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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

الخباز األخير في اليونان
ص16

توقعات بوتني

فضاء

توقع الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
نمو الطلب على النفط في العالم في 
السنوات الخمس المقبلة بنسبة 1 % 
فقـط، ثــم يتجــه لالنخفاـض   بنسـبة 

0.1 % سنويا. وأضاف خالل اجتماع حول 
تطوير صناعة البتروكيماويات: »هذا 
أمر واعد جدا... متوسط   معدل النمو 

السنوي المتوقع للطلب العالمي )على 
المنتجات البتروكيميائية( أقل من 4 %، 
وفي السنوات الخمس المقبلة، سيكون 

الطلب على النفط 1 %، وبعد ذلك 
سيكون هناك تراجع بنسبة 0.1 %«.

مليار 186
دوالر

إجمالي اإليرادات النفطية الليبية 
خالل األعوام التسعة الماضية.

مصطفى صنع اهلل

نفط

كل شيء

قمر ياباني

قريبا في ليبيا
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 »ورقة النفط« تضغط على مسارات »الحوارات املتوازية« 

 فخري زاده
ضربة موجعة تلقتها الطموحات النووية 
اإليرانية إثر اغتيال العالم النووي البارز، 

محسن فخري زاده، في هجوم غامض 
خارج العاصمة طهران.

ومن المتوقع أن ال يمر اغتيال الرجل 
مرور الكرام، فهو المعروف على نطاق 

واسع بأنه »األب الروحي لبرامج األسلحة 
النووية والصاروخية اإليرانية«، لكن 

اإليراني–وكعادته–يحتفظ بحق الرد 
في الوقت المناسب. سهام الشكوك 

اإليرانية تنهال على »الموساد« 
اإلسرائيلي، خصوصًا أن بنيامين 
نتانياهو تحدث علنًا عن فخري 

ألول مرة قبل عامين، أثناء 
كشفه النقاب عن مستندات 

أرشيفية للبرنامج النووي 
اإليراني. محللون يرصدون، في 
اغتيال زادة، »رسالة إسرائيلية« 
شديدة اللهجة إلدارة جو بايدن 
قبل دخولها البيت األبيض، لكن 

سابقة اغتيال رجل طهران القوي 
قاسم سليماني تؤكد أن إيران 
تحسب كل خطوة تخطوها، بما 
يعني أن الرد ال يزال على مغزل 

صانع السجاد اإليراني، وربما 
يكون مزلزاًل.

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية 
»جاكسا« نجاح إطالق قمر اتصاالت 

متطور إلى مدارات األرض. ووفقا لقناة 
»NHK« التلفزيونية اليابانية فإن 

»عملية إطالق القمر إلى مدارات األرض 
جرت يوم األحد من مركز تانيغاشيما 

الفضائي الياباني، واستخدم في عملية 
اإلطالق صاروخ ياباني ثقيل من نوع 

»H-2A«. وأشارت القناة إلى أن »القمر 
الذي تم إطالقه سيعمل في مدار ثابت 

حول األرض على ارتفاع 30 ألف كلم، 
وستكون مهمته جمع المعلومات 

والبيانات من األقمار الصناعية اليابانية 
الموجودة في الفضاء وإرسالها إلى 

المحطات األرضية.

»الوقت ليس في صالحكم«.. 10 قواعد أجنبية و 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا

2.7 مليون جرعة من لقاحات »كورونا« لليبيا.. وترتيبات مالية لإلمدادات الطبية

ليبيا في مذكرات أوباما: »أردنا منع جيش رجل مجنون من قنص الناس في الشوارع«

»خطبة وداع« استباقية صادمة لستيفاني وليامز

»مؤشرات حمراء« وفواتير تنتظر االقتصاد الليبي في 2021

يدخل االقتصاد الليبي العام 2021، مثقاًل 
مخلفات  عن  ناجمة  حمراء«  بـ»مؤشرات 
عائدات  وتراجع  »كورونا«  وأزمات  الحرب 
حقيقة  حيال  مؤسساتي  وانقسام  النفط 
البالد  يضع  ما  النفطية«،  ــرادات  ــ »اإلي
المقبل  العام  لموازنة  صعبة  خيارات  أمام 
على  للمحافظة  التقشف  سياسة  بمواصلة 

احتياطات النقد األجنبي.
ومع تأخر إعالن تفاصيل مشروع ميزانية 
2021، واجه االقتصاد الكلي، بجانب تراجع 
األولى  أشهر  العشرة  النفط خالل  عائدات 
العجز في  الجاري، تبعات صعود  العام  من 
المدفوعات،  ميزان  وفي  العامة  الميزانية 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  تراجع  مع 
نسب  وارتــفــاع  الدينار  قيمة  وانخفاض 
التضخم ومعدالت البطالة، وهي مؤشرات 
االقتصادي  المسار  لجنة  وصفتها  خطيرة 
التي  ليبيا،  في  المتحدة  األمم  ترعاه  الذي 

انعقدت أخيرًا بـ»التشوهات االقتصادية«.
الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  وتوقعت 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  انخفاض 
بنسبة 66.6 %، وارتفاع الدين العام بنسبة 
150 % من الناتج المحلي، في وقت رجحت 
 %  55 بنسبة  الحقيقي  االقتصاد  انكماش 
صادرات  تراجعت  وبينما  العام.  نهاية  مع 

أكتوبر  إلى  يناير  من  الفترة  خالل  ليبيا 
2020 المعتمدة بنحو 96 % على مداخيل 
دوالر،  مليارات   10 لتفقد  المحروقات 
ارتفعت وارداتها السلعية بـ35 % للبضائع 
مقارنة بنفس الفترة خالل العام الماضي، 
حسب بيانات رسمية، تؤكد استيراد البالد 

85 % من احتياجاتها من الخارج.
كما تؤكد بيانات المصرف المركزي أن 
إجمالي المدفوعات من النقد األجنبي قدر 
بـ11.1 مليار دوالر خالل الفترة ذاتها بعجز 
من  تغطيته  تمت  دوالر  مليار   7.3 يناهز 
يؤثر  ما  أكثر  أما  األجنبي.  النقد  احتياطات 
فهو  المقبل،  للعام  الدولة  ميزانية  على 
حجم اإلنفاق على األجور، ودعم المحروقات 

مليار   21.8 المرتبات  فاتورة  ناهزت  إذ   ،
مليارات   8 2020، صعودًا من  العام  دينار 
2010، مقابل زيادة في أعداد  العام  دينار 
العام  موظف  ألــف   900 من  الموظفين 
2010 إلى 1.85 مليون موظف حتى نهاية 

أكتوبر.
تقف  المتالحقة  ــات  األزمـ ــر  أث وعلى 
أمام  عثرة  حجر  المتراجعة  المالية  الموارد 
المتعثر،  الليبي  االقتصاد  إنعاش  محاوالت 
رغم التفاؤل بعودة ماليين براميل النفط 
الليبي إلى األسواق العالمية وارتفاع أسعار 
من  كافية  ــرادات  إي تأمين  بهدف  الخام 

النقد األجنبي.
تفاصيل ص9

طرابلس: الوسط

وداع  بـ»خطبة  وصــفــه  يمكن  فيما 
المتحدة  األمم  بعثة  لرئيسة  استباقية«، 
التي  وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  في  باإلنابة 
ألقت  االنتهاء،  على  مهمتها  شارفت 
بها  استهلت  كلمة  األممية  المبعوثة 
السياسي، مفجرة  للحوار  الجديدة  الجولة 
في  شظاياها  تطايرت  ما  سرعان  قنبلة 
وجود   عن  بكشفها  الليبيين  أوســاط 
 20 مع  أرضهم،  على  أجنبية  قواعد   10
المرتزقة  أو  األجنبية،  القوات  من  ألفا 
األجانب، واصفة ذلك بأنه »انتهاك مروع 

للسيادة الليبية«.
واسع  قطاع  حفيظة  أثار  التصريح  هذا 
من الليبيين، وانعكس ذلك على صفحات 
التواصل االجتماعي الليبية، منهم من رأى 
لألرض  وتدنيسا  »احتالال  يشكل  هذا  أن 
على  سخطه  صب  من  ومنهم  الليبية«، 
مستنكرين  السياسي،  المشهد  متصدري 
انشغال هؤالء بـ»التكالب على السلطة«، 
و»تقاسم الغنائم«، في وقت يتزايد ويتعزز 
فيه الوجود األجنبي في البالد، عبر القواعد 

العسكرية والمرتزقة.
وبعد أن عددت الممثلة األممية األزمات 
التي يعانيها الليبيون في الداخل، ومخاطر 
أعــادت  بــالدهــم،  فــي  األجنبي  الــوجــود 
التنبيه الذي استهلت به كلمتها مخاطبة 
في  ليس  »الوقت  أن  وملخصه  الليبيين، 
صالحكم«، وأن »التقاعس والعرقلة سوف 

يكلفانكم الكثير«.
السياسي جولة  الحوار  األثناء دخل  في 
السياسي  الحل  مسار  ضمن  جــديــدة، 
هناك  أن  يبدو  ال  بينما  الليبية،  لألزمة 
شكل  ــذي  ال بالبند  يتعلق  فيما  تقدما 
طرحه  منذ  الحوار  مسار  في  رئيسة  عثرة 
وهو  تونس،  في  أسبوعين  قبل  للنقاش 
السلطة  لمهام  واالختيار  الترشح  آليات 
رئيس  الجديدة، وفي مقدمتها  التنفيذية 
ما  الحكومة،  ورئيس  الرئاسي،  المجلس 
عكس تنافسا محموما على المناصب خالل 
موعد  تسبق  التي  التمهيدية،  المرحلة 
 ،2020/12/24 في  االنتخابي  االستحقاق 
الوجوه  السياسي  الطموح  إصرار  وأظهر 

القديمة على البقاء والتموضع في صدارة 
التسويق  خــالل  من  ــقــادم،  ال المشهد 
محاوالت  عن  الحديث  حد  إلى  لنفسها 
األمر  الرشاوى،  عن طريق  األصوات  شراء 
الذي وعدت البعثة األممية في ليبيا راعية 

الحوار، بفتح ملف التحقيق فيه.
الوجوه  باستبعاد  قرار  إفشال  وجاء 
مناصب  ــت  ــول ت ــي  ــت ال الــســيــاســيــة 
خالل   2011 منذ  سيادية  لمؤسسات 
ليخدم  تونس،  في  السياسي  الحوار 
هؤالء بشكل كبير، إذ سيكون بإمكانهم 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئاسة  تقلد 
المهمة  السيادية  المناصب  أو  المقبلة 

المرتقبة. االنتخابات  حتى موعد 
وبالتوازي مع ما يدور في مسارات الحوار 
حول آليات اختيار رئيسي المجلس الرئاسي 
والحكومة، ال يخفي عدد من الطامحين في 
تقلد إحدى الموقعين رغبتهم السياسية، 
وتنشيط حركة في الكواليس الستقطاب 

داعمين مؤيدين لهم، على الرغم من عدم 
الوصول إلى مرحلة طرح األسماء.

وفي أتون الخالفات بين أعضاء ملتقى 
الترشح،  آليات  حــول  السياسي  الحوار 
تعثرت أيضا في المغرب اجتماعات ممثلي 
شاغلي  حــول  والــدولــة  النواب  مجلسي 
اشتدت  وقت  في  السيادية،  المناصب 
المجلس  رئيس  بين  البيانات  حرب  فيه 
الوطنية  المؤسسة  ورئيس  الرئاسي 
ومحافظ  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط 
وتحولت  الكبير،  الصديق  المركزي  البنك 
إلى تالسن ظهر عبر الـ»فيديو« وجه فيه 
اهلل،  صنع  مصطفى  المؤسسة،  رئيس 
لمحافظ  الذعة  بلهجة  صريحة  اتهامات 
المركزي، دون ذكر اسمه، بصرف عائدات 
النفط الليبي على من سماهم بـ»القطط 
من  والوحوش«،  والديناصورات  السمان 
الذي  األمر  الوهمية«،  »االعتمادات  خالل 
دعوات  إلعاقة  إضافيا  سببا  البعض  رآه 

المنقسمة  السيادية  المناصب  توحيد 
آليات  على  االتــفــاق  قبل  نفسها  على 
سبعة  توزيع  ومعايير  المرشحين  اختيار 
 15 المادة  في  عليها  منصوص  مناصب 
العام  في  الموقع  السياسي  االتفاق  من 
المغربية،  الصخيرات  بمدينة   2015
ورئيس  المركزي،  المصرف  وهي محافظ 
الرقابة  جهاز  ورئيس  المحاسبة،  ديوان 
الفساد،  مكافحة  هيئة  ورئيس  اإلداريــة، 
المفوضية  وأعضاء  رئيس  إلــى  إضافة 
العليا  المحكمة  العليا لالنتخابات ورئيس 
جانب  إلى  العام  النائب  منصب  ومعهم 

المؤسسة الوطنية للنفط.
من  أكثر  يستعد  غدامس  مدينة  وفي 
تنفيذا  تجمعهم  جلسة  لعقد  نائب   100
التشاوري  اجتماعهم  بيان  في  ورد  لما 
أعضاء  اجتماع  انتهى  بينما  الختامي، 
في  للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  من 
تشكيل  على  باالتفاق  نفسها  المدينة 

كل  من  أعضاء  ثالثة  الطرفين  من  لجنة 
مخرجات  تنفيذ  تتبع  مهمتها  مجلس، 
بالبند  يتعلق  فيما  السابق  بوزنيقة  حوار 
15 مــن اتــفــاق الــصــخــيــرات، وأشـــارت 
تسريبات إلى توافق حول معايير »شفافة 
في  ليبيا  مناطق  لكل  وتمثيل  ونزيهة« 
حصة  تكون  وأن  السيادية،  المناصب 
السيادية  المناصب  الغربية من  المنطقة 
الشرقية،  للمنطقة  اثنين  مقابل  ثالثة، 

واثنين للجنوب.
ويعتقد شريحة واسعة من الليبيين أن 
ما  لديهم  يعد  لم  الحالية  األجسام  قادة 
األزمات  من  مزيد  سوى  للبالد  يقدمونه 
في  ــارزا  ب كــان  ما  وهــو  واالنقسامات، 
األخيرة في طرابلس  االحتجاجات  خطاب 
المعيشية،  الظروف  وبنغازي على تدهور 
في  الموجودين  أن  ــرون  آخ يــرى  فيما 
تسليم  عليهم  يتعين  السياسي  المشهد 
للشعب  تسمح  انتخابات  عبر  السلطة 
قوى  من  تدخل  دون  مصيره،  بتقرير 
الحوار.  مسار  بعرقلة  متهمة  أجنبية 
األممية  البعثة  لرئيسة  تصريح  آخر  ففي 
وجود  أكدت  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة 
ألنها  المفاوضات،  مسار  تعرقل  »أطراف 
إلى  داعية  الراهن«،  الوضع  تستفيد من 
ضرورة محاسبة »كل من يعرقل مسارات 

الحل السياسي«.
خصوصا  الليبي،  للشأن  المتابع  لكن 
من  يرى  ال  األخيرة،  والتحركات  الحراك 
تشتهي  مثلما  األمور  تسير  أن  السهولة 
األوسع  القطاع  ومعها  األممية  المبعوثة 
من الليبيين، فمظاهر عرقلة مسارات حل 
من  وتحديدا  وجلية،  واضحة  تبدو  األزمة 
المشهد  ــدارة  ص في  اآلن  هم  من  قبل 
ــغــادروا  ي أن  ــدون  ــري ي وال  الــســيــاســي، 
من  إقصاءهم  يــريــدون  وال  مواقعهم، 
لذا  الجديدة،  التنفيذية  السلطة  تشكيلة 
وفق  الــحــوار،  مسار  مع  يتعاملون  فهم 
استمرار  ويضمن  مصالحهم،  يخدم  ما 
وجودهم في السلطة، وربما ما يشجعهم 
على ذلك غياب محاسبة هؤالء ومعاقبتهم 
من قبل »األمم المتحدة«، رغم تهديدات 

الراعي المتكررة بالخصوص.
تفاصيل ص 3

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

طرابلس، غدامس، القاهرة- الوسط

رغم الظروف السياسية واإلنسانية القاهرة 
المرأة  أن  إال  الليبيين،  التي تضغط على 
على  بقوة  وجودها  تواصل فرض  الليبية 
المشهد العالمي بمبادرات نوعية مهمة، 

تحظى باهتمام المنظمات الدولية.
على سبيل المثال، احتفت بعثة االتحاد 
ليبيات  شابات  بثالث  ليبيا  لدى  األوروبي 
تعليمي  تطبيق  تصميم  مــن  تمكنَّ 
لمساعدة  »بــانــدا«،  اسم  يحمل  مبتكر 
األطفال على التعلم عن بعد، والتغلب على 
فيروس  جائحة  فرضتها  التي  الصعوبات 

»كورونا المستجد«.
اختراع  من  الثالث  الفتيات  وتمكنت 
يمولها  مــبــادرة  ضمن  التطبيق،  هــذا 
التواصلية  الفجوة  لسد  األوروبي  االتحاد 
بين مدارس بنغازي وأولياء األمور، حسب 
إحدى  أمين،  تفاحة  وتقول  البعثة.  بيان 

المدارس  غلق  مع  إنه  الثالث،  الفتيات 
استخدام  وقلة  الماضي،  ــارس  م منذ 
الليبي،  التعليم  قطاع  في  التكنولوجيا 
قررت مع رفيقتيها عزيزة الحاسي وأمينة 
تكييف  بنغازي،  من  وجميعهن  كشرود، 
الوضع  مع  »أفنان«  الناشئة  شركتهن 
نحو  تركيزهن  تحويل  الجديد، من خالل 

التعليم عبر اإلنترنت.
الفتيات حصلن على منحة خاصة لبدء 
أردن  حيث   ،2017 العام  في  مشروعهن 
تطوير المنتجات التي توفر الحلول التقنية 
تحسين  على  وتساعد  التعليم،  لقطاع 
التكنولوجيا،  خالل  من  التعليم  مستوى 
فتشير عزيزة إلى إطالقهن التطبيق األول 

على اإلنترنت »School Connect« الذي 
تم تطويره في يناير 2018، ويهدف إلى 
بالمتابعة  األمور  وأولياء  المعلمين  ربط 
التركيز  خالل  من  الطالب،  تعليم  على 
السلوكية  الجوانب  على  خاص  بشكل 
أطفالهم  لحياة  الرئيسية  واألكاديمية 
بهذه  األوروبية  الحفاوة  تأتي  المدرسية. 
المبادرة بعد أسابيع قليلة من رعاية بعثة 
األمم المتحدة منصة حوار تفاعلية بهدف 
التواصل والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من 
الليبيات والليبيين من مختلف مناطق ليبيا 
وخارجها، بشكل مباشر، طوال فترة انعقاد 
ملتقى الحوار السياسي الليبي. وكان من 
»إدماج  الحوارية  الجلسات  توصيات  بين 
والعسكري  األمني  المسارين  في  المرأة 
اللجان  في  الفعالة  مشاركتها  وضمان 

الفرعية«.

شريحة واسعة من الليبيين 
تعتقد أن قادة األجسام الحالية 

لن يضيفوا سوى مزيد من 
األزمات واالنقسام

تنافس محموم على المناصب 
وسط إصرار الوجوه القديمة 

على التموضع في صدارة المشهد 
السياسي المرتقب
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انطالق الدورة الـ 42 
من مهرجان »القاهرة 

السينمائي الدولي«

 االتحاد يترقب مواجهة 
بيراميدز..  واألهلي 

بنغازي يستعد للترجي
يترقب فريق »االتحاد« 

الليبي األول لكرة القدم، 
األحد المقبل، لتأكيد صعوده 

الرسمي للدور الثاني في 
تصفيات المرحلة التمهيدية 
من مسابقة »الكونفدرالية«، 
وفي حال تأهله سيكون على 

موعد من العيار الثقيل مع 
وصيف النسخة الماضية من 

البطولة، »بيراميدز« المصري، 
بعدما قص »االتحاد« شريط 

مشاركات األندية الليبية بنجاح 
في مسابقتي األندية األفريقية 
هذا الموسم، واستهل مشواره 

ب»الكونفدرالية«، بالفوز 
برباعية مقابل هدف على ممثل 

الكرة الصومالية »هورسيد«، 
في العاصمة المصرية، 

القاهرة، كونها مباراة االتحاد، 
في أول مواجهة كروية رسمية 

تجمع فرق األندية الليبية 
الصومالية. باألندية 

الالفي

ظهور الثنائي أشرف داري 
والليبي مؤيد الالفي 

في معسكر فريق الوداد 
البيضاوي املغربي
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ـ»التعليم عن بعد« حفاوة أوروبية بمبادرة نسائية ليبية ل
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»لونلي« لجاستني بيبر يتخطى 60 مليون مشاهدة

وفاة ديف بروز أحد أبطالوفاة ديف بروز أحد أبطال
 »حرب النجوم« »حرب النجوم«

تعطل الحوسبة السحابية لدى شركة »أمازون«تعطل الحوسبة السحابية لدى شركة »أمازون«
أعلنت »أمازون« أن زيادة في قدرات التخزين كانت السبب في العطل الضخم الذي طال، األربعاء، خدمة 
الحوسبة السحابية التابعة للمجموعة في الواليات المتحدة، ووصلت تردداته إلى شركات كثيرة متعاونة 

معها بينها مواقع إلكترونية صحفية، وأشارت »أمازون« في بيان إلى أن »العامل الذي أدى إلى ظهور 
العطل، من دون أن يكون السبب الرئيسي لذلك، كانت زيادة صغيرة نسبيا في التخزين«، وفق »فرانس 

برس«. وشهدت خدمة »أمازون ويب سرفيسز« التابعة لـ»أمازون« والمتخصصة في خدمات الحوسبة 
السحابية عند الطلب للشركات واألفراد، عطال تقنيا، األربعاء، أصاب شركات كثيرة بعضها معروفة جدا 

وكبيرة الحجم تستعين بالخدمة لتخزين بيانات من دون الحاجة إلى إدارة خوادمها الخاصة.
وذكرت وسائل إعالم أميركية أيضا أن العطل أصاب أيضا شبكة المترو في نيويورك وخدمة »روكو« 

للتلفزيون بالبث التدفقي. وأعلنت »وول ستريت جورنال« بدورها أنها تضررت جراء العطل، على غرار 
»واشنطن بوست« )المملوكة لجيف بيزوس رئيس »أمازون«(.

وتهيمن »أمازون ويب سرفيسز« التي أنشئت في 2006، على سوق الخدمات المعلوماتية عن بعد، 
وهي تستحوذ على 30 % إلى 50 % من سوق الحوسبة السحابية العامة في العالم.

أيام،  بيبر نجاحًا ملحوظًا خالل  للنجم جاستين  حقق كليب »لونلي« 
60 مليون مشاهدة على موقع »يوتيوب« خالل شهر  فحصد أكثر من 

من طرحه.
على  بالضغط  بالكليب  إعجابهم  تأكيد  المعجبين  بعض  وقرر 

2.5 مليون إعجاب، بينما سجل نحو  الـ»اليك«، فحقق الكليب أكثر من 
للنجم  بيبر برسالة  بالكليب. وبعث جاستين  إعجابهم  ألفًا عدم   40

14 عامًا الذي اعتمد عليه كليب  البالغ من العمر  جاكوب تريمبالي 
)26 عامًا( على صفحته  العمر  البالغ من  األغنية، فنشر جاستين بيبر 

»إنستغرام« صورة  الشهير  االجتماعي  التواصل  الشخصية على موقع 
تريمبالي وعلق عليها فكتب: »شكرًا جاكوب كونك  جمعته بجاكوب 

جزءًا كبيرًا من هذه القصة. لقد أعطيت القصة حياة ولم يكن هناك أي 
شخص أفضل منك أو أكثر روعة للقيام بذلك. شكرًا أخي«.

 »Zoom« الفيديو  مؤتمرات  شركة  ضاعفت 
مبيعات  سجلت  حيث  أخرى،  مرى  اإليرادات 
بقيمة 777.2 مليون دوالر خالل الربع الثالث، 
عن  إيراداتها  أضعاف  أربعة  من  أكثر  أي 
هذا  ويمثل  الماضي،  العام  من  نفسه  الربع 
المنصة  فيه  تضاعف  الذي  الثاني  الربع  الربع 
 »Zoom« إيراداتها بمقدار أربع مرات، وتتوقع
أساس  على  مرات  أربع  إيراداتها  تضاعف  أن 
وأصبحت  الرابع.  الربع  في  أخرى  مرة  سنوي 
»Zoom« أشهر منصة لعقد مؤتمرات الفيديو 
في بداية الوباء، وتمكنت من االحتفاظ بهذه 
الصفقة حتى مع تزايد أعداد الخدمات األخرى 
 »Slack«و  »Google Meet« مثل  المنافسة، 
جذب  ومحاولتها   »Microsoft Teams«و

االنتباه.
اإلجمالي  العدد   »Zoom« تذكر  وال 
المتعلقة  مقاييسها  لكن  للمستخدمين، 

النمو،  في  تستمر  يدفعون  الذين  بالعمالء 
433700 مشترك، بارتفاع  ولدى الشركة اآلن 
يشكل  مما  األخير،  الربع  في   370200 عن 
و17  السابق  العام  عن   %  485 قدرها  زيادة 
الذين  العمالء  عدد  وزاد  الثاني،  الربع  عن   %
100000 دوالر على  إيرادات تزيد على  حققوا 
العام السابق إلى ما يقرب من 1300، من نحو 
1000، وتتوقع »Zoom« أن تستمر في اإلبالغ 
عن أرقام ضخمة في الربع المقبل، لكن هناك 

دالئل على انتهاء فترة النمو الهائل والسريع.
خسائر  من  أخرى  مرة  الشركة  وتحذر 
العام،  نهاية  قبل  للعمالء  المعتاد  من  أعلى 
ويبدو أن نمو إيراداتها قد استقر بالرغم من 
ارتفاعه بشكل ملحوظ، ويأتي االختبار األكبر 
إلى   »Zoom« قد تضطر  الطريق، حيث  على 
الشخصي  العمل  إلى  العودة  مع  التعامل 
على  عمالئها  اعتماد  في  يؤثر  قد  الذي 

بعضا   »Zoom« وتدير  الفيديو.  مؤتمرات 
لكنها  بها،  الخاصة  البيانات  مراكز  من 
السحابية  الحوسبة  خدمات  على  أيضا  تعتمد 
»أمازون«  مثل  الخارجيين،  البائعين  من 
تتحمل  أن  يجب  أنها  يعني  مما  و»أوراكل«، 
وحذرت  المجانيين،  المستخدمين  تكاليف 
ستظل  اإلجمالية  أرباحها  أن  من  الشركة 
إن  حيث   ،2021 العام  حتى  الضغط  تحت 
المجانيين  المستخدمين  من  المتزايد  العدد 
الصعب  من  يجعل  الفيديو  مؤتمرات  لخدمة 
تعويض ارتفاع التكاليف للحفاظ على نموها.

