتوسط )كما 
حاليًا  أوروبا  تضرر  من  وبالرغم  الثالثة(.  األلفية  مطلع  في  حدث 
الفيروس،  من  الثانية  الموجة  من  المتحدة  الواليات  من  أكثر 
إذا تسببت  الشتاء، ال سيما  تغول  النموذج مع  ينعكس هذا  فقد 
الفترة االنتقالية التالية لالنتخابات األميركية في شلل السياسات 
الصحية وسياسات االقتصاد الكلي. ورغم تمتع الواليات المتحدة 
حتى اآلن بالقدرة الهائلة على تقديم اإلغاثة الضرورية من الكارثة 
الحصة  تشير  الصغيرة،  والشركات  بشدة  المتضررين  للعاملين 
األميركية في  الشركات  األميركي وديون  العام  للدين  المتزايدة 

األسواق العالمية إلى مواطن ضعف قد تستمر أمدًا طوياًل.
لتبسيط األمر أقول: هناك تعارض جوهري سيظهر أثره على 
المدى الطويل بين التزايد المستمر في حصة الدين األميركي في 
األسواق العالمية والهبوط المتواصل في حصة الناتج األميركي 
يزيد  أن  الدولي  النقد  صندوق  )يتوقع  العالمي.  االقتصاد  في 
حجم االقتصاد الصيني بنسبة 10 % بنهاية العام 2021 مقارنة 
بحجمه في نهاية العام 2019(. فقد أفضت معضلة الموازنة بين 
الجانبين في نهاية األمر إلى انهيار نظام »بريتون وودز«، القائم 
على أسعار صرف ثابتة، الذي ظهر بعد الحرب العالمية، وذلك بعد 
عقد من تنبيه روبرت تريفين، أستاذ االقتصاد بجامعة ييل، إلى 

تلك المعضلة للمرة األولى في مطلع الستينات.
في  الــدوالر  قيمة  في  أكبر  الرتفاع  إمكانية  هناك  بالتأكيد 
األمدين القريب إلى المتوسط، ال سيما إذا تسببت موجات أخرى 
من »كوفيد - 19« في إجهاد األسواق المالية وفجرت موجات من 
الهروب إلى األمان. ومع تنحية قضية غموض أسعار الصرف جانبًا، 
يبقى االحتمال األقوى أن يظل الدوالر هو الملك حتى 2030. لكن 
يجدر بنا أن نتذكر أن الصدمات االقتصادية، كالتي نمر بها اآلن، 

تثبت في األغلب كونها نقاط تحول مؤلمة.

»قرون  لكتاب  مشارك  ومؤلف  هارفارد  بجامعة  االقتصاد  أستاذ   *
المالية«.  الحماقة  من 

سنديكات«. »بروجيكت  موقع  عن  نقاًل 

هناك إمكانية الرتفاع أكبر في قيمة 
الدوالر في األمدين القريب إلى المتوسط، 

ال سيما إذا تسببت موجات أخرى من 
»كوفيد - 19« في إجهاد األسواق المالية

 كينيث روجوف *

مؤسسة النفط تستعد للمرحلة الجديدة بإعادة تشكيل لجان اإلدارة في شركاتهامؤسسة النفط تستعد للمرحلة الجديدة بإعادة تشكيل لجان اإلدارة في شركاتها
هيأ اتفاق »لجنة العشرة« العسكرية على وقف إطالق 
النار، األجواء أمام المؤسسة الوطنية للنفط كي تستأنف 
إنتاج وتصدير النفط برفع حالة القوة القاهرة، وتشغيل 
الحقول والموانئ النفطية، فضاًل عن توحيد جهاز حرس 

المنشآت النفطية.
وهذا األسبوع خطت المؤسسة الوطنية للنفط خطوة 
مهمة نحو إنعاش إدارات شركاتها النفطية بإعادة تشكيل 
لجان اإلدارة فيها، وإعطاء القدوة في التسليم والتسلم 
إنتاجية  النطالقة  استعدادًا  وذلك  اإلدارات،  تلك  بين 
واستثمارية جديدة تغذي شرايين االقتصاد الوطني، التي 

تيبَّست جراء أعوام االنقسام والقتال.
حصلت  التي  المؤسسة  إدارة  مجلس  لقرارات  ووفًقا 
لجان  تشكيل  إعــادة  فإن  منها،  نسخة  على  »الوسط« 
اإلدارة طالت خمس شركات نفطية مهمة، هي: شركة 
الخليج العربي للنفط، وشركة مليتة للنفط والغاز، و»زالف 
ليبيا« الستكشاف النفط والغاز، وشركة الهروج للعمليات 

النفطية، والشركة الوطنية لإلنشاءات النفطية.
»أجوكو«،  للنفط  العربي  الخليج  شركة  شهدت  وقد 
اإلثنين، إجراءات التسليم والتسلم بين رئيس لجنة اإلدارة 
السابقة محمد بالقاسم بن شتوان، ورئيس لجنة اإلدارة 
الجديدة فضل اهلل عيسى احتيتة، بحضور كامل أعضاء 
التسليم  إجــراءات  وإتمام  حضور  والمكلفين  اللجنتين 
والتسلم، كل من: مسعود سليمان موسى، ومحمد سعيد 
الشاعري، وناجي محمد أبو خمادة. وذلك »في جو ودي 
رائع يجسد كل معاني الصدق والوفاء واالنتماء«، على حد 
وصف الشركة نفسها، تنفيًذا لقرار مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط رقم »97« لسنة 2020 بصفتها الجمعية 

العمومية للشركة.
لإلنشاءات  الوطنية  للشركة  الرئيسي  بالمقر  وأقيم 
النفطية المساهمة بمدينة بنغازي الثالثاء، مراسم تسليم 
واستالم مجلس اإلدارة الجديدة ، حيث سّلم نجيب األثرم 
إلى  الشركة  إدارة  مهام  السابق  اإلدارة  مجلس  رئيس 
عبدالمطلب البرعصي، الذي عن تقديره لكل الجهود التي 
بُذِلت من قبل االثرم طيلة الفترة الماضية، متمنيًا له 

المزيد من العطاء في قطاع النفط الليبي.
رئيس  من  كل  واالستالم  التسليم  مراسم  وحضر 
مسعود  المراسم،  تنفيذ  على  المشرفة  اللجنة  وأعضاء 

موسى ، ومحمد الشاعري ، وناجي أبو خمادة ، كما حضر 
بكر بن كاطو، ومحمد  ووأبو  العالم،  إسماعيل  كل من 
األخطل وإبراهيم أبو ربيدة، أعضاء مجلس اإلدارة لدى 

الشركة.
وفي طرابلس جرت عملية تسليم واستالم لجنة إدارة 
الموافق 24 نوفمبر 2020 بمقر  الثالثاء  الهروج  شركة 
الشركة الثالثاء، حيث جرت مراسم تسليم واستالم لجنة 
اإلدارة المشغلة لدى الشركة، حيث سّلم محمد جابر عضو 
لجنة اإلدارة للشؤون المالية السابق مهامه إلى الدكتور 

مسعود اللّقع.
عمرو  خليفة  المهندس   ، اإلدارة  لجنة  رئيس  ووجه 
المالية  الشكر والتقدير إلى عضو لجنة اإلدارة للشؤون 
السابق محمد جابر، على ما قدّمه من جهد، موضحًا بأنه 
كان يتمتع بكفاءة عالية في أدائه لمهامه ، وكان خير عون 
للجنة إدارة الشركة، وأثنى على دعم المؤسسة الوطنية 
شركات  وكل  النفطية  للعمليات  الهروج  لشركة  للنفط 
القطاع، مؤكدًا أن الشركة ستستمر في أعمالها بالنشاط 

نفسه ومستواه المعهود.
شركة  في  اإلدارة  لجان  تشكيل  إعادة  جرى  وكذلك 
زالف ليبيا الستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بعملية تسليم 
الثالثاء، ثم شركة مليتة للنفط والغاز، بتسليم  وتسلم 

وتسلم بمقر المؤسسة األربعاء.
وفيما يلي أبرز ما جاء في القرارات الثالثة التي اطلعت 
عليها » الوسط« ووُقعت الخميس الماضي »19 نوفمبر 

الجاري«:
العربي  الخليج  شركة  إدارة  لجنة  تشكيل  إعــادة  1ـ 
القطعاني،  احتيته  عيسى  اهلل  فضل  برئاسة  للنفط، 
وعضوية كل من: أشرف محمد عبدالسالم العبار، وفرج 
عامر،  بن  عبدالرحمن  وبوبكر  المشاي،  حمد  مسعود 
وعبدالمطلب آدم صخر الرعصي. ونص القرار على تكليف 
عملية التسليم والتسلم، لكل من مسعود سليمان موسى 
محمود، ومحمد سعيد الشاعري، وناجي محمد أبوخمادة.

إدارة  لجنة  رئيس  خاطب  الذي  الثاني  القرار  وفي  2ـ 
شركة زالف ليبيا الستكشاف وإنتاج النفط والغاز، حسين 

علي أبوسليانة، نص على إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة 
زالف ليبيا، برئاسة أبوسليانة وعضوية كل من: البركولي 
ورمضان  عزيز،  عبداهلل  وعبدالسالم  الحبيب،  أبوصالح 

محمد علي اعبودة، وعبدالحفيظ عبداهلل أبوعين.
وجاء في القرار أن تتم عملية التسليم والتسلم الثالثاء 
بمقر المؤسسة بطرابلس، بحضور كل من مديري إدارات 
وتوثيق  لتسجيل  والتطوير،  والمالية  القانونية  الشؤون 

العملية في محضر يُحال إلى رئيس المؤسسة.
3ـ قرار إعادة تسمية ممثلي مؤسسة النفط في لجنة 
إدارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز، برئاسة محمد 
خليفة  محمد  من  كل  وعضوية  شتوان،  بن  بالقاسم 

قشوط، ومحمد حسن جابر.
والتسلم  التسليم  أن تكون عملية  على  القرار  ونص 
والمالية  القانونية  الشؤون  عموم  مديري  بحضور 
والتطوير، رمضان يخلف بن شعبان، وفاضل أحمد عقيل، 
بمحضر  العملية  وتوثيق  إلتمام  الشقمان  الدين  ونور 

يُحال إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة لالعتماد.

شملت »أجوكو« و»مليتة« و»زالف ليبيا« و»الهروج« و»الوطنية« لإلنشاءات

ووفقًا لبيانات مأخوذة من موقع منظمة إيطالية محلية، 
وهو تعاون يوحد أصحاب المصالح بمجال الصيد، فقد ضبط 
أكثر من 50 قاربًا في السنوات الخمس والعشرين الماضية، 
وُأصيب  صياداً  ثالثين  نحو  وُاعتقل  منها،  اثنان  وصودر 

العشرات.
كما كلفت حرب الجمبري األحمر إيطاليا ما يقرب من 50 
مليون يورو على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، 
وفقدت مدينة ماتزارا ديل ڤاللو أكثر من 4 آالف وظيفة في 
السنوات العشر الماضية فقط. إذ عادة ما يكون الليبيون 

هم من يصادرون القوارب، من أجل الحصول على 50 ألف 
يورو )55.39 ألف دوالر( من روما مقابل اإلفراج عن كل قارب 
على حدة. وفي عهد القذافي، صادر خفر السواحل الليبي، 
السفن وأفراد الطاقم، وتم حل القضية خالل أيام قليلة بعد 

المحاكمة ودفع الغرامات.
وأعلن اتحاد صيد األسماك في صقلية تعليق االتفاقية 
المبرمة مع الهيئة الليبية لالستثمار بشأن قوارب الصيد 
في سبتمبر 2019، وكان ينبغي لالتفاقية مع الهيئة التابعة 
للحكومة الموقتة، أن تسمح لعشرة قوارب بالصيد بأمان في 
المياه الليبية دون التعرض لخطر إطالق النار أو المصادرة، 

لقاء دفع 100 ألف يورو شهريًا.
وهذه هي المرة األولى التي تتولد فيها أزمة دبلوماسية 
بسبب الجمبري األحمر ، حيث أصبح الصيادون اآلن متورطين 
في أزمة دبلوماسية تنطوي على مواجهة بشأن العبي كرة 
قدم ليبيين مسجونين في إيطاليا، إلى جانب نزاعات الحدود 
البحرية ودور روما في ليبيا، وفي الوقت نفسه، تشعر عائالت 
الصيادين بأن الحكومة اإليطالية ال تفعل ما يكفي إلعادة 
ذويهم إلى الوطن، فعلى مدى أسابيع ، نظموا احتجاجات في 
محاولة للضغط على روما. مطالب إيطالية بتنظيم المناطق 

االقتصادية الخالصة للصيد في البحر المتوسط
بإيطاليا  الصيد  المصلحة في صناعة  أصحاب  ويطالب 
بالمشاركة في المناقشات حول تنظيم المناطق االقتصادية 
الخالصة للصيد في البحر المتوسط؛ من أجل ضمان بيئة 

عمل أكثر أمانًا للصيادين.
لكن النائب في لجنة الصيد بالبرلمان اإليطالي لورنزو 
فيفياني قال، لموقع »بوليتيكو«، إنه عند التعامل مع دول 
بروكسل.  للتدخل من  حاجة  هناك  األوروبي  االتحاد  خارج 
وأضاف: »نأمل أن يتحول هذا الحادث الدبلوماسي إلى دعوة 
لالستيقاظ بشأن حاجة االتحاد األوروبي إلى وضع اتفاقات 

صيد أوضح مع دول جنوب البحر المتوسط«.

»اتحاد صيد األسماك في صقلية علق 
االتفاقية المبرمة مع الهيئة الليبية لالستثمار 

بشأن قوارب الصيد في سبتمبر 2019«

»الجمبري األحمر« يتسبب في أزمة دبلوماسية بني ليبيا وإيطاليا»الجمبري األحمر« يتسبب في أزمة دبلوماسية بني ليبيا وإيطاليا
مطالب إيطالية بوضع اتفاقات صيد مع دول جنوب »المتوسط«

●  قوات تابعة لحرس السواحل الليبية          )أرشيفية: أ.ف. ب(

غير  الصيد  حول  وإيطاليا  ليبيا  بين  بحري  نزاع  تجدد 
القانوني للجمبري األحمر في المياه الخاضعة للسيادة الليبية 
في البحر المتوسط، وهو نزاع قديم يعود إلى العام 2005، 
لكن الكثيرين لم يكن يعرفونه قبل أزمة احتجاز قاربي صيد 

إيطاليين قبالة سواحل بنغازي أول سبتمبر الماضي.
وعلى  القاربين  الليبية  الدوريات  قوارب  أوقفت  فقد 
متنهما 18 صيادا، منهم ثمانية إيطاليين، وآخرون يعيشون 
القانوني  في صقلية منذ عقود، وذلك بتهمة الصيد غير 
للجمبري األحمر في المياه الخاضعة للسيادة الليبية، حيث 
جرى االستيالء على سفينتيهما ونقلهما إلى مركز احتجاز في 
بنغازي وفق ما أكد موقع »بوليتيكو األميركي في نسخته 
ثمينًا  صيداً  )الروبيان(  األحمر  الجمبري  ويعتبر  األوروبية. 
القشريات  أنواع  أغلى  الليبية، فهو من  المنطقة  في هذه 
في البحر المتوسط، إذ يصل سعر الكيلو غرام منه إلى 77 

دوالرًا.
ويعود أصل الخالف بين ليبيا وإيطاليا إلى العام 2005، 
حين تحولت المياه الممتدة بين صقلية وليبيا إلى ساحة 
معركة لصيادين من إيطاليا، واعتبرت وجود السفن األجنبية 
التي تمر عبر المنطقة الليبية بالبحر بمثابة اعتداء وسرقة 

لمواردها الطبيعية.
واستهدفت القوات البحرية الليبية صيادي ماتزارا )نسبة 
إلى بلدة ماتزارا ديل ڤاللو اإليطالية( الذين يتخصص الكثير 
وهي  التسعينات،  أوائل  منذ  األحمر  الجمبري  في  منهم 
لوسط  العميقة  المياه  في  تعيش  القيمة  عالية  قشريات 
البحر األبيض المتوسط، ولكن منذ العام 2005 ارتفع عدد 
تحت  نزاع  عن  المحليون  السكان  يتحدث  حيث  الحوادث، 

مسمى »حرب الجمبري األحمر«.

بنغازي  ــ الوسط

طرابلس  ــ الوسط

●  نجيب األثرم و عبد المطلب الرعصي أثناء عملية تسليم واستالم رئاسة لجنة 
اإلدارة بشركة الهروج

●  محمد بالقاسم بن شتوان الرئيس السابق للجنة اإلدارة بشركة »أجوكو« 
يصافح الرئيس الجديد فضل اهلل عيسى احتيتة بعد اتمام إجراءات التسليم 

توافقت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاؤها على االستمرار في تنفيذ 
اتفاقية االستكشاف ومقاسمة اإلنتاج لمنطقة »العقد 47« بحوض غدامس 
جنوب غرب ليبيا، بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها 

على »فيسبوك«.
لمنطقة  اإلنتاج  ومقاسمة  االستكشاف  اتفاقية  في  المؤسسة  وشركاء 
وشركة  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  هما  غدامس  بحوض   »47 »العقد 

»ميدكو إنترناشيونال فنشر«.
وجاء اإلعالن عن توافق الشركاء الثالثة، حسب بيان للمؤسسة الوطنية 
للنفط عقب اجتماع دام ثالثة أيام بمدينة إسطنبول بين رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة، المهندس مصطفى صنع اهلل، ورئيس مجلس اإلدارة والمدير 
التنفيذي للمؤسسة الليبية لالستثمار، علي محمود، والمدير التنفيذي لشركة 

»ميدكو إنترناشيونال فنشر«، روبيرتو أوراتو.
وقالت المؤسسة إن االجتماع خصص »لمناقشة الموضوعات التي أحيلت 
إليهم من لجنة إدارة المالك خالل اجتماعها المنعقد في سبتمبر 2020«، 
الهدف  ودي،  جو  في  إليهم  المحالة  النقاط  تدارسوا  »المالك  أن  موضحة 
التوافق  جرى  أنه  وأضافت  المتعثرة«.  المشروع  خطة  لتنفيذ  الدفع  منه 

خالل االجتماع على االستمرار في »تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة 
للمعوقات التي واجهت تنفيذه«، مشيرة إلى أنه »في نهاية النقاش تم اعتماد 
قرار أحيل إلى لجنة إدارة المشغل يتضمن برنامجا زمنيا محددا للتنفيذ وملزما 
لكل األطراف«. وأكد رئيس المؤسسة الليبية لالستثمار، علي محمود، حرص 
المؤسسة على تطوير المشروع ووضعه على اإلنتاج بالسرعة الممكنة، لزيادة 
دور  على  لشركة »ميدكو«  التنفيذي  المدير  أثنى  فيما  الوطنية.  اإليرادات 

الخبراء من األطراف الثالثة لتوصلهم إلى حلول عملية.
فيما حث المهندس مصطفى صنع اهلل »إدارة المشغل على ضرورة االلتزام 
بما جرى االتفاق عليه، والعمل على وضع هذا الحقل على اإلنتاج في أقرب 
وقت ممكن، والتعاون فيما بينهم للوصول إلى الهدف حسب الجدول الزمني 
المتفق عليه«، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط »ستسخر كل إمكاناتها 

للوصول إلى هذا الهدف«.
حضر االجتماعات عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بلقاسم 
شنقير، ومدير اإلدارة القانونية بالمؤسسة، الدكتور خلف اهلل إبراهيم، ورئيس 
لجنة إدارة المشغل لشركة نفوسة للعمليات النفطية، محمد جمال الدين، 

وبعض المديرين والمختصين من األطراف الثالثة.

.. وتتوافق مع شركائها على تنفيذ اتفاقية »العقد 47« بحوض غدامس

●  صنع اهلل يتوسط علي محمود وروبيرتو أوراتو عقب التوقيع 
على اتفاق استمرار تنفيذ »العقد47«بمنطقة غدامس

واالستالم
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»سرتيكا«  أنابيب  خط  عودة  النفطية  للعمليات  الهروج  شركة  أعلنت 
»البيضاء«  وحقل  للشركة،  التابع  »تيبستي«  حقل  من  الخام  النفط  لنقل 
صيانة  اكتمال  إلى  مشيرة  »أجوكو«،  للنفط  العربي  الخليج  لشركة  التابع 
 24 إلى  قطره  يصل  الذي  األنابيب  خط  من  المتهالك  الجزء  واستبدال 

بوصة.
واالستبدال  الصيانة  عملية  أن  الماضي،  اإلثنين  الشركة،  وأوضحت 
كيلومتر   10.2 بطول  العصيدة  مجمع  إلى  البيضاء  مجمع  من  امتدت 
هذا  إلنجاز  الشركة  إدارات  مختلف  وبمشاركة  وطنية،  سواعد  إشراف  تحت 

المشروع، حسب بيان صادر عن الشركة.
المجاورة،  والشركات  الشركة  حقول  إنتاج  إعادة  إطار  في  ذلك  يأتي 
األنابيب  تفريغ  وعمليات  بوصة(  رطل/   1200( الضغط  اختبارات  أجريت 
الجزء  وربط  البارد  على  القطع  عمليات  على  واإلشراف  الخام،  النفط  من 

الحالي. األنابيب  المستبدل مع باقي خط 

عودة »سرتيكا« لنقل الخام من »تيبستي« و»البيضاء«
العراق يطالب »أوبك+« بمراعاة عودة ليبيا السعر بالدوالرنوع الخام

48.41برنت

45.29غرب تكساس

43.08دبي

44.75سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     11/25/ 2020

تشغيل محطة »السرير« 
بالغاز بدال عن »النافتا«

»ماسك« الثاني بني أثرياء 
العالم.. و»غيتس« ثالثًا

أصبح رئيس شركة »تسال« لصناعة السيارات الكهربائية، 
إلى  تصل  بثروة  العالم  في  رجل  أغنى  ثاني  ماسك،  إيلون 
وفق  ثالثًا،  حل  الذي  غيتس  بيل  ليتجاوز  دوالر،  مليار   128

»بلومبرغ«. وكالة  تصنيف 
المليارديرات،  منصة  وعلى 
جيف  خلف  ماسك  اليوم  يقف 
الشركة  مؤسس  بيزوس، 
اإللكترونية  للتجارة  العمالقة 
ثروته  تقدر  الذي  »أمازون«، 

182 مليار دوالر. بنحو 
»فرانس  وكالة  ونقلت 
إن  قولها،  بلومبرغ  عن  برس«، 
البالغ  ماسك  األعمال  رجل  ثروة 
جنوب  في  المولود  عامًا،   49
 7.24 بمقدار  ازدادت  أفريقيا 
وحده،  اإلثنين  يوم  دوالر  مليار 

128 مليار دوالر، لتصل إلى 
السريع  الصعود  ويعزى 
ضمن  ماسك  إيلون  حققه  الذي 
سهم  إلى  ثراء  األكثر  تصنيفات 
»وول  في  المتصاعد  تسال 
من  بأكثر  ارتفع  الذي  ستريت« 
وتبلغ  العام،  بداية  منذ   %  500
مليار   495 اآلن  الشركة  قيمة 

الذي  لماسك  هذا  وسمح  دوالر. 
100 مليار دوالر  18 % من الشركة، بأن يكسب  يمتلك نحو 

نفسها. الفترة  خالل 
في حين تراجعت ثروة المؤسس المشارك السابق لشركة 
جزءًا  خصص  ألنه  دوالر،  مليار   127.7 إلى  »مايكروسوفت« 

الخيرية. غيتس«  وميليندا  »بيل  لمؤسسة  منها 

أمس  الكهرباء،  لتوليد  الغازية  »السرير«  محطة  بدأت 
عامًا   11 بعد  مرة  ألول  الطبيعي  بالغاز  التشغيل  األربعاء، 

بـ»النافتا«. تشغيلها  من 
المفترض  من  كان   ،2010 العام  الخدمة  دخولها  ومنذ 
الغاز  توافر  عدم  لكن  بالغاز،  »السرير«  محطة  تشتغل  أن 
الغاز  خط  استكمال  أعمال  وتوقف  المطلوبة،  بالصورة 

الواصل للمحطة حال دون ذلك.
خط  استكمال  بعد  جاء  بالغاز  المحطة  تشغيل  وإعالن 
الغاز  من  إنتاجه  رفع  ما  »الفارغ«،  حقل  وتطوير  الغاز، 
250 مليون قدم مكعبة يوميًّا  70 مليونًا إلى  الطبيعي من 

األولى. للمرة  للمحطة  الغاز  ليصل 
وسبق أن أعلن رئيس لجنة اإلدارة بشركة الواحة للنفط، 
منتصف نوفمبر، أن الشركة ستتمكن في مدة أقصاها عشرة 
للغاز،  »الفارغ«  حقل  من  األولى  المرحلة  تشغيل  من  أيام 

قريبًا. الحقل  الثانية من  المرحلة  تشغيل  متوقعًا 
وقال المصدر وقتها إن هذه األعمال ستعمل على »تدعيم 
محطات الكهرباء بالشرق وكذلك محطة السرير الكهربائية، 
ورفع  الثمن،  باهظة  المحروقات  على  اعتمادها  وتخفيض 
المحطة،  من  بالكهرباء  تتغذى  التي  المناطق  عن  المعاناة 
للتنمية  والتحول  ليبيا  في  الصناعة  مستقبل  دفع  جانب  إلى 

الصناعية«.

●  عمال بمحطة السرير الكهربائية

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

السنة اخلامسة
العدد 262 11 ربيع اآلخر 1442 هــ
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الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  دعا 
األمير  عبد  علي  المالية،  وزير  العراقي 
للنفط  المنتجة  الدول  منظمة  عالوي، 
االعتبار  بعين  األخذ  إلى  وشركاؤها 
اإلنتاج  عودة  المقبل  اجتماعها  خالل 
من  اإلمارات  خروج  واحتمال  الليبي 

»أوبك«.
مؤتمر  في  عالوي  علي  وقال 
على  إن  اإلثنين،  العراق  في  افتراضي 

»أوبك« االنتباه الحتمال خروج اإلمارات 
ليبيا  إنتاج  وقرب وصول  المنظمة  من 
النفطي إلى 1.5 مليون برميل، مضيًفا: 
»أعتقد أن كل هذه عوامل معطلة يجب 
أن تعالجها أوبك«. وفي إشارة إلى عدم 
عالوي  أوضح  »أوبك«  بخطط  اقتناعه 
إن »أوبك بحاجة إلى نموذج دقيق ألنه 
مالية  دعامات  الدول  كل  لدى  يوجد  ال 

مثل صناديق الثروة السيادية«.

ديوان املحاسبة »الحلقة املفقودة« في الخالف بني »املركزي« ومؤسسة النفط

الصادر  الماضي،  أكتوبر   31 وحتى  يناير  من  األول  من 
المؤسسة  بيانات  أن  اعتبر  الذي  الماضي،  الخميس 

بشأن اإليرادات النفطية »غير دقيقة«.
وقالت المؤسسة إن »كل البيانات الشهرية السابقة 
عمليات  إتمام  واضح  وبشكل  أكدت  المركزي  للمصرف 
مطابقة األرقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، األمر الذي 

يفند االدعاء الكيدي الصادر عن المصرف المركزي«.
الشركات  إحدى  مع  التعاقد  بصدد  أنها  وأضافت 
ألنظمتها  المالي  والتدقيق  للمراجعة  الكبرى  العالمية 
الشركاء  وحقوق  اإليرادات  »كافة  وأن  واإلدارية  المالية 

األجانب موثقة توثيقًا دقيقًا«.