وتتوقع »Zoom« أن تتراوح إيراداتها في 
دوالر،  مليون  و811   806 بين  الرابع  الربع 
الثالث  للربع  إيراداتها  ارتفعت  أن  بعد  وذلك 
إلى   %  367 بنسبة  أكتوبر   31 في  المنتهي 
تقديرات  متجاوزة    دوالر،  مليون   777.2

المحللين.

تعد ميزة »االحتفاظ بنسخة احتياطية 
والمزامنة« خدمة تخزين تحفظ الصور 

والفيديوهات تلقائيا في حسابك على 
»غوغل«، بيد أن هذه الميزة قد ال تبقى 

متوافرة بشكل مجاني، خصوصا للتخزين غير 
المحدود بحسب موقع »فوكوس األلماني«.

يسعى عمالق التكنولوجيا »غوغل« 
لالستفادة بشكل أكبر من تخزين الصور من 

على جهاز الهاتف المتنقل، وإتاحة عرضها من 
على أي جهاز آخر. وعبر سنوات وفرت »غوغل« 

مزايا الذاكرة السحابية للصور ومقاطع 
الفيديو، من خالل عمل نسخة احتياطية في 

حسابك على »غوغل«، كما وفرت من خاللها 
عملية البحث السريع من خالل تعرف الحساب 
على الوجوه وإمكانية البحث من خالل تفعيل 

ميزة تصنيف الوجوه أو األماكن.
لكن عمالق التكنولوجيا أعلنت أخيرا 

تخطيطها إللغاء عملية التخزين ومقاطع 
الفيديو غير المحدودة المجانية، وربطها 

بسعات تخزينية محددة فقط، وفق »دويتشه 
فيله«. واعتبارا من يونيو 2021، ستكون 

السعات المحددة لحسابات »غوغل« المجانية 
مقيدة بـ15 غيغابايت »GB« وذلك لكل 

حساب، 

»غوغل« تسعى إللغاء 
مجانية هذه امليزة املهمة

»فيسبوك« تطلق اسما 
جديدا على عملتها الرقمية

إيرادات »Zoom« تضاعفت بمقدار 4 مرات

CINEMA
CINEMA

توفي الممثل البريطاني ديف بروز الذي جسد شخصية »دارث فيدر« في الثالثية األولى من سلسلة 
أفالم »حرب النجوم«، السبت الماضي، عن 85 عامًا، وكتب وكيل أعماله توماس بوينغتون عبر 

»فيسبوك«: »ببالغ األسى نعلن لكم أن عميلنا ديف بروز توفي صباح السبت، عن 85 عامًا«.
وقال وكيل األعمال لقناة »بي بي سي« في رسالته: »فلتكن القوة معه إلى األبد«، واصفًا وفاة بروز 

بأنها »خسارة موجعة بعمق حقًا، لنا ولماليين المعجبين حول العالم«، وكان ديف بروز الذي انتقل 
من رفع األثقال إلى التمثيل، حصل على دور »دارث فيدر« بفضل بنيته الضخمة، إذ كان يقرب طوله 
من مترين »1.98 متر«. لكن القائمين على العمل اختاروا ممثاًل بدياًل هو جيمس إيرل جونز، ليضع 

صوته على الشخصية التي أداها بروز المتحدر من مدينة بريستول غرب إنجلترا، بعدما اعتبروا أن لكنته 
الظاهرة ال تالئم الدور. ومثل إنجلترا في مواجهات رفع األثقال أللعاب الكومنولث في مطلع الستينات 

قبل خوض غمار التمثيل، ودخل »دارث فيدر« تاريخ السينما كإحدى أبرز الشخصيات الشريرة، خصوصًا 
مع جملته الشهيرة »آي أم يور فاذر« )أنا والدك(. وقال ديف بروز سنة 2013 خالل مهرجان مخصص 
لعالم »ستار وورز« في فرنسا: »فيدر هو أهم أشرار الشاشة الكبيرة على اإلطالق«. وجاب بروز العالم 

خالل سنوات كثيرة للقاء محبي الثالثية الشهيرة التي عرضت في مطلع الثمانينات.

»#سادنا_عنف«
أطلقت ناشطات وحقوقيات وإعالميات ليبيات هاشتاغ »#سادنا_عنف« 

في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة حيث يعد 
العنف ضد المرأة واحدًا من أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان انتشارًا 

واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم.
وحذرت الناشطات والحقوقيات من استمرار استخدام العنف ضد 
المرأة الليبية، وما يحمله هذا العنف من أشكال عديدة مثل العنف 
الجنسي في السجون، وحاالت الخطف والقتل خارج نطاق القانون، 

مشيرات إلى ضعف دور المجتمع الدولي في الضغط على أطراف النزاع 
السياسي النتشال المرأة الليبية مما أصبحت عليه.

وكشفت تقارير لمنظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل ثالث 
نساء قد تعرضت، خالل حياتها، للعنف الجسدي أو الجنسي، في حين 

يتم تزويج نحو 750 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم قبل 
بلوغهن سن الثامنة عشرة. كما أوضحت هذه التقارير أن العنف 

الجسدي والمعنوي الموجه ضد المرأة ارتفع بشكل ملفت للنظر خالل 
فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة »كورونا« على العالم بأسره، 
ما دفع عددًا من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى 

إطالق تحذيرات من هذه الموجة والتنبيه إلى تداعياتها الوخيمة.

طال  التي  الجمالية  التحديثات  بعض  »واتساب«  منصة  أدخلت 
ملياري شخص،  أكثر من  يستخدمه  الذي  الشهير  للتطبيق  انتظارها 
قالت  حيث  دردشة،  لكل  خاصة  خلفيات  تعيين  اآلن  يمكن  بحيث 
خاصة  خلفيات  بتعيين  للمستخدمين  اآلن  تسمح  إنها  الخدمة 
المستخدمين  على  األمر  لتسهيل  محاولة  في  مختلفة،  لمحادثات 

التي  الدردشات  مئات  أو  عشرات  بين  بسهولة  للتمييز 
يشاركون فيها في وقت واحد.

الخلفيات  لعدد  حد  يوجد  ال  أنه  وأوضحت 
اختيار  للمستخدم  يمكن  التي  الخاصة 

تعيينها لمحادثات مختلفة، وقالت الخدمة 
اجعل  »فيسبوك«  لشركة  المملوكة 
باستخدام  ومميزة  شخصية  دردشاتك 
محادثاتك  ألهم  خاصة  خلفية 
وال  لديك،  المفضلين  واألشخاص 
خطأ  رسالة  إرسال  بشأن  للقلق  داعي 
في الدردشة الخطأ مرة أخرى، وتطرح 

االفتراضية  الخلفية  أيضا  »واتساب« 
اختيار  من  وتزيد  كثيرة،  بألوان  حاليا 

الطبيعة  صور  من  المزيد  مع  الخلفيات 
والهندسة المعمارية من جميع أنحاء العالم، 

اآلن  للمستخدمين  يمكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

أيضا تعيين خلفية منفصلة يتم تنشيطها عندما ينتقل هاتفهم من 
الوضع الفاتح إلى الوضع الداكن.

عن  البحث  المستخدمين  على  أيضا  تسهل  إنها  المنصة  وقالت 
ملصقات تحتوي على نص أو رمز تعبيري، أو تصفح الفئات الشائعة، 
بالرموز  ملصقاتهم  تمييز  على  الملصقات  صناع  الشركة  وحثت 
التعبيرية والنصوص، بحيث تصبح ملصقاتهم سهلة البحث 
الملصقات  بعض  وهناك  »واتساب«،  لمستخدمي 
أصبحت  حيث  الخدمة،  أضافتها  التي  اإلضافية 
العالمية  الصحة  منظمة  ملصقات  حزمة 
متاحة   »Together at Home« المسماة 
حزمة  تعد  حيث  متحركة،  كملصقات  اآلن 
»Together at Home« واحدة من أكثر 
»واتساب«،  عبر  شيوعا  الملصقات  حزم 
وفائدة  تعبيرا  أكثر  اآلن  وستكون 
حزمة  وتتوافر  المتحرك،  شكلها  في 
النصوص  مع  »واتساب«  في  الملصقات 
هي:  لغات  تسع  خالل  من  المترجمة 
العربية والفرنسية واأللمانية واإلندونيسية 
واإلسبانية  والروسية  والبرتغالية  واإليطالية 

والتركية.

»واتساب« تتيح ميزة جديدة ملستخدميها

أعادت شركة فيسبوك تسمية عملتها المشفرة 
ليبرا »Libra« لتصبح ديم »Diem«، وذلك 

في مسعى متجدد من الشركة لكسب موافقة 
المنظمين، وذلك من خالل التأكيد على 

استقاللية المشروع، وخفضت »فيسبوك« من 
طموحات عملة »ليبرا«، التي أعلن عنها العام 
الماضي في شهر أبريل الماضي، بعد أن أثار 

المنظمون والبنوك المركزية في الدول مخاوف 
من إضرار العملة باالستقرار المالي، وتقويض 

السيطرة على السياسات النقدية، وتهديد 
الخصوصية. وقال رئيس جمعية ديم المسؤولة 

عن العملة الرقمية ستيوارت ليفي: »إن تغيير 
االسم الذي أعلن عنه اليوم الثالثاء هو جزء من 

السعي لتأكيد البنية السهلة، والمجددة للعملة«، 
مضيفا: »لقد كان االسم األصلي مرتبطا بالوضع 
األولي للمشروع الذي لم يحظ بالقبول المطلوب 
من المنظمين. ولقد غيرنا هذا العرض المقترح 

بصورة كبيرة«.
وأضاف ليفي أن »Diem« وتعني »اليوم« في 

اللغة الالتينية تهدف اآلن إلى أن تطلق مبدئيا 
بوصفها عملية رقمية مدعومة بدوالر واحد، 

ورفض ليفي اإلفصاح عن موعد اإلطالق، الذي 
أفادت جريدة »فايننشال تايمز« األسبوع الماضي 

أنه سيكون مطلع شهر يناير المقبل. 

شعر الحكمة
قول الصدق فى مقعد نشامه***راهو الكذب ماينجى محال
وقابل الشين بحلو ابتسامه***وحاذر دوم من مشي الشمال
وصون العرض بعقل وحشامه***اتزيدك قدر وهيبه وجالل

وعز الضيف وارفع من مقامه***وحب الناس من زين االفعال

ضريبة رقمية
 في  العام 2022

)تصوير: ماهر العوامي( ● شالل درنة.       

كلمة1000
قالت وزارة المالية الكندية إن كندا تعتزم فرض الضريبة الرقمية على الشركات التي تقدم 
خدمات رقمية اعتبارا من 2022، وستظل سارية حتى تتوصل الدول الكبرى إلى نهج منسق 
لضمان  مشترك  نهج  على  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  وتعمل  الضرائب،  بشأن 
الضرائب  بدفع حصتها من  العمالقة، مثل »غوغل« و»فيسبوك«،  الرقمية  الشركات  قيام 
بسبب تبعات فيروس »كورونا«. وقالت كندا إنها قلقة بشأن التأخير في التوصل إلى اتفاق، 
وأثار التهديد بفرض الضرائب على الخدمات الرقمية تهديدات باالنتقام التجاري من إدارة 
حيز  الجديدة  الرقمية  الضريبة  وتدخل  ترامب،  دونالد  واليته  المنتهية  األميركي  الرئيس 
التنفيذ في 1 يناير 2022، وستظل سارية حتى يجري االتفاق على نهج مشترك، ويزيد اإلجراء 
اإليرادات الفيدرالية بمقدار 3.4 مليار دوالر كندي 2.6 مليار دوالر على مدى خمس سنوات، 
بدءا من السنة المالية 2021-2022. وقالت وزيرة المالية كريستيا فريالند للمشرعين في 
الخريف: »يريد الكنديون نظاما ضريبيا عادال، حيث يدفع كل فرد نصيبه العادل«، وأضافت: 
»إذا لزم األمر، فإن كندا ستتصرف من جانب واحد لفرض الضريبة الرقمية على الشركات 
الرقمية الكبيرة المتعددة الجنسيات، بحيث تدفع تلك الشركات حصتها العادلة تماما مثل 
لديهم  ليس  الذين  األجانب  البائعين  على  أيضا  ويتعين  كندا،  في  تعمل  أخرى  أي شركة 

وجود مادي في كندا البدء بتحصيل ضرائب المبيعات على المنتجات.
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مع مضي جوالت الحوار 
السياسيين  الفرقاء  بين 

رعاية  الليبيين تحت 
األمم المتحدة في 

مدينة طنجة المغربية أو عبر 
االتصال المرئي هذا األسبوع، 

ال يزال »التقدم« على مسارات 
الحل أمرًا نظريًا لم يتخَط مرحلة 
العريضة، خصوصًا على  العناوين 
التنفيذية  السلطة  تشكيل  صعيد 

التي لم يتوصل األطراف الليبية 
– وتحديدًا المنضوين في ملتقى 
الليبي–إلى معايير محددة  الحوار 
لها، وهو ما دفع الممثلة الخاصة 

لألمين العام لألمم المتحدة 
باإلنابة، ستيفاني وليامز، إلى 
إرسال رسائل تحذير إلى كافة 

األطراف من مغبة إخفاق المسارات 
للحل. األممية 

اجلمود الليبي أنطق وليامز بـ »العربية«: »ديروا بالكم«

املسارات األممية تخوض »سباق الوقت«
وصل األمر إلى ذروته بحديثها باللغة العربية »ديروا بالكم« 
على  بظالله  يلقي  قد  ما  وهو  الوقت،  نفاد  من  تحذير  بعد 
في  النواب  لمجلس  النصاب  مكتملة  جلسة  أول  انعقاد  فرص 
لمصرف  موحدة  جلسة  أو  المقبل،  اإلثنين  المقررة  غدامس، 

ليبيا المركزي.
ولم تفلح المناقشات في تونس، وبعدها الحوار االفتراضي 
عن بعد، في التوصل إلى التوافق حول حكومة جديدة لإلشراف 
على انتخابات ديسمبر 2021، ووضع دستور جديد، األمر الذي 
اقتراح حل من  إلى  ليبيا  للدعم في  المتحدة  األمم  ببعثة  حدا 
على  الـ75  األعضاء  من  عضو  بكل  هاتفيًا  باتصالها  شقين، 
المباشرة  الحوارات  أثناء  الحاصلة  الخالفات  المتصاص  حدة، 
أو عبر الفيديو، ليصوتوا على آليات الترشح للمجلس الرئاسي 
والحكومة عبر الهاتف أواًل، ثم سيجري تأكيد تصويتهم خطيًا 

من قبل البعثة.
وليامز، ومع الجمود الحاصل في المشهد السياسي، تحدثت 
على نحو واضح مع افتتاح جلسة الحوار السياسي الليبي األربعاء، 
في  وليس  البالد  أنحاء  جميع  -في  قواعد عسكرية  »عشر  عن 
أجنبية«،  قوات  كلي  أو  بعينها- تشغلها بشكل جزئي  منطقة 
القوات  من  ألفًا   20 حاليًا  تضم  الليبية  األراضي  أن  مضيفة 
الليبية«.  للسيادة  مروع  انتهاك  »وهذا  المرتزقة،  أو  األجنبية 
وتابعت أن وجود األجانب في ليبيا ليس »لمصلحتكم، بل هم 

في ليبيا لمصلحتهم«، قائلة باللغة العربية: »ديروا بالكم«.
بالوجود  أزمة خطيرة في ما يتعلق  وأكدت أن »هناك اآلن 

األجنبي في بلدكم«، مضيفة أن »الوقت ليس في صالحكم«.
انتهى  ملموسة،  عملية  نتائج  ودون  ــواٍز،  م مسار  وفي 
والدولة  النواب  مجلسي  أعضاء  بين  التنسيقي  االجتماع 
بالملكية  »التمسك  بتأكيد  الثالثاء،  طنجة  في   »13+13«
نص  التي  اآلليات  بموجب  والعمل  السياسية  للعملية  الليبية 
ذات  األمن  مجلس  وقــرارات  الليبي  السياسي  االتفاق  عليها 
الصلة، وضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة، واعتمادها كوسيلة 

مؤسسات  توحيد  تعيق  التي  القضايا  لمعالجة  وشفافة  فاعلة 
والتمسك  الخارجية،  التدخالت  ووقف  االنقسام  وإنهاء  الدولة 
في  وبذلوا  الليبيون،  إليها  يتطلع  التي  المدنية  الدولة  ببناء 

سبيلها تضحيات غالية«.
ويترجم هذا الوضع الذي يراوح مكانه مخاوف محللين من 
السلطة  تشكيل  وترتيبات  إطار  حول  الموحدة  »الرؤية  أن 
انعدام  الواقع في ظل  أرض  للتحقق على  قابلة  التنفيذية غير 
أن  على  عالوة  الحوار«،  في  المشاركة  القوى  كافة  بين  الثقة 
في  »تدور  المتحدة  األمم  رعاية  تحت  الجارية  التحركات  كافة 
في  الطامعة  البلدان  السيما  اإلقليمية،  القوى  مصالح  فلك 

ثروات ليبيا«.
وانعكس غياب أرضية الثقة، وعلى نحو واضح، في تصريحات 
أن  اعتبر  الذي  صالح  عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس 
ترعاه  الذي  الليبي  الحوار  إفشال  تحاول  الموازية«  »المسارات 
األممية  البعثة  منبهًا  ليبيا،  لدى  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
للدولة،  المجلس األعلى  المحاوالت. في حين قال عضو  بهذه 
أكثر  في  تجرى  التي  الحوار  مسارات  كل  إن  أبوسنينة،  محمد 
من  للخروج  ليبيا  استقرار  في  وتصب  متكاملة  ــة،  دول من 
األزمة، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مساء الثالثاء في طنجة 

المغربية.
تتعرقل  المفاوضات  إلى  حرشاوي،  جالل  الباحث،  وأشــار 
بسبب »تعطش مفرط إلى السلطة من الجانبين ومن ورائهما 
المسلحة  الجماعات  تعرقل  وقد  واإلماراتي.  التركي  الداعمين 
أو رعاتها الدوليون اتفاقًا ال يتوافق ومصالحها، في بلد شهد 

انخراطًا متزايدًا لقوى أجنبية وحيث ال تزال الهدنة هشة«.
الليبي  للشأن  متابعون  يستبعد  ال  أخـــرى،  جهة  مــن 
على  االقتصادي  الملف  حسم  لعدم  السلبية  االنعكاسات 
بين  استعر  خالف  بعد  خصوصًا  األممية،  الحوار  مسارات 
الماضي،  نوفمبر   19 في  المركزي  والمصرف  النفط  مؤسسة 
الجانبين  بين  االتهامات  وتبادل  البيانات  تضارب  خلفية  على 
حول اإليرادات النفطية ومآالت إنفاقها بشفافية وعدالة، وامتد 
الخالف ليصل إلى إعالن مؤسسة النفط أنها ستبقي إيراداتها 
النفطية في حساباتها بالمصرف الليبي الخارجي، ولن تحولها 

إلى حساب المصرف المركزي، الذي اتهم المؤسسة بمخالفة 
من  دوالر  مليار   3.2 توريدها  وعــدم  النافذة،  التشريعات 

اإليرادات النفطية إلى الخزانة العامة.
الثالثاء«  »اجتماع  محطة  في  توقفت  األزمة  هذه  أن  بيد 
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  إليه  دعا  الذي  الطارئ، 
رئيس  بين  االتهامات  وتبادل  البيانات  حرب  وقف  إلى  وقاد 
اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
االجتماع  الكبير، وخلص  الصديق  المركزي  المصرف  ومحافظ 
لجنة  وتشكيل  النفط،  إيرادات  تجميد  رفع  على  االتفاق  إلى 
والترحيب  والغربية،  الشرقية  المنطقتين  من  مشتركة  مالية 

بانعقاد مجلس إدارة المصرف المركزي قريبًا.
الخاص  العمل  لفريق  المشتركة  الرئاسة  أن  إلى  يشار 
المعنية  الدولية  المتابعة  للجنة  التابع  االقتصادية  بالشؤون 
في  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  »دعمها  عن  أعربت  بليبيا 
عائدات  تجميد  إلى  الليبي  الشعب  عموم  لدعوات  استجابتها 
النفط كإجراء استثنائي وموقت في ظل إدارة غير سياسية إلى 
اقتصادي  ترتيب  على  الليبية  األطراف  بين  التفاوض  يتم  أن 
أكثر ديمومة سواء على أساس أولي موقت أو في سياق ملتقى 
الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد«، وفق بيان نشرته 

البعثة األممية الثالثاء.
والغاز  النفط  صناعة«  »عمالقة  يسارع  نفسه،  الوقت  في 
األجانب في ليبيا الخطى، خصوصًا »توتال« و»إيني«، من أجل 
أن يكون لهم دور بارز في معادلة االستثمارات بقطاع الطاقة، 
الذهب  ثروات  منابع  على  للسيطرة  الجديدة  الخريطة  ورسم 
األسود، خصوصًا أن البالد تمتلك احتياطي كبيرًا غير مستغل، 
فيما تتطلع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف مشاريعها 

المتعثرة خالل الحصار الممتد ثمانية أشهر.
ووسط هذه التعقيدات التي تحاصر مسارات الحوار الليبي، 
تتزايد المخاوف من عدم التوصل إلى حل سياسي شامل وناجز، 
االنقسام  أمد  يمدد  جديد،  صخيرات  باتفاق  الخروج  ربما  أو 
بل  وإنسانية،  واقتصادية  أمنية  أزمات  يعاني  بلد  في  الليبي 
مليون   492 بنحو  تقدر  دولية–خسائر  تقديرات  وتكبد–وفق 

دوالر سنويًا من العمليات اإلرهابية وحدها.

طرابلس، غدامس، طنجة، القاهرة- الوسط

الوسط: عبد الرحمن أميني

 وليامز حذرت من وجود 20 ألفاً من القوات األجنبية أو املرتزقة.. و 10 قواعد عسكرية
محللون: الملف االقتصادي المعلق يبقى حجر عثرة في طريق حل األزمة الليبية

< معدات وقواعد عسكرية  على أرض ليبيا

< إحدى جلسات وفدي مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة )13 + 13( برعاية األمم المتحدة في مدينة طنجة المغربية.

< حقل الشرارة النفطي

وليامز لليبيني: الوقت ليس في صالحكم
العام لألمم  الخاصة لألمين  الممثلة  كشفت 
ليبيا  أن  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة،  المتحدة 
تضم حاليًا عشر قواعد عسكرية - في جميع 
بعينها-  منطقة  في  وليس  البالد  أنحاء 
مضيفة  أجنبية،  قوات  كلي  أو  جزئي  بشكل  تشغلها 
القوات  من  ألفًا   20 حاليًا  تضم  الليبية  األراضي  أن 
للسيادة  مروع  انتهاك  »وهذا  المرتزقة،  أو  األجنبية 

الليبية«.
االجتماع  في  لها  االفتتاحية  الكلمة  في  وليامز،  أضافت 
االفتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي 
هنا  موجودون  األجانب  هــؤالء  أن  تــرون  »قد  الليبي: 
انتهاك  وهذا  منازلكم.  يحتلون  اآلن  لكنهم  كضيوف، 
في  يتسببون  من  »هم  قائلة:  األسلحة«،  لحظر  صارخ 
إلى  بحاجة  ليست  وبالدكم  بالدكم،  إلى  السالح  تدفق 

مزيد من األسلحة«.
وتابعت أن وجود األجانب في ليبيا »ليس لمصلحتكم، 
العربية:  باللغة  قائلة  لمصلحتهم«،  ليبيا  في  هم  بل 
في  خطيرة  أزمة  اآلن  هناك  أن  وأكدت  بالكم«.  »ديروا 
ما يتعلق بالوجود األجنبي في بلدكم، مضيفة: »الوقت 

ليس في صالحكم«.
أزمة  تعيش  ليبيا  إن  وليامز،  قالت  أخرى،  جهة  من 
توحيد  هي  الحكم  أزمة  لمعالجة  طريقة  »وأفضل  حكم 
أن  وتابعت  المركزي«.  مصرفكم  وتوحيد  مؤسساتكم، 
الليبي،  القدرة الشرائية للدينار  هناك انخفاضًا حادًا في 
في  نقص  وثمة  بالكامل؛  السيولة  أزمــة  عــادت  فيما 
السيولة النقدية المتداولة. ورأت إن ليبيا تحتاج إلى مليار 
األساسية  المرافق  في  فوري الستثمارها  وبشكل  دوالر، 
لشبكة الكهرباء، من أجل تجنب االنهيار الكامل للشبكة 

الكهربائية.

االجتماع  في  وليامز  كلمة  نص  تنشر  »الــوســط« 
الحوار  لملتقى  الثانية  للجولة  الثالث  االفتراضي 

السياسي الليبي:

ليس  الوقت  أن  قبل،  قلت من  وكما  أذكر،  أن  »أريد 
التقاعس  أن  إلى حقيقة  أنبهكم  أن  وأود  في صالحكم. 

والعرقلة سوف يكلفانكم الكثير.
أود  التـــــي  المؤشــرات  بعض  وإليكـــــم 

إليها: تنبيهكم 
توجد اآلن 10 قواعد عسكرية في بالدكم، في جميع 
أنحاء بالدكم وليس في منطقة بعينها، وهذه القواعد 

تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية.
يوجد اآلن 20 ألفًا من القوات األجنبية أو المرتزقة في 
بالدكم، وهذا انتهاك مروع للسيادة الليبية. وقد ترون 
اآلن  لكنهم  هنا كضيوف،  األجانب موجودون  أن هؤالء 
يحتلون منازلكم. وهذا انتهاك صارخ لحظر األسلحة. وهم 
وبالدكم  بالدكم،  إلى  السالح  تدفق  في  يتسببون  من 
ليست بحاجة إلى مزيد األسلحة. وجودهم في ليبيا ليس 

لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم.
»ديروا بالكم«، هناك اآلن أزمة خطيرة في ما يتعلق 

بالوجود األجنبي في بلدكم.

االجتماعية  الظروف  تدهور  من  سابقًا  حذرتكم  لقد 
نتوقع في غضون  إننا  البالد، وحقيقة،  واالقتصادية في 
شهر واحد، بالضبط في يناير 2021، سيكون هناك 1.3 
مليون ليبي، من مواطنيكم، بحاجة إلى مساعدة إنسانية. 
الليبي.  للدينار  الشرائية  القدرة  انخفاض حاد في  هناك 
السيولة  في  نقص  ثمة  بالكامل؛  عادت  السيولة  وأزمة 

النقدية المتداولة.
هناك أزمة كهرباء رهيبة اآلن. ولست بحاجة لتذكيركم 
الماضي،  الصيف  في  الكهرباء  انقطاعات  فظاعة  بمدى 
وذلك بسبب الفساد الفظيع وسوء اإلدارة في جميع أنحاء 
بعينه. هذه  أحد  إلى  االتهام  بأصابع  أشير  أنا ال  البالد. 
أزمة يعانيها الغرب والشرق. لديكم أزمة فساد. لديكم 
أزمة سوء إدارة، واآلن هناك 13 محطة كهربائية عاملة 

فقط من أصل 27 محطة.
فــوري  وبشكل  أميركي  دوالر  مليار  ــى  إل نحتاج 
الكهرباء من  لشبكة  األساسية  المرافق  في  الستثمارها 
أجل تجنب االنهيار الكامل للشبكة الكهربائية في بلدكم. 
وذلك أمر في غاية الصعوبة اآلن بسبب االنقسامات في 
من  الطبقة  وهذه  الفساد،  وباء  وبسبب  المؤسسات، 

الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة.
ويرافق ذلك تفاقم أزمة جائحة »كورونا«. لديكم اآلن 
هذه  بأن  ونعتقد  ليبيا.  في  حالة  ألف   94 من  يقرب  ما 
التقديرات منخفضة وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إال 
أن هناك نقصًا رهيبًا في اختبارات الفيروس في البالد. 
تام من  إفالت  يتصرفون في ظل  أجانب  فاعلون  هناك 
فساد  في  تنخرط  محلية  فاعلة  جهات  وهناك  العقاب، 
شخصية،  منافع  لتحقيق  للمناصب  واستغالل  مستشٍر 
وهناك سوء إدارة في الدولة، فيما يتزايد انعدام المساءلة 
ومشاكل حقوق اإلنسان على أساس يومي، حيث تصلنا 
تقارير عن عمليات خطف واحتجاز تعسفي واغتياالت على 

أيدي التشكيالت المسلحة في جميع أنحاء البالد.
السياسية  السياحة  من  الكثير  هناك  أن  حين  وفي 
عامة  أن  إال  مختلفة،  وعــواصــم  دول  إلــى  المتجهة 
الليبيين يعانون في ظل غياب أية مؤشرات على تحسن 

أوضاعهم.
نفس  يشاطرني  منكم  الكثير  أن  وأخــال   - نعتقد 
االعتقاد- بأن أفضل سبيل للمضي قدمًا هو من خالل 
هذا الحوار السياسي، حيث يعد هذا الحوار ملتقى واسعًا 

وشاماًل التخاذ القرار، والناس يعولون عليكم.
حددنا  حيث  تونس،  في  طوياًل  شوطًا  قطعنا  لقد 
جميع  إخضاع  الــضــروري  ومــن  لالنتخابات،  مــوعــدًا 
إلى  االنتخابات  إجـــراء  عن  المسؤولة  المؤسسات 
المساءلة. ولكن هناك أزمة حكم أيضًا، وأفضل طريقة 
توحيد  مؤسساتكم،  توحيد  هي  الحكم  أزمة  لمعالجة 
مصرفكم المركزي الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس 

إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور.
أعلم أن هناك الكثير ممن يعتقدون بأن هذا الحوار 
األمر  حقيقة  في  لكنه  السلطة،  بتقاسم  فقط  يتعلق 
القادمة.  األجيال  أجل  من  المسؤولية  بمشاركة  يتعلق 
ورجائي منكم خالل مناقشات اليوم أن تمضوا قدمًا، ألن، 

أقولها وأكررها: الوقت ليس في صالحكم«.

»ورقة النفط« تضغط على مسارات »الحوارات املتوازية«
مباحثات  إلى  السياسي  الحوار  ملتقى  من  المفاوضات،  تغرق 
زحمة  في  النواب،  مجلس  توحيد  وجلسات  المغربية  طنجة 
رأس  على  المناصب  توزيع  آليات  لحسم  واللجان؛  المقترحات 
بفريق  دفعت  حساسة  مسائل  وهي  السيادية،  المؤسسات 
ورقة  بإخراج  ضغوطه  تصعيد  إلى  األممي  االقتصادي  الحوار 
تجميد إيرادات النفط على أمل دفع األطراف المتنازعة لتقديم 
الذين  األمميين  المسؤولين  شعور  وأمام  سياسية.  تنازالت 
يرعون المفاوضات في أكثر من خط مواٍز بخيبة األمل حيال تعثر 
التوصل إلى نتائج في االجتماعات الليبية المتالحقة حتى اآلن، 
للجنة  التابع  االقتصادية  بالشؤون  الخاص  العمل  فريق  سارع 
الدولية المعنية بليبيا، إلى إعالن ترتيب جديد يدعم التوجه نحو 
يتعلق  ما  الحوار، خصوصًا  على  الخالفات  لتأثير  منعًا  االستقرار 

بالمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.
الخبراء  لجنة  عــن  ممثلين  بمشاركة  االجتماع  ــط  ورب
والواليات  ــي  األوروب االتحاد  وسفراء  الليبيين  واالقتصاديين 
المتحدة ومصر بين فك تجميد العائدات، والتفاوض بين األطراف 
الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة، سواء على أساس أولي 
موقت أو في سياق »ملتقى الحوار السياسي« على المدى البعيد. 
في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مع  الموقتة  الحكومة  واصطفت 
دعمها لقرار تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف 
بهدف  المركزي  المصرف  إلى  تحويلها  ووقف  الخارجي،  الليبي 

التوافق على الشفافية في ما يتعلق بإدارة األموال.
هذه الخطوة تثير حفيظة حكومة الوفاق الوطني التي عبرت 
في  أملها  عن  سيالة  الطاهر  محمد  خارجيتها  وزير  لسان  على 
إمكانية استخدام عائدات استخراج النفط المستأنف في البالد، 
في األشهر المقبلة. وأوضح سيالة أن ما عقد األزمة »توقف إنتاج 
ولكن  جيد  خيار  هو  االنتخابات  »إجراء  أن  إلى  وأشار  النفط«. 
نجاحها يحتاج شروط، مثل أن تتوفر المقومات الالزمة والمراقبة 
منتدى  مرور  مع  النفط  ورقة  على  الصراع  وترافق  الدولية«. 
الحوار السياسي الليبي بإرهاصات اكتفى في جولته األخيرة عبر 
تقنية »زووم« بتقديم ثمانية مقترحات بشأن آلية اختيار سلطة 
تنفيذية جديدة مفسحة المجال أمام المشاركين حول مناقشة 

تلك المقترحات.
األعلى  والمجلس  النواب  أعلن مجلس  المغربية  وفي طنجة 
للدولة )13+13( في ختام جولة حوار الثالثاء تشكيل مجموعة 
المؤسسات  توحيد  لبحث  الحوار  فريقي  من  مصغرة  عمل 
تنفيذ  كيفية  مناقشة  ختامي  بيان  وذكر  أيام.  خالل  السيادية 
الماضية  الفترة  خالل  المجلسان  إليها  توصل  التي  التوافقات 
بشأن تطبيق المادة 15 من االتفاق السياسي، بما يمكن من 
األعلى  المجلس  عضو  وطمأن  السيادية.  المؤسسات  توحيد 
ختام  في  عقده  مؤتمر صحفي  أبو سنينة، خالل  للدولة محمد 
االجتماع التنسيقي، أن الحوارات التي تجري في المغرب، أو في 
وهو  واحد  هدف  إلى  تؤدي  متوازية  مسارات  هي  أخرى،  دول 
استقرار ليبيا للخروج من األزمة ، مؤكدًا أن هذه المسارات »ال 

تتقاطع ، ولكن مكملة إلى حد ما«.
محور  كانت  السيادية  المناصب  شغل  آليات  أن  إلى  ولفت 
المناقشات خالل هذا االجتماع ، موضحًا أنه تجرى مناقشة 12 
آلية ، وأن األفضل هي تلك التي تضمن اإلنصاف وتكافؤ الفرص 

وإدماج جميع مناطق ليبيا.
أولى  تحتضن  الجزائرية  الحدود  قرب  الليبي  الداخل  وفي 
جلسات مجلس النواب التشاورية فيما ينتظر عقد جلسات رسمية 
المقبل وسط صمت عقيلة  يومي األحد واإلثنين من األسبوع 
صالح الذي انتقد ما وصفه »المسارات المتوازية«، وهو ما يعني 
يبحث  الذي  المقبل،  االجتماع  أعمال  جدول  رفضه  آخر  بشكل 

تغيير رئاسة البرلمان.
وأمام فقدان الثقة المتبادل والتدخل الخارجي وهما عامالن 
الخاصة  الممثلة  تؤكد  الليبية،  األطراف  حوارات  على  يؤثران 
األمم  بعثة  ورئيسة  باإلنابة،  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن »الوضع ال يزال 
هشًا في ليبيا، على الرغم من التقدم الكبير المحرز في األشهر 
من  والتمكن  المشتركة،  العسكرية  المحادثات  خالل  األخيرة« 

وضع »خارطة طريق تقود البالد إلى االنتخابات«.
وليامز، خالل ندوة افتراضية في منتدى حوارات »المتوسط 
اإليطالي«، الثالثاء، قالت: »هناك الكثير من العمل الذي يتعين 
والجهات  الدولي  األمن  مجلس  على  ينبغي  لكن  به،  القيام 

الفاعلة، اإلقليمية والدولية، دعم إرادة الليبيين«.
ويعتقد متابعون للشأن الليبي أن »الهشاشة« التي تحدثت 
عنها ويليامز مرتبطة برغبة مشاركين بالمفاوضات في تأجيل 
التوافق على حسم مسائل السلطة التنفيذية الجديدة )المجلس 
الرئاسي وحكومة الوحدة( إلى غاية تاريخ موعد مغادرتها البعثة 
األممية وهو 18 ديسمبر الجاري في انتظار تعيين مبعوث جديد 
بهدف ضغط تلك األطراف نحو إعادة تشكيل لجان ملتقى الحوار 
السياسي لتكون أغلبيتها من ممثلي مجلس النواب والمجلس 

األعلى للدولة.
وفي هذا السياق قال سفير جنوب أفريقيا لدى األمم المتحدة، 
مبعوث  لتعيين  محرزًا  تقدمًا  هناك  إن  األربعاء  ماتغيال،  جيري 
جديد لألمين العام إلى ليبيا، وكذلك إرسال فريق لمراقبي وقف 
نيويورك،  في  الصحفيين  مع  له  حديث  في  داعيًا  النار،  إطالق 
لمناسبة تولي بالده الرئاسة الدورية لمجلس األمن في شهر 

ديسمبر، األمم المتحدة إلى كسر الجمود المستمر منذ أشهر، 
وتعيين البلغاري نيكوالي مالدينوف مبعوثًا جديدًا في ليبيا ليحل 

خلفًا لـ»غسان سالمة» المستقيل.
وأعرب السفير الجنوب أفريقي عن إحباطه من رفض مرشحين 
أفريقيين، لكنه أشار إلى أن المبعوث األممي الجديد إلى ليبيا 
سيكون له نائب أفريقي، وسيتشاور على نطاق واسع مع االتحاد 
األفريقي. كما ناقش ماتغيال احتمال نشر قوات أوروبية تابعة 
لألمم المتحدة لمراقبة الهدنة الهشة وتدفق األسلحة األجنبية 
إلى ليبيا، على الرغم من أن االقتراح قوبل بشكوك من بعض 

قادة الجيش في ليبيا، على حد قوله.
أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  تصريحات  وحملت 
معيتيق، جانبًا من الرد على الرغبة األوروبية في نشر قوات على 
األرض، حين قال: »إن السيادة الليبية تأتي أواًل«، مضيفًا: »يجب 
أن نكون واضحين جدًا في هذا الشأن. لسنا بحاجة إلى قوات 
أجنبية في ليبيا«. لكن معيتيق، الذي أعرب عن شكره لتركيا، 
المجاالت  التي تجمع بين بالده وأنقرة في  العالقات  أوضح أن 

األمنية والعسكرية وكذلك االقتصادية تسير بشكل جيد.
بدوره أكد وزير الخارجية اإليطالي لويغي دي مايو، أن هدف 
بالده في الصراع الدائر في ليبيا هو إعادة األطراف إلى السالم 
ليس  أنه  مؤكدًا  عليها،  االستعماري«  »النفوذ  ممارسة  وليس 
األصول  عن  دفاعه  إلى  مشيرًا  إيطاليا،  تتبعه  الذي  النهج  هو 

الجيواستراتيجية لبلده، التي ال تزال موجودة.
اتفق  الذي  النار  إطالق  وقف  يزال  ال  وقت  في  ذلك  يأتي 
عناصر  تنفيذ بعض  تم  اآلن، كما  عليه مؤخرًا متماسكًا حتى 
الهدنة، حيث ُاستؤنفت الرحالت الجوية بين مدينتي طرابلس 
منشآت  األجانب  المقاتلون  وغــادر  المتنافستين،  وبنغازي 
الصراع تحافظان على مواقعهما  أن قوات طرفي  بيد  النفط، 
رئيسيًا  ساحليًا  طريقًا  يفتحا  لم  حين  في  القتال،  جبهات  في 
المرتزقة األجانب  يربط سرت بمصراتة، كما أن مسألة طرد 
تعثرت، وفق ما نص عليه االتفاق األخير الذي تم التوصل إليه 

برعاية األمم المتحدة.
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أن  اعتبرت  ولكن  االنتباه.  مشتت  كنت  لقد 
خاصًا  شيئًا  أيضًا،  يعني،  البرازيل،  في  وجودي 
من  أكثر  يشكلون  الذين  األفارقة  للبرازيليين 
العنصرية  نفس  خبروا  وقد  البلد،  سكان  نصف 
كما  المتكرر،  اإلنكار  رغم  المترسخ،  والفقر 

حصل مع أهلهم السود في الوطن.
األحياء  أحد  إلى  والبنتان  وميشيل  أنا  ذهبت 
ريو،  لمدينة  الغربي  الحد  على  الزاحفة  الفقيرة 
شبابي،  مركز  إلى  سريعة  بزيارة  قمنا  حيث 
كرة  ولعبت  كابويرا،  رقصة  أداء  هناك  شاهدنا 

القدم مع عدد من أطفال المنطقة.
مئات  احتشد  فيه،  سنغادر  الذي  الوقت  مع 
حراساتي  أن  من  وبالرغم  المركز،  خارج  الناس 
أقنعتهم  الحي،  عبر  أتمشى  أن  فكرة  رفضوا 
وأحيي  البوابة  نحو  أخطو  أن  لي  يسمحوا  بأن 
لوحت  ضيق،  شارع  وسط  في  واقفًا  الحشد. 
األسود  من  ألوانها  تتدرج  وجوه  نحو  بيدي 
منهم  العديد  سكان،  النحاسي.  إلى  البني  إلى 
وفي  المباني  أسطح  على  احتشدوا  أطفال، 

الشرطة. شرفات صغيرة واندفعوا نحو حواجز 
فيلري  قالت  للداخل،  راجعًا  أتمشى  وأنا 
»أراهن  معنا:  تسافر  كانت  وقد  )مستشارته( 
بعض  حياة  غيرت  قد  باليد  التلويحة  تلك  أن 
ذلك  كان  إذا  ما  تعجبت  األبد«.  إلى  األطفال 
رحلتي  بداية  في  لنفسي  قلته  ما  ذلك  صحيحًا. 
للترشح  لميشيل  تبريري  من  جزء  السياسية. 
لرئيس  واالنتخاب  القيادة  أن  هو  للرئاسة 
األطفال  بها  سيرى  التي  الطريقة  سيغير  أسود 
أعرف  كنت  هذا  ومع  والعالم،  أنفسهم  من  كاًل 
العابر، ربما،  أنه مهما يكن من تأثير لحضوري 
على هؤالء األطفال في هذه األحياء الفقيرة في 
يحلم  أن  أو  استقامة  أكثر  البعض  جعلت  أنها 
تعويضًا  لهم  تكون  لن  فإنها  أكبر،  بشكل 
يوم،  كل  يواجهونه  الذي  الطاحن  الفقر  عن 
العكر،  الماء  الملوث،  الهواء  السيئة،  المدارس 
فهم  كثير  يخوضه  الذي  الشديد  واالضطراب 

الحياة. قيد  البقاء على  ليتسنى لهم  فقط 
حياة  على  تأثيري  فإن  نظري،  وجهة  وحسب 
يعتبر  اآلن  حتى  وعائالتهم  الفقراء  األطفال 
الوقت  استغرقني  لقد  بلدي.  في  حتى  زهيدًا 
في  الفقراء  ظروف  على  اإلبقاء  محاولة  في 
الوطن والخارج في أوضاع ال تذهب إلى األسوأ، 
موطئ  يلغي  لن  عالميًا  أن تضخمًا  من  بالتأكد 
بمحاولة  العمل،  سوق  في  لهم  أصاًل  زلق  قدم 
يقود  أن  يمكن  الذي  المناخ  في  التغير  إيقاف 
إلى فيضان مميت أو عاصفة قاتلة، أو في حالة 
الناس  قنص  مجنون من  رجل  منع جيش  ليبيا، 

الشوارع. في 
طالما  اعتقدت،  كما  يسيرًا  شيئًا  ليس  هذا 
لم أبدأ الضحك على نفسي باالعتقاد بأنه كان 

قريبًا من أن يكون كافيًا.
رجوعًا  القصيرة   »1 »مارين  رحلة  متن  على 
السلسلة  أثر  الهليكوبتر  تتبعت  الفندق،  إلى 
الشاطئ،  تحاذي  التي  الغابات  لجبال  العظيمة 
ذا  )كرست  الرمزي  ريو  تمثال  للرؤية  فيبرز 
قمة  فوق  منتصبًا  قدمًا،   98 بارتفاع  ريديمر( 

بـ»كوركوفادو«. تعرف  مخروطية 
المساء.  ذلك  الموقع  لزيارة  خططنا  قد  كنا 
معلم  إلى  أشرت  وماليا،  ساشا  على  انحنيت 
ويديها  بعباءة  تلتحف  شخصية  بعيد، 
سماء  خلفية  في  أبيض  ولونها  مبسوطتان، 

الليلة«. زرقاء. »انظرا، إلى هناك سنذهب 
جهازيهما  إلى  تستمعان  البنتان  كانت 
اآليباد في الوقت الذي يقلبان بعضًا من مجالت 
لمشاهير  صقيلة  صور  تالحق  أعينهما  ميشيل. 
بوجوه ندية لم أتمكن من التعرف عليهم. بعد 
خلعت  انتباهما،  أللفت  بيدي  لهما  لوحت  أن 
في  رأسيهما  وإدارتا  األذن،  سماعات  البنتان 
توقفتا  كالم،  دون  تومئان  النافذة  نحو  اتساق 
السماعات  أعادتا  ثم  لحظة وكأنهما تسايراني، 

أذنيهما. إلى 
مع  تغفو  كانت  أنها  يبدو  التي  ميشيل 
تأتِ  لم  اآليباد  جهازها  من  صادرة  موسيقى 

. بتعليق
في  العشاء  إلى  نجلس  ونحن  وقت الحق  في 
ضبابًا  أن  إعالمنا  تم  الخارجي،  الفندق  مطعم 
ثقياًل سيهبط على كوركوفادو، وأنه ربما علينا 
أن نلغي الرحلة إلى كرست ذا ريديمر. لم تبدُ 
تسأالن  رأيتهما  أمل،  خيبة  وساشيا  ماليا  على 
باألسى  فشعرت  الحلويات،  قائمة  عن  النادل 

حماستهما. لقلة 
بسبب أن كثيرًا من وقتي قضيته في متابعة 
مما  أقل  األسرة  أرى  كنت  ليبيا،  في  التطورات 
البيت، وتضاعف عندي إحساس  أراهم في  كنت 
وهو متكرر في اآلونة األخيرة، أن بنتاي تكبران 
تكون  أن  طور  في  )ماليا(  توقعت.  مما  بأسرع 
األسنان  بمقوم  تومض  أسنانها  مراهقة، 
تمدد  حصان.  ديل  هيئة  على  مسرح  وشعرها 
فصار  تمديد،  قالب  على  كان  لو  كما  جسمها 
وطوياًل  ممشوقً  أخرى،  أو  بطريقة  ليلة،  في 
التاسعة، فمازالت تبدو  أما ساشا، بعمر  كأمها. 
خديها،  وغمازتي  الحلوة  بابتسامتها  كطفلة 
تسمح  أن  في  راغبة  غير  أنها  الحظت  أني  غير 
صبورة  غير  تبدو  األيام.  هذه  بدغدغتها  لي 
في  يدها  مسك  أحاول  عندما  باإلحراج  وتشعر 

رزينتان،  هما  كم  أتعجب  مازلت  عام.  مكان 
وكيف استطاعتا أن تتأقلما مع ظروف استثنائية 
بين  بانسيابية  وتحركتا  فيها  ترعرعتا  وغريبة، 

حضور مع البابا ورحلة إلى مول تجاري.
خاصة  معاملة  أي  من  حساستان  هما  غالبًا 
مثل  تكونا  أن  أرادتا  مبرر.  غير  اهتمام  أو 
أيام  في  )عندما  المدرسة  عيال  من  غيرهما 
التقاط  الفصل  زمالء  أحد  حاول  الرابع،  الفصل 
آلة  انتزاع  عاتقها  على  فأخذت  لساشا،  صورة 
مرة  يعيدها  أال  إياه  محذرة  منه،  التصوير 
نحو  على  تفضل،  كلتاهما  الواقع  في  أخرى( 
جزئيًا  األصدقاء.  بيوت  في  وقتها  قضاء  أكبر، 
فيما  صرامة  أقل  تبدو  البيوت  تلك  أن  بسبب 
مشاهدة  فترة  أو  الخفيفة  بالوجبات  يتعلق 
أسهل  إنه  رئيسي،  بشكل  ولكن  التلفزيون، 
بأن  يتظاهرا  أن  البيوت  تلك  في  عليهما 
مسوؤل  كان  وإن  حتى  طبيعية  حياتهما 
كل  الشارع.  في  سيارته  يركن  األمنية  الحماية 
لم  حياتهما  أن  حقيقة  باستثناء  عادي  أمر  هذا 
فيها  تكونان  أوقات  من  عادية  أقل  أبدًا  تكن 
ربما  أنني  مخاوفي  جماح  كبح  أستطع  لم  معي. 
أن  قبل  معهما  قضيته  ثمين  وقت  أية  سأفقد 

العش. تطيرا من 
إلى  متجهة  مارفن  قالت  جيدة«  »أمورنا 
تكوم  عندها  الضباب«.  ارتفع  »لقد  طاولتنا. 
)الوحش،  للبيست  الخلفي  الكرسي  في  أربعتنا 
واسع  طريق  عبر  وقادتنا  الرئاسية(  السيارة 
توقفت  أن  إلى  الظالم  في  باألشجار  محفوف 
مشع  ضخم  شكل  أمام  فجأة  الحراسة  مجموعة 
أخدنا  بينما  الخفيف.  الضباب  خالل  إلينا  يومئ 
الدرجات،  من  سلسلة  عبر  أعلى  إلى  نتمشى 
بالمنظر.  لنحيط  الخلف  إلى  رقابنا  امتدت 
ماليا  يد  وتنزلق  يدي  تمسك  بساشا  شعرت 

خصري. لتطوق 
من  شيء  أو  نصلي،  أن  المفترض  من  »هل 
عن  تجمعنا  أجبتها.  ال«  »ولمَ  القبيل؟«  هذا 
أنه  علمي  مع  صمت،  في  محنية  رؤوسنا  قرب، 
على األقل واحدة من صلواتي تمت استجابتها. 
وفيما إذا كان حجنا القصير إلى أعلى الجبل في 
تلك الليلة قد ساعد في إنجاز باقي صلواتي، ال 
أن  أعرفه  ما  مؤكد.  بشكل  ذلك  قول  أستطيع 
سارت  الليبية  الحملة  في  األولى  القليلة  األيام 

على ما يرام قدر اإلمكان.
دفاعات القذافي الجوية تم اقتالعها بسرعة. 
وُعد  كما  بدورها  قامت  األوروبية  الطائرات 
)ساركوزي كان حريصًا على أن تكون الطائرات 
الفرنسية أول من يعبر األجواء الليبية(، ونفذت 
قوات  على  الجوية  الضربات  من  سلسلة 
أيام  خالل  بنغازي.  صوب  المتقدمة  القذافي 
الطيران  حظر  ومنطقة  القذافي،  قوات  تراجعت 
الشرقي  الجزء  عبر معظم  بفعالية  تأسيسها  تم 

البالد. من 
ومع هذا، ومع استمرار رحلتنا األميريكالتينية، 
بقيت على أحر من الجمر. كل صباح أتشاور مع 

آمن،  فيديو  اتصال  عبر  الوطني  األمن  فريق 
هام،  كارتر  الجنرال  من  تحديثات  على  وأحصل 
من  وكذلك  العملية،  على  يشرف  الذي  القائد 
مراجعة  قبل  للبنتاغون  العسكرية  القيادة 
من  أبعد  امقبلة.  بالخطوات  مفصلة  قائمة 
تحقيق  كيفية  عن  واضح  فهم  على  المحافظة 
في  راغبًا  كنت  جيد،  بشكل  العسكرية  أهدافنا 
به  تعهدوا  بما  يلتزمون  حلفاءنا  أن  من  التأكد 
المتحدة  الواليات  دور  يتوه  وأال  الصفقة  في 
وضعتها.  التي  الضيقة  المحددات  عن  بعيدًا 
كنت على إدراك بأن دعم الرأي العام األميركي 
لما كنا نفعله كان ضئياًل إلى حد بعيد. وأن أي 

انتكاسة يمكن أن تكون مدمرة.
ليلة  أول  في  واحد.  سيئ  تخوف  عندنا  كان 

وميشيل  أنا  حضرت  بتشيلي،  سانتياغو  في  لنا 
بنيرا  سبستيان  استضافه  رسميًّا  عشاء  حفل 
الذي  الوسط،  يمين  من  االجتماعي  الملياردير 
جالسًا  كنت  الماضية.  السنة  رئيسًا  انتخابه  تم 
بنيرا  حديث  إلى  استمع  الطاولة  مقدمة  على 
عن نمو سوق الخمر التشيلي في الصين عندما 
توم  التفتت ألجد  كتفي،  على  بتربيتة  أحسست 
أعلى  توتر  عالمات  مالمحه  على  تبدو  دونلن 

المعتاد. من 
»ماذا حصل؟« سألته.