المؤسسة تتجاوز ديوان المحاسبة
والالفت في النزاع الجديد هو أن المؤسسة الوطنية 
الرقابية  الهيئة  المحاسبة،  ديوان  تجاوزت  للنفط 
حول  للتحري  تتدخل  أن  صالحياتها  بموجب  المفترض 
والتشريعات  اللوائح  أن  خصوصًا  الجهتين،  مزاعم 
عن  فضاًل  اإليرادات،  تجميد  من  النفط  مؤسسة  تمنع 
االستنجاد بـ»إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة 

والتدقيق المالي ألنظتمها«.
وتسند اختصاصات الرقابة المالية لديوان المحاسبة 
كأعلى هيئة رقابية في ليبيا ويحق لها فحص ومراجعة 
األخرى  الفنية  والعمليات  المالية  والقوائم  الحسابات 
الضوابط  تطبيق  جانب  إلى  لرقابته  الخاضعة  للجهات 

الرقابية التي تضمن تحصياًل لإليرادات العامة .
اكتفى  الماضي،  سبتمبر  في  نشره  تقرير  آخر  وفي 
للمؤسسة  مخالفات  عدة  بإظهار  المحاسبة  ديوان 
 ،2018 لسنة  السنوي  تقريره  خالل  للنفط  الوطنية 
ورصد تأخيرًا شديدًا في إعداد الميزانيات، وأظهر أن آخر 

ميزانية للمؤسسة تعود إلى العام 2007.
كما رصد التقرير أيضًا قصور مراجعة اإلدارة الداخلية، 
للمعامالت،  المستندية  المراجعة  على  عملها  واقتصار 
لحسابات  الوطنيين  المراجعين  مشاركة  وضعف 
الشركات بشكل مستمر، إضافًة لعدم ممارسة المراقب 

المالي الختصاصاته وفقًا لواجباته.
تأخر نتائج المراجعة الدولية

النفطية،  اإليرادات  حيال  االنقسام  هذا  ويأتي 
المالية  الحسابات  مراجعة  نتائج  ظهور  تأخر  ظل  في 

للمصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء، التي 
ضغط  تحت  الماضي  يوليو  في  عليها  الموافقة  جرت 
شركة  إلى  المالي  التدقيق  عملية  أسندت  حين  دولي، 
 ( 4.8 مليون دينار،  اإلنجليزية، بعقد قيمته  »ديلويت« 
3.42 مليون دوالر(، وتراهن بعثة األمم المتحدة للدعم 
خطوة  الرقابية  الخطوة  هذه  تكون  أن  على  ليبيا  في 
 2015 منذ  المنقسم  المركزي  المصرف  لتوحيد  أولى 
فيما يستغرق إعداد التقرير النهائي نحو ستة أشهر إلى 
سنة، وهي فترة طويلة بالنسبة لألمم المتحدة، تعمق 

من طول أمد توحيد المؤسستين الماليتين.
وتضغط أطراف ليبية على وضع آلية واضحة وشّفافة 
الشعب  كل  على  النفط  لعوائد  العادل  التوزيع  تضمن 
واألقاليم، مطالبة بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع 
لهذه  العادل  للتوزيع  واضحة  آلية  مع  النفط،  عوائد  به 
وأقاليم  مدن  بكل  الليبي  الشعب  كافة  على  العوائد، 
البالد، وسط مطالب الحكومة الموقتة بضمانات دولية 
لمعرفة كيفية إنفاق مصرف ليبيا المركزي عوائد النفط 
طيلة السنوات الماضية ومحاسبة من تسبب في إهدارها 

وإنفاقها في غير محلها.
ويضاف الخالف األخير إلى نزاع آخر تفجر بين محافظ 
حكومة  ورئيس  الكبير،  الصديق  المركزي  المصرف 
الوفاق فائز السراج حول صالحيات إدارة المصرف الليبي 

الخارجي الذي تودع فيه كل إيرادات النفط.
الداخلية  وزير  اعترف  الماضي  أغسطس  أواخر  وفي 
بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، بوجود فساد في 
الداخلية، مطالبًا  البالد بما فيها وزارة  جميع مؤسسات 
بتشكيل لجنة كاملة لمراجعة جميع الملفات التي يوجد 

فيها قصور ويعاني منها الناس.

الوسط ــ عبدالرحمن أميني

القاهرة ــ الوسط

مع تأخر المراجعة الدولية

بدا الخالف حادًا هذا األسبوع بين المؤسسة الوطنية 
للنفط ومصرف ليبيا المركزي، فاالثنان تبادال االتهامات 
اإليرادات  عن  المعلنة  واألرقام  البيانات  دقة  حول 
النفطية، بل وجرى التراشق باالتهامات، التي امتدت إلى 
تلك  صرف  آلية  حول  وشفافية  عدالة  غياب  عن  حديث 

اإليرادات النفطية.
حدث ذلك وسط صمت مطبق من ديوان المحاسبة، 
أعلى جهة رقابية مالية، دون أن يفصل في حقيقة هذه 
االتهامات المتبادلة، وبعد طول انتظار لنتائج المراجعة 

الدولية للحسابات المالية للمصرف المركزي.
المركزي  المصرف  اتهام  مع  الخميس  بدأت  األزمة 
في  بالتالعب  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بطرابلس 
والتحقق  بمراجعتها  مطالبًا  أعوام،  عدة  منذ  البيانات 
وتالعب  فساد  عمليات  وجود  إلى  تلميح  في  منها، 

باألرقام.
إيراداتها  ستبقي  بأنها  األحد،  المؤسسة  وردت 
ولن  الخارجي  الليبي  بالمصرف  حساباتها  في  النفطية 
تكون  »حتى  المركزي،  المصرف  حساب  إلى  تحولها 
عن  الليبي  الشعب  أمام  واضحة  شفافية  المصرف  لدى 
السابقة،  السنوات  خالل  النفطية  اإليرادات  صرف  آلية 
وعن الجهات التي استفادت من هذه اإليرادات بالعملة 
األجنبية، التي تجاوزت في مجموعها )186( مليار دوالر 

أميركي خالل األعوام التسعة الماضية«.
بيان  في  جاء  ما  على  ردًا  المؤسسة  إعالن  وجاء 
الفترة  خالل  العامة  اإليرادات  بشأن  المركزي  المصرف 

للمرة األولى منذ 11 عامًا

●  إيلون ماسك

●  بيل غيتس

●  الصديق الكبير●  مصطفى صنع اهلل ●  خالد شكشك

آخر ميزانية لمؤسسة النفط تعود
 إلى 2007

»المركزي« مطالب بتوضيح أوجه 
إنفاق 186 مليار دوالر

خبير نفطي يطالب باألصول املحاسبية وعدم استعمال البيانات سياسيا
منذ أكثر من سنة كتب الخبير النفطي، د. محمد أحمد، عن الخالف 
وطلب  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  وأرقام  المركزي  المصرف  أرقام  بين 
وقتها بوقف العبث بهذه البيانات المتضاربة غير المدققة مراجعيًّا، بل 

وتوقع أن تنتج هذه األرقام المتضاربة مشاكل سياسية عميقة.

االلتزام  إلى  االقتصادية  المؤسسات  الليبي  النفطي  الخبير  ودعا 
أو  محلية  دعاوى  وراء  االنجرار  وعدم  الصحيحة،  المحاسبية  باألصول 
وإزاء  البيانات سياسيًّا.  هذه  واستعمال  العجلة  اختراع  إعادة  في  دولية 
ما نشب من خالف بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي حول بيانات 
من  عليها  ترتب  وما  الماضية،  العشرة  الشهور  في  واإلنفاق  الدخل 
الفترة  تلك  في  كتبه  ما  نشر  أحمد  محمد  د.  أعاد  باالتهامات،  تراشق 

بيانات  تضارب  على  تعليًقا  االجتماعي،  التواصل  بموقع  صفحته  على 
ومستمرة.  قديمة  المشكلة  أن  يظهر  بما   ،2018 العام  في  الجانبين 
واحدة  العلمي حول  النقاش  لفائدة  تعميمًا  المقال  تنشر  و»الوسط« 
ختامية  ميزانيات  غياب  ظل  في  تظهر  التي  المشكالت  أهم  من 
المصرف  االقتصادية، خصوصًا  أغلب مؤسساتنا  مدققة وموثوقة في 

للنفط. الوطنية  والمؤسسة  المركزي 

منتظمة  بيانات  بنشر  الدولة  في  الجهات  بعض  بدأت 
هذا  بأن  منها  اعتقادًا  ليبيا،  في  واإلنفاق  الدخل  حول 
الحقيقة  في  وهو  العام،  واإلفصاح  الشفافية  مبدأ  يحقق 
توجه محمود من حيث النية، ولكن هناك بعض المحاذير 
 Raw« عليه. وفًقا لتجربتي العملية فإن اإلحصائيات الخام
Statistics« دائمًا ما يكون لها أثر سلبي كبير، فضاًل عن 
أنها تمس بعض جوانب األمن والتنافسية، التي قد يكون 

لها انعكاس كبير على المؤسسات السيادية والتجارية.
ال بد أن نعرف بوضوح مبدأ الشفافية واإلفصاح، الذي 
ما  بقدر  صحفية  بيانات  خالل  من  يتحقق  ال  أنه  أعتقد 
يتحقق بميزانيات ختامية مراجعة من قبل مكاتب محاسبة 

موثوقة.
من  الكثير  ثناياها  في  تحمل  الخام  اإلحصائيات 
الفائدة  عديمة  تجعلها  قد  التي  والتسويات  التعديالت 
ناحية  من  وكذلك  قانونية،  محاسبية  ناحية  من  تمامًا 
الرأي العام بعد إخراجها للعلن، وقد تحدث آثارًا عكسية 
على المدى الطويل، حين تقع في يد من يعرف بالضبط 
كيف يتعامل معها من ناحية أمنية وتنافسية عن طريق 

التجسس الصناعي والسياسي.
الوطنية  المؤسسة  عن  صدرت  األخيرة  الفترة  خالل 
تعرض  صحفية  بيانات  المركزي  ليبيا  ومصرف  للنفط 
مسألة واحدة في الجوهر وهي دخل النفط، بينما ركزت 
المؤسسة الوطنية للنفط على الدخل اآلتي من مبيعات 
لتوضح  المركزي  المصرف  بيانات  امتدت  والغاز،  النفط 

طريقة اإلنفاق.

هناك مفارقات تحتاج إلى التوضيح، إذ إن بيان المؤسسة 
مقدر بالدوالر األميركي، بينما بيان المصرف المركزي مقدر 
بالدينار، وبيان المؤسسة ينتهي بمبيعات شهر نوفمبر، 

بينما بيان المركزي ينتهي بدخل شهر ديسمبر 2018.
وسأعطي اليوم مثاًل كيف يمكن إعادة ترتيب األوراق 
بعد اإلفصاح عن أرقام غير مراجعة، نظريًّا كان ينبغي أن 
يتم فرض قانون من الدولة إذا ما اعتمد نشر هذه البيانات 
دوريًّا أن يكون النشر بتوقيت متزامن، بمعنى النشر في 
الوقت نفسه، وأن تتحدد معايير النشر بها، مثاًل من ناحية 

القيمة وسعر الصرف ومصدر الدخل وغيره.
أما النشر الذي قد أقول عنه »عشوائي« فيسبب تضاربًا 
الدفاتر  تدخل  ولم  عَجَل،  على  تعد  التي  األرقام  في 
وغيرها.  والتسويات  القانونية  بمعالجاتها  المحاسبية 
التضارب، الذي قد يساعد الجهتين  سأعرض هنا بعض 

على النظر إليهما.
اإليرادات  الدخل من  المركزي فإن  المصرف  في بيان 
إلى 33.5  النفطية عن 12 شهرًا في سنة 2018 يصل 
من  الدخل  فإن  النفط  مؤسسة  بيان  وفي  دينار،  مليار 
2018 يصل  في سنة  11 شهرًا  عن  النفطية  المبيعات 
إلى نحو 22 مليارًا و162 مليون دوالر، وهو ما يعادل نحو 
31 مليارًا و72 مليون دوالر، إذا ما أخذنا في االعتبار سعر 

التحويل الرسمي 1.38 دينار لكل دوالر.
نفط  سعر  كان  العام«  ذلك  »من  نوفمبر  شهر  في 
تحسب  الذي  السعر  وهو  للبرميل،  دوالر   62.75 برنت 
عليه عائدات مبيعات شهر ديسمبر، الذي يقل بـ16 دوالرًا 

تقريبًا عن سعر أكتوبر.
دخل  من  أقل  سيكون  ديسمبر  دخل  أن  يعني  هذا 
لبيان  وفًقا   2018 لسنة  الدخل  إجمالي  فإن  لذا  نوفمبر، 
المؤسسة سيقدر بـ23 مليار دوالر تقريبًا، وبحساب سعر 
صرف عند 1.36 دينار/ دوالر، فإن مجمل الدخل النفطي 
في العام 2018، ال يمكن أن يزيد على 31.7 مليار دينار، 
المصرف  بيان  في  مذكورة  دينار  مليار  بـ33.5  مقارنة 

المركزي.
أما إذا أخذنا بحساب سعر الصرف في الربع األخير من 
السنة 1.38 دينار/ دوالر لمبيعات ديسمبر فإن القيمة قد 

ترتفع فقط بـ20 مليون دينار.
الصرف 1.36 دينار/ دوالر مستمد من  متوسط سعر 
األجنبي  النقد  إيرادات  بيان  المركزي،  المصرف  بياني 
واستخداماته يشير إلى أن إجمالي اإليرادات النفطية هو 
أن  إلى  يشير  واإلنفاق  اإليراد  وبيان  دوالر،  مليار   24.5

اإليرادات 33.5 مليار دوالر.
تقديريًّا هناك فرق بـ1.8 مليار دينار تقريبًا عن مجمل 

السنة.
واإلنفاق  اإليراد  بشأن  المركزي  مصرف  بيان  يظهر 
في الجداول أن هناك فائضًا في اإليرادات بمقدار 3.3 
مليار دينار، ووفرًا في اإلنفاق بقدر 2 مليار دينار، وهكذا 
المجمل،  في  دينار  مليار   5.3 حققنا  إننا  القول  يمكن 
يجب  والعجز  فالفائض  الحقيقة.  يخالف  حقيقة  وهذا 
أن يحسبا من وجهة نظر المصرف المركزي عن طريق 
الفرق بين اإليرادات والنفقات. إجمالي اإليرادات حسب 

دينار،  مليار   40.5 والنفقات هي  دينار   35.9 البيان هو 
يجب  دينار،  مليار   4.6 بقيمة  عجز  إلى  يُفضي  وهذا 
اإلفصاح عن مصادر تمويله من المصرف، وهو ما ورد 
في البيان في مالحظة جانبية تحت الجداول. المقارنات 
التي أوردها المصرف في الجداول يمكن أن تكون من 
وجهة نظر وزارة المالية في كيفية تنفيذ الموازنة، وهي 
بالمناسبة غير حقيقية، أي حسابات فرضية فقط لبيان 
على  تحديدًا  هنا  اعتراضي  التدبير.  في  العمل  كفاءة 
المتلقي،  قد تضلل  بطريقة  اإلحصائيات  إظهار  طريقة 
في  وليس  الجداول  في  واضحًا  يكون  أن  يجب  فالعجز 

مالحظات جانبية.
يجب  كهذه  بيانات  إن  أقول  أن  أود  والخالصة 
التشريعية  السلطات  من  دقيق  لتشريع  تخضع  أن 
حسابية  ميزانيات  على  مرتكزة  وتكون  والتنفيذية، 
العامة،  على  عرضها  قبل  موثوق  مراجع  من  معتمدة 
تشتهي  بما  دائمًا  تأتي  ال  األخبار  أن  نعرف  أن  بد  ال 
 80 ليالمس   2018 في  النفط  سعر  وارتفاع  السفن، 
دوالرًا للبرميل، الذي يعني أن تحسن المداخيل النفطية 
المسؤولون  فيه  سيواجه  وقت  وسيأتي  يستمر،  ال  قد 

أوقاتًا صعبة لشرح أرقام ضعيفة.
وكذلك  الجهات،  بين  اإلفصاح  معايير  توحيد  ويجب 
الفرصة  إعطاء  لعدم  نفسه  الوقت  في  البيانات  تزامن 
الحوكمة  مبادئ  أهم  من  وهذا  المقصودة،  للتعديالت 

الرشيدة.
*خبير نفطي ليبي

الشفافية واإلفصاح يحتاجانالشفافية واإلفصاح يحتاجان
إلى ميزانيات ختامية موثوقةإلى ميزانيات ختامية موثوقة

د. محمد أحمد*

●  علي عبد األمير عالوي

على  عام  أسوأ   2020 خالل  العالمي  الطيران  قطاع  شهد 
مقارنة   ،%  60 بنحو  إيراداته  نسبة  تراجعت  إذ  اإلطالق، 

328 مليار دوالر. بالعام الماضي، لتصل إلى 
جمعيته  خالل  »إياتا«  الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  وتوقع 
مليار   118.5 إلى  عالميًا  القطاع  خسائر  تصل  أن  العامة 
دوالر بنهاية العام الجاري، مقابل تقديرها السابق في يونيو 
أن تسجل خسائر بقيمة 84.3 مليار دوالر. كما أنها قالت إن 
الخسائر الصافية للعام 2021 ستصل إلى 38.7 مليار دوالر، 
)15.8مليار  يونيو  المتوقع في  أكبر من ذلك  رقم  أيضًا  وهو 

الثانية من اإلصابات بالوباء. دوالر(، قبل ظهور الموجة 
دو  ألكسندر  لـ»إياتا«،  العام  المدير  عن  بيان  ونقل 

جونياك، قوله إن »هذه األزمة مدمّرة وال ترحم«.
وأضاف: »ينبغي إعادة فتح الحدود من دون فرض تدابير 
الطائرة مجددًا. سيتعين  الركاب من ركوب  حجر كي يتمكن 
من  الرابع  الفصل  حتى  سيوالتها  استخدام  الشركات  على 

2021 على األقل. إذًا ليس هناك وقت نهدره«. العام 

»إياتا«.. 2020 األسوأ لشركات 
الطيران على اإلطالق
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أجيال املدينة
سالم الكبتي

عنوانان  الدوام،  على  متالزمان  الحي  وذلك  بنغازي 
ثم  تتثاءب  المدينة  واحدة.  لمدينة  واحد،  لمشهد 
يوم.  كل  المجيدة  للشمس  عيونها  وتفتح  تصحو 
والمقاهي  بالناس.  وتضج  بالحركة  تدب  طرقاتها 
أيام  في  والسحلب  القهوة  أبخرة  منها  تتصاعد 
والسماء  األعالي،  في  تركض  والسحب  الشتاء، 

تمطر وتسيل الغدران بال توقف.
ويظهر  ــدروب  ال في  ينمو  بــدأ  جيل  ثمة  كــان 
ومتواضع  بسيط  جيل  ويتنفس.  بأحالمه  ويلوح 
وفقير في أغلبه ينهض كل صباح عبر تلك الدروب 
في المدينة الصغيرة. جيل آخر ينمو ويحلم بالحرية 
الحرب  رماد  أيام  جياًل سبقه من  يكمل  واالنطالق. 
الذي  المدينة  شباب  بعض  يمثله  جيل  والجوع. 
زواياها ومقاهيها وعتباتها.  يقدم نفسه بخجل في 
كله  الوطن  وفي  المدينة  في  المجتمع  يكن  لم 

يعرف الطبقات أو الفئات أو المراكز المختلفة.
جيل تشكل عبر رواد المعلمين الليبيين والعرب 
األمير  مدرسة  في  واألردن  وفلسطين  مصر  من 
المصري،  المنهج  المعلمين.  ومعهد  والثانوية 
والمركز  القريبة،  المصرية  اإلذاعـــات  وموجات 
ولكنه  بمفرده  يكن  لم  جيل  المصري.  الثقافي 
لكنها  الظروف  اختلفت  وإن  سبقه  من  جيدًا  يكمل 

اتفقت في كثير من األبعاد واألطراف.
الواقع  في  أغلبه،  يكن  لم  إن  الجيل،  بعض هذا 
أو  الوالدين  وفقد  الكبير.  الفقر  معالم  أبصر 
مع  واحد  بيت  في  السكن  عاصر  بعضهم  أحدهما. 
بعضهم  حجرة،  تقطن  عائلة  كل  أخــرى.  عائالت 
يكن  لم  المجمل  وفــي  األســـرة.  رب  بحب  يمتع 
عاصروا  كانوا  »أغنياء«.  أو  »أفندية«  يمثلون  اآلباء 
ونزحوا  فيها  وشاركوا  آخر  نوع  من  وقهرًا  حروبًا 
وحلموا  والــجــوع  التعب  ونالهم  المدينة  ــارج  خ
بناء.  أو  معلمًا.  أو  تاجرًا.  كان  بعضهم  باالستقرار. 
أو  بسيطة  ورشــة  صاحب  أو  الميناء  في  عاماًل  أو 
كانوا  حديثًا.  الناشئة  واإلدارة  الدولة  في  موظفًا 
شارك  للوطن.  ومحبة  انتماء  يمتلكون  النهاية  في 
حركة  في  والهتاف  والفعل  بالحماس  بعضهم 
ورفض  والمظاهرات،  األربعينات،  سنوات  الوطن 
الجبهة،  المنتظر،  األمير  عودة  والتقسيم،  الوصاية 
ثم  المخلصة،  الجهود  المتحدة،  األمم  الجمعية، 
والتفاصيل  واألسباب  المعاناة  االستقالل. من هذه 
المراس  التراب. كان صعب  في  األب  الجيل  انعجن 
بعضًا  االبن  الجيل  ورث  األحيان،  بعض  والتكوين 
المعرفة  واكتسب  والصفات  المعاناة  هــذه  من 
بالفطرة من ذلك الجيل، غير أنه أقبل على الثقافة 
أولئك  من  بتشجيع  الظروف  قسوة  رغم  والتعليم 
اآلباء الذين فقدوا في معظمهم هذه الفرصة أيام 

االحتالل األسود.
المدينة  شباب  صار  وهنا  جيل.  من  نهض  جيل 
والكتب  الصحف  يقرأ  المعرفة.  إلى  للشوق  عنوانًا 
األغاني  إلى  والندوات ويستمع  المحاضرات  ويحضر 
واألندية  الكشفية  للحركة  وينتمي  الزعماء  وخطب 
دور  ويدخل  التطوعي  العمل  في  ويسهم  الرياضية 
السينما متابعًا آلخر األفالم العربية واألجنبية ويتأثر 
أنشطة  في  ويشارك  أخبارهم.  ويتابع  بفنانيها 
المعلمون  كــان  والثقافية.  الرياضية  المدرسة 
إلى  بها  ويدفعون  ويشجعونها  الموهبة  يحترمون 

األمام: مصطفى القرقوري وخالد الغناي والسنوسي 
الدغيلي وحسين بوحليقة وعبدالرحيم جبر ومحمد 
قــادربــوه..  وعبدالسالم  الهوني  وأبوبكر  جحا 

وغيرهم كثير في مدارس المدينة األخرى.
إكمال  يتعدى  ال  الجيل  شباب  طموح  ــان  ك
كان  الحلم  الوطن.  بناء  في  واالنغماس  الدراسة 
الجيش  في  ضابطًا  أو  معلمًا  أحدهم  يكون  أن 
طبيبًا.  أو  طيارًا  أو  حلمًا!«  يكن  لم  »البوليس 
الظروف  أمام  الحلم  هذا  تكوين  عن  عجز  البعض 
للعمل،  واتجه  التعليم  فترك  ألسرته  االقتصادية 
يتابع  مثقفًا  جعلته  ــرى  أخ فرصة  تلك  وكــانــت 
تحقق  طموح  أجنبية.  لغات  أيضًا  ويكتسب  ويقرأ 

باالجتهاد والتثقيف الذاتي والكفاح والصبر.
أيام  الصباحات  في  المقهى  في  الجلوس  وكان 
للحكايات  ــادرة  ن لحظة  األماسي  في  أو  العطل 
التي  ــدارات  اإلصـ آخــر  عن  والحديث  والنقاشات 
وصلت إلى المدينة. شبابها شكل صورة من صور 

الوعي والتكوين.
والفاعل  المتحرك  الحي  ذلك  الحشيش..  سوق 
وأحيائها  المدينة  وسط  ظاهرة  كان  ينام  ال  الذي 
الكثير  ضخ  زيته  قندياًل  كان  والنضج.  الحراك  في 
وطالب  عميش  علي  هناك  كــان  المواهب.  من 
وخليفة  الشارف  ومفتاح  الدلنسي  ويوسف  الرويعي 
الهوني  وأبوبكر  الفيتوري  إمحمد  والشيخ  الفاخري 
وحسين مخلوف وأنيس السنفاز.. وغيرهم أيضًا في 
الرياضة والفن واإلدارة. حي تصب فيه كل الدروب 
زيته  أن يخبو  القنديل دون  يتوهج  واألزقة األخرى. 
وكان  وسطه.  وتلتقي  أزقة  تتفرع  منه  الليالي.  في 
الصداقات  ويعقدون  الحي  يرودون  الجامعة  طلبة 
تلك  تنفرط  ــم  ول جميعا.  ــؤالء  ه مــع  والــتــعــارف 

العالقات سوى بالرحيل أو بالدراسة في الخارج.
سوق الحشيش وجوه وحكايات. وصور في الظل 
نظارة  الضريح.  إلى  الطريق  وأزقة،  دروب  والضوء. 
المعارف، مدرسة التجارة، معهد المعلمين، مدرسة 
األميرة، مدرسة األمير، المدرسة النموذجية، معهد 
والوسائل  المتجولة  المكتبة  مقر  السالي.  دي 
فنان  الحقًا  منها  انطلق  حيث  والبصرية،  السمعية 
بعد  فيما  والمطبعة  الـــزواوي.  محمد  هو  عظيم 
الحجاب  ونداءات  الجلسات  للمحكمة.  مبنى  كانت 

ومرافعات المحامين والقضاة واألحكام.
كانت السوق تقع جواره أو تحتويه هذه المعالم 
ودالة  وطيدة  عالقة  ثمة  كأن  ــدارس  م وأغلبها 
الشباب  حلم  وظل  والمعرفة.  والتعلم  السوق  بين 
وكان  أنفاسه  لهاث  من  وأكبر  طموحاته  من  أكبر 
وخصومات  ولقاءات  لثقافات  شاهدًا  مقهى  كل 
لتجمعهم  الوقت  آخر  األصحاب  ويتفرق  حقد.  دون 
أو  الباكور  نحو  رحلة  أو  األصــدقــاء  أحــد  مربوعة 
ما  والفكر  والثقافة  الوعي  وأصـــداء  القوارشة. 
تتناوله الصحف والكتب واألشعار واألغاني ودروس 
ومباريات  عبدالناصر  وخطب  ــرواد  ال المعلمين 
ظروف  القومي.  الوعي  تشكل  واألهلي.  الهالل 
الحت  ثم  واآلراء  التحاليل  وتبرز  والعالم،  المنطقة 
األيام  مع  ينهض  ورائعا  جديدًا  معلمًا  الجامعة 
الحالم  الجيل  هــذا  بعض  أركــانــه  فــي  ويحتوي 
حلمًا  والتنظيمات  ــزاب  األح تكن  ولــم  والــواعــد. 
على  شــيء  كل  وعــرف  انضوى  البعض..  لــدى  إال 

المجمل  وفي  وتحقيقات.  مالحقات  وثمة  حقيقته 
حقق الجيل حلمه في رغبته الخاصة دون قيود.. أو 

حدود.
في  حولها.  وما  الحشيش  سوق  في  وسط  جيل 
وتشكلت..  تواصلت  ثم  مرت  أجيال  بين  بنغازي. 
بريبش،  رجــب  البعباع،  إقــدورة  عديدة:  أسماء 
النيهوم،  إرحيمه  الروكلي،  علي  سعيد،  مصطفى 
محمد شمام، محمود شمام، عبدالحميد البرعصي، 
محمد  الرويعي،  علي  البرناوي،  يونس  األثرم،  عمر 

محمود زيو، وغيرهم.
جيل انتمى للمدينة، احترم سابقيه، لم يتعصب 
أن  وكان  والقبلية،  الجهوية  اختفت  انتمائه،  في 
التحق بصفوفه مجموعات من شباب الوطن البعيد 
وتواصلت  والجنوب  والغرب  الشرق  من  والقريب، 
العالقة اإلنسانية والفكرية وظل الحلم في الصدور 
إليه،  االنتماء  الوطن ونهضته ويعشق  لتنوير  يرنو 
الخلف،  إلى  وشــده  لتخلفه  ويحزن  لتقدمه  يفرح 
ذلك  أذنيه  مع  التقطه  وسواه  الجيل  هذا  أن  ورغم 
الخطاب القوي السائد تلك األيام في المنطقة كلها 
حول الوطن لكنه ظلت في المطلق أقدامه راسخة 
في أزقة المدينة ودروب سوق الحشيش، يدرك أن 
لوطنه تاريخًا ورجااًل وتراثًا وشخصية وأغاني وكيانًا 
باالنتماء  ويفخر  انقطاع  بال  عليه  يحافظ  أن  البد 

واالنتساب إليه.
خالل  من  طرأ  الــذي  التغير  الجيل  هذا  شاهد 
له  وحدثت  واالجتماعية  االقتصادية  النواحي 
سبب  ــذي  ال البترول  ظهور  الكبيرة،  الصدمة 
من  الكثير  وبــدل  والــجــدران  النفوس  في  صدعًا 
المظاهر  في  كان  التغير  هذا  ــراف.  واألع الطبائع 
يحتاج  العمق ذهبًا خالصًا  العمق، ظل  ولم يالمس 
الرخاء  كــان  والصقل،  والبحث  االستكشاف  إلــى 
مدعاة للتكاسل واالرتكان إلى الخارج في كل شيء 

والهروب إليه في كل األوقات.
حبات  ــدأت  ب الظل،  أو  الضوء  يغادر  ال  جيل 
أو  منها  عودة  ال  التي  بالهجرة  إما  تتبعثر  مسبحته 
مفر  ال  الذي  األبدي  بالرحيل  أو  واالبتعاد  بالصمت 
األجيال  لدى  حتى  طموحات  هناك  تعد  لم  منه، 
محض  وأضحت  وضربت  األحالم  تكسرت  الالحقة، 

خيال ال غير، ولم يصمد أغلبهم أمام ذلك الرحيل.
في الشهرين األخيرين تواصل غياب أجزاء كبيرة 
البعباع، عمر األثرم، علي  منه دفعة واحدة، إقدورة 
الرويعي، محمد زيو، لحقوا بمن سبقهم في الرحيل 

المؤلم الذي ال مفر منه!
يحتفظ  ظل  وإخالصه،  بقيمه  يكفر  لم  جيل 
يوم  ذات  المدينة  شباب  جيل  الصدور،  في  بها 
الرائع  االنتماء  أمــثــوالت  من  مثاًل  كــان  ــذي  ال
المرض  لعوامل  كريه  تعصب  ودون  والجميل 
بعد  الــقــاع،  ــى  إل تشد  وبـــدأت  انتشرت  التي 
سواد  غطاها  التي  الباهرة  النور  نقاط  وقدات 

اإلظالم.
الرثاء الحزين، لكنه يظل جديرًا  ال يستحق  جيل 
حدث  كما  ألحد  يتنكر  لم  جيل  والتقدير،  باإلعزاز 
عند جيل الحقًا شرع يضرب صفحًا وبقوة عن تاريخ 
سبقه  لما  الحق  جيل  مشرقة،  جوانب  فيه  مضى 
المدينة،  دروب  وسط  في  حيران  تائهًا  سيظل 

وسواها من المدن المترامية هنا وهناك!!