تقرير عن  أذني: »وصلنا  في  ليهمس  انحنى 
ليبيا«. فوق  مقاتلة  أميركية  تحطم طائرة 

هل تم إسقاطها؟
أجابني. فني«  »عطل 

قبل  خارجها  قفزا  الخدمة  رجال  من  اثنان 
وهو  الكابتن،  أحدهما،  بالتقاط  قمنا  التحطم. 
أما ضابط األسلحة فمازال مفقودًا. عندنا  بخير 
وأنا  التحطم  موقع  من  قريبة  وإنقاد  بحث  فرق 
تكون  وحالما  بالبنتاغون.  مباشر  اتصال  على 

هناك أخبار سأدعك تعرف.
بنظرة  بنيرا  فحصني  توم،  ابتعد  حالما 

متساءلة.
»هل كل شيء على ما يرام؟«.

عقلي  ذهب  أجبت.  ذلك«.  على  آسف  »نعم، 
مذاهب شتى، أغلبها سيئ. في التسعين دقيقة 

عندما  مرات  وأومأت  ابتسمت  تقريبًا،  القادمة 
أخبرنا بنيرا وزوجته كاشيال مورل مونتيس عن 
موسم  وأفضل  مرة  أول  التقيا  وكيف  أطفالهما 
فولك- فرقة  أدت  ما  وقت  في  باتقونيا.  لزيارة 

النسخة  يشبه  ما  جيفاس(  )لوس  تدعى  روك 
هير. الغنية  اإلسبانية 

أخرى  تربيتة  أنتظر  كنت  الوقت  طوال 
كان  فيه  التفكير  استطعت  ما  كل  كتفي.  على 
وربما  الحرب  إلى  أرسلته  الذي  الشاب  الضابط 
هو اآلن جريح أو أسير أو في حال أسوأ. شعرت 

أنني أنفجر. كما لو 
سيارة  في  وأنا  ميشيل  نركب،  أن  قبل  ليس 
وهو  توم  أخيرًا  رأيت  عندما  )الرئاسية(  الوحش 

قلياًل. يتجه نحونا. كان يلهث 
ليبيين  أن  »يبدو  لي.  قال  وجدناه«  »لقد 
عليه وهو سيكون بخير«. وددت  أصدقاء عثروا 
ذلك  عن  بداًل  لكن  توم  تقبيل  اللحظة  تلك 

أخذت قبلة من ميشيل.
عندما يسألني شخص عن ماذا يعني أن تكون 
رئيسًا للواليات المتحدة، فإن غالبًا ما يخطر في 
الذي تقضيه عاجزًا  الزمن  النمط في  بالي ذلك 
حافتي  تتأمل  تشيلي،  في  رسمي  عشاء  في 
محتملة،  كارثة  أو  محقق  نجاح  فإما  السكين، 
في  جندي،  مظلة  انحراف  الحالة،  هذه  في  وهى 

صحراء بعيدة، في منتصف الليل.

اتخذته،  قرار  كل  إن  البساطة،  بهذه  ليس 
عالية.  مخاطرة  يتضمن  رهانًا  بالضرورة  كان 
التي  البوكر،  لعبة  في  يجري  ما  يشبه  ال  األمر 
من  قلياًل  يخسر  أن  ويمكنه  الالعب  يتوقع  فيها 
فائزة،  ليلة  إلى  ولو في طريقه  الكبيرة  األوراق 
حياة  يكلف  أن  يمكن  واحد  صغير  خطأ  هنا 
ويكتسح ويبقى في كل من الصحافة السياسية 
التي  الواسعة  األهداف  تكن  مهما  قلبي،  وفي 

إنجازها. نجحت في 
حدثًا  يكون  أن  إلى  انتهى  الطائرة  تحطم 
واشنطن،  إلى  رجوعي  وقت  وفي  نسبيًا.  عابرًا 
للحملة  الجوية  للقوة  الكاسح  التفوق  كان 
أماكن  للقذافي  للموالين  ترك  قد  الدولية 
بمن  المعارضة  ميليشيات  أما  لالختباء.  قليلة 
العليا  الرتب  ذوي  المنشقين  من  عدد  فيهم 
غربًا.  التقدم  في  بدؤوا  فقد  الليبي  الجيش  في 
قيادة  الناتو  تولى  العملية،  في  يومًا   12 وبعد 
مسؤولية  األوروبية  الدول  وتحملت  المهمة 
وجهت  الذي  الوقت  في  القذافي.  قوات  صد 
الجيش  كان  مارس،   28 في  لألمة  خطابًا  فيه 
بشكل  الداعم،  الدور  إلى  تحول  قد  األميركي 
اللوجستية  األمور  في  للمساعدة  رئيسي 
على  والتعرف  بالوقود  الطائرات  تزويد  وإعادة 

األهداف.
و نظرًا ألن عددًا من الجمهوريين كانوا من 
توقعنا  فقد  للتدخل،  الصريحين  المناصرين 
الدقيقة  الخاطفة  لعمليتنا  مضض  على  ثناًء 
كنت  فبينما  مضحك،  أمر  حدث  لكن  ليبيا.  في 
الجمهوريين  نفس  من  بعض  قرر  مسافرًا، 
اآلن  أنهم  ليبيا،  في  أتدخل  أن  طالبوا  الذين 
جدًا  واسعة  أنها  بحجة  المهمة  انتقدوا  ضده. 
أنني  من  اشتكوا  جدًا.  متأخرة  جاءت  وأنها 
كافٍ  بشكل  الكونغرس  قادة  مع  أتشاور  لم 
كبار  قادة  التقيت  أنني  حقيقة  من  بالرغم 
ثم  الحملة.  انطالق  عشية  الكونغرس  في 
لقراري،  القانوني  األساس  في  شككوا  أنهم 
على  الحصول  علي  ينبغي  كان  أنه  مقترحين 
سلطات  قانون  تحت  الكونغرس  تفويض 
سلطة  عن  راسخ  شرعي  سؤال  وهو  الحرب، 
أعطى  حزب  عن  صادرًا  يكن  لم  لو  الرئيس 
مطلقًا  تفويضًا  سابقة  إدارات  متكرر  وبشكل 
فيما  خاصة  الخارجية  السياسة  جبهة  في 
الجمهوريين  أن  يبدو  الحرب.  بشن  يتعلق 
بفعالية،  التناقض.  هذا  من  يخجلون  ال 
الحرب  مواضيع  أن  إلى  أخلص  جعلوني  هم 
من  جزء  اآلن  هى  والموت،  الحياة  والسالم، 

تتوقف. لعبة حزبية بغيضة ال 
األلعاب،  هذه  يمارس  من  وحدهم  ليس 
األمم  قرار  عالنية  انتقد  بوتين  فالديمير 
لسماحه  ميدفيديف  وبالترابط  المتحدة 
ليبيا.  في  العسكري  للتدخل  عريض  بتفويض 
لم يكن متصورًا أن بوتين يجيز قرار ميدفيديف 
أنه  أو  قرارنا  نقض  عن  بداًل  روسيا  بامتناع 
ميدفيديف  أشار  وكما  مداه.  وقتها  يفهم  لم 
طائرات  فإن  بوتين،  تعليقات  على  ردًا  بنفسه 
قصف  في  مستمرة  كانت  المقاتلة  التحالف 
الرجل  يظهر  لم  حين  فقط  القذافي  قوات 
لالنسحاب  يدعوها  أنه  عالمة  أي  القوي  الليبي 

يرعاهم. الذين  المرتزقة  المقاتلين  يوقف  أو 
الموضوع.  خارج  ذلك  كان  بوضوح،  ولكن 
قرر  بوتين  فإن  لميدفيديف،  العلني  فبانتقاده 
بصورة  يظهر  المقيد  خليفته  جعل  على  عزمه 
بوتين  أن  أفترض  جعلتني  إشارة  وهى  سيئة، 
يخطط بشكل رسمي ليحكم روسيا من جديد.

انتهى مارس دون ضحية أميركية واحدة في 
ليبيا وبتكلفة أقصاها 550 مليون دوالر، ليست 
العمليات  على  واحد  يوم  تكلفة  بكثير من  أكثر 
أنجزنا  وأفغانستان.  العراق  في  العسكرية 
المجاورة  والمدن  بنغازي  إنقاد  في  مهمتنا 
ووفقًا  األرواح.  من  اآلالف  عشرات  وربما 
لسمانثا، فإنها أسرع تدخل عسكري دولي لمنع 

أعمال وحشية على نطاق واسع في التاريخ.
ماذا سيكون عليه الحال فيما يتعلق بحكومة 

؟ ليبيا
يأمر  القذافي  كان  وحيث  واضح،  غير  بقى 
الناتو،  قصف  عمليات  مع  حتى  الهجمات  بمزيد 
من  هش  تحالف  يغذيها  المعارضة  إن  وحيث 
من  قلقنا  وفريقي  فإني  التمرد،  ميليشيات 
وبحسب  مطولة.  أهلية  حرب  وقوع  احتمال 
بنغازي  إلى  هيالري  أرسلته  أميركي  دبلوماسي 
الحاكم  المجلس  مع  اتصال  كحلقة  ليعمل 
الناشئ، فإن المعارضة كانوا على األقل يقولون 
الحرة  االنتخابات  على  كالتركيز  حسنة،  أشياء 
لكن  القانون.  وحكم  اإلنسان  وحقوق  والعادلة 
مؤسسات  أو  ديمقراطية  تقاليد  أية  غياب  في 
موجودة،  غير  القذافي  شرطة  قوات  وحيث 
التمرد  ومناطق  بنغازي  في  األمنية  الحالة  فإن 
األميركي  )الغرب  سمات  تحمل  كانت  األخرى 
هو  »من   .wild west الجامح(  البري  القديم 
بعد  سألت  بنغازي«  إلى  أرسلنا  الذي  الشخص 
اسمه  »شخص  اإلفادات.  هذه  عن  سماعي 
قائمًا  كان  دينس«  أخبرني  ستيفنز«  كرس 
في  المتحدة  الواليات  سفارة  في  باألعمال 
طرابلس وشغل قبل ذلك عددًا من المواقع في 
وفريقه  هو  تسلل  يبدو  فيما  األوسط.  الشرق 
يونانية،  شحن  سفينة  عبر  بنغازي  إلى  الصغير 
»إنسان  ممتازًا«.  يكون  أن  المفترض  من 

قلت. شجاع« 

»أردنا منع جيش رجل مجنون من قنص الناس في الشوارع«
ليبيا في أرض أوباما الموعودة )2-2(:

● مقاتلة أميركية

● موالون للقذافي خالل معارك 2011

األيام القليلة األولى في الحملة 
سارت على ما يرام.. وساركوزي 

كان حريصا على أن تكون 
الطائرات الفرنسية أول من يعبر 

األجواء الليبية

أنجزنا مهمتنا في إنقاذ بنغازي والمدن المجاورة وربما عشرات اآلالف من األرواح.. وكنت أدرك أن دعم الرأي العام األميركي لنا ضئيل ما يعني أن أي انتكاسة يمكن أن تكون مدمرة
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. يسرد أوباما ما جرى بالقول إن 

القذافي حكم ليبيا لمدة اثنتين وأربعين 
سنة، بوحشية فاضت إلى الجنون 

بمعايير حتى أقرانه الديكتاتوريين.
في الحلقة السابقة من عرض ما ورد 

المذكرات،  تلك  ليبيا في  بخصوص 
توقفنا عند إصدار أوباما أول أمر رئاسي 

وفيما  الخارجي..  العسكري  بالتدخل 
يلي نتابع التفاصيل بحسب ما ورد في 

الكتاب.

تم اقتالع دفاعات القذافي 
بسرعة وتنفيذ سلسلة من 
الضربات الجوية ثم فرض 

منطقة حظر الطيران بفعالية

كل قرار اتخذته كان بالضرورة رهانا 
يتضمن مخاطرة عالية.. والتفوق الكاسح 

للقوة الجوية للحملة الدولية ترك 
للموالين للقذافي أماكن قليلة لالختباء

● أوباما: شعرت كأنني أنفجر بعد معرفتي بتحطم مقاتلة أميركية في ليبيا● القذافي في لقاء سابق مع ساركوزي
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يتوقع وصولها أوائل العام اجلديد

ليبيا تحجز 2.7 مليون جرعة من لقاحات »كوفيد- 19«
دخلت ليبيا على خط الدول الساعية للحصول على 
ساعية  »كوفيد–19«،  وباء  ضد  الفعالة  اللقاحات 
فيما  أولى،  السكان كمرحلة  20 % من  إلى تطعيم 
قدم مسؤولون يتبعون السلطات الصحية تطمينات 
بخصوص اللقاح المقرر أن يكون من عدة مختبرات 
عالمية. وبدأت اللجنة العلمية االستشارية لمكافحة 
جائحة »كورونا« التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة 
بمشاركة  لها  اجتماع  أول  لعقد  الترتيبات  الوفاق 
وزارتي الداخلية والحكم المحلي، الخميس، لضمان 
األمم  برعاية  الليبية  المدن  كل  إلى  اللقاح  وصول 
المتحدة، مع التحضير للثالجات المتخصصة لحفظ 
حجزت  ليبيا  أن  إلى  العلمية  اللجنة  وأشارت  اللقاح. 
بمعدل  لقاح  جرعة  و2000  ألفا  و724  مليونين 
المعرضة  الفئات  خصوصا  شخص،  لكل  جرعتين 
تجاوزت  ومــن  الصحيين،  العاملين  مثل  للخطر 
ــراض  األم يعانون  ومــن  عاما،  ستين  أعمارهم 

المزمنة، والنساء الحوامل.

الخوف من التطعيم
اللقاح  وصول  المقرر  من  أنه  عن  اإلعالن  وبمجرد 

بدأت  العالم،  إلى عدة دول في   2021 العام  مطلع 
سيقبلون  هل  الناس  مستوى  على  تتردد  األسئلة 
من  البعض  توجس  سياق  في  عليه  الحصول  على 
بسبب  لها  ورفضهم  ذاتها،  حد  في  التطعيم  فكرة 
سباق دولي محموم على صنعه دون التأكد بصورة 

كاملة من حمله أي مخاطر على الجسم.
بالمرافق  العدوى  مكافحة  قسم  رئيس  وأوضح 
األمراض، طارق  الوطني لمكافحة  بالمركز  الصحية 
جبريل في تصريحات لـ»الوسط«، أن »األمر المتبع 
مراحل  من  مرحلة  كل  مــدة  اختصار  هو  عالميا 
التجارب نظرا للحاجة الملحة إلى اللقاح وهي إجماال 
مثل  في  طبيعي  »األمر  أن  وأضاف  مراحل«.  أربع 
هذه الحاالت، إذ إن جميع الدول بما فيها بريطانيا 
والواليات المتحدة سيتم توزيع اللقاحات في نفس 
المرحلة التي سيتم توزيعها على باقي الدول«. وقال 
جبريل إن برنامج منظمة الصحة العالمية يهدف إلى 
حصول الدول المشاركة على اللقاح وعدم حصره في 
الدول المصنعة والغنية وليس لتجربة اللقاح، مؤكدا 
أن »التجارب السريرية تبدأ من المرحلة األولى وقد 
وعن  المصنعة«.  الدول  في  مواطنين  على  بدأت 
ذلك،  احتمالية  إلى  أشار  اللقاح،  استعمال  مخاطر 
لكنه أكد أن »الفائدة تغطي على المخاطر مثل أي 

دواء نستعمله«.

التحديات  تجاوز  على  بالقدرة  يتعلق  وفيما 
إلى  اللقاحات  بعض  حاجة  غــرار  على  اللوجستية 
بأن  نبه  الصفر،  80 تحت  تبريد  التخزين في درجة 
لدول  ومناسب  جيد  البريطاني  »أكسفورد«  لقاح 
التبريد  حلقة  مع   90% النجاح  ونسبة  المنطقة 
في  دخلت  ليبيا  أن  جبريل  ــاف  وأض المتوافرة. 
التحالف العالمي »كوفاكس« برعاية منظمة الصحة 
العالمية، وهو البرنامج الهادف إلى ضمان كل الدول 
المشمولة في البرنامج الحصول على اللقاح، وقد تم 
واختيار  بالبرنامج  الخاصة  المالية  المستحقات  دفع 

نوع اللقاح والعدد وفي انتظار مواعيد التسليم.

اللقاحات تصل أوائل 2021
االستشارية  العلمية  اللجنة  رئيس  توقع  بدوره، 
البكوش،  الطاهر  خليفة  »كورونا«  جائحة  لمكافحة 
»كورونا«  للقاح  جرعة  مليوني  من  يقرب  ما  وصول 
المتعاقد عليه من تجمع »كوفاكس«، خالل األشهر 
األولى من العام المقبل. وأضاف البكوش، في مقابلة 
تلفزيونية، أن »كوفاكس« عبارة عن شركات أوروبية 
غربية يضم أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، ومن 
الممكن أن يكون نصيب ليبيا في الشركة العالمية 
لتصنيع األدوية »فايزر« أو الشركات األخرى، متابعا: 
معروفة  شركات  لكنها  بينها،  االختيار  نستطيع  »ال 
أمان  اللقاحات«. وحول  النوع من  عالميا إلنتاج هذا 
وفاعلية اللقاح المرتقب، أوضح أنه قبل الوصول إلى 
ليبيا، سيكون قد جرب في أميركا وبريطانيا وألمانيا، 
وبالتالي سيكون آمنا، متابعا أنه سيتم تجريبه على 
السن  كبار  مثل  بالفيروس  لإلصابة  عرضة  األكثر 
األمــراض  وأصحاب  المستشفيات،  في  والعاملين 

المزمنة والحوامل وغيرها.

شراء االحتياجات الليبية مباشرة
من جانبه، أكد المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
المنظري،  أحمد  المتوسط،  شرق  إلقليم  العالمية 
احتياجاتها  على  ليبيا  فيها  بما  دولة   11 حصول 

بالشراء المباشر، فيما ستكون 11 دولة أخرى مؤهلة 
من  على حصة  الحصول  أجل  من  المساعدة  لتلقي 
اللقاح. وأوضح في تصريحات له لقناة »سكاي نيوز 
على  ستحصل  التي  الدول  أن  التلفزيونية  عربية« 
ليبيا  هي:  المباشر،  بالشراء  اللقاح  من  احتياجاتها 
واإلمارات والسعودية وإيران والعراق ولبنان واألردن 
والبحرين وعمان وقطر والكويت. وأورد أن عدد تلك 
اللقاحات بلغ أكثر من 210، منها 48 لقاحا وصل إلى 
وصلت  لقاحات  وعشرة  السريرية،  التجارب  مرحلة 
الخاصة  الثالثة  المرحلة  من  األخيرة  األطــوار  إلى 
من   %  10 إن  علميا  و»يقال  البشر،  على  بالتجارب 
اللقاحات المرشحة تكون ناجحة ويمكن تطويرها«.

استنادا  لقاح  من  أكثر  لدينا  »سيكون  وواصل: 
الذي يمكن  اآلن،  أمامنا  المتاح  القوي  اإلنتاج  لخط 
آمنة وفعالة، والمقصود  إلى عدة لقاحات  أن يؤدي 
بها  تقدمت  التي  المرشحة  اللقاحات  عــدد  هو 
للتجارب  إلخضاعها  والبلدان  والهيئات  الشركات 

التي تثبت فاعليتها وسالمتها«.

ال لالحتكار
الدخل  ذات  الــدول  الصحة  منظمة  توصي  وفيما 
الكميات  احتكار  بعدم  للقاحات،  والمنتجة  المرتفع، 
المنتجة في البداية، واالكتفاء بنسبة 20 % لكل بلد، 

حذر المنظري من تواصل تفشي الوباء في حال لم 
حصتها  على  الحصول  من  الفقيرة  الدول  تتمكن 
التي  التحديات  وبخصوص  اللقاح.  من  الضرورية 
مستوى  على  األميركية  »فايزر«  شركة  لقاح  تواجه 
التوزيع، قال المسؤول بالمنظمة الدولية إن »لقاح 
شركات  أعلنت  التي  األخرى  واللقاحات  فايزر  شركة 
الكثير من األمل في  التجارب عليها، تعطينا  انتهاء 

اقتراب الوصول للقاح«.
أعلن مطوروه  كما  فايزر  لقاح  كان  »إذا  وأضاف: 
تحت  درجة   80 من  بحرارة  تبريد  سلسلة  يتطلب 
من  كثير  في  لألسف  متوافرة  غير  وهي  الصفر، 
التحدي،  هذا  لمواجهة  تبذل  جهود  فهناك  البالد، 
يمثل  ال  أخــرى  لقاحات  هناك  نفسه  الوقت  وفي 

حفظها ونقلها تحديا كبيرا لمختلف الدول«.
الصحة  منظمة  أن  إلى  الدولي  المسؤول  ونبه 
الوثائق  كل  على  رسميا  الحصول  تنتظر  العالمية 
تلك  على  أجريت  التي  التجارب  نتائج  تؤكد  التي 
اللقاحات والتي تثبت فعاليتها، وسالمتها، ومرورها 
الحالة  هذه  »وفي  عليها،  المتعارف  المراحل  بكل 

فقط يمكن للمنظمة اعتماد هذا اللقاح أو ذاك«.
مجتمع  في  أخرى  تساؤالت  برزت  المقابل  وفي 
الخبراء حول إن كانت التطعيمات تكسب األشخاص 

المناعة الدائمة ضد الفيروس أم ال.

●  الليبيون يترقبون وصول لقاحات فيروس »كورونا المستجد«

رئيس اللجنة العلمية لمواجهة 
الوباء: قبل وصول اللقاح إلى 
ليبيا سيكون مجربا في أميركا 

وبريطانيا وألمانيا

الوسط- عبدالرحمن أميني

.. والترتيبات املالية لإلمدادات الطبية على مائدة »صحة الوفاق«
»كورونا  بفيروس  اإلصابات  إجمالي  ارتفاع  وسط 
المستجد« في ليبيا إلى 84 ألفا و87 حالة، منها 1200 
منذ  الجاري،  األسبوع  من  الثالثاء  حتى  وفاة،  حالة 
تزال  ال  الماضي،  مارس  البالد  في  الوباء  انتشار  بدء 
مساعيها  تواصل  الحكومية  والمؤسسات  البلديات 
التوعية، وتعزيز  آثار الجائحة، ونشر  الرامية إلى تقليل 
تخفيف  أمل  على  البالد،  في  الصحي  القطاع  قدرات 

الوباء. تداعيات 
أعلنت  للوباء،  للتصدي  المدن  مساعي  وضمن 
لها  التابع  والتقصي  الرصد  فريق  أن  نسمة  بلدية 
بإصابتها  المشتبه  الحاالت  من  العينات  سحب  بدأ 
األربعاء.  ومخالطيهم،  المستجد«  »كورونا  بفيروس 
العينات  سحب  إطار  في  يأتي  األمر  أن  إلى  وأشارت 
أسبوع،  كل  من  واألربعاء  السبت  يومي  دوري  بشكل 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  البلدية  بيان  حسب 
بدء  إلى  البيان  ولفت  الثالثاء.  »فيسبوك«،  االجتماعي 
الصحية،  بالمراكز  صباحا  عشرة  الحادية  في  العمل 
وفق  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  إلى  الجميع  داعية 

المراكز. المعمول بها في تلك  النظم 
الصحية  الخدمات  إدارة  مدير  قرر  وليد،  بني  وفي 
األسبوع،  مطلع  الوداني،  سالمة  سامي  وليد،  بني 
والتحقيق  للمساءلة  صحية  مرافق  ثالثة  مديري  إحالة 
رأس  على  وجودهم  وعدم  إدارتهم  لـ»سوء  اإلداري 

للمواطنين«. المقدمة  الخدمة  أثر على  ما  عملهم، 
جاء ذلك خالل جولة للوداني على عدد من المراكز 
سير  لتفقد  الصحية  الخدمات  إلدارة  التابعة  الصحية 
بموقع  صفحتها  على  اإلدارة  نشرت  ما  على  العمل، 
الوداني  وأعلن  »فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل 
مكتب  عضوية  مع  وإدارية  فنية  لجنة  تشكيل 
نظرا  المقصرين؛  مع  للتحقيق  والمتابعة  التفتيش 
المشكالت  من  عدد  ووجود  المراكز  إدارتهم  »لسوء 
والعراقيل، وغياب األطباء، والعناصر الطبية المساعدة 

اإلدارية«.
ورغم تجهيز هذه المرافق الصحية بمختبرات طبية 
وغيرها،  الصوتية  فوق  الموجات  وأجهزة  متكاملة 
المراكز  بعض  مديري  »تقصير  لكن  المسؤول،  حسب 
اجتماعه  إلى  الفتا  الخدمات«،  ضعف  في  تسبب 
باإلدارة  المهمة  والمكاتب  الصحية  المرافق  بمديري 
قوله. المقصرين« حسب  األخطاء ومحاسبة  لـ»تدارك 

وليد،  بني  فرع  البلدي  الحرس  جهاز  أجرى  كما 
وليد  بني  مستشفى  على  تفتيشية  جولة  األحد، 
بني  الصحية  الخدمات  إدارة  موظفي  رفقة  العام، 

الصحية.  للشروط  وفقا  العمل  سير  لمتابعة  وليد، 
وليد،  بني  فرع  البلدي  الحرس  جهاز  رئيس  وأوضح 
عددا  شملت  الجولة  أن  لـ»الوسط«،  بربة،  مصطفى 
بالمستشفى  الخاص  والمطعم  والعيادات  األقسام  من 
والعيادات  المكاتب  من  وعددا  األكسجين  ومصنع 

بالمستشفى.
وأكد بربة أن الوضع العام في المستشفى من حيث 
جيدا،  الصحية  واالشتراطات  والدوائي  الغذائي  األمن 
حفاظا  االهتمام  من  بمزيد  المستشفى  إدارة  مطالبا 

المستشفى. على  والمترددين  المرضى  على صحة 
من جانبه، بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون اإلمداد 
الشركات  من  عدد  مع  الوفاق،  بحكومة  والمشروعات 

الوزارة  مجهودات  ضمن  الطبية،  لإلمدادات  الموردة 
التي  اإلشكاليات  حلحلة  »كورونا«،  جائحة  لمكافحة 
المترتبة  المالية  حقوقها  لتسلم  الشركات  هذه  تواجه 

التوريدات. تلك  على 
وكيل  ضم  موسع  اجتماع  األسبوع،  مطلع  وعقد 
الموردة  الشركات  من  مجموعة  مع  الصحة  وزارة 
مكافحة  جهود  ضمن  المختلفة،  الطبي  اإلمداد  لبنود 
الجائحة، وحسب برنامج عمل اللجنة االستشارية العليا 
وأوضح  للوزارة.  بيان  وفق  »كورونا«،  جائحة  لمكافحة 
البيان أن االجتماع جاء بناء على طلب هذه المجموعة 
تقريب  في  الوزارة  وكيل  من  ورغبة  الشركات،  من 

النظر. وجهات 
باختيار  الشركات  مندوبي  الوزارة  وكيل  وطالب 
إدارة  مع  للتواصل  الحاضرين  بين  من  أشخاص  ثالثة 
وتقديم  الصحة،  بوزارة  المشروعات  وإدارة  الصيدلة 
الذي  التكليف  مستند  متضمنة  بالخصوص،  ملفاتهم 
التي  االجتماعات  ومحاضر  التعاقد،  خالله  من  تم 
الفواتير  وكذلك  مهامها،  خاللها  من  الشركة  تسلمت 
مدة  في  النمطية  األسعار  منظومة  مع  ومقارنتها 
هذه  كل  بمراجعة  أنه سيقوم  وأوضح  أسبوع.  أقصاها 
موضحا  الجودة،  لمعايير  مطابقتها  ومدى  الملفات 
خصوصا  الجودة،  يخص  فيما  مفاوضات  توجد  ال  أنها 

االجتماع مقسما  وكان  الصحة.  مثل  في قطاع حساس 
المناقشة  األولى  الفترة  خالل  من  تم  فترتين  إلى 
مرحلته  في  االجتماع  استمر  ثم  اإلمداد،  شركات  مع 
متعلقة  مشاريع  لديها  التي  الشركات  مع  الثانية 
وزارة  وكيل  وأوضح  البيان.  وفق  »كورونا«،  بجائحة 
جائحة  ملف  لمناقشة  األولوية  يعطي  أنه  الصحة 
الراهن،  الوقت  في  وأولويته  ألهميته  »كورونا« 
المتعلقة  المالية  للترتيبات  خاص  بند  لوجود  وكذلك 
بجائحة »كورونا« كخطة طوارئ، على أن تتم مناقشة 

المشاريع األخرى في اجتماع الحق.
نهاية  الطبي،  بنغازي  مركز  أعلن  قريب،  سياق  في 
اخترقت  رصاصة  إلزالة  جراحة  نجاح  الماضي،  األسبوع 
وأوضح  العشوائي.  الرصاص  ضحايا  من  طفل  دماغ 
المستعجلة  الجراحة  أن  للمركز  اإلعالمي  المكتب 
واألعصاب،  المخ  جراحة  لقسم  الطبي  الفريق  أجراها 
في  ناري  بإطالق  ُأصيب  عاما   11 يبلغ  طفل  لحالة 

الرأس »رصاصة عشوائية«.
المقطعية  »الصور  أن  إلى  المركز  وأشار 
الدماغ  الرصاصة  اختراق  أظهرت  والفحوصات 
المخ  جراح  وفق  الجمجمة«،  بقاع  واستقرارها 
العوامي بـ»نجاح  العوامي. ونوه  الحسن  واألعصاب د. 
بعد  ساعات  و3   2 نحو  بين  استغرقت  التي  الجراحة 
في  اآلن  »الطفل  أن  إلى  مشيرا  الرصاصة«،  إزالة 
القسم  في  حاليا  الصحية  للرعاية  ويخضع  جيدة  حالة 
الطبية  الفحوصات  وإجراء  حالته  لمتابعة  اإليوائي 
الصحية  حالته  على  لالطمئنان  له،  المقطعية  والصور 
إخصائي  من  كال  الطبي  الفريق  شمل  الجراحة«.  بعد 
جراحة  وأطباء  دومة،  أحمد  د.  واألعصاب  المخ  جراحة 
بن  أماني  ود.  العوامي،  الحسن  د.  واألعصاب  المخ 
وليد  ود.  المكاس  فؤاد  د.  التخدير  وطبيبي  ناصر، 

الشطشاط.
الموقتة  الحكومة  قررت  التعليم،  ملف  وإلى 
التعليم  لوزارة  دينار  آالف  و704  مليونا   11 تخصيص 
لتنفيذ  العام؛  بالتعليم  المدارس  لمديري  مالية  كعهد 
جاء   .2021-2020 الدراسي  للعام  البديلة  الخطة 
إلى  الموجه   ،2020 للعام   772 رقم  القرار  في  ذلك 
رئيس  جمعت  لقاءات  بعد  والتخطيط،  المالية  وزارة 
بومريز؛  فوزي  التعليم  ووزير  الثني،  عبداهلل  الحكومة 
العام  ببداية  المتعلقة  اإلجراءات  وتنفيذ  إلعداد 
الدراسي الجديد. وحسب القرار، سيصرف نصف المبلغ 
وفي  المقبل.  العام  اآلخر  والنصف  الجاري،  العام  خالل 
 771 رقم  القرار  »الموقتة«،  أصدرت  متصل،  سياق 
بشأن تخصيص 220 ألف دينار لمديري مكاتب شؤون 
لتغطية  التعليمية؛  بالمناطق  والتجهيزات  المخازن 

المدرسي. الكتاب  توزيع  مصروفات 

مؤشر اإلرهاب العاملي: 492 مليون طرابلس - بني وليد - طبرق - الصغير الحداد
دوالر خسائر ليبيا سنويًا

إرشادات لتجنب حوادث أجهزة التدفئة باملنازل

ليبيا  أن  اإلرهابية،  للعمليات  االقتصادية  األضرار  أظهر مؤشر دولي، حول 
تكبدت خسائر تقدر بنحو 492 مليون دوالر سنويًا.

وأضاف »مؤشر اإلرهاب العالمي للعام 2020«، الصادر األسبوع الجاري 
األميركي  االتحاد  مع  بالتعاون  األسترالي،  والسالم  االقتصاد  معهد  عن 
والصومال  نيجيريا  ومعها  ليبيا،  أن  ماريالند،  جامعة  في  اإلرهاب  لدراسة 
ومالي، أكثر دول أفريقيا تأثرًا بالخسائر االقتصادية الناجمة عن العمليات 
اإلرهابية خالل العام 2019. وأشار إلى فقدان الخزينة الحكومية في ليبيا، 
اإلرهابية،  األنشطة  بسبب  مضت  سنة   12 خالل  دوالر  مليار   4.9 نحو 
وأحصى 1923 هجومًا أسفر عن 1876 قتياًل، إضافة إلى الخسائر المادية 

في البنية التحتية.
وأفغانستان  العراق ونيجيريا  ليبيا في مرتبة بعد  ووضعت تلك األضرار 
سلط  الذي  المؤشر،  وفق  اإلرهاب،  أضرار  من  المعاناة  حيث  من  وسورية 
الضوء على تراجع الناتج المحلي الليبي بين العامين 2007 و2015، بنحو 

4.5%، بسبب تلك المشكلة.

نشاط »داعش« في فزان األخطر
وأوضح المؤشر أن تنظيم »داعش« في إقليم فزان المسؤول عن غالبية 
الهجمات في ليبيا خالل العام 2019، التي أدت إلى مقتل 22 شخصًا، أما 
خالل  ملحوظ  بشكل  تراجع  وإن  نشطًا،  فيظل  وفروعه  »القاعدة«  تنظيم 

السنوات الخمس الماضية.
وسبق ليبيا في قائمة المتضررين أفريقيًا، نيجيريا بخسائر تقدر بـ1.42 

مليار دوالر، يليهما الصومال بنحو 1.16 مليار، ومالي بنحو 1.13 مليار.
ويوضح المؤشر أن هذه البلدان األربعة كانت األكثر تضررًا من التداعيات 
االقتصادية لإلرهاب في ليبيا، بنسبة 86.8 %، خالل الفترة من 2007 إلى 
2019، أو نحو 149 مليار دوالر، بزيادة 15 ضعفًا، وقد بلغت الخسائر في 

أفريقيا 13 مليار دوالر في العام 2019 .
المجمل 171.7  األفريقية في  القارة  اإلرهاب  12 سنة كلف  وعلى مدى 
مليار دوالر، ومع ذلك يصف المؤشر تقديراته بـ»المتحفظ للغاية«، موضحًا 
االستثمار  فقدان  أيضًا  قيس  ما  إذا  بكثير«  »أعلى  االقتصادية  األضرار  أن 
اإلضافي،  األمني  واإلنفاق  االقتصادي،  النشاط  وتأثر  والسياحة،  التجاري 

ويمكن تضمين مكافحة اإلرهاب، ومساعدات الالجئين داخليًا.

أفغانستان والعراق في الصدارة عالميًا
األكثر  الدول  قائمة  ونيجيريا،  والعراق  أفغانستان  وعالميًا تصدرت دول 
عرضة لمخاطر اإلرهاب، لتتقاسم الرتب الثالث األولى بالترتيب نفسه، أما 
الواليات المتحدة فحلت في المرتبة 29، فيما جاءت فرنسا في المرتبة 38.

وسجل التراجع األكبر في أفغانستان ونيجيريا مع أنهما البلدان الوحيدان 
اللذان سقط فيهما أكثر من ألف قتيل في أعمال إرهابية خالل السنة. وجاء 
األكثر  تبقى  اإلرهابية،  المجموعة  طالبان،  »حركة  أن  المؤشر  بيانات  في 
حصدًا لألرواح العام 2019، مع أن الحصيلة المنسوبة إليها تراجعت بنسبة 
18 %«. أما تنظيم »داعش« فقد استمرت قوته ونفوذه بالتراجع بعد نهاية 

»دولته« العام 2019.
وأوضح المؤشر أنه للمرة األولى منذ بدأ »داعش« نشاطه، كان مسؤواًل 
63 دولة هجومًا إرهابيًا واحدًا  عن أقل من ألف قتيل خالل سنة. وشهدت 
2013، إال أن اإلرهاب  العام  على األقل العام الماضي وهو أدنى عدد منذ 

»يبقى تهديدًا خطرًا وكبيرًا في الكثير من الدول«، وفق المؤشر.

الوسط - عبد الرحمن أميني

●  مركبات لمسلحين تابعين لتنظيم »داعش«

● اجتماع لمسؤولي وزارة الصحة بحكومة الوفاق لمناقشة الترتيبات المالية لإلمدادات الطبية

إحالة مديري 3 مرافق صحية للمساءلة 
والتحقيق اإلداري لـ»سوء إدارتهم وعدم 
وجودهم على رأس عملهم« في بني وليد

من  طرابلس  في  الوطنية  السالمة  هيئة  حذرت 
استخدام  نتيجة  تحدث  أن  يمكن  التي  الكوارث 
وسائل وأجهزة التدفئة خالل فصل الشتاء، مشددة 
المعلومات  من  لعدد  األسر  انتباه  ضرورة  على 

والتحذيرات لتجنب الحوادث.

التدفئة بالفحم والحطب
إشعال الفحم خارج المنزل إلى أن يحترق ثم ينقل 

أثاث  عن  بعيدًا  الموقد  ويوضع  المنزل،  داخل  إلى 
االختناق  لمنع  للتهوية  منفذ  ترك  ويجب  المنزل، 

بغاز أول أكسيد الكربون السام.
الكيروسين مدفئة 

عدم استعمال البنزين لهذا النوع بدل الكيروسين، 
ويجب أال تملؤها بالوقود وهي مشتعلة، بل اتركها 
مغلقة  األبواب  تترك  أال  يجب  كما  تبرد.  أن  إلى 

واتركها في مكان مفتوح بعيدًا عن أثاث المنزل.
مدفئة الغاز

مركبة  وأنها  بالغاز  تسرب  وجود  عدم  من  تأكد 

األماكن  في  تستعملها  وال  وصحيح،  جيد  بشكل 
المغلقة، وال تستعملها قرب األماكن التي تستعمل 

في تخزين الوقود.
الكهربائية المدفئة 

تضعها  وال  المنزلي،  األثاث  على  تضعها  ال 
استعمالها  عدم  ويجب  الماء،  مصادر  من  بالقرب 

كأداة لالشتعال أو التسخين.
مدفئة الزيت

واستخدام  تسخين،  كأداة  استخدامها  عدم 
تحمل  لعدم  تجنبًا  المباشر  الكهربائي  التوصيل 

وسائل  من  أمانًا  أكثر  وتعتبر  للحرارة،  المقابس 
ذات  التكييف  أجهزة  أن  كما  األخرى.  التدفئة 
التدفئة  أنواع  أفضل  تعتبر  الحرارية  المضخة 
إغالق  الواجب  األحوال، من  وفي كل  أمانًا.  وأكثرها 

أجهزة التدفئة قبل النوم.
ومع استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم 
قطاع  يفضل  الليبية،  المناطق  عديد  في  انتظامه 
أنواع  استخدام  إلى  اللجوء  المواطنين  من  واسع 
المدفئة الغازية أو تلك التي تعمل بالكيروسين، في 

حين يكتفي آخرون بالفحم والحطب.

القاهرة - الوسط

مع حلول الشتاء

نشاط »داعش« في فزان األخطر
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نساء وأفراد أقليات يقودون فريق بايدن ونائبته في اإلدارة األميركية
بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  باختيار 
الرئيسة السابقة لالحتياطي الفدرالي، جانيت يلين، 
بعض  أسماء  عن  وكشفه  الخزانة،  وزارة  لتولي 
األعضاء الرئيسيين من فريقه الرئاسي، ومن بينه 
تقديم  أولويته  ستكون  الذي  االقتصادي،  الفريق 
كثيرا  المتضررة  المتحدة  للواليات  »فوري«  دعم 
جراء أزمة الوباء العالمي، بات فريق بايدن ونائبته 
كاماال هاريس يتألف من نساء وأفراد من أقليات، 
الذي  الديمقراطي  الرئيس  يوليها  خطوة  وهي 
انتخب على رأس بلد تمزقه العنصرية واالنقسامات 

السياسية، أهمية كبرى.
جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  عين  كما 
بايدن فريقا كل أعضائه من النساء، لتولي مهمة 
إدارته  في  األبيض  للبيت  الصحفي  المكتب 
إن  المنتخب  الرئيس  مكتب  ويقول  المرتقبة، 
هذه هي المرة األولى في تاريخ البالد التي يتولى 

فيها هذه المهمة فريق كل أعضائه سيدات.
كانت  التي  بيدنغفيلد،  كيت  الفريق  وترأس 
بايدن،  حملة  في  العامة  العالقات  لمدير  نائبة 
السكرتير  منصب  ساكي  جينيفر  وستتولى 
الصحفي لبايدن، وكانت ساكي مديرة للعالقات 
الرئيس  عهد  في  األبيض  البيت  في  العامة 

السابق باراك أوباما.
األصول  ذات  الناشطة  بايدن  جعل  كما 
منصب  في  دودين،  ريما  الفلسطينية-األردنية 
التشريعية،  للشؤون  األبيض  البيت  مدير  نائب 
وهي إحدى الرواد الديمقراطيين في الكونغرس. 
أفريقية،  أصول  من  جوف،  شوانزا  انضمت  كما 
التفاوض  إدارته في عملية  لمساعدة  فريقه  إلى 

على التشريعات.

مساحة لألقليات
بايدن  سمى  الداخلي،  األمن  وزارة  رأس  وعلى 
للمرة األولى، إسباني األصل أليخاندرو مايوركاس 
سيشرف  الذي  هافانا،  في  المولود  عاما«   60«
وزير  أول  ليكون  الهجرة،  قضايا  على  خصوصا 
للداخلية من أصول التينية، كما اختار بايدن أفريل 
هينز لتكون أول امرأة على رأس المخابرات الوطنية.

ليندا  أفريقي  أصل  من  األميركية  وستكون 
توماس غرينفيلد »68 عاما«، التي شغلت منصب 
سفيرة  أفريقيا،  لشؤون  الخارجية  وزير  مساعدة 

لدى األمم المتحدة.
لوزارة  منه  المقربين  أحد  بايدن  اختار  كما 
عاما«،   58« بلينكن  أنتوني  وهو  الخارجية، 
السياسة  مجال  في  الرئيسيين  مستشاريه  أحد 
وزارة  في  الثاني  المسؤول  وكان  الخارجية، 
السابق  الرئيس  عهد  في  األميركية  الخارجية 
الشيوخ  مجلس  صادق  حال  وفي  أوباما.  باراك 
النووي  الملف  يكون  أن  يفترض  تعيينه،  على 

اإليراني أحد أولويات بلينكن الرئيسية.

مصادقة »الشيوخ«
وينبغي المصادقة على تعيين جانيت يلين في 
مجلس الشيوخ حتى لو حافظ الجمهوريون على 
األكثرية فيه في يناير. واعتبر الرئيس الجمهوري 
للجنة المال في مجلس الشيوخ، تشاك غراسلي، 
في  مؤيد  رأي  على  تحصل  أن  يفترض  يلين  أن 
اإلثنين،  المختار  بفريقه  بايدن  وأشاد  المجلس. 
بناء  إعادة  على  سيساعده  الفريق  هذا  إن  وقال 
وال  مضى،  وقت  أي  من  أقوى  ليصبح  اقتصادنا 
الصحفي  المكتب  في  منصب  شغل  يتطلب 
مع  الحال  هي  كما  الشيوخ،  مجلس  موافقة 

المناصب الوزارية.
أريزونا  واليتا  صادقت  ذلك  غضون  في 
وويسكونسن الرئيسيتان رسميا على فوز بايدن 
جديدة  دعامة  في  الرئاسية،  االنتخابات  في 
لالنتصار الذي حققه على المستوى الوطني على 

ترامب، الذي ما زال يرفض اإلقرار بهزيمته.
ويواجه االقتصاد األميركي صعوبات مع معدل 
بطالة بلغ 6.9 %، وهو ضعف النسبة المسجلة في 
فترة ما قبل أزمة الوباء. وال يزال النمو المسجل 
بنسبة  منخفضا  العام  من  الثالث  الفصل  في 

%2.9 مقارنة بالفصل الثالث من العام الماضي.
وستصبح يلين البالغة 74 عاما أول امرأة تدير 
كانت  بعدما  المال«،  »وزارة  األميركية  الخزانة 
النافذ بين  الفدرالي  امرأة ترأس االحتياطي  أول 

عامي 2014 و2018.
التصويت  على  طرح  لها  مهمة  أول  وستكون 
العاجل خطة مساعدات جديدة لصالح األشخاص 
األكثر ضعفا، في وقت ستكون وصلت مدة الخطة 

التي أقرت في الربيع إلى نهايتها.
إن  إذ  شاقة،  المهمة  هذه  تكون  وقد 
في  حصولهم  بعد  يضمنوا  لم  الديمقراطيين 
يناير على أكثرية مقاعد مجلس الشيوخ، بخالف 
إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما، عندما تسلم 

مهامه في يناير 2009، في خضم أزمة مالية.

استعادة الحلم األميركي
هذه  )من  تعافينا  أجل  »من  يلين:  وقالت 
مجتمع  األميركي،  الحلم  استعادة  علينا  األزمة(، 
حيث يمكن لكل شخص أن يحقق إمكاناته وأن 

أيضا  بايدن  وأعلن  ألبنائه«.  أكبر  بأمور  يحلم 
تعيين والي أديييمو نائبا لوزيرة الخزانة.

أنه  على  وقدم  نيجيرية،  أصول  من  وأديييمو 
خبير في سياسة االقتصاد الكلي، وشغل مناصب 
الوطني  االقتصادي  المجلس  مدير  مساعد 
ومستشار لألمن القومي، ورئيس مكتب الحماية 

المالية للمستهلكين. وأشار بايدن إلى أنه »في 
حال تمت المصادقة على ذلك، فسيكون أديييمو 

أول نائب وزير خزانة أفريقي أميركي«.
األصول  ذات  تاندن،  نيرا  أيضا  بايدن  واختار 
وفي  والموازنة.  اإلدارة  مكتب  لترؤس  الهندية، 
المهنية  بالمسيرة  المنتخب  الرئيس  أشاد  وقت 
للمرشحة  السابقة  المستشارة  وهي  لتاندن، 
الحملة  خالل  كلينتون  هيالري  الديمقراطية 
على  إجماع  هناك  ليس   ،2016 العام  االنتخابية 
األكثر  الديمقراطيين  صفوف  في  التعيين  هذا 
مجلس  في  عرقلته  تتم  أن  ويمكن  تقدمية، 
الشيوخ، إذ إن عددا من الجمهوريين أعربوا عن 

معارضتهم أيضا.
راوس  سيسيليا  هي  أخرى  امرأة  اسم  وطرح 
التابع  االقتصاديين  المستشارين  مجلس  إلدارة 
للرئيس. وأشار بايدن أيضا إلى أن هذه التسمية 
امرأة  أول  »ستصبح  فقال:  مسبوقة  غير  أيضا 
هذا  تدير  فقط  امرأة  ورابع  أميركية  أفريقية 

المجلس خالل 74 عاما من وجوده«.
أيضا  الجديد  الرئيس  جانب  إلى  وسيكون 
وقت  منذ  منه  مقرب  وهو  برنشتاين،  جاريد 
لبايدن  خاصا  مستشارا  برنشتاين  وكان  طويل. 
خالل السنوات األولى من إدارة أوباما. وسيصبح 

عضوا في مجلس المستشارين االقتصاديين.
وأخيرا ستكون هيذر بوشي، المصنفة »خبيرة 
التفاوتات  أبحاثها  وشملت  بارزة«  اقتصادية 
االقتصادية، عضوا في هذا المجلس، وهو هيئة 
تابعة للبيت األبيض مكلفة المساعدة في تطوير 

السياسة االقتصادية الوطنية والدولية.
تطوير  في  أساسية  مناصب  عدة  تزال  وال 
الممثل  بينها  من  شاغرة  االقتصادية  السياسة 
التعيينان  التجارة. وهذان  للتجارة ووزير  األميركي 
منتظران جدا في الخارج، في وقت خاضت فيه إدارة 
الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب حربا تجارية 
العالقات  في  باضطرابات  وتسببت  الصين،  مع 

التجارية مع حلفاء أساسيين للواليات المتحدة.
ورغم أنه لم يكتمل بعد، إال أن بايدن يعتبر أن 
فريقه »مؤلف من موظفين رائدين سيساعدون 
المجتمعات األكثر تضررا جراء وباء كوفيد - 19، 
الهيكلية  التفاوتات  )معالجة(  على  وسينقضون 
كلل  »بال  سيعملون  وكذلك  اقتصادنا«،  في 
لضمان أن يستفيد كل أميركي من عودة عادلة 

إلى عمله وفرصة متساوية للتقدم«.
سيتسلم  الذي  الديمقراطي  الرئيس  ورأى 

في  صعوبات  يواجه  اقتصاد  ظل  في  مهامه، 
التعافي من الصدمة الناجمة عن أزمة الوباء، أن 

فريقه يشبه أميركا.
فوز  على  اإلثنين،  رسميا،  أريزونا  وصادقت 
هذه  في  الرئاسية  االنتخابات  في  بايدن  جو 
لالنتصار  جديدة  دعامة  في  المتأرجحة،  الوالية 
المرشح  الوطني  المستوى  على  حققه  الذي 
الرئيس  الجمهوري  منافسه  على  الديمقراطي 
زال  ما  الذي  ترامب،  دونالد  واليته  المنتهية 

يرفض اإلقرار بهزيمته.
في  دوسي  دوغ  الجمهوري  الحاكم  وقال 
نتائج  على  وقعنا  »اليوم  »تويتر«:  على  تغريدة 
فاز  التي  الوالية  أريزونا«،  في   2020 انتخابات 
فيها للمرة األولى منذ 25 عاما مرشح ديمقراطي 

باالنتخابات الرئاسية.
وحقق بايدن الفوز على ترامب في هذه الوالية 
نحو  أصل  من  صوتا   10457 بلغ  ضئيل  بفارق 
الوالية  شؤون  وزيرة  وقالت  مقترع.  مليون   3.5
المسؤولة عن تنظيم االنتخابات، كيتي هوبس، 
إنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة، فقد 

انتصر أبناء أريزونا لديمقراطيتنا.
وشددت المسؤولة الديمقراطية على أن »هذه 
على  ونزاهة،  ودقة  بشفافية  أجريت  االنتخابات 
خالف  تزعم  التي  الكثيرة  االدعاءات  من  الرغم 

ذلك، والتي ال تستند إلى أي أساس«.
الديمقراطي  فوز  على  الوالية  صادقت  كما 
التي  الشيوخ،  مجلس  انتخابات  في  كيلي  مارك 
جرت بالتوازي مع االنتخابات الرئاسية في الثالث 

من نوفمبر، بحسب ما أعلن الحاكم دوسي.
االنتخابات  نتائج  على  رسميا  والمصادقة 
إغالق  بالضرورة  تعني  ال  أريزونا  في  الرئاسية 
الباب أمام إمكانية الطعن بها أمام المحاكم، إذ 
إن هذه الوالية تسمح بالطعن بالنتائج حتى بعد 

المصادقة عليها.
من  الثالث  في  جرت  التي  االنتخابات  ومنذ 
أن  دون  من  يقول،  ترامب  ينفك  ال  نوفمبر، 
عمليات  شابتها  االنتخابات  إن  دليل،  أي  يقدم 
تزوير واسعة النطاق، وهو بالتالي يرفض اإلقرار 

بهزيمته على المستوى الوطني أمام بايدن.
بذلتها  التي  الحثيثة  الجهود  الرغم من  وعلى 
الحملة  فشلت  فقد  صعيد،  من  أكثر  على 
عمليات  تأخير  في  ترامب  للرئيس  االنتخابية 
الواليات  في  االنتخابات  نتيجة  على  المصادقة 

المتأرجحة التي فاز بها بايدن.