شاهد هذا الجيل 
التغير الذي طرأ 

من خالل النواحي 
االقتصادية 

واالجتماعية وحدثت 
له الصدمة الكبيرة، 
ظهور البترول الذي 

سبب صدعًا في 
النفوس والجدران 

وبدل الكثير من 
الطبائع واألعراف.

املغنون الشعبيون
 في بنغازي: علي الشعالية )٢(

الشرق األوسط املأزوم!

عن  نتحدث  واآلن  بومدين..  السيد  الشعبي  المغني  عن  تحدثتا  السابقة  المقالة  في 
في  معهم  وساهم  الليبيين،  والمغنين  المطربين  من  وغيره  الجبل،  شادي  عاصر  فنان 

إثراء األغنية الليبية والرفع من شأنها.
الشعبية،  أغانية  التي كانت تذيع  ليبيا  راديو  أواًل عن طريق مذياع  أبناء جيلنا عرفوه 
التي سجلت ألول مرة بمحطة  أغنية »نُور عيون«،  أغنية وهي  إلى أشهر  ومنه استمعنا 
العام  افتتاحه  بعد  الليبي  التلفزيون  شاشة  على  يغني  شاهدناه  ثم  طرابلس.  إذاعة 

1968 ثم شاهدناه عازفًا بارعًا على آلة القانون مع فرقة اإلذاعة الموسيقية..
بالنسبة لي شخصيًا، كثيرًا ما كنت أصادفه في ميدان البلدية، حيث شقته التي يقيم 
بها بعد انتقاله من بيته القديم في زقاق الشعالية المطل على بحر الشابي، أخريبيش 

في مدينة بنغازي.
أو  شمام  محل  عند  قلياًل  ويتوقف  الحوت،  سوق  ميدان  في  يتجول  أشاهده  وكنت 
في  ألتقيه  وكنت  اللون،  أبيض  وحذائه  هندامه  بحسن  متميزًا  وكان  حرويس،  محل 
محمد  ورئيسه  التمثيل  قسم  لزيارة  أمر  عندما  الليبية  اإلذاعــة  في  الموسيقى  قسم 
السوكني.. وكان لي شرف عيادته مع أعضاء من المسرح الحديث، أثناء تلقيه العالج في 

المستشفى قبل رحيله عن الدنيا.
الراحل، الذي كنت أعشق أغانيه الشعبية، من مشجعي فريقي »الهالل«،  الفنان  كان 
الرياضي  الهالل  نادي  أفراح ومناسبات  الذي غنى في  ربما  الوحيدين  المغنين  وهو من 

في بنغازي.
محطات في حياته الفنية

مطرب   )1973 فبراير   9–1919( الشعالية  علي  الراحل  الكبير  الليبي  الفنان  هو 
وموسيقي ليبي من مدينة بنغازي.

1919 في زقاق الشعالية المطل على بحر الشابي،  وُلد علي السنوسي الشعالية في 
أخريبيش في مدينة بنغازي وهو ثالث أخوته.

تلقى تعليمًا أوليًا بالعربية ثم اإليطالية.
اإليطالي  االحتالل  فترة  في   1928 العام  بمصر  اإلسكندرية،  إلى  العائلة  مع  سافر 

لليبيا، ثم عاد إلى بنغازي العام 1931 متأثرًا بالفن الموسيقي في مصر آنذاك.
 1936 العام  طرابلس  في  إذاعية  محطة  بإنشاء  اإليطالية  السلطات  قامت  أن  بعد 
ُاستدعي للعمل بها، حيث قدم مجموعة من األعمال الموسيقية رفقة عدد من الفنانين 

آنذاك.
عرضت  مسرحية  فرقة  بالفن  مهتمين  مع  ليؤسس   1939 العام  بنغازي  إلى  عاد 
مع  البخيل«  »حسن  مسرحية  في  بالتمثيل  وشارك  والضواحي،  المدينة  في  مسرحياتها 

الفنان والممثل الليبي رجب البكوش العام 1940.
في  األغاني  من  مجموعة  لتسجيل  بمصر  القاهرة  إلــى  سافر   1946 العام  في 
سي«،  بي  »بي  على  بثت  ليبية  أغنية  أول  منها  بالقاهرة،  سي«  بي  »بي  استديوهات 

وسجل أيضًا مجموعة أخرى من األغاني في إذاعة »الشرق األدنى« بالقاهرة.
بعد افتتاح اإلذاعة العام 1957 في مدينة بنغازي عمل رئيسًا لقسم الموسيقى فيها، 

إضافة إلى عمله الفني كملحن ومطرب وعازف بفرقة اإلذاعة الليبية.
»قلبي  جميل«،  يا  منك  »آه  مريم«،  يا  لمنانا  »قولي  عيون«،  »نور  أغانيه  أشهر  من 
ليش«، »بعد الوفا ونسيته«، وأغنية، »ما زال شاغلني« من ألحان حسن عريبي، وأغنية 
»أنا وظني«، من نظم أحمد رفيق المهدوي، وأغنية، »قلبي ليش يا ولفي نسيته وعهد 
الحب من بالك نسيته«، من ألحان حسن عريبي، كما وضع المقدمة الموسيقية ألغنية 
التي تعتبر من أهم ما  أنظاره«،  السيد بومدين »يا ريتني ما ريت سود  الشعبي  الفنان 

قدمه الفلكلور الليبي.
تم تسمية  فقد  الليبية بشكل خاص،  والموسيقية  الفنية  للحركة  ما قدمه  لكل  نظرًا 
في  للفنون«  الشعالية  علي  »معهد  وهو  باسمه  ليبيا  في  وفنون  موسيقى  معهد  أهم 

مدينة بنغازي.
قامت  التي  األسس  وضع  أن  بعد   ،1973 العام  فبراير  شهر  من  الجمعة  يوم  توفي 
الشعبية  األغنية  في  مميزًا  فنيًا  إنتاجًا  لنا  وترك  بنغازي،  في  الموسيقية  الفرقة  عليها 

الليبية، مازالت تلهم كل محبي وعشاق الفن الشعبي الليبي.

نها وتكوننا أحيانًا كثيرة! لنبدأ بمواجهة الحقائق الموجعة التي تحوطنا والتي نكوِّ
والتوق  خائبة  بنوستالجيات  والتستر  الخلف،  إلى  الهروب  من  جدوى  أكثر  األمام  إلى  الهروب 
بأسلوب  وتهذب  وتأسطر  وتأنق  السلبيات  جميع  منه  ُطردت  بالمثالية  محشو  انتقائي  ماٍض  إلى 
وما  باطراد  والمتراكمة  المتكررة  فأخطاؤنا  التطور،  أو  للعيش  سبياًل  )التستر«  ليس  دراماتيكي 
في  توضع  أن  ينبغي  خاطئة،  موسمية  أو  ناقصة  أو  عرجاء  أفكار  من  وتوارثناه  وحَملناه  لناه  حُمِّ
مسار منطقي وواقعي وبراغماتي، وأن تتقلص وتنكمش وتذوب وتتبخر كل األخطاء مع تجدد وتكرر 

التجارب، بدل أن تتفاقم وتتعاظم وتتوالد وتنتشر وتتحول إلى كوارث واقعية وفكرية وهوياتية!
البحث عن حياة هاملتية خيالية متموضعة في بعد سابع، ال  نتقبل مشكالتنا.. ونوقف  أن  يجب 
سبيل وال طريق وال سكك وال أنفاق وال قراصنة وال مهربين بإمكانهم أن يوصلونا إليها لنحياها، 
ونصطنعها  صنعناها  التي  وحياتنا  واقعنا  عن  وننعزل  طلقاء  أحرارًا  سعداء  نصبح  أن  بأيدينا  فما 
بأنفسنا، فما نعيشه هو المعنى الحقيقي للحياة التي تناسب إمكاناتنا الفكرية والحضارية والمدنية، 
وتليق بنا وتنطبق على مقاييس ما نكونه كأفراد وكمجتمعات. فالفرار إلى عوالم افتراضية ورسم 
حياة مالئكية بيضاء على األكف الثلجية ال يغني وال يسمن وال يسد رمقًا وال يحل مشاكل وال يبني 
أوطانًا وال يؤهل أجيااًل وال يصنع هوية وال يعبر عن وجود وال يحقق أدنى معايير المنافسة في عالم 
واالستراتيجيات  الطموحات  وأصحاب  الدهاقنة  وسياسات  األموال  وتقلبه  وتقولبه  وتحكمه  تصنعه 

والعقول!
ليبيا ليست أبدًا بخير.. والشرق األوسط بأسره ليس بخير ولن يكون بخير!

»صارت  تأدلجت  وثقافوية  معتقدية،  اجتماعية،  إدارية،  وجودية،  هي  بل  مادية،  أزماتنا  تعد  لم 
كوكتيل  في  ساقيها  ومدت  منهجًا«  »أمست  وتمنهجت  منطقًا«  »أصبحت  وتمنطقت  أيديولوجيا« 
ومنها  فيها  فطام  وال  فصام  وال  ال خصام  التي  وهويتنا  وصارت صبغتنا  بجيناتنا،  واختلطت  حياتنا 
التغيير  غمار  المصطنعة سوى خوض  األزمات  فلك  في  والدائرة  الحائرة  للشعوب  فكاك  وال  وعنها، 
استراتيجيات  ووضع  مستوياتها،  أدنى  إلى  العابثة  التغيير  مقاومات  وخفض  كرهًا،  وليس  طوعًا 
األوطان  تدفع  التي  المتزايدة  الفشل  أثقال  تحت  الوهن  حالة  وتالفي  للنهوض  معمقة  إقليمية 

واألفراد، أعمق فأعمق، في هاوية سقوط حضيضها الفناء!
لم يعد العالم كما كان صبيحة العام 2000، وليست الحياة كلها واقعية ومحسوسة اليوم!

لها  اقتصادية،  فكرية،  تغيرات  العمق،  في  هي،  السطح  على  نراها  التي  السياسية  التغيرات  إن 
مسبباتها ودوافعها، وما الصراعات والحروب في جوهرها سوى حروب مال تدار وتدور لترتيب عالم 
وتتأسس  للدول  المحلية  السياسات  تنتهي  فسوف  السياسية،  للحكومات  فيه  وجود  ال  مستقبلي 
سياسات إقليمية في مستوى ابتدائي لسياسة عالمية شاملة، وسوف تزول المواطنات والجنسيات، 
مذبح  على  أنفاسه  يلفظ  أن  قبل  ومهترئ  مهتز  ركح  على  األخيرة  رقصته  ــدوالر  ال ويرقص 

التكنولوجيا، وتستبدل به عملة إلكترونية افتراضية، ونعيش بال مال في الجيوب أو بال جيوب!
مأزومًا  يولد  أوسطي  الشرق  والفرد  عمومًا،  مأزوم  فكر  أوسطي  الشرق  الفكر  أن  شك..  من  ما 
بأزمة مركبة مادية ومعنوية، فالشتات الفكري أساسه بذور الفكر األولى، وكذلك وجود منابر النخب 
وقادة الرأي وصناع ومؤدلجي ومدبلجي الفكر في الشتات، فالفكر النخبوي النامي في الشتات أسس 
لقضايا مجتمعية ال جذرية، هي ذاتها أزمات في الوعي الشرق أوسطي والمعنى، وفاقم الفكر الناقل 
للمعارف والمبادئ واأليديولوجيات من الشتات في تعميق األزمة المعنوية الفتقاره لفلسفة حاضنة، 
وبرغم عمق تأثير األزمة المعنوية إال أن مرايا الحياة ال تظهر سوى فظاعة األزمة المادية المرتبطة 
واألكثر  وتلونًا،  وانتشارًا  قسوة  واألكثر  التغير  في  األسرع  ألنها  والمجتمع،  الفرد  بحياة  مباشرة 

تجسدًا، فال صراخ من أجل الهويات، بل من أجل األمن والجوع والبطالة!
آلية  إلى  أوتوماتيكيًا  التأزيم  وانتقل  مأزومتين،  وعقلية  فكر  تكوين  إلى  المركبة  األزمة  أدت  قد 
مواسم  وتتالي  الزمن  بمرور  وأنتجت،  وتطويره،  وتنميته  وتوليده  الفكر  صناعة  وماكينة  التفكير 
التأزم، قناعات ومسلمات وأسسًا فكرية محورها وجوهرها ونواتها وبذرتها األولى التأزم، فاختصرت 
الحياة والوجود والوطن والعصر والهوية والعمل في أزمة، نمت وكبرت ومدت جذورها في الشعور 
فبيئته  التأزم،  له من  فكاك  اللحد وال  إلى  المهد  مأزومًا من  أوسطي  الشرق  الفرد  فغدا  والنفسية، 

وفكره وثقافته وحياته ومخرجاته كلها نسجت بخيوط مأزومة!
كيف السبيل إلى نجاة؟!

ال سبيل وال قوافل وال حادي عيس أو مناظير ليلية، فالسبيل يصنع ويشق في العدم بإرادة ووفق 
وموحدًا  جامعًا  نجاة  عن  البحث  يكون  أن  يستحسن  أو  ينبغي  أو  ويشترط  تطلعية،  استراتيجيات 
الضعيفة  البشرية  والموارد  خائرة،  والعزائم  الهدف  بتحقيق  تفي  ال  فاإلمكانات  األوسط،  للشرق 

تحتاج إلى قيادة أنبياء وقديسين!

عبد السالم الزغيبي
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أشياء صغيرة
رافد علي

في  صاخبة  مثالية  في  ريــد  ادورد  هربرت  يحلق 
اإلنسان  يصبح  عندما  ستختفي  الثقافة  أن  فرضيته 
التثقيف  األقصى في  الحد  في حالة كمال، فيالمس 
يستزيد  خارجي  عون  إلى  حينها  يحتاج  فال  الذاتي، 
الفكرة  هــذه  المثال.  سبيل  على  كالفنون  منه، 
أنصار  من  كان  كونه  عنده  جذورها  تجد  ريد  عند 
الالسلطوية، التيار الفلسفي الذي شاع بأوروبا حتى 

ما بعد منتصف القرن الماضي.
كمصطلح  فيها  الغموض  حالة  رغــم  الثقافة، 
النهج  حالة  عند  نقف  أن  سنحاول  العربية،  بثقافتنا 
هويتها  مالمسة  بغرض  لتأصيلها،  جدا  التقليدي 
وصوال إلى مضمونها، فالثقافة عند علماء االجتماع 
المعرفة  تتضمن  التي  االجتماعية  المنظومة  هي 
واالعتقاد والقانون واألعراف التي يكتسبها الفرد في 
يتبناه  ما  يقارب  التعريف  وهذا  االجتماعي.  محيطه 

.»Culture« قاموس أكسفورد لمفردة ثقافة أو
في  الراقي  اإلبداعي  بالمعني  الثقافة  وهناك 
إلى  اإلنــســان  يسعي  ــذي  ال والمعرفة  التهذيب 
لصقل  أو  معرفي،  فضول  إلشباع  فيه  االنــخــراط 
سلوكها  في  رفيعة  ذات  لخلق  إطار  في  شخصيته 

ووعيها وميولها الذهنية والحسية.
من سنن الحياة أن لكل ثقافة أزمة، سواء كانت 
بالمفهوم  الثقافة  أو  الراقية،  اإلبداعية  الثقافة 
المجتمعية  فالثقافة  السوسيولوجي،  أو  المجتمعي 
تتبدى أزمتها في اختالل منظومة القيم فيها ضمن 
جذرية  تحوالت  بسبب  الفاعل،  البشري  وسطها 
يكون  قيمي  فراغ  حالة  يسبب  بما  واقعها،  تسود 
كفاءة  عدم  صورة  في  يكون  أو  نفسه،  عن  كاشفا 
قيمة موجودة للتمشي مع مستجدات الراهن تماشيا 
في  الزمكانية.  وفق  البشر  عند  األحــوال  نسبية  مع 
حين أن ثقافة اإلبداع الفني تتجلى أزمتها من خالل 
تسليط أساليب القهر والرقابة والبوليسية وأحادية 
الواعي عادة ما يكون  األيديولوجيا عليها. فالمثقف 
أطر  حيث  من  المعيش،  واقعه  مع  صراع  حالة  في 
الراهن بكونه إنسانا يسعى لخلق واقع أفضل، وهذا 
الذين  التنوير  عصر  مفكري  إرهاصات  في  يتجلى 
الفرنسية،  الثورة  سبقت  وأوضــاع  قيم  عن  تحدثوا 
األوروبي  والكاتب  الفنان  كان  حينما  أيضا  وكذلك 
فالفكر  الواقع حينذاك.  يخالف  يغازل عصرا نهضويا 

والواقع في حالة تضاد عادة، خصوصا عندما يكون 
المثقف  يفرز  بما  الفكر  مسايرة  عن  عاجزا  الواقع 

المتمرد على واقعه والسلطات المسيطرة فيه.
بأكثر  تبرز  الثقافة  أزمة  في  اإلشكالية  أن  لربما 
للثقافة،  تحريك  كــأداة  الفكر،  يكون  عندما  حدة 
تطور  بحكم  المتغير  الــواقــع  مــجــاراة  عن  عاجزا 
خلق  ــى  إل الحاجة  تلح  بحيث  الحياة،  تفاصيل 
للمنظومة  قديمة  أخــرى  تطوير  أو  جديدة،  قيم 
بعالمنا  الديني  الخطاب  واألخالقية.  االجتماعية 
بعض  مجاراة  عن  عجز  من  يعتريه  بما  اإلسالمي 
االعتقاد،  وحرية  والتسامح  كالمرأة  العصر،  مفاهيم 
لحالة  وإنما  لشيء،  ال  الخانة،  هذه  في  يقبع  أجده 
وللتمنع  الفقهي،  االجتهاد  باب  والنغالق  الجمود، 
الروح اإلبداعية فرصة لخوض غمار عصرها  إلعطاء 

ونسق القيم فيه.
في القرن التاسع عشر سادت بالغرب أزمة ثقافية 
محورها كيف للثقافة مجاراة العلم والتقنية الحديثة 
بين  الشهير  الحوار  فقام  الصناعات،  عصر  ظل  في 
المثقفون  ورفــع  أرنولد،  وماثيو  هكسلي  توماس 
عن  الفن  إلبعاد  للفن«  »الفن  شعار  الفرنسيون 
الحوار  وتبعات  المناقشة  واستمرت  المادية،  النزعة 
الثقافتين  عن   »Snow« اللورد  مقالة  إلى  وصوال 
-ثقافة العلم المنبثقة من العلوم التطبيقية، وثقافة 
اإلبداع الفني المتصل بالعلوم اإلنسانية- التي كان 
ظل  في  لإلنسان  كيف  هو  فيها  الفكرة  محور  فيها 
الحياة، والتشيؤ فيها، أن يحافظ على ملكات  تبدل 

إبداعية تنادي لذاتها بحق الوجود واالستمرار؟
أمر  والواقع  الفكر  بين  النزاع  أو  الصدام  حالة 
حتمي لكل ثقافات شعوب األرض، فالمثقف شخص 
متأمل  مجرد  ال  يكون،  أن  يجب  فيما  يفكر  منطلق، 
فيما هو كائن فقط، لذا تكون المحورية في النزاع 
كما  خلقه  المراد  العقل  نوعية  في  هنا هي  الثقافي 
يرى فؤاد زكريا في مقالته بجريدة العربي الكويتية، 
دائما  فالتقليدية تحبذ  الثقافة،  أزمة  نفكر في  كيف 
أن  حين  في  يناقش،  وال  يتبع  ووديعا،  مطيعا  عقال 
للثقافة  المتجاوزة  الراقية،  الثقافة  في  »التقدمية« 
حالة  ومنطقه  للعقل  تكون  ألن  تسعى  الشعبية، 
ال  فؤاد،  عند  فالمثقف  ورهاناته.  العصر  مع  تزاوج 
أو  يؤرقه،  قد  جيد  كتاب  ولربما  يهدأ،  وال  يسكن، 

لوحة فنية جميلة قد تثير فيه األسئلة، أو واقع مرير 
قد يدفعه ألن يكفر بالهرطقة فيه.

وماكس  أورنو  تيودور  تفطن  الحداثة  عصر  في 
معا  وصاغا  الثقافة،  تسلع  لظاهرة  هوركهايمر 
العقل  تراجع  إلبــراز  المصنعة«  »الثقافة  مصطلح 
ألنها  الثقافة،  تسلع  لخطورة  منبهين  الغرب،  في 
تولد في ذهن العباد الرغبة في البحث عن السعادة 
والرخاء من خالل السلع التي يروج لها النظام السائد 
يلهي  بما  عموما  الميديا  وسائل  في  الدعاية  عبر 
روحا سلبية  األساسية، ويخلق  الناس عن قضاياهم 
أن  على  عموما  الفن  اختفاء  يفضل  فأدورنو  تعم. 
يكون صنيعة تحتكرها السلطة. رفيقهما في مدرسة 
البعد  ذو  اإلنسان  كتابه  في  ماركيوز  فرانكفور، 
للظلم،  المناهضة  الراقية  الثقافة  أن  يرى  الواحد، 
والمتمردة على القمع واالستبداد قد تالشت بسبب 
مما  المادية،  المجتمع  ثقافة  من  جزءا  أمست  أنها 
وغاب  الصناعي،  المجتمع  في  النقدي  التفكير  غيب 

بالتالي االحتياج الفني.
 Critical«بـــــ يعرف  كما  أو  النقدي  التفكير 
Thinking« من األشياء المفقودة في ثقافتنا العربية 
نعتقد  كأمة  ألننا  طويلة،  عصور  ومنذ  واإلسالمية، 
بأننا لسنا على حق وحسب، بل امتلكنا اليقين، وبأثر 
عبر  للدين  البشري  التشكيل  أن  ونتناسى  رجعي، 
قهري،  بل  حتمي،  شيء  الحياة  ومتطلبات  الزمن، 
فال حاجة إلى التفكير وال للنقد، وال لكليهما معا! قد 
سادت لدينا فكرة تسيطر على تفكيرنا بأن األولين 

قد قاموا بكل شيء.
ومناهجها  التعليمية  أساليبنا  زالت  وما  ألجلنا، 
يقول  كما  الفهم،  من  أكثر  الحفظ  وتكرس  تعتمد 
والتفكير  »التعليم  مقالته  في  كيشانة  محمود 
زلنا  ما  حدود«.  بال  »مؤمنون  موقع  على  النقدي«، 
قديما  فقهيا  أنتج  ما  أن  نعتقد  كثقافة  التو  حتى 
مخلص لنا من محنتنا بمجرد أن ننقل منه ونقيس 
عليه بذهنية متكاسلة تحجم عن المبادرة باالجتهاد 
الحضاري،  االنحطاط  شواهد  كل  رغم  التجديدي 
في  المعاصر  المعرفي  والعوز  الفكري،  والتخلف 
عالمنا،  عن  غرباء  أصبحنا  لقد  والصناعة.  التقنية 
ونتعايش في المحنة بال تفكير أو نقد حقيقي وحتما 

بال نجاعة، لكننا ألفنا الخوف.

الثقافة باملعنى 
اإلبداعي الراقي في 
التهذيب واملعرفة 

الذي يسعى اإلنسان 
إلى االنخراط فيه 

إلشباع فضول 
معرفي، أو لصقل 

شخصيته في إطار 
لخلق ذات رفيعة 

في سلوكها ووعيها 
وميولها الذهنية 

والحسية.
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سوء طوية  بعض الحرية

تاناروت سنة خامسة واملسرح الحديث 

بجانب  أحدهما  توقفا  نارية  دراجة  وراكب  سيارة  سائق  أن  مفادها  طريفة،  واقعة  تروى 
وخاطب  النافذة  السيارة  فتح صاحب  كثيف.  مطر  تحت  الحمراء،  المرور  إشارة  أمام  اآلخر 

جاره: خيرات! خيرات! لكن راكب الدراجة استفز ورد عليه بكلمة فظة.
كل  ظــروف  حسب  األشياء  استقبال  اختالف  في  داللــة  ذات  الطريفة  الواقعة  هذه 
إيده  اللي  زي  المية، مش  في  إيده  »اللي  القائل:  الشعبي  المثل  ربما جسدها  مستقبل. 

في النار«.
زاوية  من  األمطار،  موسم  بداية  جاء  أنه  يبدو  الذي  المطر،  إلى  نظر  السيارة  فسائق 
من  محمي  سيارته  داخل  وهو  خير.  بشارة  فهو  وبالتالي  الزراعة،  على  اإليجابي  تأثيره 
التعرض إلى االبتالل به واحتمال إصابته بنزلة برد. أما صاحب الدراجة النارية فمعرض، 

لحظتها، إلى سلبيات المطر، بشكل مباشر.
ظروف  قادته  إنجليزي،  جندي  روى  الثانية،  العالمية  الحرب  عن  وثائقي  شريط  في 
العتمة  حيث  الغابة،  في  المريرة  تجربته  عن  آسيوية،  غابة  في  التوهان  إلى  الحرب 
والعفونة وعسر الحصول على الطعام والماء، ومخاطر الثعابين والحشرات، وما إلى ذلك. 
الذي  األمان  وعن  حظه  حسن  عن  تحدث  أيضا،  هو  الغابة  في  تاه  يابانيا،  جنديا  لكن 

يمكن أن يجده اإلنسان في الغابة وسهولة الحصول على الطعام والشراب.
غابات في بالده، وجد  فترة في منطقة  ولو كان قد عاش  اإلنجليزي، حتى  فالعسكري 
غابة من طبيعة مختلفة ليست له خبرة بمصادر الحياة فيها وال بمواجهة مخاطرها، فال 
الماء.  أن تغذيه وتعوضه عن  ثمارا يمكن  أو  التغذي عليها  أعشابا يمكن  أن ثمة  يعرف 
وتجنب  المحاسن  من  يستفيد  كيف  ويعرف  ذلك  يدرك  الياباني  العسكري  أن  حين  على 

التهديدات.
الجامعات  1971 من إحدى  يورد* جان جينيه حكاية مؤثرة. فعندما كان مدعوّا سنة 
بأميركا  السود«  الفهود  »حركة  حزب  عن  الحديث  بشأن  محاضرتين  إللقاء  األميركية 
الذي تأسس سنة 1966، وعن مشاكل السود إجماال، إلى جانب محاضرتين من قبل أحد 
الحركة،  قادة  أحد  هيليارد،  دافيد  من  المحاضرة،  إلى  يتوجه  وهو  السود، طلب،  الفهود 

المجيء معه، ففوجئ بإجابة هذا األخير:
»ال يزال أكثر مما يلزم من األشجار«!

من  يلزم  مما  أكثر  يزال  )ال  الجملة:  تكف  لم  بالسيارة  الرحلة  »طوال  جينيه:  يقول 
سن  يبلغ  يكد  لم  ألسود  بالنسبة  الشجرة،  تكن  فلم  وعليه،  مالحقتي،  عن  األشجار( 
واألعشاش  والعصافير  األوراق  من  عيدا  أي  لألبيض،  تعنيه  ما  نفس  لتعني  الثالثين، 

والقلوب المحفورة على الجذوع واألسماء المتعانقة، وإنما: مشنقة«!

للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  جهاد،  كاظم  ترجمة  عاشق،  أسير  جينيه،  جان   *
القاهرة، 2016، ص 59.

ال  حيث  )جوناثان سويفت(،  يرقد  »هنا  قبره:  على  يكتب  أن  جليفر طلب  رحالت  صاحب 
ألن  هذا  العنيف  غضبه  يكون  قد  قلبه«.  يمزق  أن  اآلن،  بعد  العنيف،  الغضب  يستطيع 

كتابا لألطفال! اعتبرت  »رحالت جليفر« 
أكبر  من  لكان  الطبع،  ومرونة  والثروة  االجتماعي  المركز  إلى  »سويفت«  افتقار  لوال 
متميزًا،  دين  ورجل  وشاعرًا،  كاتبًا،  كونه  إلى  باإلضافة  سياسي  فهو  السياسيين، 
وتعتبره  سويفت«.  »العميد  باسم  وعرف  دبلن  في  لكاتدرائية  عميدًا  أصبح  إنه  حتى 

اإلنجليزية. اللغة  النثر في  أهم هجّائي  موسوعة »بريتانيكا« من 
الواقع،  في  ولكنها  لألطفال،  خيالية  قصصًا  مواضيعها  اعتبرت  التي  جيلفر  رحالت 
ما  أكثر  من  تعد  ذلك  ومع  يتقنه،  الذي  األسلوب  وهو  ساخرة،  وأيضًا  رمزية  نقدية 
الكتابة،  في  الجامد  التهكمي  أسلوبه  كان  وقد  وحشية.  من  البشري  الجنس  عن  كتب 
الهجاء  في  األسلوب  هذا  لتسمية  سببًا  متواضع«،  »اقتراح  عمله  في  يتضح  الذي 

اسمه. إلى  نسبة  »بالسويفتي« 
مؤسسة  لتأسيس  يملكه  ما  كل  ترك   »1745  1667- سويفت  »جوناثان  رحل  ولما 

العقلية. لألمراض 
من أعماله التي وردت في كتاب روائع المقاالت الذي أشرنا إليه في السابق:

2 - فن الكذب في السياسة
الكذب« فكذبه في  أبو  إلى حد كبير؛ فيقول: »الشيطان  يستهل مقاله بتقرير ديني 
الكذب«  »أبو  ولكنْ  الكون.  خالق  بخروجها عن طاعة  البشرية  ثلث  الخلق ضيع  بداية 
تحسينات  من  أدخلوه  بما  عليه  السياسيين  تفوق  بسبب  شهرته،  من  الكثير  فقد 
مكان  أي  في  باكرًا،  يصحو  ظل  الذي  وهو  نفسه!  الكذب«  »أبو  منها  خجل  وابتكارات 
بيئة  ألنها  الــزواج  وحفالت  والبارات  والكنائس،  األســواق  في  ويتسكع  الدنيا،  في 

مناسبة الصطياد من يجد فيهم مدخاًل يبعدهم عن الحق.
فمن  الكذب«،  »أبو  يفضله  مما  بكثير  أفضل  مثالية  بيئة  وجدوا  السياسيين،  ولكنَّ 
باكرًا  مثله،  لها  يصحون  التجمعات،  وتتشكل  والثورات  االضطرابات  تهدأ  أن  بعد 

والتوجيه. والقيادة  الخطابة،  منصات  ليتصدروا 
النفسي  الرعب  من  حالة  وتخلق  النفس  تؤذي  والحروب  والثورات  فاالضطرابات 
الناس  وانقسام  األمان  وقلة  العوز  اإلنسان، خشية  تربك  التي  القالقل  الداخلي، بسبب 
اهتمامًا  متصنعًا  للتسلل  وسيلته  السياسي،  أو  الكذب،  أبو  فيجد  واالقتتال.  والصدام 
هانئة  وحياة  وعود  بخلق  همومها،  بمسح  متطوعًا  النفوس  هذه  عن  للتفريج  كبيرًا 
الواقع  بؤس  تزيين  هو  السياسي  يحتاجه  ما  وكل  دبي!-  مثل  جميلة  -ومدينة  آمنة 
عنه  تخلى  الذي  ذلك  أو  والمهزوم،  المخدوع  الهالك  لهذا  تحقيقه  يمكن  خيالي  بترف 
والذين  والمظلومين  للهالكين  الحال  يزينون  وقد  مقرورًا.  منسحًقا  وتركوه  الرفاق، 
قد  مصالحه.  نحو  المنطلق  الركب  وراء  وتركوا  خُدعوا  الذين  أو  سلطانهم،  فقدوا 
خدعوا،  ولكنهم  به  حلموا  ما  إليهم  يعيد  الركب  خلف  تركوا  لمن  طريًقا  يزينون 
به،  ويحتفظوا  سلطانهم  يستعيدوا  أن  يتعين  حق،  أصحاب  أنهم  باعتبار  وينبهونهم 

وبالطبع يزينون لهم االنتقام ألنفسهم جراء ما أصابهم من ظلم.
الكالم، وهكذا  الكذب«، يضعه في متناول سياسيين يجيدون  كل ذلك يطرحه »أبو 
ما  كل  غايته.  طريق  في  يقف  من  يعَض  الشرس  الحيوان  كأسنان  الكذب  يكون 
ويزينها،  يرتبها  سياسي  رأس  في  تولد  القلقون،  بها  يحلم  براقة  كذبة  مطلوب  هو 

الشيطان. غاية  نحو  التكوين  كاملة  بها  فينطلقون  الغوغاء  إلى  ويسلمها 
تكون  قد  لتنضج.  الزمن  هو  تحتاجه  ما  كل  األطفال،  معظم  مثل  تولد  الكذبة 
والثورة  الحرية،  شعارات  تزينها  قد  كريمة،  ليست  غايتها  ولكن  األصــل،  كريمة 
بمضمونها،  لها  عالقة  ال  غايتهم  المثل  بهذه  ينادون  من  ولكن  واالعتدال،  والتسامح 
أما  أجلهم،  والصراخ من  السياسيون  يريده  ما  نشر  الغوغاء  فمهمة  بمصالحهم.  وإنما 

ما يريده »أبو الكذب« فذلك شيء آخر.
وعجز  الحق،  ثوب  الكذب«  »أبو  ألبسها  التي  المخادعة  تلك  هي  القوية  الكذبة 
ما  سريعًا  ثم  وأعدائهم.  أصدقائهم  وبين  والباطل،  الحق  بين  التمييز  عن  الغوغاء 
وتركوا  بعيدًا  انسحبوا  ثم  الموقف  تسيدوا  الذين  أولئك  إلى  تتسرب  أموالنا  نرى 

المواخير. وأحيانًا  المقاهي،  الشوارع في  نواصي  ينتظرونهم عند  الغوغاء 
الغشاوة  يزيل  أن  يحاول  إنه  هذه:  مقالته  آخر  في  يقول  سويفت«  »جوناثان  ولكن 
يشفون  ما  سريعًا  وأنهم  نية،  بحسن  كان  الغوغاء  جنون  أن  وينبه  الناس،  أعين  عن 
بما  محملين  بعيدًا  طاروا  قد  الكذب«  »أبو  أبناء  وأن  فات،  يكون  الوقت  ولكن  منه. 
المغيبون.  أجلها  من  وصرخ  البسطاء  أجلها  من  مات  التي  الخيرات،  من  استطاعوا، 
طال  »وإن  الحق  من  بد  ال  وأنه  النهاية،  في  الباطل  الحق سيزهق  أن  يؤكد  ذلك  ومع 

الزمن«!
أمانة النقل تفرض التنبيه إلى أن جوناثان سويف لم يقل »وإن طال الزمن«!

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

• أحمد الفيتوري

يكون  ما  التشابه  كما  ظاهرًا،  يبدو  االختالف  إن  لنفسي  قلت 
التفرد،  يبتغي  التباين، كل  على  العادة  في  فالحرص  مطمورًا، 
المسرحي  األستاذ  تذكرت  تشابه.  دون  تفرد  ثمة  ليس  لكن 
الصديق  بودابست،  في  تلميذه  عنه  لي  حكى  من  المجري، 
أدرس  كنت  حين  لي:  قال  الحوتي،  داوود  المسرحي  المخرج 
ال  أنك  أستاذي:  من  تعلمته  درس  أول  المجر،  في  المسرح 
تستطيع أن تخرج عن القاعدة التي ال تعرف، ما ال تعرف تكرره 
يكون  حيث  تشبه،  ما  مع  إال  تختلف  ال  كذلك  تعرف.  أن  دون 

االختالف هو اإلضافة المفارقة.

• تاناروت سنة خامسة
تاناروت ولد في الزمان والمكان، حيث ما يصح إال الصحيح، 
كمشروع ثقافي في زمن الثورة والحرب، وليس كالقوى الناعمة 

فاعلة في الحرب من أجل السالم والحياة.
لقد تابعت منذ هاتيك اللحظة االستثنائية مقاربات تاناروت 
غريدة،  فريدة  كانت شجرة صحراء  ما  والفن،  للثقافة  الجمعية 
الترهوني،  عبداهلل  محمد  الكاتب  مؤسسيها  من  أعرف  كنت 
ثم  السينمائية  والعروض  الموسيقى  كانت  تلك،  اللحظة  وفي 
المسرحية، النشاز ما يبدد أنغام الرصاص واإلرهاب وكل عنف، 
أما قراءة الكتب والمحاورات، فكانت كمن يسقي روح »بنغازي«، 

المدينة العطشة للحياة في مواجهة الموات المهيمن.
ولم تكن متابعتي تكف، فالنشاط يبزه نشاط آخر، وكل يوم 
الحرب،  إيقاع  يكسر  ما  الصعب،  الوقت  في  واستمرارية  إضافة 
وكل يوم يبزغ اسم وفعل فجملة مفيدة، الحيوية والفعل الشاب 
يضطرد. تاناروت منذ أول فجره، كان المكان الذي يعول عليه، 
عليه،  يعول  ال  يؤنث  ال  الذي  المكان  عربي:  ابن  قول  فحسب 
فإذا بنساء المدينة في وثبة ثابتة، يساهمن بقفزة ممتازة، في 
ويدفعن  بقوة،  الكتاب  فيأخذن  لـ»تاناروت«،  البشري  المعمار 

بالفعل الثقافي والفني إلى األمام.
بازغة،  وغصونه  قوية  جــذوره  تمر،  خامسة  سنة  تاناروت 
فقد كان بذرة حية، حيث المدينة بنغازي، زاخرة بالمماثل من 
بإشراف  العربية  اللغة  نادي  أبرزها  لعل  الثقافية،  الجمعيات 
فضل  له  كان  من  سالم،  أحمد  علي  المميز  واللغوي  الفنان 

السبق.
كان إدريس السنوسي الملك، يردد جملة: إن المحافظة على 
نحافظ  أن  صعوبة  األيام  وتثبت  نيله،  من  أصعب  االستقالل 
على ما نلنا مما نصبو إليه، ولهذا في السنة الخامسة لتاناروت 
حالي  لسان  وكأن  فيها،  شاركت  أخرى  ثقافية  مفاعيل  تذكرت 

يقول، ما يزرع كالضحكة ال يذهب هباء.

• المسرح الحديث سنة خامسة
 1975 سنة  احتفلت  بنغازي،  في  الحديث  المسرح  فرقة 
بالسنة الخامسة لتأسيسها، من مؤسسيها الفنانين محمد بن 
حريز الممثل المخرج، وعلي أبوجناح التشكيلي المخرج الممثل، 
الزردومي  ومحمود  المسرحي،  المؤلف  خليل  عبداهلل  وعلي 
الزغيبي،  منصور  الممثل  كما  التلفزيوني،  المسرحي  المخرج 
بالمسرح  تتميز  فرقة،  تكون  أن  تهدف  مفارقة،  كفرقة  بدأت 
الليبي في التأليف واإلخراج والتمثيل والموسيقى والسينوغرافيا، 
وما في حكمه. لذا كان من انتسب إليها عند التأسيس شغفه 
الهاشمي  مصطفى  كما  كنت،  ومنهم  المؤسسين،  يشغل  ما 
شغلنا الثقافي حجر األساس للمستهدف، ومن طرابلس التحق 
علي محمد المصراتي المخرج المسرحي التلفزيوني، وكذا علي 
الجهاني المخرج المؤلف من أسهم في وضع لبنة فرقة أشبال 
وخليفة  الفقي  وعادل  الزغيبي  كعبدالسالم  الحديث  المسرح 

الحوات.
إضافيًّا،  تعسفيًّا  قرارًا  ليبيا  في  المسرح  واجه   ،1975 سنة 

بأن تدمج الفرق األهلية في فرقتين ببنغازي وثالث بطرابلس، 
بنغازي،  الحديث/  المسرح  فرقتا  القرار  تنفيذ  على  تمردت 
والمسرح الحر/ طرابلس، وعليه قرر مجلس اإلدارة في كل فرقة 
التوأمة مع األخرى. من خطط مواجهة العسف، ما عرفنا به من 

مناشط ثقافية وفنية.
أن  حيثياتها:  وتنفيذ  الخطة  وضع  في  الفاعلين  من  كنت 
نقوم بنشاط فني ثقافي مرتكزه العرض المسرحي، وأن تكون 
هناك  فكانت  الفرقة.  لتأسيس  الخامسة  الذكرى  المناسبة 
الحديث،  المسرح  أشبال  لفرقة  مسرحية  ثم  جديدة،  مسرحية 
عبدالمنعم  الممثل  كان  ما  للصور،  وآخر  للتشكيل  ومعرض 
للموسيقى  المسرح  لفرقة  ويوم  فيه،  الفاعلين  من  العروية 
الشعر  يوم  ومحمد سالم،  فكرون  أحمد  الفنان  ومنهم  الغربية 
من شعرائه الراحل علي الفزاني وشعراء عرب يقيمون بالمدينة، 
المدينة  في  قصة  لكتاب  قيمة  بمشاركة  القصيرة  القصة  يوم 

من ليبيين وعرب، والختام حفل غنائي مميز.
يتم  شخصية،  باسم  االحتفالي  األسبوع  من  يوم  كل  كان 
تكريمها ولقاء معه وجمهور الحضور، إضافة إلى معرض يركز 
بوخشيم  سالم  الممثل  ووثائق:  صورًا  ويضم  نشاطه  على 
المعروف،  المسرحي  المؤلف  األمير  ومصطفى  الفنانين،  شيخ 
تصويرية  موسيقى  وضــع  من  الموسيقي  العالم  ويوسف 
كتب  من  الغنائي  الشاعر  قادربوه  وعبدالسالم  للمسرحيات، 
الكاتب  المصلي  ومحمد  عــدة،  لمسرحيات  غنائية  قصائد 
من  العجيلي  وفوزية  المرض،  يصارع  حينها  وكان  المسرحي 
كرئيس  ضممت  وقد  ليبية.  مسرحية  ممثلة  أول  بأنها  عرفت 
التي  »الرائد«،  مجلة  في  المناشط،  هذه  من  الكثير  تحرير، 
كذلك  محدودة،  نسخ  في  »استنسل«  وتطبع  الفرقة  تصدرها 
كانت  ما  والمجالت،  الصحف  من  بعض  في  تغطية  كتبت 

تصدر حينها.

فبراير،  انتفاضة  بدايات  رافقت  التي  الشهيرة  الالفتات  من 
 ، حــرة«  »ليبيا  مأثورة  الجدران  وعلى  األغاني  في  وانتشرت 
وهي عبارة انبثقت في الغالب من الالوعي الجماعي الذي كان 
أو  السجن  أو كانت في  أسيرة  ليبيا كانت  بأن  إحساس  يراوده 
كاملة،  بسيادة  تتمتع  السياسي  بالمفهوم  ليبيا  كانت  محتلة. 
أو  أو قواعد  أراٍض محتلة  فهي دولة مستقلة ال توجد فيها أي 
عدد سكانها،  وفق  مهم  قومي  بدخل  تتمتع  حدود،  على  نزاع 
ومن المفترض وفق هذه المعطيات أن ال تكون تحت ضغوط 
البنوك  قروض  تفرضها  تواطؤات  أو  تدخالت  ألي  خاضعة  أو 
شعورًا  ثمة  أن  غير  االقتصادية.  التبعية  أو  الديون  أو  الدولية 
رافق أغلب الناس القاطنين فيها بأنهم محتلون داخليًا من قبل 
نظام أحسوا أنه ال ينتمي إلى أحالمهم في العيش وال يعطهم 
نوع من  بأي  معهم  يتعاقد  وال  األوطان،  نوع من طمأنينة  أي 
الوثائق القانونية التي تحدد عالقة السلطة بهم. باختصار كانوا 
أي شرعية  لها  وليس  تمثلهم  المعالم ال  غامضة  تحت سلطة 
من الشرعيات المعروفة في الدول، سواء كانت نظمها شمولية 

أو وراثية أو جمهورية، وبالمختصر كانوا يفتقرون إلى الحرية.
ربما بسبب هذه المشاعر الكامنة في الالوعي، التي حاولت 
تلمع  بدأت  الذي  الوعي  سطوح  إلى  االنتفاضة  مع  تخرج  أن 
وسلكوا  بالحرية  شعورهم  عن  الناس  عبر  الطلق،  الهواء  في 
حد  البهجة  بين  ما  تراوحت  عدة،  مسالك  الشعور  هذا  وفق 
العبث واالرتباك حد الرعب، بدأت بحرية الكتابة والرسوم على 
الجدران مرورًا برفع أعالم مختلفة تعبر عن مكونات هذا الوطن 
المتضاربة  المشاعر  هذه  عن  ترتبت  ما  إلى  وصواًل  المكبوتة، 

من صراعات سياسية ودموية وصلت ذروتها .
أو  الطرافة  إلى نوع من  »ليبيا حرة«  الوقت تحول شعار  مع 
التعبير عن كل فوضى،  المجتمع في  النكتة يستخدمه هامش 
وعما عم البالد من عبث في كل شيء. فمن يعتدي على أرض أو 
عقار ليس له، أو من يوقف سيارته وسط الطريق، أو من يصنع 
على  يستولي  أو  شجرة  يقتلع  من  أو  العام،  الطريق  في  مطبًا 

شاطئ يفعل ذلك تحت شعار ليبيا حرة، أو أنا حر في اختياراتي.
واعية  إرادة  ترافقها  ال  حين  الحرية  فإن  المعنى،  بهذا 

المجتمع  حريات  فيها  تدار  قانون،  دولة  إرساء  في  لتسخيرها 
ينظمها،  دستور  أو  عقد  على  جماعي  بتوافق  المختلفة 
ستصبح في أفضل األحوال عابثة، وفي أسوأها مؤذية و قاتلة، 
والشعارات التي يصدح بها لدرجة أن تفضي لعكسها ما يسميه 

. )bad faith( »سارتر »سوء الطوية
يعبر  الحصادي،  نجيب  ترجمة  الفيلسوف«  »متاع  كتاب  في 
المفهوم  هذا  عن  باغيني،  وجوان  فوسل  س.  بتير  المؤلفان، 
السارتري كما يلي: »هل حدث أن أمسكت شيئًا ذا قيمة بيديك 
ووجدت   – المثل  سبيل  على  وليدًا  أو  نادرة،  تحفة  مزهرية،   –
نفسك دون سبب ظاهر مرعوبًا من أن يسقط منك؟ هل حدث 
ووجدت  حافة جرف شاهق  على  أو  عالية  بلكونة  في  وقفت  أن 
نفسك خائفًا من أن تقع أو تصاب بمكروه؟ إذا حدث لك هذا، 
فلست وحدك. الفيلسوف الفرنسي، جان- بول سارتر، ال يرى في 
الشائعة مجرد ظاهرة نفسية، بل شيئًا غاية في  الخبرات  هذه 

العمق بخصوص الخبرة البشرية: حريتنا المطلقة«.
عمومًا  الثوار  أو  المصلحين  هوس  يصف  دارج  تعبير  ثمة 
حتى  دون  متعسف  بشكل  اآلخرين  على  أطروحاتهم  بفرض 
يقودون  بكونهم  االختيار،  فرصة  لهم  تترك  أو  يستشاروا  أن 
واالقتصاد  التاريخ  »إن  فكرة  بالسالسل.  الجنة  إلى  الشعوب 
يتطوران نتيجة أفعال الحرية البشرية وحدها« شكلت المدخل 
التاريخية،  العوامل  في  رأت  التي  الماركسية  لنقد  الوجودي 
البشري  للسلوك  محددة  عوامل  المهيمنة،  واالقتصادية 
الحتمية  سميت  ما  تعرضت  السبب  ولهذا  التاريخ،  مر  على 
، كما  الماركسية لتهمة كونها فلسفة سوء طوية  االقتصادية 
ذهب الطبيعانيون إلى مفهوم آخر لسوء الطوية حين أكدوا أن 
الكائنات البشرية ما هي إال استمرار للعالم الطبيعي ونتيجة له. 
وألن كل ما يحدث في الطبيعة محتم بقوانين سببية، واألفعال 
قدريًا  مرتبطون  البشر  فإن  طبيعية،  حــوادث  مجرد  البشرية 
بهذه السالسل السببية، وبالتالي هم في األصل ليسوا أحرارًا، 
ووجودية سارتر نبعت من نقده الحاد لهذه النظريات الحتمية 
الطبيعي  العالم  عن  تمامًا  منقطعًا  البشري  الوعي  اعتبر  حين 
الطبيعية.  والعمليات  األشياء  عن  نفسه  ويميز  ينفي  »الوعي 

والتظاهر بخالف ذلك سوء طوية«.
حسب سارتر: »ال يتمثل المروِّع في إمساك وليد أو الوقوف 
قد  حدث  أو  خارجية  قوة  وجــود  في  فحسب  جرف  حافة  على 
يفاجئنا ويرغمنا على القيام بسلوك بغيض؛ فأبعد غورًا من هذا 
أننا قلقون ألنه حرفيًا ال يوجد شيء يوقفنا عن إسقاط الوليد أو 
دفع أنفسنا إلى الموت. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفنا في 
مثل هذه المواقف )بل في أي موقف( عن القيام بأعمال رهيبة 
هو أنفسنا – حريتنا في االختيار غير المقيدة بأي شكل في أال 

نقوم بذلك«.
الحرية في االختيار تبدو كأساس وجودي لمفهوم أن تكون 
إنسانًا »قد تكون هذه المصادرة هي السبب وراء ظهور الفتة 
وصاية  من  التحرر  بإمكانهم  أن  الناس  أحس  حين  حرة  ليبيا 
قابعة  الحلول  كل  أن  تعتبر  غائمة  أيديولوجيا  فرضتها  تامة 
التاريخ كقدر أرضي  أو ما يحتمه  الناس إلى الطبيعة  في عودة 
ومنظمات  والقوانين  والمؤسسات،  الدستور،  فإن  وبالتالي   ،
اختياٍر تقوض  المدني واألحزاب وغيرها مظاهر حرية  المجتمع 
الكائنات  كل  تشارك  إلى  يعيدنا  الذي  الشمولي  النزوع  هذا 
طبيعة عيشها على األرض، ليصبح األمن والغذاء التي تتمتع به 
الخضوع،  على  المدربة  المجتمعات  غاية هذه  الماشية  قطعان 
وقمعه  وسجونه  الحتمي(  )المُقدّر  عبادة  إلى  برضاها  عائدة 
في  مستمرة  تجعلها  التي  رغباتها  لها  توفر  الطبيعة  طالما 
العيش، أما باقي القيم الحديثة فإنها تحرر البشر من الخضوع 
مختبر  إلى  مسبقًا  المرسومة  للحياة  السببية  السلسة  لهذه 
االختيارات الحرة التي تهدد الورع الشعبي تجاه السلطة، وهذا 
المستبدون  فيها  يلتقي  الــذي  هو  الطوية  سوء  في  االتفاق 
التقليديون مع توجهات الدين المسيس اآلن الذي يصر على أن 
كل شيء مكتوب ومحدد في الشريعة أو في اللوح األزلي، وهذا 
ما جعلني أصف سابقا مسودة الدستور األخيرة بأنها نص )سوء 

طوية( بالمفهوم السارتري.
ما  عادة  المطلقة  الحرية  في  الوجود  هالة  فإن  وبالمقابل 
تثير الخوف والقلق الذي يصيب اآلخرين من هذه المفردة، وما 
يلحق بهم من رعب حين يجدون أنفسهم في قلب رغبة طالما 
له  توهب  حين  العبد  يصيب  الذي  االرتباك  مثل  بها،  حلموا 
حريته فجأة، وهذا الرعب قد يصيبهم بانتكاسة تجعل الحنين 
األحوال  أفضل  وفي  الحرية،  قبل صدمة  ما  حياة  إلى  يراودهم 
تفكه وسخرية حين يصابون  إلى موضوع  القيمة  تتحول هذه 

بالهلع منها.
بالحرية  الوعي  »ألن  المؤلفان:  يناقش  كما  األمــر،  ومفاد 
ويحاولون  منه  يهربون  الناس  فإن  بالقلق،  يكون مشحونًا  قد 
الحقيقة  في  ليسوا  بأنهم  ويتظاهرون  حريتهم،  من  االختباء 
أحرارًا. وحين يقومون بهذا، أي حين ينكرون حريتهم، يكونون 

حسب تعبير سارتر أصحاب طوية سيئة«.
كيمبريدج  قاموس  في  يرد  كما  الطوية«  »ســوء  تعريف 

للفلسفة:
ومضلل  حقيقي  غير  رفض   )2( النفس؛  خــداع  حــاالت   )1(
كي  اآلخرين،  وأمام  أنفسنا  أمام  الكاملة  حريتنا  لقبول  للذات 
نتجنب القلق في اتخاذ القرارات ونتنكب المسؤولية عن األفعال 
كما  والسلوك،  الكالم  في  الصدق  وعدم  النفاق   )3( والمواقف 
استراتيجيات  بين  ومن  بها.  البر  نية  دون  الوعود  إعطاء  في 
سوء الطوية التي يتحدث عنها سارتر تبني رؤى اآلخرين لتجنب 
تبدو  بحيث  البدائل  واستبعاد  تخصنا؛  آراء  تشكيل  إلى  الحاجة 

حياة المرء كما لو أنه محتم أن تسير في اتجاه ثابت.
أحيانًا يستخدم سارتر معنى آخر أضيق: االعتقادات المضللة 
يعوزها  للشواهد  تأويالت  على  تأسيسًا  تتبنى  التي  للذات 
الصدق والوجاهة، في مقابل خداع االعتراف »الصادق« بحقيقة 
ما )أنا أميل إلى أن أكون لصًا( بغية إنكار حقيقة أعمق )أنا حر 

في االختيار(.*

الثانية، تحرير روبرت  * قاموس كيمبردج للفلسفة، الطبعة 
أودي. ترجمة نجيب الحصادي. قيد الطبع.

فن الكذب

ما يلزم من األشجار



ولكننا  والمكان،  الهواء  تشاركنا  التي،  الكائنات  هي  كثيرة 
نجهل تفاصيل عالمها، وال نبالي أحيانًا بقيمة العنصر الجاذب 

في تكويناتها المدهشة.
التصوير بتقنية »الماكرو« يتولى جانبًا من هذه المهمة 
بعرض مكبر لتفاعلها باختالف أشكالها وأنواعها مع محيطها 

البيئي عبر لقطات جمالية ألوضاعها الثابتة والمتحركة.
هذه  خوض  اختاروا  الذين  أحد  الثابت  الطاهر  الدكتور 
فبحكمه  والهواية،  التخصص  خلفية  إلى  مستندًا  التجربة، 
من  واإلفادة  طرابلس  بجامعة  الدقيقة  األحياء  لعلم  أستاًذا 
نشاطه في المجال البيئي أمكنه الجمع بين الجانبين العلمي 
واإلبداعي بدمج المعرفة بالفن الجمالي في تقنية »الماكرو«.

وكأي مشهد فوتوغرافي يعتمد بصمة الخلفية أو ما يعرف 
بـ»البوكيه« تتحول نظرتنا العادية المجردة بواسطة التكبير 
رائعة نلحظها مثال في وضعية  تأمل تفاصيل  إلى  المجهري 
المنسجمة مع  ليرقة والنقاط الصفراء على جسمها  االمتداد 
تتيح  »الماكرو«  لغة  أن  إلى  إضافة  المعزول،  المحيط  لون 
الشبيهة  ظهرها  على  الدقيقة  األشــواك  في  مليا  النظر  لنا 
بالفرو، وهي تتأهب ألخذ موضع آخر على الغصن. وفي حالة 
حركتها  بسبب  ما  نوعا  صعبة  المهمة  تصبح  »اليعاسيب« 
المستمرة، ويظل الصبر واالنتظار الحل الوحيد للحصول على 
ولمعانهما  اليعسوب  عيني  تركيبة  أن  كما  الهدف،  اللحظة 
الشكل  ويقدم  المشهد،  على  تركيزنا  درجــة  من  يزيدان 
بالورقة  تشبثه  لحظة  الزجاجية  وأجنحته  لليعسوب  األنبوبي 

سانحة فوتوغرافية إلظهار جمال تباينه مع المحيط .

السوبر ماكرو
لعنكبوت  صــورة  على  الحصول  وألجــل  العناكب  حالة  في 
التكبير  أو  مــاكــرو«  »السوبر  تقنية  تستخدم  سرطاني 
على  العادي  الضوء  مواصفات  تعجز  حين  ففي  المضاعف، 
إسعاف المصور، تتدخل التقنية لحل المشكلة، وقد تلجأ لعزل 
الحصول  بغية  فنية  العنكبوت وهي خطوة  أجزاء  بعض من 
في  كبير  المجهود  أن  ومع  للرأس،  مجهرية  تفاصيل  على 
تمكن  ميزة  لها  البطيئة  الحركة  تظل  ولكن  العناكب  صور 

المصور من امتالك خيارات عدة ألخذ الزاوية المناسبة.
الداكنة  وللفراشات كذلك سحر بنكهة األلوان، فالمسحة 
تمايزها  درجة  من  يرفع  جهنمية  زهرة  تقبل  وهي  إلحداها 
وجناحان  استشعار  قرنا  المكان،  عن  لونها  تباين  بسبب 
جميالن وأرجل رشيقة ثم مصافحة العدسة، وقد اللون الواحد 
يلعب دورًا رئيسًا في بعض األحيان كما في الفراشة البيضاء 
وهي تحاور زهرة الالتانيا، وربما يختلف المشهد قلياًل فلون 

الجناحين وشكلهما يصبح امتدادًا للوردة ذاتها.
وعقدُها  الخاص،  بعالمها  النحلة  تقبل  أخرى  ضفة  وفي 
األزلي مع الزهرة وهو ما يقود العدسة نحو األخيرة في انتظار 

لحظة احتضانها النحلة وهي تمتص الرحيق.