●  	الرئيس	األميركي	المنتخب	جو	بايدن	يلقي	كلمة	في	ديالوير	

●   أليخاندرو	مايوركاس	)يسار(	وأفريل	هينز	)يمين(	تم	تسميتهما	رسميا؛	جانيت	يلين	)في	الوسط(	للخزانة

واشنطن - وكاالت

● جندي	أذربيجاني	يرفع	علم	بالده	على	عمود	في	إقليم	التشين	

رغم االنقسامات بين دول التكتل

بروكسل - وكاالت

الحلف األطلسي يسعى لتعزيز دوره السياسي وسط أزماته
إستراتيجية  حول  القائمة  الخالفات  من  الرغم  على 
فإن  التحالف،  أعضاء  الدول  بين  األطلسي  حلف شمال 
للتحالف  السياسي  الدور  تعزيز  إلى  يسعى  العام  أمينه 

الدفاعي بصفته حجر األساس للغرب.
ينس  األطلسي،  شمال  لحلف  العام  األمين  ويعرض 
خبراء  للجنة  تقريرا  الخارجية  وزراء  على  ستولتنبرغ، 
من خارج الحلف، يدعم هذا التوجه للدفع باتجاه جعل 
إنه  ستولتنبرغ  وقال  سياسيا.  محورا  الدفاعي  التحالف 
خالل  والحكومات  الدول  لرؤساء  مقترحاته  سيقدم 

اجتماع سيعقد العام المقبل.
الدول  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  ويتهم 
األوروبية المنضوية في الحلف بأن مساهماتها أقل من 
حجمها، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

أن التحالف يعاني »موتا دماغيا«.
بعثات  األميركية من  القوات  انسحاب  ترامب  وسرع 
الحلف في أفغانستان على الرغم من عدم التوصل إلى 

حل سياسي مستدام.
شمال  حلف  في  العضو  تركيا  اشترت  جانبها،  من 
الرغم  على  روسية  دفاعية  صواريخ  منظومة  األطلسي 
من تحذيرات التحالف، وهي تخوض نزاعا بحريا محفوفا 

بالمخاطر مع اليونان المنضوية أيضا في الحلف.
إلى  أوروبا  لدعوة  األزمة  الستغالل  ماكرون  وسعى 
تطوير »استقاللية إستراتيجية« للتحرك خارج حدودها 

من دون العودة إلى الحلفاء إذا اقتضى األمر.

قمة العام المقبل
أن  تأمل  التي  ألمانيا  معارضة  لقي  األمر  هذا  لكن 
إلى  المنتخب جو بايدن بالده  الرئيس األميركي  يعيد 

نهج أكثر جماعية.
عقده  صحفي  مؤتمر  وفي 
لعرض أبرز نقاط مؤتمر الثالثاء، 
قال  الفيديو  عبر  سيعقد  الذي 
إلى  بايدن  دعا  إنه  ستولتنبرغ 
العام  »مطلع  بروكسل  في  قمة 
قادة  فيها  سيشارك  المقبل« 
الدول األعضاء. وقال ستولتنبرغ 
بعد،  يحدد  لم  القمة  موعد  إن 
وبالتأكيد  ستعقد،  القمة  لكن 

كل قادة الحلف سيحضرون.
خرجت  التي  بريطانيا  وبقيت 
منضوية  األوروبي  االتحاد  من 
إنفاقها  عززت  وقد  الحلف،  في 
للهدف  تطبيقا  العسكري 
بإنفاق  األعضاء  للدول  المحدد 
الناتج  إجمالي  من   %  2 يبلغ 
المحلي في غضون أربعة أعوام.

لكن دوال أوروبية أخرى منضوية في الحلف، خصوصا 
اإلنفاق  من  النسبة  هذه  تحقيق  تلتزم  لن  ألمانيا، 

الدفاعي في السنوات المقبلة، وربما أبدا.
يقرروا  أن  الحلفاء  على  سيتعين  ذلك،  خلفية  وعلى 
كيفية التصدي لتزايد نفوذ روسيا والصين المنخرطتين 

في تحديث جيشيهما.
انتهاء  بعد  تشكل  الذي  األطلسي،  شمال  وحلف 
الحرب العالمية الثانية بصفته درعا للغرب إبان الحرب 
حفظ  صعيد  على  جديد  دور  أداء  إلى  يسعى  الباردة، 
أفغانستان،  في  السالم 
اإللكترونية  والحروب 

ومكافحة اإلرهاب.
األساسي  هدفه  لكن 
خصوصا  الخصوم  ردع  يبقى 
روسيا والصين. كذلك يواجه 
أن  يمكن  ما  بداية  الحلف 
منظمة  من  منافسة  يصبح 
مقرا  بروكسل  بدورها  تتخذ 
األوروبي،  االتحاد  هي  لها 
دوره  تعزيز  إلى  الساعي 

»الجيوسياسي«.
أوهام إستراتيجية

االتحاد  دول  وغالبية 
كلها،  وليس  األوروبي، 
شمال  حلف  في  منضوية 
بعد  تنشر  لم  خطة  التكتل  دول  وتدرس  األطلسي. 
باالتحاد  خصوصا  إستراتيجية«  »بوصلة  لتطوير 

وخفض اعتمادها على واشنطن.
كرامب- أنيغريت  األلمانية،  الدفاع  وزيرة  وشددت 

االستقاللية  ألوهام  حد  وضع  »ضرورة  على  كارنباور، 
اإلستراتيجية األوروبية«.

وهي قالت هذا الشهر: »لن يتمكن األوروبيون من 
األمن«،  متعهدة  المحوري ألميركا بصفتها  الدور  أداء 
السياسة  حول  مقابلة  في  الرأي  خالفها  ماكرون  لكن 
واصفا  كونتينان«،  غران  »لو  جريدة  مع  اإلستراتيجية 

موقفها بأنه »إساءة فهم«.
وزيرة  تؤيد  ال  ميركل  أن  باستنتاج  تسرع  أنه  غير 
أسمع  »لم  بالقول:  كرامب-كارنباور  لترد  دفاعها، 

المستشارة تقول إن حلف شمال األطلسي غير فاعل«.
انتقادات  على  التركيز  الخطأ  من  أن  خبراء  ويعتبر 
في  العضو  فرانكي،  أولريكي  وتقول  للحلف.  ماكرون 
إن  األوروبي  المجلس  في  الخارجية  الشؤون  لجنة 
األوروبي  الدفاع  أن  اعتبر  لطالما  ماكرون  »الرئيس 

يكمل )دور( حلف شمال األطلسي«.
األوروبي،  البرلمان  في  الفرنسي  النائب  وقال 
إن  الدفاعية،  اإلستراتيجيات  في  الخبير  دانجان،  أرنو 
التكنولوجيا  صعيد  على  تخلفها  تعويض  أوروبا  على 
المتطورة، على غرار األسلحة الذاتية التشغيل ونظامها 

التوجيهي الخاص بواسطة األقمار الصناعية.
منطقة  على  الحالي  فرنسا  تركيز  أن  اعتبر  لكنه 
لالستقرار  انعداما  تشهد  التي  والمنطقة  المتوسط 
في شمال أفريقيا وغربها قد يكمل مهمة حلف شمال 

األطلسي بالتصدي شماال وشرقا لروسيا.
وقال إن السياسة الدفاعية األوروبية تقوم على إدارة 
األزمات أكثر من أي شيء آخر، وهذا األمر سينفذ على 
أولوية  تشكل  تعد  لم  مناطق  في  الجنوبية  الجبهة 

للواليات المتحدة.

● ينس	ستولتنبرغ

»بايونتيك« و»فايزر« و»موديرنا« في انتظار الموافقة

عواصم العالم - وكاالت

دخلت شركات الدواء المصنعة للقاحات ضد وباء »كوفيد - 19« في سباق 
مع الزمن للحصول على ترخيص لتسويق اللقاحات في عدد من دول أوروبا 
األميركية  »فايزر«  وشريكتها  األلمانية  »بايونتيك«  شركة  وأعلنت  والعالم، 
الثالثاء، تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح »كوفيد - 19« في االتحاد 

األوروبي، على خطى مجموعة »موديرنا«.
األوروبية  الوكالة  من  بطلب  تقدمتا  إنهما  بيان  في  المجموعتان  وقالت 
لألدوية »للحصول على ترخيص مشروط لتسويق« لقاحهما بعد أن أظهرت 

االختبارات بأنه فعال بنسبة 95 % ضد »كوفيد - 19«.
وأعلنت وكالة الدواء األوروبية، الثالثاء، أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا في 29 
ديسمبر »كموعد أقصى« للنظر في موافقة عاجلة لتسويق لقاح ضد »كوفيد - 

19« طورتاه »بايونتيك وفايزر«.
وتسعى شركات صناعة األدوية إليجاد عالج لفيروس »كورونا المستجد«، 
الذي أودى بحياة نحو 1.5 مليون نسمة، وأصاب أكثر من 63 مليونا في العالم 

منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019.
تسعى  أنها  لقاحا  أيضا  طورت  التي  األميركية  »موديرنا«  شركة  وأعلنت 
للحصول على ترخيص لطرح لقاح »كوفيد - 19« في الواليات المتحدة وأوروبا.

ويستند كل من لقاح »موديرنا« و»فايزر - بايونتيك« إلى تكنولوجيا جديدة 
تحلل الحمض النووي الريبوزي، ويعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس 
وليس  فيروسية  بروتينات  بإنتاج  عندئذ  اللقاح  ويبدأ  الجسم.  في  الجينية 
الفيروس بكامله، وهو أمر يعتبر كافيا لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل 

مع العدوى.
ويمكن تخزين لقاح »موديرنا« في درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية 
تحت الصفر، في حين يستلزم لقاح »فايزر« تخزينه في درجات حرارة تصل إلى 

70 درجة مئوية تحت الصفر.
تفشي  وقف  إلى  ترمي  جهود  في  فائقة  بسرعة  اللقاحين  تطوير  وتم 
الفيروس، الذي أصاب أكثر من 63 مليون شخص في العالم، وأدى إلى وفاة 
أكثر من 1.4 مليون شخص. وأعلنت »فايزر« و»بايونتيك« سابقا أنهما تنويان 

إنتاج 50 مليون جرعة هذا العام وحتى 1.3 مليون جرعة بحلول نهاية 2021.
طفرة بإصابات »كوفيد - 19«

تستعد الواليات المتحدة للتعامل مع نتائج عيد الشكر، الذي سافر خالله 
ماليين األميركيين في كل أنحاء البالد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد إصابات 

»كوفيد - 19«، في بلد اكتظت مستشفياته أصال بمرضى الوباء.

في أوروبا التي تسجل 407 آالف وفاة ناجمة عن الوباء، ترافق رفع بعض 
القيود مع تظاهرات، ال سيما في إسبانيا دعما لنظام الصحة العامة، وفي بلجيكا 

تنديدا بحظر التجول.
وبعد عطلة نهاية أسبوع احتفلت خاللها العائالت بعيد الشكر في الواليات 
المتحدة، حذر مدير المعهد األميركي لألمراض المعدية أنطوني فاوتشي من 

»طفرة كبيرة« في انتشار فيروس »كورونا« في البالد.
وسافر 1.1 مليون شخص بالطائرة خالل يوم واحد قبل عيد الشكر الخميس 
الماضي، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء تفشي الوباء في مارس، وفق وكالة 
أمن النقل الحكومية. بدوره قال مدير عام قطاع الصحة العامة، جيروم أدامز، 
األميركي...  الشعب  مصارحة  »أريد  األميركية:  اإلخبارية  »فوكس«  لشبكة 

ستزداد األوضاع سوءا في األسابيع المقبلة«.
وعرفت عدة واليات أميركية ارتفاعا بعدد اإلصابات الجديدة في أعقاب عطلة 

عيد »الذكرى« الوطني، الذي يكرم العسكريين األميركيين، أواخر مايو.
»كورونا«  لمكافحة  األبيض  البيت  خلية  منسقة  بيركس  ديبرا  وصرحت 
لشبكة »سي بي إس« األميركية: »نحن نستعد لندخل حاليا فترة تسارع مماثل 
لتفشي الوباء بعد عطلة عيد الشكر، مع تزايد الحاالت ثالثة أو أربعة أو عشرة 
أضعاف في البالد«. وقالت المسؤولة الصحية إن عدد حاالت االستشفاء جراء 

اإلصابة بـ»كوفيد - 19« قد بلغ ذروته مع وجود 90 ألف مريض حاليا في 
المستشفيات في البالد.

وسجلت الواليات المتحدة مساء األحد 140651 إصابة جديدة و822 وفاة 
خالل 24 ساعة فقط، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. ويبلغ عدد الوفيات 
الناجمة عن الوباء في الواليات المتحدة أكثر من 266 ألفا، األعلى في العالم، 

فيما تسجل 13.3 مليون إصابة.
االقتصاد

التعاون  إلى االقتصاد. وقدرت منظمة  الدفع  باللقاح بعض  وأعطى األمل 
والتنمية االقتصادية في توقعاتها األخيرة تراجع الناتج العالمي بنسبة 4.2% 
بسبب أشهر من اإلغالق نجح في الحد من تفشي الفيروس، لكنه أوقف عجلة 
االقتصاد العالمي. وتوقعت عودة االقتصاد العالمي لتسجيل نمو بنسبة 4.2% 

بنهاية 2021.
وسيكون النمو متفاوتا في العالم في العام 2021، مع تقدم الصين والهند 
في حين ستسجل كل من الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان تحسنا 

بسيطا.
وقالت كبيرة الخبراء االقتصاديين في المنظمة، لورنس بون، في تقديمها 
لتقرير المنظمة حول آفاق االقتصاد العالمي: »للمرة األولى منذ تفشي الجائحة، 

هناك أمل بمستقبل أكثر إشراقا«.
وأضافت: »التقدم المحرز مع اللقاحات والعالج أدى إلى رفع التوقعات وانحسار 

اإلرباك«، مضيفة: »الطريق أمامنا أكثر إشراقا، لكنه صعب«.
مئات ماليين األشخاص في الفقر

وأطلقت األمم المتحدة، الثالثاء، نداء إنسانيا لجمع مساعدات بقيمة قياسية 
تصل إلى 35 مليار دوالر للعام 2021، وذلك للتصدي لتداعيات جائحة »كوفيد 

- 19« التي أغرقت مئات ماليين األشخاص في الفقر.
ومع أزمة الوباء سيرتفع عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية 
في العالم العام 2021 إلى عدد قياسي جديد، ليبلغ 235 مليون شخص، أي 
سيزيد بنسبة %40 مقارنة بالعام 2020، وفق خطط االستجابة اإلنسانية التي 

تنسقها األمم المتحدة.
وتهدف األموال التي تطلبها األمم المتحدة وشركاؤها إلى مساعدة نحو 160 
مليون شخص »من أصل 325 مليونا« في 46 دولة، هم األكثر ضعفا يواجهون 

الجوع والنزاعات والنزوح وتداعيات التغير المناخي والوباء.
وقال مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية واإلغاثة مارك 

لوكوك في مؤتمر إن »الزيادة ناجمة كلها تقريبا عن كوفيد - 19«.
وأضاف: »الصورة التي نعرضها هي األكثر كآبة وقتامة على اإلطالق حول 

االحتياجات اإلنسانية في الفترة القادمة«.

شركات الدواء تسابق الزمن لترخيص لقاحاتها ضد »كوفيد - 19«

ـ»فايزر« و»بايونتك« ● عبوة كتب عليها »لقاح كوفيد - 19« قرب شعار ل

بموجب اتفاق وقف إطالق النار الذي أنهى معارك استمرت ستة أسابيع في ناغورنو قره 
باغ، رفع جنود أذربيجانيون للمرة األولى منذ نحو ثالثين عاما، الثالثاء، علمهم في إقليم 

التشين، الثالث واألخير الذي سلمته أرمينيا قرب ناغورنو قره باغ.
وبعيد منتصف الليل، دخل موكب عسكري أذربيجاني إلى اإلقليم، الذي كان يخضع 
لسيطرة القوات األرمينية منذ حرب دارت رحاها في تسعينات القرن الماضي، وأسفرت 
عن عشرات آالف القتلى ومئات آالف النازحين. وشارك مجموعة جنود مؤلفة من نحو 
عشرة جنود في حفل مقتضب في باحة مبنى رسمي في المدينة، رفعوا عليه العلم 

األذربيجاني.
وإقليم التشين، ومثله إقليما أغدام الذي سلم في 20 نوفمبر وكلبجار الذي سلم في 
25 منه، يشكل منطقة عازلة تحيط بقره باغ، الجمهورية المعلنة من جانب واحد ذي 

الغالبية األرمينية منذ انتهاء الحرب أولى العام 1994.
استعادت باكو السيطرة على أربعة أقاليم أخرى تلعب الدور نفسه، خالل ستة أسابيع 
من المعارك الشرسة التي دارت بين المعسكرين منذ نهاية سبتمبر. وكانت كل األقاليم 

خارجة عن سيطرة أذربيجان منذ نهاية حرب العام 1994.
ويمتد إقليم التشين الجبلي والمغطى بالثلوج حاليا، من الشمال إلى الجنوب وصوال 
إلى إيران على طول الحدود الشرقية مع أرمينيا، وهو معروف خصوصا باسم ممر يحمل 
االسم نفسه، وتسيطر على هذا الممر قوات روسية لحفظ السالم، وهو حاليا الطريق 

الوحيد الذي يربط ناغورنو قره باغ بأرمينيا.
ولم ينتظر السكان طويال لمغادرة اإلقليم بعد أن دمروا المنازل والبنى التحتية في 
األراضي التي يغادرونها. واختار بعضهم البقاء على غرار ليفون جيفورغويان، وهو صاحب 

متجر في الساحة الرئيسية في التشين.
وقالت فاليرا ليفونيان وهي شريكة في ملكية متجر كبير للمواد الغذائية وفندق، إنها 
تريد البقاء أيضا، معولة على الممر البري المؤدي إلى ستيباناكيرت عاصمة ناغورنو قره 
باغ. وأضافت: »الناس يمكن أن يتوقفوا هنا، أن يأكلوا أو يحتسوا الشاي أو القهوة. ليس 

فقط األرمن لكن أيضا الروس واألجانب«.
الثالثاء بـ»واقع جديد« في كلمة متلفزة  إلهام علييف  الرئيس األذربيجاني  ورحب 
وجهها إلى األمة. وقال: »لقد طردنا العدو من أراضينا. لقد استعدنا وحدة األراضي، 
يقطنون  كانوا  أذربيجاني  ألف  نحو خمسين  أن  إلى  علييف  وأشار  االحتالل«.  وأنهينا 
إقليم التشين قبل حرب التسعينات، معلنا أنهم سيعودون »في مستقبل قريب«. وفي 
باكو العاصمة األذربيجانية، كانت الشوارع مكتظة بالسكان، حاملين األعالم لالحتفال 
باستعادة التشين. وترى المحللة في مجموعة األزمات الدولية، أوليسيا فارتانيان، أن 
االنسحاب من اإلقليم األخير هو دليل على أن اتفاق وقف إطالق النار »سار«، لكنها تحذر 

من أن الوضع الجديد ال يزال »غير واضح«.
استعادة  يخص  ما  في  جدا  دقيق  موسكو  عليه  حصلت  الذي  االتفاق  أن  وتوضح 
األراضي، لكنه غامض في ما يخص عدد من الجوانب، مثل تفويض قوات حفظ السالم 

الروسية وتنظيم حياة السكان المحليين، األرمن وكذلك األذربيجانيون.
في هذه األثناء، بدأ الكثير من سكان ناغورنو قره باغ الذين فروا جراء المعارك األخيرة 
بالعودة إلى المنطقة االنفصالية. وأعلن الجيش الروسي، الثالثاء، أنه ساعد حتى اآلن 
أكثر من 26 ألف شخص في العودة. وأضافت موسكو أن جنودها نزعوا األلغام من محيط 

الممر البري في التشين وساعدوا في تصليح خط التيار الكهربائي المدمر.
ويكرس اتفاق وقف إطالق النار الموقع في التاسع من نوفمبر، في وقت كان الوضع 

العسكري كارثيا بالنسبة إلى أرمينيا، انتصار أذربيجان ويمنحها مكاسب ميدانية كبيرة.
ويسمح بالحفاظ على إقليم ناغورنو قره باغ رغم تقليص مساحته، وينص على نشر 

ألفي جندي روسي لحفظ السالم.
وذكر االتفاق الموقع برعاية روسية، بالدور الحازم الذي تلعبه موسكو في القوقاز، 

باإلضافة إلى النفوذ المتزايد لتركيا، الداعم الرئيسي لباكو.

للمرة األولى منذ ثالثين عاما:

أذربيجان ترفع علمها في التشني 
آخر إقليم تسلمه أرمينيا قرب قره باغ

باكو - وكاالت

أريزونا وويسكونسن دعامة جديدة النتصار المرشح الديمقراطي
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طهران - وكاالت

أبوجا ــ وكاالت

صدمة مقتل العالم اإليراني فخري زاده

طهران تتهم »املوساد« و»مجاهدي خلق« باغتياله في عملية معقدة
أثار مقتل العالم النووي اإليراني، محسن فخري 
صدمة  طهران  العاصمة  قرب  هجوم  إثر  زاده، 
اتهمت  مختلفة،  دولية  فعل  وردود  قوية  داخلية 
إيران على أثر العملية جهاز »الموساد« اإلسرائيلي 
ومنظمة »مجاهدي خلق« المحظورة، بتنفيذ عملية 
بالكامل«،  »جديد  أسلوب  باستخدام  »معقدة« 
في  اإلثنين،  شيع،  الذي  النووي  العالم  الغتيال 

مراسم تليق بكبار »شهداء« البالد.
اغتيل  الذي  البارز  العالم  وداع  هامش  وعلى 
إيرانيون  مسؤولون  تعهد  طهران،  قرب  الجمعة 
حسين  وتوعد  يؤديه،  كان  الذي  الدور  مواصلة 
لخامنئي،  العسكري  المستشار  دهقاني، 
له:  تغريدة  في  وقال  زادة،  قتلة  بـ»استهداف« 
»سنضرب مثل البرق قتلة هذا الشهيد، وسنجعلهم 

يندمون على فعلتهم«.
الماضية أن فخري  الجمعة  الدفاع  وأفادت وزارة 
بعد عملية  متأثرا بجروحه  توفي  عاما«،  زاده »59 
وإطالق  سيارة  تفجير  شملت  لموكبه  استهداف 
سرد  آب  مدينة  في  طريق  على  وذلك  رصاص، 

بمقاطعة دماوند شرق طهران.
وكشف أمين المجلس األعلى لألمن القومي علي 
شمخاني، اإلثنين، أن االغتيال كان »عملية معقدة 
استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي 
تفاصيل  يقدم  أن  دون  من  المكان«،  في  شخص 

إضافية بشأن ذلك.
النار  إطالق  أن  األحد،  أوردت،  الوكالة  وكانت 
كان من خالل رشاش آلي موضوع على متن شاحنة 
صغيرة، وتم التحكم به عن بعد، قبل أن يتم تفجير 

السيارة.
»العدو«  أن  تصريحاته  في  شمخاني  وأفاد 
كاشفا  واحترافيا،  بالكامل،  جديدا  أسلوبا  استخدم 
عاما«،  عشرين  »منذ  مهددا  كان  زاده  فخري  أن 
وأوضح  الستهدافه.  سابقة  محاوالت  إفشال  وتم 
المسؤول أن العملية »تورط فيها )...( المنافقون«، 
اإليرانيون  المسؤولون  يستخدمها  مفردة  وهي 
خالق«  »مجاهدي  منظمة  إلى  لإلشارة  عادة 
من  »إرهابية«  والمصنفة  المنفى،  في  المعارضة 

قبل إيران.
إال أن »العنصر اإلجرامي في كل هذا هو النظام 
جهاز  إلى  إشارة  في  والموساد«،  الصهيوني 
بحسب  العبرية،  للدولة  الخارجية  االستخبارات 

شمخاني.
مقر  في  التشييع  مراسم  اإلثنين  وأقيمت صباح 
وزارة الدفاع في طهران، بمشاركة رسمية وحضور 
العارمة  الشعبية  المشاركة  عكس  على  محدود، 
ظل  في  مماثلة،  وداعات  بها  تمتاز  ما  عادة  الذي 
»كورونا  فيروس  من  للوقاية  االحترازية  اإلجراءات 
باحة  في  أقيمت  التي  المراسم  وحضر  المستجد«. 