وإذا ما أدركنا أن منطقة الرأس تظل في عالم »الماكرو« 
مركز االنتباه البصري في الصورة ومنطقة التنافس الرئيسة 
التي يسعى محترفو التصوير إلبرازها، يتبدى لنا في قاموس 
النحل تفاصيل تبدأ من وضعية رأسها الدقيق المغروس المعبر 
عن انشغالها المتواصل ثم صعودًا إلى حيث اللحاف الوبري 
إلى مكملها  وبالوصول  مناطق جسمها.  أغلب  يكتسح  الذي 
وأقحوانية  وبيضاء  وحمراء  صفراء  ألوان  تنهض  »الزهرة« 
مانحة الشعور بالبهجة، يرينا الفوتوغراف جمال التحام العنق 
بصحن الوردة كما في النهاية إلى قلب الزهرة حيث مسقط 
جاذبية البصر. الزهور الجهنمية والنرجس والبوقرعون تكون 
مشاهد  العزل  من  جيدة  خلفية  مع  الصافية  ألوانها  بتأثير 
جاذبة للعين، والقصد تكسير النظرة العادية للزهرة.. هكذا 

يقدم الفنان فلسفته الفنية في الورود عبر العدسة.
الطاهر الثابت في مجمل أعماله يحاول المزج بين القيمة 
اإلحساس  وكذا  تقدمه  الذي  المعرفي  والمضمون  الجمالية 

بالحياة وبجمال الطبيعة وضرورة تنوعها.

تناولت  التي  الثالثة  الكتب  بتسلسل  أتقيد  ال  أنني  لو  وددت 
الرسام  بالرسام  إعجابي  أخفي عليكم  الكبار، فال  الفنانين  هؤالء 
الهولندي فنست فان جوخ )1853-1890(، الذي قرأت عنه، منذ 
منديل  في  ولفها  فقطعها  بأذنه  ُأعجبت  »أن حسناء  بعيد:  زمن 
أم  جنون؟  أو  وله  فعله  ما  بأن  صرح  أحد  ال  لها!  هدية  وقدمها 
أن الحسناء ساحرة هبطت أمامه بمكنسة!«، ولكن الكتاب األول، 
ماتييه  هنري  الفنان  تصدره  جوجان  بول  الفنان  مع  ضمه  الذي 
باعتبار أنه من ابتكر األسلوب االنطباعي، وهو ما سار عليه من 
بعده الفنان بول جوجان وأيضًا فان جوخ، وإن رسما بضعًا من 

لوحاتهما بأساليب أخرى.
الفنانان، فنست فان جوخ وبول جوجان، عاشا فترة معًا وتشاركا 
في مرسم عمال فيه معًا، وقال فان جوخ عنه: »إن جوجان شخصية 
قوية للغاية، ومبدع«. ومن لوحات فان جوخ الشهيرة المقعد الذي 

كان جوجان يجلس عليه أثناء عمله.
ولكن  المرأة  وأعطاها  اليسرى،  أذنه  قطع  فعاًل  أنه  والحقيقة 
بسبب حالة نفسية، ففزعت المرأة واشتكته، ووجدوه فاقد الوعي 
أيام، وقام، فيما  الوعي ثالثة  المستشفى، وظل فاقد  إلى  ونُقل 
التي  اليسرى،  أذنه  تغطي  والضمادة  له  »بورتريه«  برسم  بعد، 
كانوا  العصر  ذلك  فناني  ألن  ولكن  يمنى،  اللوحة  في  تظهر 
يرسمون أنفسهم من مرآة تعكس صورهم فتظهر األذن اليسرى 

وكأنها يمنى.
كانت حياة فان جوخ صعبة للغاية، عاش مكتئبًا، وحيدًا على 
الرغم من أخوته الخمسة، ولوال عالقته الوثيقة بشقيقه تيو فان 
الجوع،  من  لمات  والوحيد  األقرب  صديقه  يعتبر  قد  الذي  جوخ، 
فلقد كان يمتهن بيع اللوحات والقطع الفنية فظل سندًا له، وقال 
عنه من بعد مأساة نهايته: »لو أن فان جوخ، قابل شخصًا ليفتح 
له قلبه – يقصد رفيقة درب – لما كان من الممكن أن يصل إلى 

ما وصل إليه« .
وُلد فان جوخ يوم 30 مارس 1853 بمدينة جروت تسوندرت 
بجنوب هولندا، وكان محبًّا للتجول في الضباب والحقول، وعادة 
ما يرسم »اسكتشات« لتلك المناظر. عمل فترة في لندن، وكان 
يميل للتدريس وللوعظ الديني حتى أنه مارسه مع عمال المناجم. 
وعندما كان عمره 24 سنة كتب إلى أخيه تيو: »ال يوجد تخصص 

في العالم أفضل من أن تكون معلمًا أو كاهنًا«.
وعلى الرغم من العوز واالكتئاب، ترك بعد عمره القصير أكثر 
هذه  من  يبع  لم  رسمة،   700 من  وأكثر  زيتية  لوحة   800 من 
اللوحات في حياته، سوى لوحة واحدة هي »كرم العنب األحمر« 
سنة 1888 بمبلغ 400 فرنك! وعلى الرغم من أنه مبلغ جيد في 
يقارن  ال  أنه  إال  الوقت  ذلك 
أربع  بها  )اآلنية  لوحته  بثمن 
 – الشمس(  عباد  زهرة  عشرة 
 x 73 ْ ْألوان زيتية على قماش
93 – المتحف القومي بلندن- 
 1888 ســنــة  رســمــهــا  الــتــي 
 25 1987بمبلغ  سنة  وبيعت 
إسترليني.وكان  جنيه  مليون 
الزهور:  تلك  عن  قاله  مما 
»إنني أفكر في تزيين مرسمي 
مجموعة  من  دستة  بنصف 

لوحات زهور عباد الشمس«.
مارس فان جوخ الكثير من المهن: بيع مقتنيات فنية، مدرس، 
إخصائي اجتماعي، وكاتب، واعظ متجول، ينتقى التجمعات األكثر 
فقرًا، يعظهم ويساعدهم، حتى أنه اتجه نحو مناجم الفحم وظل 
يساعدهم بالسبل كافة، وإحدى رسوماته تبين حالة البؤس من 
جوع  من  مداه  البؤس  بلغ  ولما  فقط.  واألحمال  األلــوان  خالل 
واكتئاب عاد للرسم ومقايضته بوجبة، وقال: »إن العمل بلوحاتي 
هو غالبًا احتياج داخلي لشفائي«، وظل مواصاًل الرسم، حتى أنه 
قال: »إنني في حُمى مستمرة من العمل«، وذلك ما يؤكد أنه كان 
»إنني  قال:  مثلما  كان  ذلك  ومع  بالرسم.  النفسية  حاالته  يعالج 

أعمل بحماس ملىء بالهدوء والثبات«.
للحركة  منبعًا  أصبحت  التي  باريس،  إلى  ذهب   1886 سنة 
كلود  معاصره  يد  على  ظهرت  التي  التأثيرية  أو  االنطباعية، 
الناصعة  باأللوان  معجبًا  كان  فلقد   )1926-1840( مونيه 
وبيئة رسوماتهم الممتلئة حياة ونقاء، ثم اتجه بها نحو أسلوب 
»التنقيطية« الذي يعد الفنان جورج سوراه رائده، كما شغف بالفن 

الياباني.
قطعها،  التي  اليسرى  أذنه  على  بضمادات  نفسه  رسم  ولقد 
وخالل تلك الفترة أكثر من رسم وجهه »بورتريه« ألنه لم يتسنى 
له تأجير شخصيات ليرسمها، وال يستطيع مغادرة المنزل األصفر، 
الرسام بول  أقام فيه  الذي  آرل  مثلما كان يسمى بيته في بلدة 
كتب  مثلما  الحب،  لون  بأنه  لقناعته  باألصفر  وأسماه  جوجان. 
بذلك ألخيه تيو فان جوخ، أو لنقل صديقه الحقيقي، الذي دفنته 
العبقري  الفنان  أخيه  بجانب  وصيته  على  1891بناء  سنة  زوجته 
يقول  وهو  واحــدة  بسنة  قبله  توفي  الــذي  جــوخ،  فان  فنسنت 
محتضرًا: »أتمنى أن ينتهى كل شيء اآلن مباشرة« من بعد إن 
قال: »هناك العديد من األشياء التي أريد كتابتها، ولكنني أشعر 

أن ذلك أصبح عديم الفائدة«.
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الحقيقة أنه 
فعال قطع أذنه 

اليسرى، وأعطاها 
المرأة ولكن بسبب 

حالة نفسية

الطاهر الثابت.. »املاكرو« في لغة التفاصيل الخفية
مستندا إلى خلفية التخصص والهواية

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

التصوير بتقنية »املاكرو« يتولى جانًبا من هذه املهمة 
بعرض مكبر لتفاعلها باختالف أشكالها وأنواعها مع محيطها 

البيئي عبر لقطات جمالية ألوضاعها الثابتة واملتحركة

مع استعراض جماليات ورمزية النصوص..

منتدى السعداوي يحتفي بتوقيع »عراجني حنان«
حفل  اإلثنين،  السعداوي،  منتدى  قاعة  شهدت 
توقيع الشاعرة حنان محفوظ ديوانيها »عرجين 

حنان« و»قصيدة ليست لي«.
الصحفية،  أدارته  الذي  الحفل  في  وعرضت 
العناصر  تتناول  نقدية  ورقات  الجديدي،  فتحية 
في  الرمزية  والمفاهيم  واللغوية  الجمالية 

الشاعرة. نصوص 
في  طريبشان،  فريدة  اإلعالمية  وأشارت 
اإلبداعية  الحالة  خصوصية  إلى  لها،  مشاركة 
في كونها مجمعًا لخطوط عدة، وارتشافها من 
والتنويري،  النفسي  إيقاعها  مع  تتوازى  فنون 
تلقي  الصراعات  زمن  في  الكتابة  أن  مضيفة 
وتدوين  للحظة  التأريخ  مسؤولية  الكاتب  على 

جانب من تمظهراتها.
في  القمودي  حواء  الشاعرة  وتطرقت 
بشيوة،  كريمة  الدكتورة  ألقتها  التي  ورقتها، 
»عدو«  نص  تكاوين  في  الفلسفي  المغزى  إلى 
إلى  وألمحت  لي«،  ليست  »قصيدة  ديوان  من 
الشاسعة  للمسافة  تقودنا  »العدو«  إحالة  أن 
المتشظية في األزمنة، وتبدأ الشاعرة قصيدتها 
بشبه جملة »للزمن «جار ومجرور لتفتح الشارحة 
اللمسة  لتلك  إال  يحتاج  ال  بسيط  تأويل  درب 
أن  كما  تستطيل«،  مخالب  »للزمن:  الفهم  من 
هو  لما  كتهيئة  المضارعة  لألفعال  استخدامها 

آتٍ وتدخلنا مضمار سباق ال نعرف نهايته .
أن  إلى  الفنادي  يونس  الكاتب  وأوضح 
إلى  وينتمي  باسمها  يلتصق  حنان«  »عراجين 
ورقته  في  مضيًفا  األنثوية،  وأصولها  ذاتها 
أن  والقصيدة«  والعراجين  »الزهرة  بعنوان 
جذورها األسرية كانت حاضرة بقوة، متمثلة في 
المرأة األم والجدة ثم المدينة والبالد والوطن، 
محفوظ  حنان  عند  القصيدة  جمال  أن  معتبرًا 
الخارجي  إطارها  بهرجة  على  فقط  يتأسس  ال 
جذاب،  شكلي  تأثيث  من  المظهر  يحتاجه  وما 
العميقة  البسيطة  المفردة  فيه  تتجلى  ولكن 

الشجية. الخافتة  والموسيق  المضمون 
هي«،  كما   .. حنان  »عراجين  عنوان  وتحت 
الصورة  مسار  النوصري  رامز  الشاعر  تتبع 
الشعرية كمفاتيح مهمة للدخول إلى النصوص، 
سيقف  الشاعرة  لقصائد  القارئ  أن  إلى  مشيرًا 
النصوص  مباشر على مدى بساطة هذه  بشكل 
قاموس  في  كثيرًا  تبحث  ال  فهي  وخفتها، 

خالل  من  للقارئ  نفسها  تقدم  إنما  اللغة، 
مفردات يعرفها جيدًا ويستخدمها، صورة أخرى 
عن  البعيدة  الشعرية  الصورة  هي  للبساطة 
السوريالية التي ال تذهب في التفاصيل وتكتفي 

للوحة. الخارجية  بالخطوط 
محفوظ  حنان  إلقاء  كذلك  األمسية  وشهدت 
من  ومشاركة  دواوينها،  نصوص  من  بعضًا 
»بصيص  بنص  الباروني  الخير  أم  الشاعرة 

القمر«.

• الطاهر الثابت

 هيئة الثقافة: دعم مكتبة 
»عبدالسالم األسمر« من أولوياتنا

زار رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، مسجد ومكتبة الشيخ عبدالسالم 
األسمر، أحد أبرز علماء ومشايخ البالد، وذلك ضمن زيارته مدينة زليتن.

وتجول أونيس في الحرم األسمري، خالل زيارته األسبوع الماضي، مارا على 
من  كبيرا  عددا  تحوي  التي  التاريخية  المكتبة  تفقد  ثم  الكريم،  القرآن  طلبة 

المخطوطات والكتب القيمة، حسب صفحة الهيئة على »فيسبوك«.
السبل وأنه  المكتبة، وضرورة دعمها بكل  الهيئة أهمية هذه  وأكد رئيس 
أولوية من أولويات الهيئة. ورافق أونيس في زيارته المهندس نوري المعداني، 
إدارة  مدير  المدولي،  عبداللطيف  ومحمد  والمشروعات،  التخطيط  إدارة  مدير 
اإلعالم والتواصل، وأنور فرج التير، مدير مكتب الهيئة بمدينة مصراتة، ومحمد 
العجيل، رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية بالمكتب، وشكري شكاب، رئيس 

قسم النشاط بالمكتب، وعدد من موظفي ديوان الهيئة.

أونيس يشارك في احتفالية
اليوم العاملي لحقوق الطفل

شارك رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، مساء الجمعة، في احتفالية 
المتحدة  األمم  منظمة  نظمته  الذي  الطفل،  لحقوق  العالمي  اليوم  إحياء 

اليونسيف واتحاد سفراء طفولة العرب، وذلك في مسرح الكشاف بطرابلس.
المدنية،  األطفال  حقوق  يحدد  دولي  ميثاق  هي  الطفل  حقوق  واتفاقية 
والسياسية، واالقتصادية والثقافية، وتراقب تنفيذ االتفاقية لجنة حقوق الطفل 

التابعة لألمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم.
المجتمع  مؤسسات  من  مجموعة  حضرها  التي  االحتفالية،  خالل  ألقيت 
المدني وعدد من المهتمين بالطفل، عدة كلمات بهذه بالمناسبة عن الطفل 
وواجباته وحقوقه واليوم العالمي للطفل والذكرى الـ31 العتماد اتفاقية حقوق 

الطفل، حسب الصفحة الرسمية للهيئة في »فيسبوك«.
بهذا  المدني  المجتمع  جمعيات  تقدمها  التي  بالجهود  أونيس  وأشــاد 
العامة  الهيئة  أن  وأكد  مستقبلنا«،  هم  »األطفال  أن  موضحا  الخصوص، 
خطتها  عبر  األطفال،  حقوق  تستهدف  التي  البرامج  لكل  داعمة  تقف  للثقافة 
الفئة  لهذه  الطفل  حقوق  اتفاقية  حول  الوعي  مستوى  لزيادة  وذلك  السنوية 
من المجتمع، ولبناء مستقبل متميز لهم وإبراز لمواهبهم، وأكد أن الحق في 
الثقافة معترف به للكل في ليبيا. وحسب المنشور، احتلت ليبيا المرتبة رقم 83 
عالميا و11 عربيا في مؤشر حقوق األطفال لسنة 2020 الذي أصدرته منظمة 

حقوق األطفال وشمل 163 دولة من بينها 17 دولة عربية.
ويوافق اليوم العالمي لحقوق الطفل توقيع 191 دولة على االتفاقية الدولية 

لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989.

 افتتاح املقر الجديد ملركز البحوث والتوثيق واملعلومات
للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس 
لمركز  الجديد  المقر  يفتتح 
والمعلومات  والتوثيق  البحوث 
رئيس  افتتح  للهيئة.  التابع 
السيد  للثقافة،  العامة  الهيئة 
المقر  األحد،  أونيس،  حسن فرج 
والتوثيق  البحوث  لمركز  الجديد 
والمعلومات، بالحي اإلسالمي في 
مركز  وتأسس  طرابلس.  مدينة 
والتوثيق،  والمعلومات  البحوث 
للثقافة،  العامة  للهيئة  التابع 
مركز  مسمى  تحت   1981 العام 
اإلعالمية،  والــدراســات  البحوث 
وفق صفحة الهيئة الرسمية في 

»فيسبوك«.
وتوثيق  بجمع  المركز  ويعنى 

الشخصيات  وسير  المعلومات 
الثقافية واإلعالمية، وتصدر عنه 
مجلة »البحوث اإلعالمية«، وهي 
مجلة فصلية محكمة ومتخصصة 
وسائل  ودراسات  بأبحاث  تُعنى 
وسينطلق  واالتــصــال.  ــالم  اإلع
المقر، بعد  بالمركز بهذا  العمل 
توقف لعدة أشهر نتيجة تعرض 
كبيرة.  ألضــرار  السابق  مقره 
االفتتاح،  الهيئة في  رئيس  رافق 
عادل بوستة مدير مكتب رئيس 
مدير  المعداني  ونوري  الهيئة، 
والمشروعات،  التخطيط  إدارة 
المدولي  عبداللطيف  ومحمد 
والتواصل،  اإلعــالم  إدارة  مدير 
وعدد من موظفي ديوان الهيئة.

سيرة زعيمة الباروني في ضيافة دار الفقيهمحاضرة عن احلياة واألدب
طرابلس - الوسط

نظم مكتب دعم وتمكين المرأة بدار حسن الفقيه، 
أوشن  سليمان  زهــرة  للباحثة  محاضرة  األربعاء، 
الباروني«،  زعيمة  الرائدة  حول  »إضــاءات  بعنوان 
للراحلة  والعلمية  الذاتية  السيرة  خاللها  تناولت 

وإسهاماتها في المجال المجتمعي واألدبي.
وأشارت المحاضرة في سياق حديثها عن النشأة 
إلى أن زعيمة الباروني هي من مواليد جادو 1910، 
ثم  اسطنبول،  في  التركية  باللغة  دراستها  وتلقت 

استكملتها باللغة العربية أثناء عودتها إلى ليبيا.
وبعد فترة تنقل مع والدها في عدد من البلدان 
العربية استقر بها المقام في طرابلس منتصف القرن 
مدرسة  بوظيفة  الحياة  تحديات  لتخوض  الماضي، 
بالخمس،  تربوي  مفتش  ثم  االبتدائية  بالمرحلة 
وشغلت كذلك رئيسة قسم محو األمية بالمنصورة، 
األهلي كانت عضوا مؤسسا في  العمل  وفي مجال 
جمعية النهضة النسائية 1958، وشاركت في مؤتمر 
المرأة األفروآسيوية بالقاهرة 1960. وتطرقت زهرة 

دورها  إلى  فباإلضافة  الفكري،  نتاجها  إلى  أوشن 
سليمان  المناضل  والدها  وثائق  وترتيب  جمع  في 
الباروني بحكم خصوصيتها التاريخية وإصدارها في 
كتاب »صفحات خالدة من الجهاد الليبي«، المست 
في مؤلفها »القصص القومي« ظروف األحداث التي 
شهدتها ليبيا في النصف األول من القرن الماضي، 
كما تفصح عن وجهة نظرها في منعطفات تاريخية 
لها أثرها في الذاكرة العربية، ففي قصة »الكرامة 
انسحاب  إثر   1912 سنة  جرى  لما  صورة  الحقة« 
في  الصمود  على  المجاهدين  وتعاهد  العثمانيين 
وجه الغزو اإليطالي، وترجع في قصة »األب الحكيم« 
إلى زمن ما قبل الفتح اإلسالمي، متخذة من مدينة 
»نخوة  قصة  في  وتعبر  للحدث،  مكانا  غدامس 

عربية« لظروف الفتح اإلسالمي لطرابلس.
كتب  ما  اإلشارة  على سبيل  المحاضرة  ورصدت 
سيرتها  تناولت  إصدارات  في  الباروني  زعيمة  عن 
الكاتب  مثال  فيتوقف  وفكري،  إنساني  كنموذج 
فكرية  »مالمح  مؤلفه  في  التاجوري  التركي  محمد 

الثقافة والمجتمع« عند مجموعتها »القصص  بين 
وتقاليدنا  عاداتنا  تصور  أنها  موضحا  القومي«، 
وتجسد نماذج النشاط في الحياة االجتماعية، وهي 
في ذات الوقت تستلهم المواقف البطولية لألجداد.

»زعيمة  كتاب  في  جاء  ما  مستعرضة  وأضافت 
لمؤلفه  ليبيا«  في  النسائي  األدب  رائدة  الباروني: 
الراحل  األديــب  شهادة  مليطان  عبداهلل  الدكتور 
نجم الدين غالب الكيب، وقوله »إن زعيمة الباروني 
حاولت في وقت مبكر من نهضتنا األدبية أن تكون 
صحافتنا،  في  الرائدة  النسائية  األقالم  مقدمة  في 
فقد عرفها جيل الخمسينات كاتبة مواظبة كرست 
عبر  المطروحة  القضايا  شتى  في  للخوض  نفسها 
طرابلس  وهنا  الغرب  طرابلس  وجرائد  المجالت 
وغيرهما«، وتلحق الباحثة ما تضمنه كتاب مليطان 
لآلراء الكتاب فوزي البشتي واألديبة شريفة القيادي، 
المرحومة  »إذا كانت  قال  الذي  والطاهر بن عرفة، 
حميدة العنيزي الوجه التنظيمي للحركة النسوية في 

ليبيا فإن زعيمة الباروني الوجه الثقافي لها«.

 تنويه واعتذار
في العدد رقم 261 من جريدة »الوسط«، الصادر في 19 

نوفمبر، سقط سهوا اسم الدكتور على عبداللطيف أحميدة، 
من موضوع »قراءة في أعمال الصادق النيهوم الروائية«.
إذ تناول الموضوع بعضا من أعمال النيهوم الروائية، 

والتي تضمنها كتاب جامعة أكسفورد بعنوان »تقاليد الرواية 
العربية« لوائل حسن، وفيه فصل عن الرواية الليبية حمل 
الرقم 17، حرره الدكتور على عبداللطيف أحميدة.. لذا 

وجب التنويه واالعتذار.

• حفل توقيع الشاعرة حنان محفوظ لديوانيها »عرجني حنان« و»قصيدة ليست لي«.



الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  أعلن 
مسابقات  تحكيم  لجان  ألعضاء  الكاملة  القائمة 
من  الفترة  خالل  تقام  التي  الـ42،  الدورة  وجوائز 
2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار األوبرا المصرية، 
ويعرض خاللها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 

20 فيلما في عروضها العالمية والدولية األولى.
يرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج 
سوكوروف،  أليكساندر  الروسي  والسيناريست 
في  المعاصرين  المخرجين  أبرز  أحد  يعد  الذي 
روسيا. وقد عرضت أفالمه في أغلب المهرجانات 
و»فينيسيا«.  و»برلين«  ــان«  »ك مثل  الكبرى 
الذهبي«  »األسد  على  »فاوست«  فيلمه  وحصل 

لمهرجان »فينيسيا« العام 2011.
والفنان  والكاتب  المخرج  من  اللجنة  وتتكون 
أفالمه  فازت  الذي  إينوز،  البرازيلي كريم  البصري 
ومنها  العالم،  أنحاء  جميع  في  الجوائز  بعديد 
»كان  مهرجان  في  مــا«  »نظرة  قسم  جائزة 
»الحياة  فيلمه  عن   2019 العام  السينمائي« 
األلماني  والمخرج  جوسماو«،  ليورديس  الخفية 
القصيرة  أفالمه  حــازت  ــذي  ال قرباني،  برهان 
أفالمه  شاركت  كما  الدولية،  الجوائز  عديد  على 

الطويلة في المهرجانات الكبرى منها »برلين«.
السينمائي  المنتج  أيضا،  الدولية  اللجنة  تضم 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  خوري،  جابي  المصري 
المخرج  أسسها  التي  العالمية«،  مصر  »أفــالم 
 ،1972 العام  شاهين  يوسف  الراحل  المصري 
في  العمل  بدأت  التي  لبلبة،  المصرية  والممثلة 
5 سنوات، وخالل  السينما منذ كان عمرها  مجال 
فيلما، وحصلت على   85 مسيرتها قدمت بطولة 
للجنة  أيضا تنضم  الجوائز كأحسن ممثلة.  عديد 
جونزاليز  نايان  المكسيكية  والممثلة  الكاتبة 
في  ممثلة  أحسن  بجائزة  فازت  التي  نورفيند، 

عدد من المهرجانات الدولية.
وأخيرا، المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، التي 

12 فيلما حازت  كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من 
معظمها جوائز واالستحسان النقدي.

تحكيم  لجنة  أعضاء  أمــا 
السينما  ــاق  ــ »آف مسابقة 
الممثلة  فتضم  العربية«، 
التي  اللوزي،  يسرا  المصرية 
السينمائي  مشوارها  بــدأت 
الكبير  المخرج  مع  بالعمل 
فيلم  ــي  ف شاهين  يــوســف 
ــورك«،  ــوي ــي »إســكــنــدريــة ن
مــشــوارهــا  ــدأ  ــب ت أن  قــبــل 
العام  بالسينما  االحترافي 
والمنتج  والمخرج   ،2008
مصطفى،  علي  ــي  ــارات اإلم
القصير  فيلمه  فــاز  ــذي  الـ
بجائزة  الــشــمــس«  »تــحــت 
ــارات  اإلمـ فــي  فيلم  أفــضــل 
إلى  باإلضافة   ،2006 العام 
والمخرجة  والمؤلفة  الممثلة 
التي  دكــاش،  زينة  اللبنانية 
 12« الوثائقي  فيلمها  فــاز 
جائزة  على  غاضب«،  لبناني 
»المهر« ألفضل فيلم وثائقي 
في  الجمهور  اختيار  وجائزة 
السينمائي«  »دبي  مهرجان 

العام 2009.
تحكيم  لــجــنــة  ــم  ــض وت
النقاد  ــوع  ــب »أس مسابقة 
الصربي  المخرج  الدولي«، 
فازت  الــذي  إيكتش،  إيفان 
في  الجوائز  بعديد  أفالمه 
السينمائية،  المهرجانات 

في  ــى  األول للمرة  ــة«  »واح فيلمه  عــرض  كما 
والممثل  »فينيسيا«،  لمهرجان  األخيرة  الدورة 
المهنية  حياته  بدأ  الذي  فراج،  محمد  المصري 
2000، وخالل  العام  الجامعة  في مسرح  كممثل 
وأخيرا،  الجوائز،  عديد  على  حصل  مسيرته 

األردنية   - الفلسطينية  السينمائية  الناقدة 
من  لعدد  ــالم  األف مبرمجة  وهــي  الشيخ،  عال 

السينمائية. المهرجانات 
مسابقة  تحكيم  لجنة  تتكون  حين  فــي 
من  القصيرة«  لألفالم  الدولية  الغد  »سينما 

بوشي،  تيزيان  السويسري  والمبرمج  المخرج 
من  عــدد  في  القصيرة  أفالمه  شاركت  الــذي 
يقوم  وحاليا  الدولية،  السينمائية  المهرجانات 
بأعمال المونتاج ألول أفالمه الروائية »ليلوت«، 
والممثلة المصرية ريهام عبدالغفور، التي بدأت 

مسيرتها في الدراما التلفزيونية، قبل أن تنطلق 
فيلمي  في  بالمشاركة   2002 العام  السينما  في 
وخالل  صاحبه«،  و»صاحب  العيون«،  »سحر 
وأخيرا،  الجوائز،  عديد  على  حصلت  مسيرتها 
أنيسة  التونسية  والمنتجة  والمخرجة  الممثلة 
أن  قبل  كممثلة  بدايتها  في  عرفت  التي  داود، 
الوثائقي  أفالمها  من  اإلخراج.  ثم  لإلنتاج  تتجه 
والمجتمع«،  السياسة  في  »نساءنا  الطويل 
والفيلم القصير »أفضل يوم على اإلطالق« الذي 
مهرجان  في  المخرجين  شهر  نصف  قسم  افتتح 

والسبعين. الحادي  السينمائي«  »كان 
فتضم  عربي،  فيلم  أفضل  تحكيم  لجنة  أما 
المخرج والكاتب المغربي محسن البصري، الذي 
شارك في كتابة »عملية الدار البيضاء«، قبل أن 
ميكرينتس«،  »ليه  األول  الروائي  فيلمه  يخرج 
العمدة،  محمد  السوداني  والمنتج  والمخرج 
السينمائية في مصنع  للبرمجة  الذي عين رئيسا 
في  »ستموت  أفالمه  ومن  السوداني،  الفيلم 
المستقبل«  »أسد  بجائزة  الفائز  العشرين«، 
المخرجة  إلى  باإلضافة  »فينيسيا«،  في مهرجان 
أفالمها  من  عودة،  مي  الفلسطينية  والمنتجة 
األردن  اختارته  ــذي  ال متر«،   200« كمنتجة 
أفضل  »أوسكار«  على  المنافسة  في  لتمثيلها 

أجنبي. فيلم 
الدولي  »االتحاد  جائزة  تحكيم  لجنة  وتتكون 
والباحث  الناقد  من  )فيبريسي(  السينما«  لنقاد 
يكتب  الذي  الديب،  ياقوت  المصري  السينمائي 
الجرائد  وصفحات  الفنية  المجالت  عديد  في 
األوكرانية  السينمائية  والناقدة  المتخصصة، 
وكاتبة  كمخرجة  عملت  التي  روباشيفسكا،  إيلينا 
سيناريو، وهي أيضا منسقة برنامج »أوكو الدولي 
والمنتج  والكاتب  والناقد  اإلثنوغرافية«،  لألفالم 
الذي  الرسون،  إ.  أندريس  السوديي  والمونتير 
الثقافية،  للمجالت  تحرير  كرئيس  سنوات  عمل 
»ممر  لفيلم  التصويرية  الموسيقى  ــع  ووض
)المعادل  باغ«  »غولد  بجائزة  الفائز  الحديقة« 

السويدي لجوائز األوسكار( العام 2018.
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22 سينمائيا من 16 دولة

تمكن فيلمان سياسيان من هونغ كونغ يسلطان 
انتزاع  من  انتقادية  بطريقة  الصين  على  الضوء 
والخمسين  السابعة  النسخة  ختام  في  جوائز 
الذهبي(  )الجواد  هورس«  »غولدن  مهرجان  من 
السينمائي في تايوان، الذي أقيم بعد نجاح الجزيرة 

في احتواء انتشار فيروس »كورونا«.
وبينما أجبرت مهرجانات سينمائية عالمية على 
اإللغاء أو التأجيل أو عقد دوراتها افتراضيا بسبب 
»غولدن  مهرجان  فــإن  »كــوفــيــد19-«،  جائحة 
هورس« الذي يوصف بأنه أوسكار األفالم الناطقة 
التي  تايوان،  في  بحفله  قدما  مضى  بالصينية 
»فرانس  وفق  وفيات،  وسبع  إصابة   611 سجلت 

برس«.
في  المقيم  العالمي  الصيني  المخرج  وكــان 
األميركية  والنجمة  لي،  آنغ  المتحدة  الواليات 
الصينية باي لينغ، التي ارتدت فستانا أحمر كتب 
النجوم  من  كوكبة  بين  من  سالم«،  »حب  عليه 
حفل  قبل  الحمراء  السجادة  على  ســاروا  الذين 
توزيع جوائز المهرجان في قاعة »صن يات-سين« 

الوطنية في تايبه.
على  تسيطر  أن  اعــتــاد  ــذي  ال والمهرجان 
وقع  الصينية  السينمائية  المواهب  ترشيحاته 
بين  المتدهورة  العالقات  ضحية  المرة  هذه 

بكين وتايبيه.
العام  المناسبة  قاطعت  فالصين 
قد  تايواني  مخرج  كان  بعدما  الماضي 
جائزته  استالمه  دعا في كلمته خالل 
استقالل  إلى  سبق  الــذي  العام  في 

الجزيرة.
ترشيح  العام  هذا  دورة  وشهدت 
الرئيسي،  الصين  بر  من  فيلمين 
كرتوني  فيلم  واآلخــر  وثائقي  أحدهما 

قصير، إال أنهما فشال في نيل أي جائزة.
وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي إلى »لوست 
كورس« )مسار ضائع( الذي صور في قرية ووكان 
في جنوب الصين التي تحولت إلى رمز للمقاومة 

ضد الفساد العام 2011، وجائزة أفضل فيلم قصير 
إلى »نايت از يونغ« )الليل يافع( حول تجربة سائق 
للديمقراطية  المؤيدة  التظاهرات  خالل  تاكسي 
العام الماضي في هونغ كونغ، وهو أمر من شأنه 

أن يزعج بكين.
من  لي  جيل  كورس«  »لوست  مخرجة  وقالت 
»أن  جائزتها:  تسلمها  بعد  للجمهور  كونغ  هونغ 
تحظى بالتقدير في غولدن هورس يعني حقا الكثير 
لمخرجة جديدة.. أريد أيضا أن أشكر أهالي القرية 
على استقبالي، وقد نلت شرف تصويرهم وتوثيق 

حياتهم عن قرب«.
هونغ  من  وهي  ــي،  زون كــووك  المخرجة  أما 
لتسلم  الحضور  من  تتمكن  فلم  أيضا،  كونغ 
جائزتها ألفضل فيلم قصير شخصيا، لكنها قالت 
في خطاب الشكر الذي أرسلته وتمت تالوته على 
الحاضرين: »أتمنى أن ينال الشعب الحرية. الليل 
يافع وسنستمر بالكفاح. أنقذوا الـ12«، في إشارة 
في  بالديمقراطية  المنادين  من  ناشطا   12 إلى 

هونغ كونغ تحتجزهم الصين.

تظاهرات  الماضي  العام  كونغ  هونغ  وشهدت 
حاشدة استمرت أشهرا تخللتها جوالت عنف، رفضا 
إلحكام الصين قبضتها على الجزيرة، بعد فرضها 
االستقالل  دعاة  اعتقال  يتيح  جديدا  أمنيا  قانونا 

والديمقراطية والمحرضين على ذلك.
أما الفائز األكبر في المهرجان فقد كان الفيلم 
فاالنتاين«  ميسنغ  »ماي  الرومانسي  الكوميدي 
للمخرج التايواني شين يو-هسون، الذي رشح لـ11 
جائزة حصد منها خمسا بينها أفضل فيلم وأفضل 

مخرج.
التايوانية شين شو-فانغ »81  الممثلة  ونالت 
عاما   63 منذ  السينما  في  تعمل  والتي  عاما« 
جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم »ليتل بيغ 
وومن« وأفضل ممثلة مساعدة عن »دير تانينت«.

في  تنوعا  األكــثــر  كانت  ممثل  أفضل  فئة 
المهرجان، حيث تفوق التايواني مو تسو-يي على 
كا-تونغ من هونغ  لي من سنغافورة والم  مارك 
كونغ الذي لعب في فيلم »هاند رولد سيغاريتس« 

دور شاب مثلي متهم بقتل والدة صديقه.

القاهرة - محمد علوش

السياسة تطغى على مهرجان »غولدن 
هورس السينمائي« التايواني

بيونسيه تتصدر السباق على جوائز »غرامي«

مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« يكشف القائمة 
الكاملة ألعضاء لجان تحكيم دورته الجديدة

»اإلسكندرية للفيلم القصير« 
يغلق باب استقبال أفالم 

دورته السابعة

للعالقات المتدهورة بين بكين وتايبيهبـ9 ترشيحات

تعقد مطلع العام المقبل

للفيلم  »اإلسكندرية  لمهرجان  الفني  المدير  أعلن 
القصير« موني محمود، غلق باب استقبال األفالم للدورة 
السابعة والمنتظر إقامتها مطلع العام 2021، مشيرا إلى 
إلى  التي تقدمت للمشاركة وصل عددها  أن عدد األفالم 
بخالف  وتحريك،  ووثائقي  روائي  بين  ما  فيلما   450 نحو 
أفالم الطلبة، بالرغم من قلة إنتاج العام في مختلف دول 

المنطقة العربية بسبب فيروس »كورونا«.
النقاد:  من  وتصفيتها  األفــالم  اختيار  لجنة  وتكونت 
وداليا  كسبر،  ومحمد  تانيليان،  ودانيال  أحمد،  محمد 

كمال.
محمد  المخرج  المهرجان،  رئيس  أكد  جهته،  ومن 
نافذة  لفتح  الــعــام  هــذا  العمل  استمرار  أن  محمود، 
وسعي  ــالم،  األف صناع  أمــام  مختلف  بشكل  المهرجان 
حول  القصيرة  األفالم  بصناع  تليق  دورة  لتحقيق  اإلدارة 

العالم العربي.
بدعم  المهرجان،  مدير  سعدون،  محمد  رحب  فيما 
المحافظ  رأسها  وعلى  اإلسكندرية،  محافظة  ومساندة 
الدورة  ختام  حفل  خالل  وعد  حيث  الشريف،  محمد  اللواء 
أقوى  بشكل  الواعد  السينمائي  المحفل  برعاية  السادسة 

لما لمسه من تأثيره الواضح خالل السنوات الماضية.
إيناس  الدكتورة  المصرية،  الثقافة  ــرة  وزي وكانت 
عبدالدايم، قد أشادت بمهرجان »اإلسكندرية السينمائي 
أنها  مؤكدة  مشرفة،  بصورة  وخروجه  القصير«،  للفيلم 
الروائية  يقام في اإلسكندرية مهرجان لألفالم  أن  تتمنى 

الطويلة بأيدي أبنائها ألن جمهور تلك المدينة يستحق.
الرئيسية  الــجــائــزة  هــي  »هيباتيا«  أن  ــى  إل يشار 
إبراهيم  الفنان  الماضية  الدورة  بها  للمهرجان، وقد كرم 
الفني  لمشواره  تقديرا  وذلك  رحيله،  أشهر من  قبل  نصر 
الحافل، كما تم تكريم الفنانة سلوى محمد علي والمنتج 

مارك لطفي.

تلفزيونية  سلسلة  وهي  آكــس«  »سمال  خالل  من 
في  السود  تاريخ  تــروي  حلقات  خمس  من  قصيرة 
الحائز  ماكوين  ستيف  المخرج  يضيء  بريطانيا، 
غير  التاريخ  من  عاما   20 نحو  على  أوسكار،  جائزة 
»سمال  تصبح  أن  الممكن  ومــن  رسميا.  المدون 
ترقى  إذ  البريطاني،  المخرج  أعمال  أبرز  أحد  آكس« 
وساعاتها  الخمسة  بأفالمها  بالملحمة،  وصفها  إلى 

الست من المشاهد، وفق »فرانس برس«.
تعود  الخاصة  ماكوين  ستيف  جــذور  أن  والواقع 
الكاريبي  البحر  منطقة  من  المهاجرين  موجة  إلى 
إن  إذ  والستينات،  الخمسينات  في  بريطانيا  إلــى 
ولد   2013 العام  سليف«  إيه  ييرز   12« فيلم  مخرج 

في لندن ألسرة من غرينادا وترينيداد وتوباغو.
يــروي  أن  ــســوداء  ال البشرة  ذو  المخرج  ويــريــد 
في  ولـــدوا  ــن  ــذي ال البريطانيين  ــؤالء  هـ قصص 
وقــصــدوا  تدريجا  مستقلة  أصبحت  مستعمرات 
المسلسل  خالل  من  أفضل،  حياة  إلى  سعيا  إنجلترا 
ــازون«  »أم على  الجمعة،  عرضه  بــدأ  الــذي  القصير 

في  ســي«  بــي  ــي  »ب وعلى  المتحدة  ــات  ــوالي ال فــي 
بريطانيا.

بعض  ــي  ف ــس«  آكـ ــال  ــم »س مسلسل  يــعــرض 
من  قصصا  »مــانــغــروف«  مثل  الــدرامــيــة  حلقاته 
مثل  ــرى  أخ حلقات  تحاول  فيما  الواقعية،  الحياة 
سائدة  كانت  التي  األجـــواء  تمثيل  روك«  »لــوفــرز 

خالل تلك الحقبة.
تنظيمه  تم  نقاش  خالل  عاما(   51( ماكوين  وقال 
الذي  السينمائي  نيويورك  مهرجان  هامش  على 
إلى  أنقل  أن  »أردت  المسلسل:  من  مقاطع  عرض 
ذلك  ــان  ك بها.  اإلقـــرار  يتم  لــم  قصصا  الشاشة 
من  العديد  وقصص  حياتي  قصة  ألن  جــدا،  مهما 
ــاف:  وأض توثيقها«.  يتم  لم  اآلخــريــن،  األشــخــاص 
الحقبة  تلك  أن  مــع  التاريخ  كتب  فــي  ــدون  ت ــم  »ل
ولفت  بريطانيا«.  إنــشــاء  فــي  ــدا  ج مهمة  كــانــت 
بشكل  جلي  الكاريبية  الثقافة  تأثير  أن  إلى  ماكوين 
الــذي  هيل  نوتنغ  وكــرنــفــال  بريطانيا،  فــي  كبير 
لندن  غرب  إلى  األشخاص  من  اآلالف  مئات  يجذب 

كل عام، أحد أفضل األمثلة على ذلك.
إعداد  إطار  في  المقابالت  مئات  ماكوين  وأجــرى 
للتحدث  ما  نوعا  متحمسا  »كنت  ــال:  وق مسلسله، 
إلى  يسعى  وكــان  قصصهم«.  وتسجيل  الناس  مع 
بريطانيا،  في  المؤسسية  العنصرية  حقائق  إظهار 
مما  أقــل  المرئية  ــالم  اإلع وسائل  في  موثقة  وهــي 

هي تلك الموجودة في الواليات المتحدة.
الصغيرة(،  )الفأس  آكــس«  »سمال  حلقات  وفــي 
السينما،  في  المعهودة  بواقعيته  ماكوين  يعيد 
بريطانيا  ــخ  ــاري ت ــي  ف رئيسية  لــحــظــات  تــكــويــن 
ذكريات  إلــى  باإلضافة  الكاريبي،  البحر  ومنطقة 

أصغر من الحياة اليومية.
معظمها  ــي  ف المسلسل  شخصيات  وتــمــثــل 
مجتمع  فــي  بمواقعهم  آمــنــوا  عاديين  أشخاصا 
إيمانهم  وكــان  لهم،  معاديا  كبير  حد  إلــى  يعتبر 
إليها  يشير  التي  الصغيرة«  »الفأس  بمثابة  هــذا 
والتي،  نفسه،  االســم  تحمل  أغنية  في  مارلي  بوب 
»الشجرة  النهاية  في  تقطع  المتكررة،  بضرباتها 

الضخمة«، رمز عدم المساواة.
المشروع  من  ماكوين  أفــاد  اإلنــتــاج،  ناحية  من 

لتوفير فرصة للممثلين السود.
على  جيالن  لدينا  المتحدة،  المملكة  »في  وقــال: 
إطالقا  الفرصة  إليهما  للمنتمين  تتح  لــم  ــل  األق

للظهور وإبراز مواهبهم.. وهذا أمر محزن جدا«.
بفريق  ــم«  ــاي »ش فيلم  مــخــرج  اســتــعــان  كــذلــك 
هوليوود  إن  قائال  الكاميرا،  وراء  ومختلف  متنوع 

منغلقة جدا.
فلويد،  لجورج  آكــس«  »سمال  ماكوين  ــدى  وأه
على  توقيف  عملية  خــالل  قتل  أســود  أميركي  وهــو 
احتجاجات  ــار  أث ــادث  ح في  األميركية  الشرطة  يد 
مايو  ــر  أواخ في  ــدأت  ب للعنصرية  مناهضة  كبيرة 
فلويد  جــورج  يكون  أن  أتمنى  »كنت  وقــال:   .2020
وفاته  إن  هو  قوله  يمكنني  ما  كل  لكن  اليوم،  هنا 
جزء  هي  الحلقات  »هــذه  وختم:  ســدى«.  تذهب  لم 
هذا  في  ــود  أس شخصا  المرء  يكون  أن  قصة  من 

العالم«.

بدأ عرضه على »أمازون« »سمال آكس« يروي قصة السود في بريطانيا

على  السباق  الثالثاء،  بيونسيه،  البوب  ملكة  تصدرت 
المكافآت  لهذه  ترشيحات  تسعة  مع  »غرامي«  جوائز 
يناير  نهاية  تمنح  التي  األشهر  األميركية  الموسيقية 
المقبل، بعد التبعات المدمرة لجائحة »كوفيد19-« على 
بوب  مغنيتي  على  بيونسيه  وتقدمت  الموسيقى.  قطاع 
المتحدرة من كوسوفو  ليبا  دوا  البريطانية  أخريين هما 
الراب  مغني  إلى  إضافة  سويفت،  تايلور  واألميركية 
وفق  الناجحة،  بوكس«  »ذي  أغنية  صاحب  ريتش  رودي 
»فرانس برس«. ونال كل من هؤالء ستة ترشيحات خالل 
األميركية  األكاديمية  نظمته  بالكامل  افتراضي  حفل 

للموسيقى لإلعالن عن المرشحين.
الفنانات  قائمة  تتصدر  التي  عاما«   39« وبيونسيه 
في  جائزة  وعشرين  أربــع  مع  لـ»غرامي«  نيال  األكثر 
رصيدها، رشحت هذه السنة للفوز بالفئتين الرئيسيتين 
ألبومها  بفضل  العام«،  و»تسجيل  العام«  »أغنية  عن 
التظاهرات  أوج  الذي صدر في يونيو في  بارايد«  »بالك 

الرافضة للتمييز بحق السود في الواليات المتحدة.
»ألبوم  جائزة  على  المنافسة  في  بيونسيه  وخسرت 
العام« في 2017، التي نالتها المغنية البريطانية أديل، 
في اختيار أثار انتقادات في حق األكاديمية القائمة على 

الحدث بسبب ما اعتبر نقصا في االنفتاح على التنوع.
وبعد إقصائها في السنوات األخيرة عن هذه المكافآت، 
»غرامي«،  جوائز  عشر  الحائزة  سويفت  تايلور  عادت 
للموسيقى  األميركية  األكاديمية  اهتمام  لتستقطب 
»كارديغان«  الضاربة  وأغنيتها  »فولكلور«  ألبومها  مع 

اللذين رشحا عن فئتي »ألبوم العام« و»أغنية العام«.
ومن بين األسماء البارزة في هذه الترشيحات، مغنية 
»تايم«  مجلة  اختارتها  التي  ستاليون،  ذي  ميغان  الراب 
ونالت  العام.  هذا  تأثيرا  األكثر  الشخصيات  ضمن  أخيرا 
جديد«  فنان  »أفضل  فئة  عن  بينها  ترشيحات  أربعة 
أغنيتها  من  الجديد  التوزيع  عن  للعام«  و»تسجيل 

»سافدج« مع بيونسيه.
السود  »حياة  ماتر«  اليفز  »بالك  لحركة  كان  كذلك 
العام:  هذا  ترشيحات  في  التكريم  من  حصة  مهمة« 
استحال  الذي  لبيونسيه  بارايد«  »بالك  إلى  فباإلضافة 
نشيدا لما يوصف بـ»قوة السود« »بالك باور«، حصدت 
بايبي  ليل  ــراب  ال لمغني  بيكتشر«  بيغر  »ذي  أغنية 
هير  للمغنية  بريذ«  كانت  »آي  اختيرت  فيما  ترشيحين، 

للمنافسة على جائزة »أغنية العام«.
وتتطرق األغنيتان إلى التظاهرات الضخمة التي هزت 
الواليات المتحدة في يونيو، إثر مقتل جورج فلويد على 

يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس نهاية مايو.
الترشيحات،  هذه  في  كبيرة  حصة  للفنانات  وكانت 

بأدائها  والمعروفة  هاورد  بريتاني  بينهن 
ضمن فرقة أالباما شايكس. وهي حصدت 

ألبومها  أصدرت  بعدما  ترشيحات  خمسة 
االنفرادي األول بعنوان »جايمي«.

بعد  إيليش،  بيلي  الشابة  المغنية  نالت  كذلك 
إنجازها الالفت في يناير مع الفوز في الفئات األربع 
يشمل  بما  العام،  هذا  ترشيحات  أربعة  الرئيسية، 
وحصلت  العام«.  و»أغنية  العام«  »ألبوم  فئتي 
من  المتحدرة  بريدجرز  فيبي  المغنية  أيضا 
فئة  في  بينها  ترشيحات  أربعة  على  كاليفورنيا 

»أفضل فنان جديد«.
وحصد جاستن بيبر بدوره أربعة ترشيحات، 

بينها أول ترشيح في فئة موسيقى الكانتري 
أغنية  فــي  ــاي  ش دان  مــع  تــعــاونــه  عــن 

شأن  ذلك  في  شأنه  آورز«،   10000«
كونها  ورغم  دابايبي.  الــراب  مغني 

لألكاديمية  جديدة  خطوة  تشكل 
أثارت  التنوع،  تعزيز  طريق  على 
شبكات  عبر  انتقادات  الترشيحات 

تنديد  مــع  االجتماعي  الــتــواصــل 
األسماء.  بعض  بـ»تناسي«  البعض 
مستخدمون  توقف  هؤالء،  بين  ومن 

ذي  الكندي  المغني  غياب  عند  لإلنترنت 
ويكند، الذي كان يعتبره كثر من بين األوفر 
هذا  »غرامي«  جوائز  على  المنافسة  في  حظا 
المنقوص  العام. كذلك ندد آخرون بالتقدير 
البوب  فــرق  أشهر  آس«،  تي  »بــي  لفرقة 
ترشيح  سوى  تنل  لم  إذ  الجنوبية،  الكورية 

وحيد.
وفي ظل الضربة القوية التي سددتها 
الموسيقى  لقطاع  »كوفيد19-«  جائحة 

مع التوقف القسري للحفالت في مختلف 
االنتقالي  الرئيس  قال  العالم،  أنحاء 
جونيور،  مايسن  هارفي  لألكاديمية 
إلى  تحية  الترشيحات تحمل  إن هذه 
في  العاملين  وإلــى  القطاع  صمود 
فيروس  بمواجهة  األمامية  الخطوط 

المستجد«. »كورونا 
ومن غير المعروف حتى الساعة ما إذا كانت 

يناير   31 في  المقررة  »غرامي«  جوائز  توزيع  حفلة 
والتي سيقدمها تريفور نوا، ستقام حضوريا أم افتراضيا 
الجوائز  توزيع  حفالت  سائر  غــرار  على  اإلنترنت  عبر 

الرئيسية في األشهر األخيرة.

يسرا اللوزي ومصطفى ودكاش في »آفاق 
السينما العربية«.. وريهام عبد الغفور 

وأنيسة داود وبوشي في »سينما الغد«

● مشهد من مسلسل سمال آكس

القاهرة - الوسط

● الممثلة شين شو-فانغ، والممثل مو تسو-يي

● محمد فراج

● يسرا اللوزي

● بوستر المهرجان

● إدارة مهرجان اإلسكندرية مع وزيرة الثقافة ومحمد العدل

● بيونسيه



في
»قفز املرمى بطولة  طرابلس  في  الفروسية  بميدان  ُاختتمت 

مثلوا  فوارس،   208 مشاركة  شهدت  حيث  الحواجز«، 
أندية »المستقبل« و»تسونامي« و»البتول« و»المغيرات« 
و»القادسية«  و»الشموخ«  و»النواصي«  و»المصباح« 
و»األصالة«  طرابلس«  و»شباب  و»جنزور«  و»الفارس« 
و»شباب  العربي«  و»المغرب  و»القادة«  ليبيا«  و»فرسان 
فارس  المبتدئين  بطولة  في  الترتيب  بأول  توج  جنزور«. 
أبطال ليبيا محمد الهديلي مع جواده سهول بزمن 11.77 
ثانية، وجاء ثانيًا فارس المغيرات محمد عبداهلل مع فرسه 
ابتسامة بزمن 13.59 ثانية، وثالثًا فارس القادة أمير شوبانة 
مع جواده بشاير الخير بزمن 14.16 ثانية. فاز بفئة الكبار 

فارس الشمس رامي األمين مع جواده كوبر، اجتاز الحواجز 
دون أخطاء بزمن 67.90 ثانية، وجاء ثانيًا فارس تسونامي 
عبدالجواد عبدالحميد، واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء بزمن 
68.44 ثانية، وثالثًا فارس البتول محمد النعاس مع جواده 
كيا روج، واجتاز الحواجز بأربعة أخطاء بزمن 72.48 ثانية،. 
وفي تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« قال عضو االتحاد 
الليبي للفروسية إبراهيم عقيلة المزوغي: »إن البطولة كانت 
ناجحة تنظيميًا وفنيًا، وبرزت فيها عدة مواهب واعدة تبشر 
بمستقبل زاهر لفروسية قفز الحواجز، كما تميزت عروض 
الفروسية الشعبية، التي اقترب عدد المشاركين فيها إلى 
5000 فارس، بعروضهم الرائعة وبزيهم التقليدي الجميل، 
كما تابع مباريات البطولة على مدى اليومين رئيس االتحاد 
داعمًا  وكان  السبعي،  فريد  الحواجز  قفز  لفروسية  الليبي 

للبطولة، كما شارك في تتويج المتفوقين«.

مالعب 14

الرباعي األفريقي وتداعيات 
الخروج من »الكان«

الحدث

زين العابدين بركان

كرة  ممثلي  خوض  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
األبطال  دوري  منافسات  غمار  الليبية  القدم 
السباق  فرقنا  وستدخل  والكونفدرالية، 
قليلة  أيام  مضي  بعد  الصعب  والمعترك 
الوطني  لمنتخبنا  المبكر  الخروج  خيبة  من 
خاللها  واجه  التي  »الكان«،  تصفيات  من 
مستوى  على  كبيرة  صعوبات  منتخبنا 
الموسم  غياب  في  تمثلت  التحضيرات، 
على  والرصيد  الزاد  وقلة  المحلي،  الكروي 
على  القادرين  المحترفين  الالعبين  مستوى 

الفارق وتقديم اإلضافة. صنع 
أزمة  تلقي  أن  الرياضي  الجمهور  يخشى 
بظاللها  المبكر  المنتخب  خروج  تداعيات 
يمر  الذي  األفريقي،  الرباعي  مشاركة  على 
بها  مر  التي  المشابهة  الظروف  بنفس 
التحدي  هذا  ستخوض  ففرقنا  منتخبنا، 
تواليا  الثاني  للموسم  األفريقي  والرهان 
يتجدد  سيناريو  في  محلية،  منافسة  دون 
تدخل  أن  دون  الثاني  للموسم  ويتكرر 
إعداد  خير  تعد  التي  المحلية  المنافسة 

وتجهيز ألي مشاركة خارجية.
للفرق  مقدمة  هي  المحلية  فالدوريات 
ما  القوي،  األفريقي  المعترك  دخول  قبل 
يعني أن فرقنا وممثلينا األربعة ستكون أمام 
في  كبيرة  صعوبات  وستواجه  كبير،  تحد 
والذهاب  األولى  التمهيدية  األدوار  تخطي 
الفراغ  فترة  ذلك  كل  من  واألصعب  بعيدا، 
الرباعي  بها  مر  التي  الطويلة  السلبية 
المنافسات،  خوض  عن  المتوقف  األفريقي 
طويلة،  فترة  منذ  أجوائها  عن  والمبتعد 
وحالة التجديد التي طالت الفرق األربع التي 
من  العديد  مع  وتعاقدت  صفوفها  جددت 
وبقيادة  والمحترفين  المحليين  الالعبين 

أجهزة فنية جديدة تقودها ألول مرة.
من  متسع  إلى  سيحتاج  الذي  األمر  هو 
واالنسجام،  والتجانس  التناغم  لخلق  الوقت 
المتبقية  القليلة  والمدة  الوقت  ضيق  وأمام 
األفريقية  المنافسات  بدء  عن  تفصلنا  التي 
هذه  في  األربعة  فرقنا  على  نشفق  فإننا 
منها  تخرج  أن  أتمنى  التي  الشاقة،  المهمة 
األفريقية هذه  المشاركة  تكون  وأن  بسالم، 
األربعة  للفرق  وتجهيز  إعداد  خير  المرة 

المرتقب. المحلي  الكرة  لموسم 
ستكون  االستفادة  فإن  األحوال  كل  في 
حاضرة من هذه المشاركة لممثلينا األربعة، 
التي تعد من فرق النخبة وتضم أغلب وأبرز 
نجوم الكرة المحلية، الذين سيكون أمامهم 
يناير  شهر  بداية  مع  هام  أفريقي  استحقاق 
الوطني  منتخبنا  سيشارك  حيث  المقبل، 
أفريقيا  أمم  بطولة  في  المحليين  لالعبين 
الرباعية  المشاركة  وستكون  »الشان«، 
وتحضير  إعداد  أفضل  المحلية  لفرقنا 
»شان«  لبطولة  المحليين  لالعبين  وتجهيز 

الجديد. العام  مطلع  الكاميرون 
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208 فوارس في »قفز الحواجز«

عــودة،  محمد  الــمــصــري  قــال 
لفريق  الــجــديــد  الفني  الــمــديــر 
القدم،  لكرة  األول  الليبي  »النصر« 
جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  في 
رسمي  بشكل  »تسلمت  »الوسط«: 
أشكر  النصر،  فريق  تدريب  مهمة 
على  العريق  النادي  وجماهير  إدارة 
أفضل  تكون  أن  وأرجو  الثقة،  هذه 
على  لــي  بالنسبة  سابقتها  مــن 
حيث  الليبية،  األندية  تدريب  صعيد 
بنغازي،  األهلي  فريق  ودربت  سبق 
موفقة،  تجربة  تكون  اهلل  شاء  وإن 
للغاية،  صعبة  المهمة  أن  علم 
الالعبين  ألن  مستحيلة،  ليست  لكنها 
فترة  منذ  تــامــة  سلبية  راحـــة  فــي 
الدوري  إقامة  عدم  ظل  في  طويلة، 
بالعمل  لكن  الممتاز،  المحلي  الليبي 
الطموحات  معا  سنرسم  والمثابرة 
استثمار  على  وسنعمل  واألحــالم، 
بإيجابية  األفــريــقــيــة  الــمــشــاركــة 
القريب«،  المستقبل  في  لصالحنا 
من  »كاف«  األفريقي  االتحاد  وانتهى 
لبطولتي  األولــى  األدوار  قرعة  عمل 
و»الكونفدرالية«  أفريقيا  أبطال  دوري 
وأســفــرت   ،2021/2020 لــمــوســم 
لشباب  النصر  مواجهة  عن  القرعة 
من  الـــ64  دور  في  الجزائري  بلوزداد 

دوري األبطال.