خارجية، مسؤولون عسكريون ومدنيون بدا عليهم 
التأثر.

أولى هزائمهم
يرتكب  لم  »لو  حاتمي:  أمير  الدفاع  وزير  وقال 
دماء  وأسالوا  الخسيسة  الجريمة  هذه  األعداء 
شهيدنا العزيز، لكان بقي مجهوال«، مضيفا: »على 
أولى  ستكون  الجريمة  هذه  أن  يعلموا  أن  األعداء 

هزائمهم«.
الحاضرين،  من  بالغا  تأثرا  اللقطات  وأظهرت 
حسين  اللواء  الثوري  الحرس  قائد  بينهم  ومن 
العميد  الحرس  في  القدس  فيلق  وقائد  سالمي، 
إسماعيل قاآني، ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي 

أكبر صالحي، ووزير االستخبارات محمود علوي.
وسجي نعش الراحل وقد لف بالعلم اإليراني، إلى 
جانب منبر الخطباء، محاطا بأكاليل الزهور. ورفعت 
للجمهورية  األعلى  المرشد  بجانب  تظهره  صور 

اإلسالمية آية اهلل علي خامنئي.

كما رفعت صور تظهر وجه فخري زاده إلى جانب 
لفيلق  السابق  القائد  سليماني،  قاسم  اللواء  وجه 
القدس، الذي اغتيل في يناير الماضي بضربة جوية 

أميركية في بغداد.
أبرز  من  يعد  كان  الذي  زاده  لفخري  وأقيمت 
العلماء اإليرانيين في مجاله، مراسم تكريم اعتبارا 
من السبت، فنقل جثمانه إلى مدينة مشهد »شمال 
وبعدها  الرضوية،  العتبة  في  عليه  للصالة  شرق« 
إلى العتبة الفاطمية في مدينة قم جنوب طهران، 

ومرقد اإلمام الخميني في العاصمة طهران.
وكان فخري زاده رئيسا لمنظمة األبحاث واإلبداع 
بعد  حاتمي  وقال  الدفاع.  لوزارة  التابعة  »سبند« 
وفاته، إن الراحل كان معاونا له وأدى »دورا مهما 

في االبتكارات الدفاعية« وفي »الدفاع النووي«.
الحكومة  أن  حاتمي  أكد  اإلثنين،  كلمته  وفي 
قررت »مضاعفة موازنة سبند«، وأن إيران »ماضية 
في مسار التقدم واالقتدار )...( ونهج الشهيد فخري 

زاده سيستمر باقتدار«.

وفي ختام المراسم في الوزارة، نقل حرس الشرف 
النعش على األكف إلى مساحة مفتوحة، حيث ألقى 
مزار  إلى  نقله  قبل  عليه،  الوداع  نظرة  الحاضرون 
امامزاده صالح في شمال طهران حيث ووري الثرى، 
على مقربة من عالمين نوويين إيرانيين آخرين تم 

اغتيالهما عامي 2010 و2011.
وفقدت الجمهورية اإلسالمية عددا من علمائها 
خالل األعوام الماضية، في اغتياالت وجهت أصابع 
االتهام فيها إلى إسرائيل. ولم تعلق الدولة العبرية 

رسميا على االغتيال.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان اإلثنين: »في 
التداعيات  كثب  من  نتابع  متوترة،  إقليمية  ظروف 
اإليراني،  العالم  الغتيال  والمنطقة«  إيران  في 
و»ندعو إلى ضبط النفس للحفاظ على سبل الحوار 

والتفاوض«، داعية إلى »تجنب تصعيد التوتر«.
في  االغتيال  الخارجية  وزارة  دانت  لبنان،  وفي 
ممارسة  إلى  األطراف  »جميع  داعية  اإلثنين،  بيان 
نحو  لالنزالق  تفاديا  النفس  ضبط  درجات  أقصى 
المرشد  وكان  المنطقة«.  في  األسوأ  السيناريو 
»معاقبة«  ضرورة  السبت  أكد  خامنئي  األعلى 
العالم  نشاطات  ومواصلة  االغتيال،  في  الضالعين 

الراحل.
من جهته، اتهم الرئيس حسن روحاني إسرائيل 
المناسب«،  »الوقت  في  رد  على  وشدد  باالغتيال، 
وإن أكد أن »األمة اإليرانية أذكى من أن تقع في 

فخ المؤامرة الذي نصبه الصهاينة«.
زاده  فخري  األميركية  الخارجية  وزارة  وأدرجت 
خلفية  على   2008 العام  العقوبات  الئحة  على 
برنامج  تطوير  في  أسهمت  وعمليات  »نشاطات 
عبر  سابقا  إسرائيل  اتهمته  بينما  النووي«،  إيران 
خلف  بالوقوف  نتانياهو،  بنيامين  وزرائها  رئيس 

برنامج نووي »عسكري« تنفي طهران وجوده.
تسلم  من  شهرين  نحو  قبل  االغتيال  ويأتي 
الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن مهامه، وهو 
الذي وعد بـ»تغيير مسار« سلفه دونالد ترامب مع 
قصوى«  »ضغوط  سياسة  األخير  واعتمد  إيران. 
األحادي  االنسحاب  خصوصا  شملت  طهران،  حيال 
النووي،  برنامجها  حول  االتفاق  من   2018 العام 

وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.
الجمهورية  علماء  أبرز  أحد  اغتيال  وأعاد 
إيران  التزامات  النقاش بشأن  باب  فتح  اإلسالمية، 
الكبرى  القوى  المبرم مع  االتفاق  النووية، ال سيما 

العام 2015.
ووقع أعضاء مجلس الشورى باإلجماع بعد جلسة 
مغلقة، األحد، بيانا يدعون عبره للرد على االغتيال، 
من  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مفتشي  ومنع 

دخول منشآت البالد.
وعادة ما يعود القرار النهائي في األمور المتعلقة 
بالملف النووي في إيران إلى المجلس األعلى لألمن 

القومي.

»بوكو حرام« تعاود ارتكاب جرائمها البشعة:

ذبح عمال مزارع في نيجيريا.. 
وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 76

في رد فعل بدا انتقاميا أعلنت جماعة »بوكو حرام« مسؤوليتها، الثالثاء، 
عن مجزرة طالت عمال مزارع في شمال شرق نيجيريا خالل نهاية األسبوع، 

مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 76.
وتواصلت عمليات البحث عن الجثث بعد أن هاجم مسلحون على دراجات 
نارية منطقة خارج مايدوغوري عاصمة والية بورنو، السبت، ما أدى إلى مقتل 

عشرات العمال في حقول أرز بالقرب من قرية زابارماري.
ولم يكن واضحا في البداية أي فصيل من »بوكو حرام« كان وراء الهجوم، 
لكن المجموعة الرئيسية الموالية للزعيم أبوبكر الشكوي قالت في فيديو 
 )...( األخيرة  األيام  في  مايدوغوري  حول  حدث  عما  »مسؤولة  إنها  الثالثاء 

خصوصا في زابارماري«.
حصيلة  أن  بورنو،  والية  في  اإلعالم  مفوض  جاتاو،  أبا  باباكورا  وأفاد 
المجزرة ارتفعت من 70 إلى 76 قتيال. وقال إن »43 جثة دفنت األحد و33 
وأضاف:  أكثر.  يرتفع  قد  الضحايا  عدد  أن  مضيفا  اإلثنين«،  ستدفن  أخرى 
الجثث  من  العديد  إن  يقولون  الضحايا  دفن  حيث  زابارماري  قرية  »سكان 
يمكن أن تكون متناثرة في حقول األرز«.  وأعلنت األمم المتحدة، األحد، أن 
إلى »عشرات«  العدد في وقت الحق  110 مدنيين قد قتلوا، لكنها قلصت 
الضحايا، معترفة بأن حصيلة القتلى األولية »غير مؤكدة«. وتركزت عمليات 

القتل في كوشوبي، حيث تم ربط المزارعين وذبحهم من أعناقهم.
هدف  بأن  ذكرت  التي  للتقارير  تأكيد  كأنه  حرام«  »بوكو  فيديو  وبدا 
للجماعة  تابعين  بمقاتلين  أمسكوا  الذين  القرويين  من  الثأر  الهجوم 

وسلموهم إلى السلطات النيجيرية.
اإلمساك  بإمكانكم  أن  تعتقدون  »أنتم  الفيديو:  في  »إرهابي«  وقال 

بإخوتنا وتسليمهم إلى الجيش ثم العيش بسالم«.
والثالثاء واصلت فرق محلية عمليات البحث عن الجثث في منطقة أشبه 

بالمستنقعات، حيث سارت الجرارات الزراعية وخلفها رجال.
السيارات  إنها مهمة مرهقة ألن  البحث،  فريق  وقال عبداهلل عمر، عضو 

العادية ال تستطيع التحرك في التضاريس الصعبة وستعلق بالتأكيد.
ووصف عملية البحث بأنها »خطيرة«، ألن متمردي »بوكو حرام« ينشطون 
في المنطقة التي تحوي ممرات مشاة تصلها بغابة سامبيسا معقل الجماعة. 
وقتل ما ال يقل عن 36 ألف شخص، ونزح مليونان منذ بدأت »بوكو حرام« 

تمردها الجهادي في شمال شرق نيجيريا العام 2009.
والعام 2016 انقسمت الجماعة إلى فصيل رئيسي بقيادة أبوبكر الشكوي 

وفصيل آخر تابع لتنظيم »داعش«.
ويتحمل الفصيالن مسؤولية تكثيف الهجمات على المدنيين الذين غالبا 
ما يتم اتهامهم بالتجسس لصالح الجيش والميليشيات الموالية للحكومة.

●  دفن الضحايا من المزارعين في شمال شرق نيجيريا

أديس بابا  - وكاالت

●  متظاهران في ساحة الحبوبي في الناصرية

بغداد - وكاالت

الكاظمي يعلن االنتخابات المبكرة في يونيو:

تصاعد االحتجاجات في العراق وارتفاع حصيلة قتلى الصدامات
العراق،  إلى  جديد  من  االحتجاجات  عادت 
من  اآلالف  تدفق  الناصرية  مدينة  شهدت  بعدما 
المحتجين، واشتعل التوتر في المدينة الواقعة في 
جنوب العراق، بعدما قضى مواطن متأثرا بجروحه 
في صدامات وقعت أخيرا بين محتجين مناهضين 
الشيعي مقتدى  الدين  للحكومة ومناصرين لرجل 

الصدر.
بعدما  اإلثنين،  الركابي،  رضا  المواطن  وقضى 
تلقى رصاصة في الرأس في صدامات بين أنصار 
الحبوبي  ساحة  في  ومتظاهرين  الصدر  مقتدى 
في مدينة الناصرية، ما رفع حصيلة ضحايا أعمال 
قتلى  ثمانية  إلى  الجمعة  سجلت  التي  العنف 

وعشرات الجرحى، وشارك اآلالف في تشييعهم.
فرضت  الماضي  األسبوع  صدامات  وبعد 
السلطات إغالقا في محاولة لوضع حد للتظاهرات 
في المدينة العراقية الجنوبية، وأقالت قائد شرطة 
محافظة ذي قار ومركزها الناصرية، وفتحت تحقيقا 

في األحداث.
وأوفد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
وعددا  األعرجي،  قاسم  القومي  األمن  مستشار 
مع  للتحاور  الناصرية  إلى  المسؤولين  كبار  من 

المحتجين، لكن حالة الغليان مستمرة.
للحركة  رئيسيا  مركزا  الناصرية  وكانت 
االحتجاجية المناهضة للحكومة، التي انطلقت في 
وغير  فاسدة  السلطات  أن  وتعتبر   ،2019 أكتوبر 
شخص   600 نحو  وقضى  إليران.  ومرتهنة  كفؤة 
في العراق في أعمال عنف على صلة باالحتجاجات، 

من دون محاسبة فعلية للمسؤولين.
األسبوع  سجلت  التي  العنف  أعمال  وتزامنت 

لألحداث  األولى  السنوية  الذكرى  مع  الماضي 
 ،2019 العام  انتفاضة  خالل  سجلت  التي  الدامية 
والتي قضى فيها أكثر من ثالثين شخصا على جسر 

الزيتون في الناصرية في 28 نوفمبر.
في  واسعة  غضب  موجة  األحداث  تلك  وأثارت 
السابق  الوزراء  رئيس  دفع  في  وأسهمت  البالد، 
خلفه  وحاول  االستقالة.  إلى  عبدالمهدي  عادل 
يونيو  وحدد  للمتظاهرين،  يده  مد  الكاظمي 

المقبل موعدا النتخابات مبكرة.
جديد  انتخابي  قانون  وفق  االقتراع  وسيجري 
أغلب  ويتوقع  االنتخابية.  الدوائر  نطاق  يضيق 
المراقبين تأجيل االقتراع بضعة أشهر على األقل، 
ويرجح  لحمالتها،  االستعداد  األحزاب  بدأت  فيما 
الصدر  مقتدى  الشيعي  الزعيم  يستفيد  أن  خبراء 

ومرشحوه من قانون االنتخاب الجديد.
وكان التيار الصدري قد حقق نتائج متقدمة في 
انتخابات مايو 2018، إذ حاز 54 من إجمالي 329 

مقعدا في البرلمان ليشكل أكبر كتلة.
»تويتر«  على  بيان  في  العراقيين  الصدر  وحث 
اإلثنين على »االستعداد« لالنتخابات التي وصفها 
بأنها »باب واسع قد انفتح« لفرض إصالحات ضد 
الكاظمي  تنصيب  لكم  »حققنا  وأضاف:  الفساد. 
أن  إلى  إشارة  في  االنتخابات«،  قانون  وتغيير 
شعبيته أسهمت في تولي الكاظمي رئاسة الوزراء.

من  ستحققونها  أنتم  طلباتكم  »باقي  وتابع: 
تغريدة  الصدر في  وقال  االقتراع«.  خالل صناديق 
رئيس  يكون  ألن  سيدفع  إنه  الماضي  األسبوع 

الوزراء المقبل من تياره ألول مرة.
مصطفى  العراقي،  الوزراء  رئيس  مكتب  وحدد 
المبكرة  االنتخابات  موعد  الثالثاء،  الكاظمي، 
بيان صادر عن مكتب  المقبل. وذكر  يونيو   6 في 

إنجاح  على  العمل  ضرورة  على  تشديده  الكاظمي، 
االنتخابات المبكرة في العراق.

المفوضية  مقر  اإلثنين،  زار،  الكاظمي  وكان 
مجريات  على  واطلع  لالنتخابات،  المستقلة  العليا 
االستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء 
االنتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس 

من يونيو القادم.
السعي  في  المفوضية  جهود  مجريات  تابع  كما 
العملية  تواجه  قد  التي  المعوقات  كل  لتذليل 
االنتخابية، ووجه األجهزة الحكومية المعنية بتذليل 
هذه العقبات قدر تعلق األمر بها. وشدد على أهمية 
إقرار مجلس النواب قانون تمويل االنتخابات، ألجل 
إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية إلتمام الجوانب 

الفنية والتنفيذية وإنجاحها.
المرافقة  اإلجراءات  توافق  أن  أهمية  أيضا  وأكد 
نجاحها  ولتأمين  القانون،  االنتخابية  للعملية 
العملية  تكون  أن  وألجل  نزاهتها،  على  وللحفاظ 
الشعب  إرادة  عن  حقيقيا  معبرا  القادمة  االنتخابية 

العراقي واختياراته الحرة.
وأعلنت مفوضية االنتخابات، الثالثاء، أنها قطعت 
شوطا كبيرا في عمليتي تسجيل الناخبين بايومتريا 

وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية.
على  جاهدة  »تعمل  أنها  للمفوضية  بيان  وذكر 
الناخبين«،  تأمين مستلزمات عملية تحديث سجل 
مبينا أن مجلس المفوضين صدق على نظام اعتماد 
ونظام  والدوليين،  المحليين  االنتخابات  مراقبي 

وكالء المرشحين واألحزاب والتحالفات والحمالت.
الديمقراطية  العملية  تنمية  أن  البيان  وأضاف 
مفوضية  من  تتطلب  العراق  في  واستدامتها 
بغية  مضاعفة،  استثنائية  جهود  بذل  االنتخابات 

إجراء االنتخابات البرلمانية المبكرة.

أسابيع  ثالثة  من  أكثر  استمر  قتال  بعد 
على  أبابا  أديس  قوات  سيطرة  وإعالن 
حذر  ميكيلي،  االنفصالي  اإلقليم  عاصمة 
إقليم  قادة  أحمد،  آبي  إثيوبيا  وزراء  رئيس 
في  »أنهم  فروا  الذين  المتمردين  تيغراي 
عليه  رد  تهديد  في  الجيش«،  نيران  مرمى 
زعيم االنفصاليين بالقول إن المعارك ال تزال 

مستمرة.
ديبريتسيون  تيغراي،  إقليم  رئيس  وقال 
في  البقاء  على  مصمم  إنه  جبريمايكل، 
أن  مؤكدا  »الغزاة«،  لمواجهة  المنطقة 
من  يومين  بعد  وذلك  مستمر«،  »القتال 
جبهة  قوات  على  العسكري  النصر  آبي  إعالن 
يدير  كان  الذي  الحزب  تيغراي،  شعب  تحرير 
بعد  البالد،  شمال  في  الواقعة  المنطقة  هذه 
على  أبابا  أديس  في  السلطة  على  هيمن  أن 
االنفصالي  الزعيم  واتهم  عقود.  ثالثة  مدى 
المجتمع  خداع  يحاول  بأنه  الوزراء  رئيس 

الدولي بإيهامه بأن كل شيء قد انتهى.
العام  للسالم  نوبل  جائزة  الحائز  آبي  وكان 
الرابع  في  تيغراي  إلى  الجيش  أرسل   ،2019
بالسلطات  استبدال  بهدف  نوفمبر  من 
شعب  تحرير  لـ»جبهة  التابعة  المحلية 
تحدت  أن  بعد  شرعية«،  »هيئات  تيغراي« 
الحكومة  سلطة  أشهر  مدى  على  الجبهة 

المركزية.

وقف تام للمعارك
ودعا وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، 
»وقف  إلى  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  اإلثنين، 
اإلنسانية  »للطواقم  والسماح  للمعارك«  تام 

بدخول« إقليم تيغراي »من دون معوقات«.
بعد  »تويتر«  على  بومبيو  وكتب 
الضروري  »من  آبي:  مع  هاتفية  مشاورات 
طريق  على  إثيوبيا  وإبقاء  القائم  النزاع  حل 
السبت  مساء  أعلن  آبي  وكان  الديمقراطية«. 
عبر  الرئيسية  أهدافه  أحد  حقق  الجيش  أن 
حيث  اإلقليم  عاصمة  ميكيلي،  على  السيطرة 
»تتم  وأنه  المتمردون،  القادة  يتحصن  كان 
إلى  وإحالتهم  لتوقيفهم  حاليا  مطاردتهم« 

القضاء.
أربع  قرابة  مدى  على  آبي  أجاب  واإلثنين 
مخاطبا  وقال  النواب.  أسئلة  على  ساعات 
أن  »أريد  تيغراي:  شعب  تحرير  جبهة  قادة 
يسمعوني: نرى منذ مساء أمس )األحد(، قرابة 
في  اضطرابا  األزمة  غرفة  من  الليل،  منتصف 
أبيي  إلى  سالم  هغاري  من  الممتدة  المنطقة 
نحو  بعد  على  واقعتان  محلتان  وهما  أدي«، 
خمسين كلم نحو غرب ميكيلي. وأضاف: »لم 
زوجاتهم  معهم  أخذوا  ألنهم  ليال  نهاجمهم 

أن  من  محذرا  األسرى«،  وجنودنا  وأطفالهم 
»ذلك لن يستمر«.

تيغراي  على  الكامل  شبه  التعتيم  ويجعل 
من  المستقل  التحقق  النزاع،  بدء  منذ 
المعسكرين،  كال  يقدمها  التي  المعلومات 

. صعبا

لنا ميكيلي 
دقيقة  حصيلة  اآلن  حتى  هناك  وليس 
لكن  أسابيع،  أربعة  قرابة  استمر  الذي  للنزاع 
الجمعة عن  تحدثت  الدولية  األزمات  مجموعة 
»الكثير  بينهم  المعارك«  في  القتلى  »آالف 
إثيوبي  ألف   43 المدنيين«. وفر أكثر من  من 

من إقليم تيغراي إلى السودان المجاور.
وأعرب المجتمع الدولي مرارا عن قلقه حيال 
المدنيين،  على  العسكرية  العملية  تداعيات 
حصول  احتمال  عن  المتحدة  األمم  وتحدثت 
أن  اإلثنين  أكد  آبي  لكن  حرب«،  »جرائم 
صفوف  في  ضحية  أي  يوقع  لم  الجيش 
على  السيطرة  استعادة  عملية  أثناء  المدنيين 

ميكيلي ومدن أخرى في تيغراي.
»لن  لنا«،  »ميكيلي  أن  الوزراء  رئيس  وأكد 
ندمرها« مشيرا إلى أنه »لم يصب أي شخص 

ميكيلي«. على  العملية  أثناء  بجروح 
بشأن  تيغراي  سلطات  تصريحات  ونفى 
من  كثير  بمقتل  تسببت  جوية  ضربات 
99 % »من المقذوفات«  المدنيين، مؤكدا أن 
بأضرار  تتسبب  لم   % و99  أهدافها  أصابت 
ال  شك،  لدينا  يكون  »عندما  وقال:  جانبية. 
أن  نريد  ال  ألننا  الليل،  أثناء  خصوصا  نقصف، 

أطفالنا«. إنهم  أطفاال،  نقتل 

األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  وأفادت 
بفعل  مكتظة  ميكيلي  مستشفيات  أن  األحد، 
إعالن  على  ساعة   24 بعد  الجرحى،  تدفق 
استعادة المدينة، من دون تحديد ما إذا كان 

أو مدنيين. هؤالء عسكريين 

عرقي تنميط 
لحقوق  اإلثيوبية  المفوضية  وأعربت 
أن  إال  إداريا  مستقلة  هيئة  وهي  اإلنسان، 
عن  اإلثنين  الوزراء،  رئيس  يعينه  مديرها 
عمليات  مالحظة  بعد  الشديد«،  »قلقها 
مراقبة تجريها قوات األمن مبنية على األصل 
العرقي »على الرغم من )عدم وجود( أي إطار 

العرقي«. بالتنميط  يسمح  قانوني 
السودان  في  الالجئين  أن  على  آبي  وشدد 
إثيوبيا،  إلى  بسرعة  يعودوا  أن  يمكنهم 
»فرانس  لوكالة  بعضهم  فيه  قال  وقت  في 
عودتهم  من  بالخوف  يشعرون  إنهم  برس« 
القوات  سيطرة  تحت  باتت  التي  تيغراي  إلى 

الحكومية.
جبهة  بين  التصاعد  عن  التوتر  يكف  ولم 
تحرير شعب تيغراي وآبي منذ أن أصبح األخير 
تدريجيا  واستبعد   ،2018 العام  للوزراء  رئيسا 
مدى  على  هيمن  الذي  الحزب  الحكم  من 
واألمني  السياسي  الجهاز  على  عاما  ثالثين 

البالد. في 
في  انتخابات  تنظيم  مع  ذروته  التوتر  وبلغ 
أبابا  أديس  اعتبرتها  سبتمبر،  في  تيغراي 
تيغراي  قوات  شن  مع  وبعدها  شرعية«،  »غير 
اإلقليم،  في  عسكريتين  قاعدتين  على  هجوما 

الذي تنفيه جبهة تحرير شعب تيغراي. األمر 

زعيم االنفصاليين يتمسك بمواصلة القتال:

رئيس وزراء إثيوبيا يهدد بمالحقة قادة 
تيغراي بعد إعالن النصر العسكري

●  العالم اإليراني فخري زاده

●  رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد في مجلس النواب



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
إجمالي تحويالت المصريين العاملين 
بالخارج خالل الفترة من يوليو 2019 

إلى يونيو 2020.