أكد رئيس نادي »المدينة« السابق، األمين بيك، أن ما يحدث في كرة القدم 
الليبية هو نتاج طبيعي لحالة االستسهال والتطاول على اللعبة، والرغبة في تقلد 
مناصب دون كفاءة من البعض، وقال بيك: »إن الجمعيات العمومية في األندية 

ساهمت فيما وصلنا إليه من إخفاقات متتالية باختياراتها لبعض الشخصيات 
في االتحادات، وكذلك الجمهور الرياضي الذي يجب عليه أن يختار 
األفضل باألندية والذي ينعكس على االختيار في االتحادات، أيضًا 

غياب الرؤية والمشروع والمحاسبة، كلها أمور مهمة«.

كشف رئيس اتحاد الكرة الطائرة، عدنان البكباك، موعد انطالق الدوري ◆
الممتاز، المحدد له 25 ديسمبر المقبل، دون تأجيل ووفق التعليمات 

واإلجراءات االحترازية المتبعة في مواجهة وباء »كورونا«، وأوضح البكباك أنه 
على جميع األندية المشاِركة االلتزام بموعد بداية الدوري، وأن االتحاد العام 

سيطبق اللوائح والقوانين على األندية سواسية، ولن يتهاون فى اتخاذ أي 
إجراء بالخصوص، لذا أرسل االتحاد خطابًا رسميًا إلى االتحادات الفرعية، 

يتضمن تحديد عدد الالعبين بقوائم األندية استعدادًا لالنطالق.

◆
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● عودة

النصر واألهلي بنغازي واالتحاد في ضربة البداية األفريقية
ملعب بتروسبورت بالقاهرة يستقبل مواجهة »األهلي بنغازي« و»ميكيل كينيما« اإلثيوبي في دوري األبطال السبت

»النصر«  الليبية  القدم  كرة  ثالثي  يفتتح 
من  بداية  و»االتحاد«،  بنغازي«  و»األهلي 
في  مشاركاتهم  المقبل،  األسبوع  مطلع 
بطولتي  في  الجديد  األفريقي  الموسم 
و»الكونفدرالية«  أفريقيا«  أبطال  »دوري 
وهم  صعبة  مهمة  األفريقي  الثالثي  وينتظر 
الكبير في  القاري  التحدي  يخوضون غمار هذا 
ابتعدوا  التي  المحلية  المنافسة  غياب  ظل 
وهو  طويلة،  فترة  مند  مالعبها  أجواء  عن 
كبيرًا  وتحديًا  صعوبة  سيمثل  الذي  األمر 
في  األولى،  التمهيدية  األدوار  تجاوز  في 
فريق  الرابع  الممثل  القرعة  أعفت  حين 
الدور  مباريات  »األهلي طرابلس« من خوض 
مباراتي  من  المتأهل  انتظار  في  التمهيدي، 
كانيما«  و»فاسيل  المنستيري«  »االتحاد 
القاري  الموسم  بداية  قرب  ومع  اإلثيوبي، 
في  والمشاركة   2020  -  2021 الجديد 
صعيد  على  أهمية  واألكثر  األكبر  البطولتين 
و»النصر«  بنغازي«  »األهلي  يستعد  األندية 
و»األهلي  أفريقيا  أبطال  دوري  في  للمشاركة 

»الكونفدرالية«. في  و»االتحاد«  طرابلس« 
»األهلي بنغازي« يقص الشريط

شريط  بنغازي«  »األهلي  فريق  يقص 
كينيما«  »ميكيل  فريق  بمواجهة  االفتتاح 
بملعب  المقبل  السبت  مساء  اإلثيوبي 
األول  الذهاب  لقاء  في  بالقاهرة  بتروسبورت 
أول  هي  المباراة  لتكون  األبطال  بدوري 
قيادة  تحت  للفريق  رسمية  دولية  مباراة 
أرسوف  ديغان  الجديد  الصربي  المدرب 
لهذا  تحضيراته  بدأ  بنغازي«  »األهلي  وكان 
من  أكثر  منذ  المرتقب  األفريقي  الموعد 
بالقاهرة  تدريبيًا  معسكرًا  بإقامته  أسبوعين 
وديتين،  مباراتين  الفريق  خالله  خاض 
أمام  األولى  الودية  المباراة  في  تعادل  حيث 
العبه  أحرزه  لهدف  بهدف  الشرطة«  »اتحاد 
المباراة  في  وتعادل  أبودبوس  إبراهيم 
فريق  أمام  أهداف  دون  الثانية  الودية 
للدوري  الجديد  الصاعد  األهلي«  »البنك 

الممتاز. المصري 
مشاركته  في  بنغازي«  »األهلي  وسيعتمد 
شباب،  والعبين  محلية  قائمة  على  األفريقية 
واحد  محترف  بالعب  صفوفه  عزز  وقد 
»الترجي«  من  قادمًا  واتارا  األيفواري  وهو 
بخمسة  صفوفه  لتدعيم  باإلضافة  التونسي، 
محلية  أندية  من  قادمين  محليين  العبين 
الثلبة  وحامد  العبار  جمعة  وهم  مختلفة 
وحارس  النايلىي  وسعيد  الشريف  وطه 
التجربتان  وكانت  الوحيشي،  مراد  المرمى 
الفني  للجهاز  ومناسبة  فرصة  الوديتان 
عن  والتعرف  الفريق  جاهزية  على  للوقوف 
ويتطلع  العبيه  وقدرات  إمكانات  على  قرب 

وتوجوا  الماضي  الموسم  »الكونفدرالية« 
الدوري  في  كروية  نسخة  آخر  ببطولة  معه 

الممتاز. المحلي 
تواجد  األفريقية  »النصر«  قائمة  ستشهد 

أغلبها  جديدة  شابة  محلية  وبقائمة  له 
بعد  مرة  ألول  األفريقي  الرهان  هذا  يخوض 
العبيه  ألبرز  الجماعية  والمغادرة  الخروج 
نهائي  لربع  الفريق  قيادة  في  الذين ساهموا 

في  الليبية  الكرة  ممثل  »األهلي«  فريق 
الموسم  هذا  مغامرته  خالل  األبطال  دوري 
األول  الذهاب  لقاء  في  إيجابية  نتيجة  لتحقيق 
بالقاهرة تريح الفريق في لقاء العودة الحاسم 

في أديس أبابا.
»النصر« ضيف »بلوزداد الجزائري«

األفريقي  موسمه  »النصر«  فريق  يفتتح 
الجزائر  بطل  بمواجهته  األبطال  دوري  في 
األحد  يوم  الجزائري  بلوزداد«  »شباب 
بالجزائر  جويلية  من  الخامس  بملعب  المقبل 
األفريقية  المغامرة  هذه  »النصر«  وسيخوض 
المصرية  التدريبية  المدرسة  ممثل  بقيادة 
وامتحان  اختبار  أول  في  عودة  محمد  المدرب 

ثنائي  بينهم  من  محترف،  ثالثي  ومشاركة 
الدولي  المهاجم  وهما  الموريتاني  المنتخب 
التحقا  اللذان  يالي  وديالي  صمب  موسى 
وبالعب  القاهرة  بمعسكر  الفريق  بتدريبات 
وهو  الجزائر  مالعب  من  قادمًا  ثالث  محترف 
»وفاق  من  قادمًا  زيتي  خطير  محمد  المدافع 
سطيف« الجزائري، وقد خاض فريق »النصر« 
فريق  من  كل  أمام  بمصر  وديتين  تجربتين 
بثالثة  »النصر«  وتفوق  المصري  العامرية 
الطيب  من  كل  إحرازها  على  تناوب  أهداف 
جزاء  ركلة  من  الهرام  وأحمد  العبيدي 
مباراته  نتيجة  فقد  ثم  العقوري،  وعزالدين 
الحربي«  »اإلنتاج  فريق  أمام  الثانية  الودية 
إدريس  الالعب  أحرزه  لهدف  بهدفين 
ثالث  الماضي  األحد  مساء  وخاض  الضراط، 
»إنبي  فريق  أمام  التجريبية  مبارياته  وآخر 
الفريقين سلبيًا  المصري« أسفرت عن تعادل 

دون أهداف.
»االتحاد« أمام ممثل الصومال

الموسم  هذا  يخوض  »االتحاد«  فريق 
بإقامة  واكتفى  »الكونفدرالية«  منافسات 
حيث  بطرابلس،  محلي  تدريبي  معسكر 
مدربه  بقيادة  النادي  بملعب  تدريباته  واصل 
محليين  وبالعبين  كوستا  دي  البرتغالي 
عنصري  بين  مزيج  بإمتياز هي  محلية  وقائمة 
وهدافه  نجمه  وبقيادة  والشباب  الخبرة 
أول  الفريق  وخاض  زعبية  محمد  المخضرم 
تجربة ودية له أمام »مختلط أندية مصراتة« 
بهدفين  بنتيجتها  تفوق  طرابلس  بملعب 
ومحمد  مادي  علي  من  كل  أحرزهما  لصفر 
السبت  يوم  »االتحاد«  وسيستقبل  زعبيه 
الصومالي  »هورسيد«  فريق  منافسه  المقبل 
لبطولة  التمهيدي  الدور  ذهاب  ضمن 

الكونفدرالية.

● ودية في العاصمة لألهلي طرابلس أمام باميندا الكاميروني● النصر في مباراة ودية بالقاهرة أمام المصرية لالتصاالت

● العبو النصر يتخذون اإلجراءات االحترازية في القاهرة

● تدريبات فريق االتحاد

الوسط - زين العابدين بركان

»النصر« الممثل الثاني في دوري 
األبطال يحل ضيفاً على »شباب بلوزداد« 

الجزائري األحد في ملعب جويلية

بعد إعفاء »األهلي طرابلس« من الدور التمهيدي

طرابلس - محمد ترفاس

صولة  محمد  الليبي  الدولي  المدافع  خضع 
التونسي،  »الصفاقسي«  بصفوف  المحترف 
العضلية  اإلصابة  أن  أثبتت  طبية  لفحوصات 
غينيا  أمام  بالده  منتخب  مع  لها  تعرض  التي 
أفريقيا  ألمم  المؤهلة  التصفيات  في  االستوائية 
أسابيع   6 لمدة  الغياب  عليه  ستفرض  المقبلة، 
ينذر بحرمان  الذي  األمر  42 يوميًا،  أي  األقل،  على 
انضم  أن  بعد  صفقاته،  أحدث  من  »الصفاقسي« 

في أكتوبر الماضي بعقد يمتد إلى 2022.
فريقه  تدريبات  في  جيد  بشكل  صولة  وظهر 
في  موسمين  لمدة  عقدًا  معه  وقع  الذي  الجديد، 
إلى  لالنضمام  يتركه  أن  قبل  حر،  انتقال  صفقة 
وقد  ويتعرض لإلصابة،  الوطني،  المنتخب  معسكر 
البحريني  »الرفاع«  نادي  وجماهير  إدارة  ودعت 
صولة بإقامة حفل توديع له نظير ما قدمه لفريق 
الوداع،  حفل  خالل  الهدايا  له  وقدمت  »الرفاع«، 
مع  الكروي  مشواره  عامًا(   27( صولة  محمد  وبدأ 
»األهلي طرابلس«، وقدم مردودًا كبيرًا في الدوري 
مع  وتوج  الماضيين،  الموسمين  خالل  البحريني 
والسوبر  الدوري  هي  بطوالت  بثالث  »المحرق« 
الموسم  2018-2019 ولعب  الموسم  والنخبة في 
جيدة  مستويات  وقدم  »الرفاع«،  لفريق  الماضي 

وسجل عدة أهداف.
باتت  الالعبين  قماشة  أن  من  الرغم  وعلى 
يحاول  يزال  ال  الليبي  المحترف  أن  إال  محدودة، 
فرض نفسه، بعد أن كانت آخذة في االنتشار خالل 
المسيطرة  الهلع  حالة  ظل  في  األخيرة،  الفترة 

الجميع،  على 
انتشار  بسبب 

»كورونا  فيروس 
الذي  عالميًا،  المستجد« 

الحياة  مناشط  جميع  إيقاف  في  تسبب 
ويحد  والرياضية،  واالقتصادية  السياسية 
من إقامة الدوريات حول العالم، ليتأثر سلبًا 
فيروس  ظهور  سبق  حيث  الليبي،  المحترف 
الليبيين  المحترفين  رقعة  تزايد  »كورونا« 
مع  الجوار،  بدول  وتحديدًا  الخارج،  في 
الخاصة  المحلية  المسابقة  غموض  تزايد 
إلغاء  بعد  القدم،  لكرة  الممتاز  بالدوري 

الموسم الماضي.
في  نجحوا  الذين  المحترفين  بين  ومن 

إحداث نقلة نوعية في مشوارهم االحترافي 
بعد  صولة،  محمد  الليبي،  الدولي  الجناح 

قادمًا  التونسي،  »الصفاقسي«  إلى  االنتقال 
انتقاله  البحريني، حيث كشف صولة  »الرفاع«  من 
لتكون وجهته المقبلة الدوري التونسي في غضون 
الدوري  في  كبيرًا  مردودًا  قدم  بعدما  أيام،  عشرة 
مع  وتوج  الماضيين،  الموسمين  خالل  البحريني 
والسوبر  الدوري  هي  بطوالت  بثالث  المحرق 
ولعب   ،2019  -  2018 الموسم  في  والنخبة 
»الرفاع« وقدم مستويات  لفريق  الماضي  الموسم 
صولة  وكشف  وسبق  أهداف،  عدة  وسجل  جيدة 
نظيره  عرض  عن  الحالي  ناديه  مع  البقاء  تفضيله 

»المنامة«.

ظهر بعد غياب، الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي، 
المحترف بصفوف نادي »كروتوني« في مباراة فريقه 
بهدفين  خسرها  التي  »التسيو«،  أمام  األخيرة 
ضمن الجولة الثامنة من الدوري اإليطالي، وسجل 
هدفي »التسيو« شيرو إيموبيلي وخواكين كوريا، 
ليرفع »التسيو« رصيده إلى 14 نقطة في المركز 
المركز  في  نقطتين  عند  »كروتوني«  رصيد  وتوقف  الخامس، 
الدوري هذا  لـ»التسيو« في  الرابع  الفوز  العشرين. يعد هذا هو 
الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما، فيما 
الموسم، حيث حقق  انتصار هذا  أي  فريق »كروتوني« بال  يظل 
تعادلين فقط وخسر في ست مباريات، وقد شهدت المباراة ظهور 
الهروب من تمثيل منتخب بالده،  اتهامات  الذي عاني  بن علي 
تصفيات  في  األخيرة  االستوائية  غينيا  مواجهتي  عن  غياب  بعد 
المجموعة العاشرة المؤهلة ألمم أفريقيا بالكاميرون 2022، التي 

خسرها »فرسان المتوسط« لتتضاءل فرصة الصعود.
الكرة  اتحاد  إن  نجم،  عالء  الرياضى،  المحلل  قال  جانبه  من 
وعليه  للتخطيط،  يفتقر  الشلماني  الحكيم  عبد  برئاسة  الحالي 
المستقبلي،  للتخطيط  أجنبية  بخبرات  االستعانة  في  يفكر  أن 
وهذا ليس عيبًا وتقوم به عدة دول، وأضاف نجم في تصريحات 
تصريحات  من  جدًّا  مندهش  إنه  »الليبية«  لقناة  تلفزيونية 
رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلمانى بخصوص 

الالعب أحمد بن علي، واتهامه له بالهروب.
ومحبط  مسؤول  غير  الشلماني  تصريح  أن  نجم  عالء  وأكد 

للرياضيين، والالعب من نجوم الكرة الليبية ولم يقصر سابقًا مع 
المنتخب، وكان يفترض أن يتم توفير طائرة خاصة له إلحضاره 
من إيطاليا إلى مصر دون أن تكلف خزينة االتحاد كثيرًا، واختتم 
قائاًل »الالعب معذور ألن لديه برتوكول صحي في إيطاليا وملتزم 

به وما يحصل في نتائج المنتخب سببه اتحاد الكرة الحالي«.
كمال  القدم،  لكرة  الوطني  للمنتخب  اإلداري  المدير  أما 
التحاقه  بعدم  الخاصة  علي  بن  مشكلة  إن  فقال  الترهوني، 
المتبع  الصحي  والبروتوكول  »كورونا«  بسبب  كانت  بالمنتخب، 
معه،  التواصل  في  التقصير  يتم  لم  أنه  مؤكدًا  إيطاليا،  في 
الترهوني، وأشار في تصريحات لقناة »سالم« أن بعض  وأضاف 
تقصير  هناك  يكن  ولم  خاصة  مطالب  لهم  كانت  الرياضيين 
الشباب  كاماًل، وهيئة  بعملنا  متابعًا: »قمنا  أي شيء،  معهم في 
والرياضة لم تقصر معنا«، وأشار المدير اإلداري للمنتخب الوطني 
لعدم  المسؤولية  يتحملون  الالعبين  أن بعض  إلى  القدم،  لكرة 
أن  مؤكدًا  االستوائية،  غيينا  مع  المباراتين  في  الجيد  عطائهم 

العمل صعب في إدارة المنتخب.
الممتاز  الدوري  في  جيد  بشكل  للظهور  علي  بن  واستعد 
جدارة  عن  التأهل  بعد  الجديد،  الموسم  خالل  »الكالتشيو« 
رسميًا،  تعاقده  تجديد  علي  بن  أعلن  أن  بعد  وأيضًا  واستحقاق، 
حيث جاء هذا بعد أن أبدى »كروتوني« رغبته القوية في تجديد 
عقد بن علي لمدة ثالثة مواسم جديدة مقبلة، حيث ترجمت إدارة 
القدم  لكرة  الممتاز  اإليطالي  الدوري  إلى  حديثًا  الصاعد  النادي 

»الكالتشيو« ذلك على أرض الواقع، عبر تقدم عرض رسمي.

● صولة

 اإلصابة تبعد صولة
سقوط بن علي في الدوري اإليطالي بعد عن »الصفاقسي« 42 يومًا

اتهامات الهروب من »فرسان املتوسط«

● بن علي

● عروض جمالية في الفروسية الليبية

● البكباك
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اإليطالي، والفوز بكأس إيطاليا بعد تسجيله ستة 
أذهان  ليسرق  فقط،  مباريات  تسع  في  أهداف 
وعقول جماهير العالم دون استثناء، ويسأل الجميع 
الموهبة  هذا  تكريم  يتم  متى  بديهيًا،  سؤاًل 
عندما   1990 العام  كثيرًا  مارادونا  أبدع  الفذة. 
في  مباراة   28 من  هدًفا   16 تسجيل  من  تمكن 

وكانت  »نابولي«،  مع  به  فاز  الذي  »الكالتشيو« 
األمور على ما يرام إلى أن تعرض إلصابة 

مستواه  على  أثرت  كاحله  في  قوية 
بالبطولة ولم ينجح في تسجيل 
العام  نفس  وفي  هدف،  أي 
 90 مونديال  إقامة  شهد 
منتخب  وخسر  إيطاليا،  في 
مارادونا  وجود  في  األرجنتين 
بهدف  الغربية  ألمانيا  أمام 
مثيرة  جزاء  ضربة  من 
مارادونا  ليبكي  للجدل، 
لتسرق  اللقب،  ضياع  على 
قبل  بأسره،  العالم  دموعه 
أن يبكي عليه نفس العالم 
نوفمبر   25 في  اليوم 
وفاة  سجل  الذي   ،2020

األسطورة.

من  أفضل  أحد  المستديرة،  الساحرة  ودعت 
كرة  أسطورة  توفي  بعدما  التاريخ،  عبر  داعبها 
األربعاء  مارادونا،  أرماندو  دييغو  األرجنتيني  القدم 
أفاد  ما  وفق  عامًا،   60 ناهز  عمر  عن  الماضي، 
الحكومة  أعلنت  قلبية، كما  بأزمة  متأثرًا  محاميه، 
الخبر،  إعالن  فور  أيام  ثالثة  الحداد  األرجنتينية 
ليغيب الموت األسطورة صاحب لقب بطولة العالم 
أشارت  محلية  إعالم  وسائل  وكانت   ،1986 العام 

سابًقا إلى أن مارادونا يعاني أزمة صحية خطيرة.
نوفمبر   11 يوم  المستشفى  غادر  مارادونا 
الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعالجه من إدمان 
و»نابولي«  »برشلونة«  لعب  وخضع  الكحوليات، 
هذا  طارئة  لجراحة  السابق  جونيورز«  و»بوكا 
الشهر لعالج تجمع دموي على المخ، وبقي مدرب 
لفترة  المستشفى  في  إسجريما«  ئي  »خيمناسيا 
النسحاب  أعراض  بسبب  المتوقع،  من  أطول 
الكحوليات،  تناول  عن  المفاجئ  انقطاعه  نتيجة 
فورًا  فرنانديس  ألبرتو  الجمهورية  رئيس  وأعلن 
الحداد الوطني لمدة ثالثة أيام، بحسب ما ذكرته 

»فرانس برس«.
نقلت قناة »تي واي سي« الرياضية: »هناك أربع 
أفراد  لقد دعوا  إقامته،  أمام مكان  إسعاف  سيارات 
النجم  وتخللت حياة  األمر خطير«،  للقدوم،  أسرته 

األرجنتيني عديد المشاكل الصحية، كادت بعضها 
تودي بحياته، وتعرض مارادونا العام 2000 لنوبة 
مدينة  في  المخدرات  من  زائدة  جرعة  بعد  قلبية 
لعالج  بعدها  وخضع  الساحلية،  إستي  ديل  بونتا 

طويل في كوبا.
في العام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 
لنوبة قلبية أخرى في بوينوس  كيلوغرام، تعرض 
خضع  ثم  أيضًا،  بأعجوبة  منها  نجا  لكنه  آيرس، 
بانقاص  له  سمحت  المعدة  في  جراحية  لعملية 
وزنه 50 كيلوغرامًا، وفي العام 2007 أسفر تعاطيه 

المفرط للكحول إلى نقله إلى المستشفى.
الالعبين  يعد دييغو مارادونا واحدًا من أفضل 
يبقى  الشديد  لألسف  لكن  القدم،  كرة  تاريخ  في 
لغير  مناسب  غير  فيه  يلعب  كان  الذي  الوقت 
التي  الذهبية  الكرة  بجائزة  للفوز  األوروبيين 
لعب  لكل  فقط  وتمنح   1956 العام  انطلقت 
 ،1995 العام  إلى  األوروبية  الجنسية  على  حاصل 
أوروبا  في  يلعب  لعب  لكل  تمنح  أصبحت  عندما 
بغض النظر عن جنسيته، وفي العام 2007 قررت 
الجائزة  اخترعت  التي  الجريدة  فوتبول«  »فرانس 

منحها لكل لعب في العالم و من أي قارة.
موسم  الحترافية  مسيرته  دييغو  بدأ 
و  العجوز  القارة  إلى  تحول  عندما   1983/1982

العموم  نادي »برشلونة«، لكن على  إلى  بالتحديد 
لم يكن مشواره مع »البالوغرانا« كبيرًا جدًا، رغم 
»كامب  في  أظهرها  التي  المميزة  الفنيات  بعض 
تكن  لم  »نابولي«  إلى  انتقل  عندما  وحتى  نو«، 
بداياته تستحق المقارنة تقريبًا مع أحد نجوم تلك 

الفترة الفرنسي ميشيل بالتيني نجم »يوفنتوس« 
الذي حقق الكرة الذهبية 3 أعوام متتالية. في العام 
بعد  الجائزة،  على  باإلجماع  مارادونا  حصل   1986
تسجيله  إثر  العالم  بكأس  للفوز  األرجنتين  قاد  أن 
خمسة أهداف وتقديمه عروضًا فردية جبارة، خاصة 
ضد إيطاليا وإنجلترا وبلجيكا وألمانيا الغربية، لكن 
لعب  بيالنوف  إليغور  ذهب  اللقب  أن  المفاجأة 
»دينامو كييف« األوكراني الذي حقق كأس الكؤوس 
األوروبية ووصل مع منتخب التحاد السوفياتي إلى 

دور 16 فقط من المونديال.
امتداد  سوى  يكن  لم   1987 التالي  العام 
تقريبًا  شك  أي  ودون  التاريخية  مارادونا  لفترة 
على  الثانية  الذهبية  بالكرة  الفوز  يستحق  كان 
التوالي، حيث نجح في رفع ثنائية الكالتشيو وكأس 
ذهبت  السنة  تلك  ونسخة  »نابولي«،  مع  إيطاليا 
إلى  الموسم  وسط  في  انتقل  الذي  خوليت  لرود 
»ميالن« بمبلغ قياسي وقتها وشفع له لقب الدوري 
منذ  »آيندهوفن«،  في  إس  بي  رفقة  الهولندي 
المشجعين  أوساط  في  الحديث  كثر  الحين  ذلك 
يستحقها  الذي  الالعب  وعن  الذهبية  الكرة  عن 
أكثر من غيره، ليتحول مارادونا بعدها إلى مشروع 
جماهيري منقطع النظير، زاده مارادونا حدة عندما 
أحرز 15 هدًفا مع فريقه الذي حل ثانيًا في الدوري 

كرة القدم تبكي مارادونا عن عمر ناهز 60 عامًا

● مارادونا

في انتظار أمل

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

القدم  لكرة  الليبي  التحاد  تقديم  بعد 
الوطني  للمنتخب  الذهاب  مباراة  في  طعنًا 
المنتخب  فقدها  التي  الستوائية،  غينيا  مع 
التأهل  سباق  في  لهدفين  أهداف  بثالثة 
ستكون  الطعن  هذا  بعد  أفريقيا،  ألمم 
مُنحت  حال  في  للمنتخب  أمل  بارقة  هناك 
ستعود  الذي  الليبي  للمنتخب  المباراة 
في  ويصبح  مواقفه،  وتعزز  بالفائدة  عليه 

الثاني. الترتيب 
المنتخب  إشراك  بسبب  كان  الطعن 
وينظر  لالئحة،  مخالفًا  بدياًل  لعبًا  الغيني 
المقبل،  الشهر  الطعن  في  الـ»كاف« 
وعلى  الطعن  لهذا  ليبيا  في  كبير  والترقب 

الليبي. أمل أن يكون في صالح المنتخب 
الطعن  أصبح  سواء  األحوال  كل  وفي 
لصالح المنتخب الليبي أو ل سيظل السؤال 
في  إخفاق  هناك  يبقى  متى  إلى  الحقيقي: 
حدث  وهو  الـ»كان«،  لنهائيات  الوصول 
الليبي  والمنتخب  عامين  كل  يقام  أفريقي 
البطولة  هذه  في  فقط  مرات   3 شارك 
الوسط  يحزن  شيء  وهو  نسخة،   32 عبر 
الرياضي الليبي كثيرًا، ولبد من البحث في 
ترشح  عدم  في  الخلل  يكمن  وأين  األسباب 
وبعد  أفريقيا  ألمم  المرات  عديد  المنتخب 

.16 أن أصبح التأهل لـ24 منتخبًا وليس 
أسبابه،  في  البحث  يجب  عميق  سؤال 
فهناك أجيال عديدة لم تنل شرف المشاركة 
في  تشارك  ليبيا  أن  رغم  أفريقيا  أمم  في 
وعمر  قرن،  نصف  من  أكثر  منذ  التصفيات 
لـ70  الوصول  من  يقترب  الليبي  المنتخب 
ليبي  منتخب  أول  ميالد  تاريخ  على  عامًا 

لكرة القدم يشارك في حدث رياضي.
الجمهور  فإن  بقشة،  يتعلق  الغريق  وألن 
المقدم  الطعن  الصبر  بفارغ  ينتظر  الليبي 
للمنتخب  الثالث  النقاط  منح  وإمكانية 
للتأهل  بقوة  حظوظه  تعود  كي  الليبي 

الـ»كان«. بطولة  الكبير،  األفريقي  للحدث 

األسطورة األرجنتينية خلع قلوب 
العالم فجأة برحيله بعد سلسلة 

من العالجات بسبب اإلدمان

غادر المستشفى يوم 11 نوفمبر 
وانتقل إلى مركز تأهيل لعالجه من 

إدمان الكحوليات قبل أن يفارق الحياة

دور تونسي مهم ومنتظر في حوار 
الجوار بتصفيات المجموعة العاشرة 

القارية وسط رقابة المتنافسين 
غينيا االستوائية وتنزانيا

يواصل فريق الكرة األول بنادي »الهالل« الليبي تدريباته، تحت قيادة اإلدارة 
الفنية الجديدة للتونسي طارق ثابت، الذي جاء التعاقد معه مؤخرًا لإلشراف 

على الفريق لمدة ثالثة مواسم، خلفًا للمدرب الوطني ناصر الحضيري، 
الذي قرر الرحيل فجأة ودون مقدمات، لكن إدارة »الهالل« واصلت العمل 

بجلب ثابت لسابق عمله مع األندية الليبية، كما تعاقدت بشكل رسمي مع 
المهاجم الدولي عبد السالم الفيتوري في صفقة انتقال حر.

بدأ عبد السالم الفيتوري مشواره الكروي عبر »الهالل« وتألق معه ثم 
كانت له تجربة احترافية مع »زاخو« العراقي، ثم عاد الفيتوري للدوري الليبي 
من بوابه »التحاد العام 2017، ونجح مع منتخب ليبيا للمحليين في التتويج 
ببطولة الـ»شان« العام 2014، وكانت إدارة »الهالل« أعلنت تجديد تعاقدها 

مع الثالثي كبالن امحمد ومصطفى حمزة ومصطفى التاجوري.
وتسعى اإلدارة للمنافسة على الدوري المنتظر انطالقه خالل الفترة 

المقبلة، حيث تعاقدت مع عدة أسماء على رأسها خطاب النجار من »التحدي« 
وخالد العريبي من »وفاق أجدابيا«، والنجاح في تجديد عقود أنس المصراتي 

وفيصل البدري وهويدي زقالم، حيث ينتظر »الهالل« مهمة خارجية 
بالمشاركة في البطولة العربية مع مواطنه نادي »المدينة«.

سبق وأعلن التحاد الليبي لكرة القدم اتجاهه إلى ترشيح ستة فرق 
للمشاركة في المسابقات والمنافسات الخارجية، خالل الموسم الجديد، وضمت 

قائمة التحاد الليبي في منافسات دوري أبطال أفريقيا فريقي النصر واألهلي 
بنغازي، وفي مسابقة كأس التحاد األفريقي »الكونفدرالية« فريقي األهلي 

طرابلس والتحاد، وفي مسابقة دوري أبطال العرب فريقي المدينة والهالل. 
المثير أن »الهالل« أعلن قبل شهر انفصاله عن مدربه الوطني الشاب ناصر 

الحضيري دون إعالن أسباب واضحة، حيث جاء التعاقد معه في العام 2018، إل 
أن مرور المسابقة الليبية بمنعرجات كثيرة تسبب في إيقاف النشاط أكثر من 

مرة، قبل أن تقضي جائحة »كورونا« على جميع اآلمال ويدخل الجميع في بيات 
شتوي، إل أن الستئناف األخير وإقبال »الهالل« على المشاركة في دوري أبطال 

العرب لم يبِق على الحضيري على رأس الجهاز الفني.

ثابت يتسلم »الهالل«
ويعده للبطولة العربية

حسابات معقدة تنتظر »فرسان املتوسط« في مارس 2021

بقاء املرجيني يفتح ملف تقييم املدرب الوطني

تالشي فرصة التأهل لـ»أمم أفريقيا« بالكاميرون 2022 عمليا.. وتبقى الحظوظ النظرية متوقفة على مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة

الكزة ينفي ما تردد حول إقالة الجهاز الفني عقب الخسارة من غينيا االستوائية في تصفيات أفريقيا

األول  الليبي  الوطني  المنتخب  أمام  يعد  لم 
من  مارس  لشهر  النتظار  سوى  القدم  لكرة 
أن يشهد  المقرر  الذي من   ،2021 المقبل  العام 
من  والسادسة  الخامسة  الجولتين  مباراتي 
لبطولة  المؤهلة  العاشرة  المجموعة  تصفيات 
 ،2022 بالكاميرون  المقبلة  األفريقية  األمم 
نهائيات  إلى  التونسي  المنتخب  تأهل  بعدما 
التنزاني  مضيفه  مع  تعادله  عقب  البطولة، 
منافسات  من  الرابعة  الجولة  في  بهدف، 
المجموعة، حيث تقدم المنتخب التونسي بهدف 
العاشرة،  الدقيقة  في  الخاوي  الدين  سجله سيف 

منتخب  الثالث  المركز  في  يأتي  ثم  المتوسط«، 
برصيد  ليبيا  وأخيرا  نقاط،  أربع  برصيد  تنزانيا 

ثالث نقاط فقط.
المتوسط«  »فرسان  فرصة  باتت  عمليا 
قائمة نظريا، حيث  زالت  ما  لكنها  للغاية،  صعبة 
المقبل  العام  من  مارس  في  المنافسات  تعود 
المتصدر  استقبال  ليبيا  لمنتخب  ويتبقى   ،2021
الخامسة،  الجولة  في  تونس  منتخب  والمتأهل، 
وهنا تلعب تونس دورا مؤثرا في أمل ليبيا، حال 
تخطي »فرسان المتوسط« لـ»نسور قرطاج«، ثم 
في  الستوائية  غينيا  تعطيل  في  »النسور«  نجاح 
الجولة السادسة واألخيرة التي يحل فيها منتخب 
ليبيا ضيفا على تنزانيا، وفي حال اقتناصه الست 
وتنزانيا  الستوائية  غينيا  وتعثر  المتبقية،  نقاط 

عن   47 الدقيقة  في  التنزاني  المنتخب  وتعادل 
التونسي  المنتخب  ورفع  سالوم،  فيصل  طريق 
الترتيب، كما  نقاط في صدارة  إلى عشر  رصيده 
في  نقاط  أربع  إلى  رصيده  تنزانيا  منتخب  رفع 
المنتخب  ليصبح  األخير،  وقبل  الثالث  المركز 
لبطولة  المتأهلة  المنتخبات  خامس  التونسي 
مستضيف  الكاميرون،  منتخب  بعد  األمم،  كأس 
البطولة، ومنتخبات السنغال والجزائر ومالي التي 

تأهلت من التصفيات، بشكل رسمي.
عن  األولى  البطاقة  تونس  منتخب  حجز 
على  المرير  الصراع  تاركا  العاشرة،  المجموعة 
الستوائية  غينيا  منتخبات  بين  الثانية  البطاقة 
نقاط،  ست  برصيد  الثاني  المركز  صاحبة 
منتخب  على  وإيابا  ذهابا  الفوز  من  جمعتهما 

كان  حيث  والرابعة،  الثالثة  الجولتين  في  ليبيا 
في  المنافسات  دائرة  بعيدا عن  الغيني  المنتخب 
»فرسان  مواجهة  قبل  نقاط،  بال  وظل  البداية، 

معجزة  تتولد  قد  المتبقيتين،  المرحلتين  في 
التأهل والصعود التي باتت في غاية الصعوبة.

الجديد  الوطني  الفني  المدير  تحاصر  األسئلة 
في  فشل  الذي  المرجيني،  علي  ليبيا  لمنتخب 
مهمته، باإلخفاق في أول مباراتين رسميتين له، 
مفصلي  بشكل  وحاسم  مؤثر  دور  من  لهما  وما 
»فرسان  تسلم  حيث  عدمه،  من  الصعود  في 
الفريق  وظل  نقاط،  ثالث  برصيد  المتوسط« 
الرابعة، فلم يضف ولو  الجولة  انتهاء  عليها، بعد 
إذا  مستقبال،  أخطاءه  يصحح  فهل  واحدة،  نقطة 
المقبلة  التصفيات  أن  خصوصا  عليه؟  اإلبقاء  تم 
مارس  في  الوقت،  من  معتبرة  مساحة  ستشهد 
المقبل، يمكن اإلعداد بشكل أفضل لها، خصوصا 

إذا عاد الدوري الممتاز لكرة القدم إلى الظهور.

القاهرة - الوسط
● احتفال النتصار سابق للمنتخب الليبي األول لكرة القدم

لكرة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  نفى 
المدير  إقالة  بشأن  تردد  ما  الكزة،  يونس  القدم، 
علي  القدم،  لكرة  األول  الوطني  للمنتخب  الفني 
الستوائية،  غينيا  أمام  الخسارة  عقب  المرجيني، 
ملف  جديدة  أخرى  لفترة  المرجيني  بقاء  ليفتح 
حيث  األجنبي،  نظيره  مواجهة  في  الوطني  المدرب 
السنوات  القدم في  الليبي األول لكرة  المنتخب  قاد 
بين  ما  المدربين،  من  قليل  غير  عدد  األخيرة 
خافيير  اإلسباني  أبرزهم  أجانب،  وآخرين  وطنيين 

وحتى  باكيتا،  ماركوس  والبرازيلي  كلمينتي، 
كل  عمل  البنزرتي،  فوزي  التونسي 

منهم في ظروف مختلفة، ليحقق ما 
ويرحل  أخفق،  من  ويخفق  حقق، 

قدم،  بما  يعبأ  أن  دون  الجميع 
الدولرات،  بجمع  إل  يهتم  فال 
يلجأ  السداد  في  التأخر  وحال 
فعل  كما  والتهديد  للشكوى 

من قبل كلمينتي وباكيتا.
يقف  وذاك،  هذا  بين  ما 

خط  على  الوطني  المدرب 
الوطن  نداء  لتلبية  الستعداد 

وإنقاذ الموقف، وكان أبرزهم جالل 
جاءا  اللذان  المريمي،  وعمر  الدامجة، 

ملموسة  نجاحات  ليحققا  صعبة،  ظروف  في 
على خلفية ما تركه األجانب، بعكس علي المرجيني 
الفريق  وقاد  أخيرًا،  مرة  ألول  المهمة  تولى  الذي 
الوطني لخسارتين متتاليتين أمام غينيا الستوائية، 
من  خطوات  بعد  على  المتوسط«  »فرسان  ليصبح 

وداع التصفيات.
ظروف  في  وطنيون  مدربون  وظهر  سبق 
استثنائية، حاولوا تقديم شيء جيد، ففي 10 أكتوبر 
ليكون  المهمة  المريمي  عمر  تولى   ،2018 العام 
المدرب الثالث في المنتخب الوطني الليبي، خائضًا 
تصفيات األمم األفريقية »كان 2019«، التي ُأقيمت 
السريع  الرحيل  بعد  الكاميرون،  عن  بدًل  مصر  في 
ومن  عمروش،  عادل  الجزائري  للمدرب  والمفاجئ 

قبله المدرب الوطني جالل الدامجة، الذي بدأ افتتاح 
التصفيات أمام سيشل ليصبح المريمي في مباراتي 

نيجيريا المدرب الثالث في نفس التصفيات.
لم يكن المريمي ضمن حسابات اتحاد الكرة ولم 
المساعد  المدرب  اعتذار  بعد  إل  أروقته  في  يتردد 

عالقته  بدأت  حيث  القبي،  عبدالعاطي  السابق 
المساعد  المدرب  الليبي تتكون بمنصب  بالمنتخب 
الحقيبة  تسلم  ثم  الدامجة،  جالل  العام  للمدرب 
الفنية كاملة بعد رحيل الدامجة الذي عمل إلى جانبه 
من  بدأها  متتالية،  رسمية  دولية  مباريات  أربع  في 

مباراتي ليبيا والجزائر ضمن تصفيات بطولة أفريقيا 
إلى جانب مباراتي غينيا كوناكري ذهابًا  للمحليين، 
وإيابًا ومباراة الكونغو الديمقراطية ضمن تصفيات 

كأس العالم.
الجولة  تصفيات  ضمن  تونس  مباراة  كانت 
رسميًا  له  األول  الظهور  للمونديال شهدت  األخيرة 
مدربًا عامًا، وهي المباراة التي ُأقيمت بملعب رادس 
وأسفرت عن تعادل المنتخبين سلبًا دون أهداف، ثم 
دولية  ودية  مباريات  أربع  في  الليبي  المنتخب  قاد 
ضمن بطولة كأس التحدي »سيكافا« بكينيا، ليقود 
المتوسط« في ثالث مباريات ودية  بعدها »فرسان 
وموريتانيا  األردن  منتخبات  أمام  أخرى  تحضيرية 
في  بارزًا  ظهورًا  بعدها  ليسجل  فاسو،  وبوركينا 
ُأقيمت  التي  المحليين  لالعبين  أفريقيا  بطولة 

بمالعب المغرب.
وقاد المنتخب الليبي إلحراز المرتبة الرابعة ليعود 
الجزائري  برفقة  مدربًا مساعدًا،  السابق  موقعه  إلى 
تصفيات  ضمن  أفريقيا،  جنوب  مباراة  في  عمروش 
لم  ثانيًا  مدربًا  وجوده  أن  غير  الماضية،  »الكان« 
يدم طوياًل، إذ سرعان ما تمت الستعانة به مجددًا 
حيث  أول،  رجاًل  موقعه  إلى  ليعود  الثانية  وللمرة 
نيجيريا،  أمام  المرتقبة  مباراته  في  المنتخب  قاد 
وهي المباراة الثانية رسميًا في مسيرة صخرة دفاع 
المنتخب الليبي األسبق، الذي أعاد المدرب الوطني 
التي  القصيرة  الجزائرية  التجربة  بعد  الواجهة  إلى 

بدأت سريعًا وانتهت سريعًا.
السابق،  الفني  المدير  أبدى  الماضي،  فبراير  في 
جالل الدامجة، استياءه من رغبة اتحاد الكرة خصم 
وزمالئه،  هو  السابقة  الشهرية  مرتباته  من  جانب 
المالية  بمستحقاته  طالب   ،2017 أكتوبر  وفي 
المتأخرة ألول مرة، ليظل ينادي بحقوقه حتى اآلن، 
والمريمي مقتصرة على تقديم  وتبقى نجاحاته هو 
لكنها  المباريات،  بعض  في  ملموسة  جيدة  نتائج 
أخفق  الذي  المرجيني  بعكس  إنجاز،  بأي  تتوج  لم 
التصفيات  وداع  من  القتراب  ثم  ومن  النتائج  في 

المؤهلة إلى أمم أفريقيا المقبلة.

بعد تجربتي الدامجة والمريمي

● مباراة سابقة لمنتخب ليبيا أمام غينيا االستوائية

● ثابت يقود التدريبات 
البدنية لالعبي الهالل

● المرجيني
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ماذا: يعرقل إتمامه بالداخل الليبي؟

من: له مصلحة في نقله خارج تراب الوطن؟

أين: يكمن سبب إفشال لقاءات الداخل؟

متى: ينتهي مسلسل اللقاءات الخارجية؟

كيف: يمكن منع األطراف المعرقلة من ممارسة 
رغبتها المدمرة؟

لماذا: ال يحظر عقد أي لقاء خارج البالد؟

 كل شيء كل شيء  

»الحوار بالخارج«

فشيكة مسعود  بن  محمد 
الوفدية و»األهرام« المصريتان في عددهما  أشادت جريدتا »البالغ« 

1935/10/19 بالطالب محمد بن مسعود فشيكة بدار العلوم  يوم 
المهمة وبهذا  الشهادة  ليبي يحرز هذه  أول  باعتباره  الحكومية،  العليا 

التفوق.
العصامي بمدينة مصراتة بقرية »الشواهدة« سنة  الرجل  ولد هذا 

1904. حفظ القرآن على يد الفقيه الحاج محمد بن زعبيه، ثم انتقل 
التواتي. ثم تحصل  التريكي بجامع سيدي  الشيخ مصطفى  إلى كتاب 

إلى تركيا  ُأرسل  على تعليمه االبتدائي في مدرسة مصراتة االبتدائية. 
1914 نقل إلى دمشق، ولكن رغبته في  في بعثة دراسية، وفى سنة 
1926، ثم  العلم أخذته إلى مصر، فنال شهادة أهلته للتدريس سنة 

من »رواق المغاربة« انتسب إلى األزهر ونال شهادة ثانوية األزهر 
إلى  انتسب رسميا  الحديثة.  والعلوم  والعربية  المناهج اإلسالمية  في 

1935، ثم عاد إلى ليبيا  دار العلوم العليا الحكومية وتخرج فيها سنة 
1990/11/27 رحل  وتولى الكثير من المهام التعليمية. في يوم الغد 

التالي. اليوم  عنا ودفن بطرابلس في 

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

نهايتة  أخرى تفصلنا عن  قليلة  أيام  يولينا ظهره مغادرًا.  أن  نوفمبر على وشك  شهر 
ثقيل  عام  روزنامة  في  وأخير،  آخر،  شهر  لحلول  مكانه  مفسحًا  يتالشى  ثم  المأمولة، 
الظل، أثقلنا بمتاعبه وأحماله وصروفه. أخبار طيبة، مؤخرًا، تتناقل في وسائل االعالم 
إلى مصل  الوصول  في   - الغرب طبعًا  دول  في   - أخيرًا  الطبية  المختبرات  نجاح  ، عن 
تتمدد  األخبار  قصيرًا.  يعد  وقت  في  للبشرية  عظيم  إنجاز  الفيروسي.  الوباء  من  واٍق 
منتشرة بسرعة أكبر من سرعة انتشار الفيروس، وبشائر الفرح والبهجة واألمل بدأت 
هموم  من  تراكم  ما  عنها  وتنفض  البلدان،  مختلف  في  النفوس  إلى  تباعًا  تتسرب 
المصل،  دفعات  أولى  لوصول  استعدادًا  تتأهب  العالم  دول  وبدأت  وأحزان.  ومخاوف 
وجه  على  يعرف،  أحد  ال  ليبيا  وفي  التطعيم.  في حمالت  للبدء  الطبية  الفرق  وتجهزت 
التحديد، ما إذا كانت الحكومتان، في غرب البالد وشرقها، قد خصصتا ميزانية لشراء 

المواطنين وتحصينهم؟ لتطعيم  برامج  أعدتا من  وماذا  األمصال، 
بين  قليلة،  أشهر  في  الثانية  للمرة  حائاًل،  يقف  حاله،  على  مازال  العام  اإلغالق 
ونفد  إرهاقًا،  تعبت  الناس  قلوب  أوروبا.  دول  وعواصم  مدن  شوارع  إلى  الحياة  عودة 
صبرها، وأرزاقهم معطلة في انتظار أن تعود عجالت الدنيا بسرعة إلى دورانها. ودخل 
احتياطيًا  الصحي  الحجر  الثانية،  للمرة  جونسون،  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس 

 10« من  كامينغز  دومينيك  مستشاريه  كبير  وخرج  مؤخرًا، 
داوننغ ستريت« مطرودًا، معلنًا بذلك نهاية مرحلة وبدايه 
التكهن بخطوط سيرها. وإلى وقت  أخرى ال أحد قادر على 
األوروبيون  المفاوضون  يتمكن  لم  السطور،  هذه  كتابة 
العالقة  حــول  اتفاق  إلــى  الوصول  من  والبريطانيون، 
األوروبــي.  واالتحاد  بريطانيا  بين  المستقبلية  التجارية 
المغرب  بين  الغربية  الصحراء  في  جديدة  قديمة/  حرب 

أنيابها مجددًا. والصحراويين كشرت عن 
القليلة  األيام  خالل  نشبت  بإثيوبيا،  تيغراي،  إقليم  وفي 
الالجئين  ومعسكرات  ضارية،  أهلية  حرب  نيران  الماضية 
في السودان اكتظت بالهاربين بحيواتهم من الموت. وفي 
تركيا  بمساعدة  األذريون  تمكن  القوقاز،  جنوب  باغ،  قره 
ثالثين  قرابة  بعد  أرضهم  واستعادة  األرمن  هزيمة  من 
منقسمين  األميركيون  مازال  اآلن،  حتى  أميركا،  وفي  عامًا. 
الدخان  ظهور  وأمــل  بصبر  يترقب  معسكر  معسكرين. 
معلنًا  واشنطن،  في  األبيض  البيت  مدخنة  من  األبيض 
ترامب من خندق عناده، واعترافه  الرئيس األمريكي  خروج 
أن  يؤكد  آخر  وفريق  الرئاسية.  االنتخابات  في  بهزيمته 
باراك  السابق  الرئيس  وأصدر  ريب.  ال  قادمة  الحرب  ساعة 
في  قضاها  أعوام  ثمانية  سيرة  عن  الموعود،  كتابه  أوباما 
في  مهارة  يقل  ال  أنه  المعلقون،  يقول  كما  وأثبت،  الحكم، 
فن الكتابة عن الكتاب المحترفين. ورغمًا عن كل ذلك، ما 

زالت الشمس تشرق كل صباح، ولم أرَ وجه أمي ألكثر من عام.
75 ليبيًا وليبية اجتماعاتهم، األسبوع الماضي، في ملتقى  في قمرت بتونس، أنهى 
الحوار السياسي الليبي، واتفقوا على خريطة طريق تقود إلى انتخابات تعقد في شهر 
ديسمبر من العام المقبل، نأمل أن تخلصنا من الدناصير القديمة، وتأتي إلينا بدناصير 
وقراهم  مدنهم  إلى  الممثلون  ورجع  الوقت.  بمرور  للترويض  قابلة  ومختلفة،  جديدة 
ومعارض.  مؤيد  بين  الناس  وتتجاذب  تتردد،  الحوار  أصداء  زالت  ما  حيث  ليبيا،  في 
وعلى مواقع التواصل االجتماعي، يتساءل الليبيون عن األسباب التي تمنع بعثة األمم 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  تخريب  حاولوا  الذين  األشخاص  تسمية  من  المتحدة، 
شراء  إلى  سعوا  الذين  األعمال،  رجال  على  عقوبات  فرض  يتم  لم  ولماذا  قمرت،  في 
المولى  عبد  الصديق  الشاعر  الموت  خطف  ذلك،  خضم  وفي  إليه؟  الموفدين  أصوات 
البغدادي، خالل اليومين الماضيين، ولكن ليس »على جناح نورس«، كما تمنى، وبكاه 
أهله وأصدقاؤه، ولم يحرك المسؤولون، في الغرب والشرق، شعرة كعادتهم. وها هو 
فصل شتاء آخر أعلن قدومه، محذرًا الليبيين من مغبة ما ستسببه أمطاره من متاعب 
فلوس،  ومليانة  قرن،  نصف  من  أكثر  منذ  النفط  تصدر  بالد  في  وفيضانات  وسيول 
وينامون  الليبيون  ويصحو  عامة.  قمامة  مكبات  بها  توجد  وال  المجاري،  من  وتخلو 
على أمل أن يحن قلب محافظ مصرف ليبيا المركزي عليهم، ويصدر تعليماته بصرف 
مستحقاتهم السنوية، خاصة بعد أن عادت ناقالت النفط ترسو في الموانئ النفطية. 
قريبًا  بأوراقه  يحتفظ  المحافظ  ومازال  يترقبون،  ومازالوا  انتظارهم،  وطال  وانتظروا 
من صدره، وال يتفوه إال بقدر يسير ومحسوب من كالم مستغلق، اليختلف عما يكتبه 
الفقهاء في األحجبة. وفي جلسة مجلس األمن األخيرة عبرت السيدة وليامز عن قلقها 
وتجهيز  تعبئة  من  يحدث  ما  نذر  إلى  مشيرة  البالد،  في  األمني  الموقف  هشاشة  من 
ببهجتها  الشمس تشرق  زالت  ما  ورغمًا عن كل ذلك،  الوسطى.  المنطقة  في  للقوات 
كل صباح، معلنة حضورها، غير مبالية بما حدث ويحدث وسيحدث من حوادث، ولم أرَ 

وجه أمي بعد، ألكثر من عام.

جمعة بوكليب

ما زالت الشمس تشرق

سلم أحد أفراد مكتب الشرطة السياحية 
إلى متحف طلميثة 68 عملة أثرية، حسب ما 
أعلنت مصلحة اآلثار على صفحتها الرسمية 

في »فيسبوك«.
وتعود هذه القطع إلى العصور الرومانية 

والبيزنطية وأخرى، بينما »جاري التعرف على 
الباقي مختلفة األحجام واألشكال«، حسب 

المنشور، إذ أنها »تحتاج إلى عملية تنظيف 
ومن ثم دراستها بشكل أوسع الستكمال 

التقرير المتكامل الخاص بها«.
وبين المنشور أن تلك القطع تسلمتها 

»بتاريخ 18/11/2020«.
وقدمت المصلحة »الشكر إلى فضل آدم 

... ورجال الشرطة السياحية وحماية 
اآلثار العين الساهرة على حماية مواقعنا 

ومتاحفنا األثرية«.

عمالت أثرية
في أيد أمينة

 نانسي.. أيام عصيبة
وجّه القضاء اللبناني، الثالثاء، تهمة القتل قصدا في حالة دفاع مشروع عن 

النفس إلى فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، على خلفية قتله رجال تسلل 
ملثمًا إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة مطلع السنة 

الجارية وهدد بقتله وعائلته.
وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقوال منصور، قرارا ظنيا اتهم فيه الهاشم 

بقتل السوري محمد الموسى بـ18 طلقا ناريا من مسدس حربي داخل منزله في 
جبل لبنان.

واعتبر القاضي أن أفعال الهاشم تنطبق على 
جريمة القتل قصدا المنصوص عليها في 

المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص 
على األشغال الشاقة حتى 20 سنة، لكن 

قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على 
المادة 228 من قانون العقوبات، التي 
تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت 

الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن 
النفس.

وتسلل موسى إلى فيال الفنانة 
عجرم في نيو سهيلة، ووصل إلى 

غرفة نوم طفالت الهاشم الثالث، 
وهدده بقتله وقتل عائلته إن 
لم يرشده إلى خزنة األموال 
والمجوهرات، فسارع 

الهاشم إلى إحضار 
مسدسه وأطلق النار على 

المهاجم وأرداه بـ18 طلقا 
ناريا.

أقوالهمأقوالهم

 »تواصلت مع النائب العام حول 
)مزاعم رشوة( أشخاص 
بملتقى الحوار الليبي«.

الممثلة الخاصة
 لألمين العام لألمم المتحدة باإلنابة 

ستيفاني وليامز

»عدم االستقرار في ليبيا يؤثر على 
جميع دول منطقة الساحل، بما في 

ذلك بالدنا«.

رئيس نيجيريا، محمدو بخاري
الحوار بالخارج

 »على أنقرة أن تقوم بأفعال تثبت 
تغيير سياستها في ليبيا«.

وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان

»تدخلنا في ليبيا أسهم بشكل كبير 
للغاية في إنعاش آمال الحل

 السياسي بالبالد«.

الرئيس التركي
 رجب طيب إردوغان

في ليبيا ال 
أحد يعرف، 
ما إذا كانت 

الحكومتان، 
قد خصصتا 

ميزانية لشراء 
األمصال، 

وماذا أعدتا 
من برامج 
لتطعيم 

املواطنني 
وتحصينهم؟

الصني تجمع
عينات من القمر

الجديدة«،  أنباء »الصين  أعلنت وكالة 
الثالثاء، مسبارًا  أن بكين أطلقت، صباح 

القمر  ا لجمع عينات صخرية من  معدًّ
والعودة بها إلى األرض، في أول مهمة 

من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود.
 »5 وأطلق الصاروخ »لونغ-مارش 
5« من  الذي يحمل المسبار »شانغي 
مقاطعة  في  الفضائي،  ونتشانغ  مركز 

بالتوقيت   04.30 الساعة  هاينان، عند 
المحلي )20.30 ت غ اإلثنين(.

5« تبدأ  وبإطالق مهمة »شانغي 
الفضائي  المشروع  مرحلة جديدة في 

العام  الذي حقق مطلع  الطموح  الصيني 
إنجازًا علميًّا غير مسبوق بعدما   2019
المهمة على  تابعة لهذه  حطت مركبة 
جزء من القمر تتعذر رؤيته من األرض.

5« جمع  المسبار »شانغي  ومهمة 
القمرية،  والصخور  الغبار  عينات من 
خصوصًا عبر سبر السطح إلى عمق 
مترين، ثم إرسالها إلى األرض. وقد 

العلماء في تحسين  العينات  تساعد هذه 
القمر. تاريخ  فهم 

املكسرات تقي
من السرطان

يكثر اإلقبال على تناول المكسرات 
المختلفة، خاصة الجوز والفستق والبندق، 
بسبب طعمها الطيب وفوائدها الكثيرة. 

ويجادل البعض بأن المكسرات تؤدي إلى 
السمنة وبأنها تساهم في زيادة الوزن 

لكونها تحتوي على نسبة عالية من 
الدهون. إال أن هذا االعتقاد نفته العديد 

من الدراسات التي أكدت أن الدهون 
المكتسبة من المكسرات أغلبها 

من الدهون غير المشبعة والمليئة 
بـ»أوميغا 3« المفيدة للجسم.
وفوائد المكسرات الطبية 

أيضًا كثيرة، قد تكون أهمها 
الوقاية من أمراض القلب 

والبنكرياس، كما نقل موقع 
»تسينتروم دير غيزوندهايت« 

األلماني الصحي. ووجبات 
صغيرة من المكسرات أسبوعيًّا 

تقي اإلنسان من مخاطر السكتة 
القلبية وسرطان البروستاتا 

وسرطان المعدة.
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