قالوا

08

إنشاء  األولى من مشروع  الوحدة  البلدي طبرق تشغيل  المجلس  أكد 
محطة كهرباء غازية بقدرة إنتاجية 740 ميغاوات، المكلفة تنفيذه شركة 

»ميتكا« اليونانية.
عن  اليونانية  للشركة  الموقع  تسليم  على  السبت،  االتفاق،  وجرى 
العامة  والشركة  العمراني،  والتخطيط  البلدية،  مشروعات  مكتب  طريق 
قريبًا،  والتركيبات  المعدات  توريد  في  الشركة  تشرع  أن  على  للكهرباء، 

ليتم تشغيل الوحدة األولى بعد ستة أشهر.
جاء ذلك خالل اجتماع بين عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومدير 
»ميتكا«  شركة  ومدير  الفالح،  إبراهيم  للكهرباء  العامة  الشركة  عام 

اليونانية المنفذة للمشروع، كوستاس هورينوس.
وستصل مدة المشروع بالكامل إلى نحو 15 شهرًا، بقيمة مالية تبلغ 

55 مليونًا و314 ألفًا و600 دينار ليبي.

بدء تنفيذ مشروع محطة طبرق الغازية

الحكومات ال تبذل الجهود 
الكافية لمكافحة البطالة التي 
تطال ذوي الدخل المحدود 
بالتزامن مع انتشار جائحة 
»كورونا«

كبيرة الخبراء االقتصاديين 
في منظمة »التعاون والتنمية«

لورنس بون 

27.8
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3526دوالر أميركي
1.6174يورو

1.8078الجنيه االسترليني
0.3606الريال السعودي
0.3682درهم إماراتي

0.2058االيوان الصيني
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قصة اقتصادين
اللقاح  يقوده  الذي  االقتصادي  للتعافي  أصبح  مفاجئ،  نحو  على 
حجة معقولة. فقد قدم لنا العلم الحديث بكل تأكيد واحدة من أعظم 
فيروس  مرض  جائحة  دفعت  وكما  الطويلة.  حياتي  في  المعجزات 
اإلطالق،  على  ركود  حالة  وأعمق  أشد  إلى  العالمي  االقتصاد  »كورونا« 

بات من المحتمل اآلن أن نشهد تطورًا متماثاًل إلى األفضل.
جائحة  تفشي  استمرار  فمع  السهولة.  بهذه  األمر  كان  لو  أتمنى 
في  واالحــتــجــاز  بالعدوى  اإلصــابــة  مــعــدالت  وخـــروج  »كــوفــيــد19- 
انقلبت مخاطر  أخرى(  )مرة  السيطرة  والوفيات عن نطاق  المستشفيات 
األجل القريب للنشاط االقتصادي حتمًا في االتجاه السلبي في الواليات 
عن  الناجم  اإلجهاد  اقتران  على  المترتب  التأثير  بات  وأوروبا.  المتحدة 
الجائحة بتسييس ممارسات الصحة العامة واضحًا جليًا في ذات اللحظة 

التي شهدت وصول الموجة الثانية المتوقعة من جائحة »كوفيد19-.
المخيف  المزدوج  الركود  سيناريو  مع  يتناسب  هذا  أن  المؤسف  من 

الذي حذرت منه مؤخرًا.
الخالصة هنا تستحق التكرار: ففي ثماني من دورات األعمال اإلحدى 
الواضح  االقتصادي  التعافي  أعقب  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  عشرة 
شرطين:  االنتكاسات  هذه  وتعكس  انتكاسات.  المتحدة  الواليات  في 
تابعة.  هزات  حدوث  واحتمال  ذاته  الركود  عن  الناتج  الضعف  استمرار 

ومن المؤسف أن الشرطين مستوفيان في حالتنا هذه.
الرغم  فعلى  للنقاش.  قابل  غير  الضعف  استمرار  أن  الواضح  من 
الناتج  نمو  في   %  33 بنسبة  سنوي  أساس  على  القياسي  االرتداد  من 
المحلي اإلجمالي الحقيقي في الربع الثالث من هذا العام، ظل االقتصاد 
األميركي أقل من ذروته السابقة في الربع األخير من العام 2019 بنحو 
3.5 %. وباستثناء االنخفاض بنسبة 4 % من الذروة إلى القاع خالل األزمة 
المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، تعادل الفجوة الحالية بنسبة 
3.5 % تلك المسجلة في أعماق كل ركود آخر في الواليات المتحدة بعد 

الحرب العالمية الثانية.
من المضحك بالتالي أن نتحدث عن اقتصاد أميركي يتعافى بالفعل. 

لم يكن االرتداد في الربع الثاني سوى نفس أخير انتعاش ميكانيكي 
في فترة ما بعد اإلغالق في أعقاب أشد انحدارًا على اإلطالق. وهذا 
يختلف تمام االختالف عن التعافي التراكمي العضوي القتصاد يشهد 

تحسنًا حقيقيًا. فال تزال الواليات المتحدة عالقة في بئر عميقة.
مثلوا  الذين  األميركيين،  المستهلكين  تسأل  أن  إال  عليك  ما 
الواليات  في  الكلي  الطلب  من  المهيمنة  الحصة  طويلة  لفترة 
االنخفاض  بعد  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من   %  68 بنحو  المتحدة 
إجمالي  استعاد  إبريل،  إلى  يناير  من   %  18 بنسبة  المسبوق  غير 
اإلنفاق االستهالكي منذ ذلك الحين نحو 85 % من خسائره )بالقيمة 

الحقيقية(. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل.
تركز االنتعاش في االستهالك السلعي على السلع المعمرة مثل 
السيارات، واألثاث، واألجهزة المنزلية، باإلضافة إلى بنود غير معمرة 
التي  الصيدالنية  والمستحضرات  والوقود  والمالبس  الطعام  مثل 

عوضت وزيادة عن الخسائر خالل االنخفاض الناجم عن اإلغالق.
وفي شهر سبتمبر، كان استهالك السلع بالقيمة الحقيقية أعلى 
 .2020 الجائحة في يناير  7.6 % من أعلى مستوى بلغه قبل  بنحو 

عبر  الشراء  في  الضخمة  الزيادة  من  كبير  بشكل  االرتداد  هذا  استفاد 
المستهلكين  قبل  مــن  اإلنترنت 
ارتفاع  مع  لمساكنهم،  المالزمين 
من   %  11.3 من  اإللكترونية  التجارة 
الربع  في  التجزئة  مبيعات  إجمالي 
 %  16.1 إلى   2019 العام  األخير من 

في الربع الثاني من عام 2020.
الذي  الخدمات،  استهالك  لكن 
إجمالي  من   %  61 من  أكثر  يشكل 
الواليات  في  االستهالكي  اإلنفاق 
فقد  تمامًا.  مختلفة  مسألة  المتحدة، 
من  كاملة   %  72 الخدمات  شكلت 
وعلى  إبريل.  إلى  يناير  من  االستهالكي  اإلنفاق  إجمالي  في  االنهيار 
تسترد  لم  فإنها  الحين،  ذلك  منذ  جزئيًا  الخدمات  انتعاش  من  الرغم 
وقت سابق من هذا  في  تكبدتها  التي  الخسائر  فقط من   %  64 سوى 

العام بسبب اإلغالق.
المستهلكون  يظل  »كــوفــيــد19-«،  جائحة  تفشي  استمرار  مع 
األميركيون الضعفاء مترددين بشكل مفهوم في العودة إلى المشاركة 
مثل  لوجه  وجهًا  الخدمات  أنشطة  إلدارة  الالزم  الشخصي  التفاعل  في 
في  واإلقامة  والسفر،  الشخصي،  والتسوق  المطاعم،  في  الطعام  تناول 
الفنادق، والترفيه وأنشطة االستجمام. تمثل هذه الخدمات مجتمعة ما 

يقرب من 20 % من إجمالي اإلنفاق على الخدمات المنزلية.
ا  خضم  في  الشخصية  التفاعالت  من  المفهوم  التخوف  هذا  يقودنا 
لجائحة إلى المكون الثاني للركود المزدوج: الهزات التابعة. مع االرتفاع 
المتسارع الحالي في حاالت اإلصابة بعدوى »كوفيد19-«، عادت عمليات 
اإلغالق ليس بذات القدر من الحدة الذي كانت عليه في مارس وإبريل، 
لكنها تستهدف رغم ذلك التقليص الجزئي لألنشطة التي تمارس وجهًا 
وجه  وعلى  األهمية.  الشديد  العطالت  موسم  من  نقترب  ونحن  لوجه 
التحديد، في اللحظة حيث يتوقع التقويم االقتصادي عادة ارتفاعًا هائاًل 

في النشاط، ترتفع احتماالت خيبة الرجاء الكبرى المعدلة موسميًا.
ال  التي  األميركية  العمل  سوق  على  حقيقة  مخاطر  هذا  يفرض 
حاد  بشكل  انخفض  اإلجمالي  البطالة  معدل  أن  صحيح  مجهدة.  تزال 
األساس  لكنه يظل في  أكتوبر،  6.9 % في  إلى  إبريل  14.7 % في  من 
)3.5 %(. وفي ظل   19 يعادل ضعف المستوى الذي بلغه قبل كوفيد - 
المطالبات األسبوعية بالتأمين ضد البطالة، التي بدأت ترتفع ببطء في 
أشبه  تدابير  إلى  والعودة  التجول  فرض حرض  مع  نوفمبر  أوائل شهر 
في  المختل  األميركي  الكونغرس  فشل  عن  فضاًل  الكامل،  باإلغالق 
إغاثة أخرى، يتنامى خطر تجدد الضعف في إجمالي  االتفاق على حزمة 

تشغيل العمالة.
من  الرغم  فعلى  حقًا.  عادية  غير  اللقاحات  حول  األخبار  أن  الواقع 
وجيه  هناك سبب  تقدير،  أقل  في  والتوزيع،  اإلنتاج  لوجستيات  صعوبة 
يجعلنا نأمل في أن تكون نهاية جائحة »كوفيد19-« قريبة في األفق 
اآلن. لكن التأثير على االقتصاد لن يكون فوريًا، ألن التطعيم من غير 
العام  منتصف  حتى  القطيع«  »مناعة  يسمى  ما  إلى  يؤدي  أن  المرجح 

2021 في أقرب تقدير.
ما الذي قد يحدث إذن بين الحين وذلك الموعد؟

تابعة  هزات  رحمة  وتحت  ضعيفًا  يزال  ال  أميركي  اقتصاد  ظل  في 
متوقعة، تصبح الحجة لصالح احتماالت حدوث انتكاسة، أو ركود مزدوج، 

قبل منتصف العام 2021، أكثر إقناعًا.
في إعادة صياغة لعبارة تشارلز ديكنز الشهيرة، »هذه أفضل األوقات 
المقبلة  بالطفرة  المالية  األسواق  تحتفل  حين  ففي  ســوءًا«.  وأشدها 
التي يقودها اللقاح، يدفعنا التقاء الهزات التابعة المرتبطة بالجائحة مع 
الصدمات السياسية إلى مستنقع الضعف االقتصادي الشديد. من منظور 
ديكنز، لكي نصل إلى »ربيع األمل«، يتعين علينا أواًل أن نتحمل »شتاء 

اليأس«.

والرئيس  ييل  بجامعة  التدريس  هيئة  عضو  روتش،  س.  ستيفن   *
آسيا«  - ستانلي  لـ»مورغان  السابق 

نقاًل عن »بروجيكت سينديكيت«

في إعادة صياغة لعبارة 
تشارلز ديكنز الشهيرة، 

»هذه أفضل األوقات 
وأشدها سوءاً«

رفع تجميد إيرادات النفط وتفعيل اللجنة املالية وعقد مجلس إدارة »املركزي« قريبارفع تجميد إيرادات النفط وتفعيل اللجنة املالية وعقد مجلس إدارة »املركزي« قريبا
رئيس  إليه  دعا  الذي  الطارئ،  الثالثاء«  »اجتماع  أدى 
البيانات  حرب  وقف  إلى  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
وتبادل االتهامات بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
المهندس مصطفى صنع اهلل، ومحافظ المصرف المركزي 
رفع  على  االتفاق  إلى  االجتماع  وخلص  الكبير،  الصديق 
تجميد إيرادات النفط، وتشكيل لجنة مالية مشتركة من 
المنطقتين الشرقية والغربية، والترحيب بانعقاد مجلس 

إدارة المصرف المركزي قريبا.

رئيس  المشري  خالد  من:  كل  االجتماع  في  شــارك 
المجلس األعلى للدولة، وعامر عمران النائب األول لرئيس 
مجلس النواب »المجتمعان في طرابلس«، وأحمد معيتيق 
نائب رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد عماري زايد عضو 
المجلس الرئاسي، وأحمد حمزة عضو المجلس الرئاسي، 
وخالد  المركزي،  ليبيا  مصرف  محافظ  الكبير  والصديق 
الشنطي  وسليمان  المحاسبة،  ديــوان  رئيس  شكشك 
رئيس هيئة الرقابة اإلدارية، وفرج بومطاري وزير المالية 
إدارة  مجلس  رئيس  اهلل،  صنع  ومصطفى  المفوض، 

المؤسسة الوطنية للنفط.

وكان الخالف قد استعر بين مؤسسة النفط والمصرف 
تضارب  خلفية  على  الماضي،  نوفمبر   19 في  المركزي 
الجانبين حول اإليرادات  البيانات وتبادل االتهامات بين 
إنفاقها بشفافية وعدالة، وامتد الخالف  النفطية ومآالت 
ليصل إلى إعالن مؤسسة النفط بأنها ستبقي إيراداتها 
ولن  الخارجي،  الليبي  بالمصرف  حساباتها  في  النفطية 
اتهم  ــذي  ال المركزي،  المصرف  حساب  إلــى  تحولها 
المؤسسة بمخالفة التشريعات النافذة، وعدم توريدها 3.2 

مليار دوالر من اإليرادات النفطية إلى الخزانة العامة.

مسؤولية تاريخية
»اجتماع  إلى  الماضي  اإلثنين  السراج  دعوة  وجاءت 
الثالثاء« لتضع حدا للصراع غير المسبوق الذي نشب بين 
أهم مؤسستين بالبالد، وقال السراج في خطاب الدعوة: 
على  البالد  تشهدها  التي  االستثنائية  للظروف  »إيماء 
المسؤولية  باب  ومن  واالقتصادي  السياسي  الصعيدين 
التاريخية، فأنتم مدعوون لحضور االجتماع التقابلي... بمقر 

مجلس الوزراء بطرابلس«.
آليات  في  البحث  على  االتفاق  جرى  االجتماع،  وخالل 
النفط  في حسابات مؤسسة  النفط  إيرادات  تجميد  رفع 
لدى المصرف الليبي الخارجي، وكذلك تفعيل دور اللجنة 
ديوان  من:  كال  عضويتها  في  تضم  التي  المشتركة، 
المحاسبة، ووزارة المالية بحكومة الوفاق، ومصرف ليبيا 
المركزي، وممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية 
»للتنسيق في المسائل ذات العالقة بالمالية العامة تحقيقا 
بيان صادر عن حكومة  للبالد«، بحسب  العليا  للمصالح 

الوفاق.
كما رحب المجتمعون بـ»عقد اجتماع في وقت قريب 
على  والتأكيد  المركزي،  ليبيا  مصرف  إدارة  لمجلس 
الحلول  لوضع  المسؤولية،  بروح  بالتحلي  مطالباتهم 
العاجلة لإلشكاليات التي تواجه االقتصاد الوطني، والبحث 
إلى  األمــور  وإعــادة  حاليا  القائم  التجميد  رفع  آليات  في 
آليات  تفعيل  على  التأكيد  مع ضرورة  الطبيعي،  نصابها 

الرقابة والتقيد وااللتزام بمعايير اإلفصاح والشفافية«.

اجتماع مثمر
من جانبه، قال رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، 
وشهد  ومثمرا«،  »بناء  كان  االجتماع  إن  شكشك،  خالد 
االتفاق على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات 
المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وعودة اإلجراءات 

»وفقا لسياقاتها الطبيعية«.
التي  والمبادرات  الدعوات  تلبية  على  االتفاق  تم  كما 
مجلس  بانعقاد  ــراد  واألفـ الجهات  بعض  من  قدمت 
من  يكون  وأن  وقت،  أسرع  في  المركزي  المصرف  إدارة 
أولوياتها معالجة المشاكل النقدية، وعلى رأسها إقرار سعر 
الصرف المناسب وما يتبعه من فتح لمنظومة االعتمادات 

والحواالت.
اللجنة  انعقاد  إلى  بالدعوة  االجتماع  »انتهى  وأضاف: 
المالية  وزارة  من  أعضاء  تضم  التي  المشتركة،  المالية 
المنطقتين  من  المحاسبة  وديوان  المركزي  والمصرف 
العامة  المالية  توحيد  في  للشروع  والغربية(  )الشرقية 
وإعداد مشروع ميزانية موحد«. كما تم االتفاق على ضرورة 

الشروع في اإلجراءات الالزمة لفتح المقاصة بين المصارف، 
على أن تكون بناء على نتائج المراجعة التي شرع مكتب 
المراجعة في تنفيذها. وفي النهاية قرر المجتمعون ضرورة 
والتأويل  التأجيج  المؤسسي »بعيدا عن  بالعمل  االلتزام 

ولزوم زرع الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع«.

موقف الحكومة الموقتة
ودخلت الحكومة الموقتة على خط األزمة، داعية إلى 
آلية توزيع »بشكل  النفط إلى حين إيجاد  تجميد عوائد 
عن  أفصح  اهلل  صنع  أن  معتبرة  الليبيين،  على  عــادل« 
»حجم الفساد الذي يشوب عمل المصرف المركزي برئاسة 

الصديق الكبير«، حسب بيانها رقم 6 للعام 2020.
وأشار بيان »الموقتة« إلى أن صنع اهلل بين في كلمته 
حجم المليارات التي دخلت خالل األعوام األخيرة، للخزانة 
في  يذكر  تحسن  دون  النفط،  عائدات  بفضل  العامة 

المستوى المعيشي للمواطن.
ومحتوى  تفاصيل  في  الخوض  »دون  البيان:  وتابع 
هذه الكلمة، التي تابعها معظم الليبيين، تؤكد الحكومة 
)الموقتة( على ما جاء فيها، كونها أول من نادت منذ العام 
2015 بتوزيع عادل لعوائد النفط، بما يحسن الخدمات 
المعيشي  المستوى  على  باإليجاب  وينعكس  الحكومية 

للمواطن«.
كما طالب البيان باحتفاظ مؤسسة النفط بعوائد النفط 
في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي؛ لحين إيجاد آلية 
تضمن »توزيعا عادال« له، مضيفا أن سبب تردي أوضاع 
المواطن الليبي هو »غياب الشفافية في إنفاق المصرف 
وإثراء  بل  الماضية،  الفترة  خالل  النفط  أموال  المركزي 
البعض على حساب اآلخر من خالل االعتمادات الوهمية 

والمضاربة بسعر صرف النقد األجنبي غير الموحد«.
االضطالع  إلى  »الجميع«  الموقتة  الحكومة  ودعت 
بدورهم واإلبقاء على عوائد النفط في حساب مجمد، لحين 

إيجاد طريقة تضمن توزيعه بشكل عادل بما يحقق رفاهية 
العيش والكرامة للمواطنين.

خالف منذ أسبوعين
اندلع الخالف بين مؤسسة  الجاري،  ومنذ 19 نوفمبر 
النفط والمصرف المركزي، حين تبادال االتهامات حول دقة 
البيانات واألرقام المعلنة عن اإليرادات النفطية، بل وجرى 
غياب  عن  حديث  إلى  امتدت  التي  باالتهامات،  التراشق 

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

الماضية«.
وجاء إعالن المؤسسة ردا على بيان المصرف المركزي، 
النفطية  اإليــرادات  بشأن  المؤسسة  بيانات  الذي وصف 
بأنها »غير دقيقة«، وألمح في بيانه الصادر في 19 نوفمبر، 
حول اإليراد واإلنفاق خالل الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 
الماضي، إلى وجود »تالعب« في بيانات المؤسسة منذ 

عدة أعوام، مطالبا بمراجعتها والتحقق منها.
بيان  بوصف  نوفمبر،   22 في  النفط  مؤسسة  وردت 
»المركزي« بـ»الكيدي« والمليء بـ»المغالطات«، وحذرت 
العام« حال لم يقم  إلى »سلطة االدعاء  أنها ستلجأ  من 
المصرف بـ»تصحيح بيانه فورا«. كما اتهمت »المركزي« 
مصروفات  عن  واإلفصاح  بالشفافية  االلتزام  بـ»عدم 
الدولة«، ما »خلق مناخا مناسبا إلقفال النفط واستخدمت 

فيه سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين«.
السابقة  الشهرية  البيانات  إن كل  المؤسسة  وقالت 

للمصرف المركزي أكدت إتمام عمليات مطابقة األرقام 
مع مؤسسة النفط، ما يفند »ادعاءه الكيدي«، وكشفت 
أنها بصدد »التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى 
للمراجعة والتدقيق المالي ألنظمتها المالية واإلدارية«، 
موثقة  األجانب  الشركاء  وحقوق  ــرادات  اإلي »كل  وأن 

توثيقا دقيقا«.
حسابات  في  ــرادات  اإليـ »احتجاز  أن  إلــى  ونبهت 
إلى  موقتة  الخارجي  الليبي  المصرف  لدى  المؤسسة 
حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، التي من أهم 
مدن  كل  بين  لإليرادات  العادل  االستخدام  مخرجاتها 

وقرى ليبيا«.
عاد  إذ  الحد،  ذلك  عند  البيانات  حرب  تتوقف  ولم 
محافظ البنك المركزي الصديق الكبير واتهم في رسالة 
التشريعات  المؤسسة  بمخالفة  اهلل،  صنع  إلى  وجهها 
اإليرادات  من  دوالر  مليار   3.2 توريدها  وعدم  النافذة، 

النفطية إلى الخزانة العامة.
وقال الكبير إن حجم اإليرادات النفطية الموردة إلى 
منتصف  وحتى  أكتوبر  شهر  خالل  المركزي  المصرف 
إعــالن  برغم  فقط،  دوالر  مليون   15 بلغ  نوفمبر 
المؤسسة بلوغ اإلنتاج معدل 1.2 مليون برميل يوميا، 
وأوضح أن أعمال المراجعة بينت أن »المؤسسة لم تورد 

منذ سنوات أجزاء من إيرادات النفط«.
اإليرادات  بـ»حجب  النفط  المحافظ مؤسسة  واتهم 
المركزي  المصرف  لدى  الدولة  حسابات  عن  النفطية 
في مواجهة الطلب على النقد األجنبي للقطاعين العام 
العام  المستوى  استقرار  على  والمحافظة  والخاص، 
الكبير  وجــدد  الليبي«.  الدينار  صرف  وسعر  لألسعار 
وال  صحيحة،  »غير  النفط  مؤسسة  بيانات  أن  التأكيد 
تحقق مطابقة فعلية لشحنات النفط والغاز المصدرة مع 
لمقتضى  بالمخالفة  عائد،  من  العامة  للخزانة  يورد  ما 

الشفافية واإلفصاح«.

بعد »اجتماع الثالثاء« برئاسة السراج وحضور الكبير وصنع الله وبومطاري وشكشك

طرابلس  ــ الوسط

طرابلس  ــ الوسط

●  مصطفى صنع اهلل●  فائز السراج●  الصديق الكبير

●  السراج وصنع اهلل خالل لقائهما وفد شركة »إيني« اإليطالية بمقر المجلس الرئاسي

ستيفن س. روتش *

وفد من الشركة التقى السراج وصنع الله

»إيني« اإليطالية تسعى الستئناف املشاريع املتوقفة في ليبيا

املجتمعون يؤكدون ضرورة االلتزام بالعمل املؤسسي »بعيدا عن التأجيج 
والتأويل ولزوم زرع الثقة بني مؤسسات الدولة واملجتمع«

االتفاق على بدء اإلجراءات الالزمة لفتح املقاصة بني املصارف.. وتفعيل 
الرقابة وااللتزام بمعايير الشفافية

 الحكومة املوقتة تطلب التوزيع العادل لإليرادات النفطية.. وتنتقد »غياب 
الشفافية« في إنفاق املصرف املركزي أموال النفط

التشغيلية  بأنشطتها  الكامل  الشركة  التزام  إلى  وأشار 
ومشاريعها في ليبيا، »إضافة إلى دعم مبادرات المؤسسة 
الوطنية للنفط لبناء القدرات ولتوفير معدات الحماية الطبية 
والتشخيص والعناية الفائقة الضرورية لمواجهة وباء كوفيد 

- 19، ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة«.
»وضع  على  سيعمل  إنه  شتوان،  بن  قال  جانبه،  من 
خبرته التي اكتسبها طوال السنوات الماضية بقطاع النفط 
الليبي لالرتقاء بأعمال الشركة، من خالل التعاون الوطيد مع 
أعضاء لجنة اإلدارة وكل العاملين بها، ومن خالل التنسيق 
مع المؤسسة الوطنية للنفط، والشريك االستراتيجي شركة 

إيني«.
تطوير  مشروع  في  المحرز  التقدم  الطرفان  ناقش  كما 
التركيبين »أ، هـ«، الذي سيزيد من المعدالت الطبيعية إلنتاج 
المقبلة، كما سيضمن  السنوات  السالم في  بحر  الغاز في 

تزويد السوق المحلية بالغاز، وفق البيان.
أما عضو مجلس اإلدارة لالستكشاف واإلنتاج أبوالقاسم 
على  للمحافظة  االستثنائية  »الجهود  إلى  فأشار  شنقير 
مع  النفطية،  الحقول  بعض  في  وزيادتها  اإلنتاج  معدالت 
وحسب  الحقل  طبيعة  مع  تتناسب  بأن  االعتبار  في  األخذ 
اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك، وكذلك من خالل اتخاذ 
الرفع  في  تسهم  التي  الصحيحة  والبروتوكوالت  الخطوات 
من القدرة اإلنتاجية بشكل آمن والمحافظة على المكامن 

النفطية«.
وأكد المدير التنفيذي لشركة »إيني« كالوديو ديسكالزي، 
أن الشركة »ستستمر في دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية 

للنفط، فهي أحد أبرز حلفائنا حول العالم«.

إيني،  العالقات االستراتيجية مع شركة  للنفط نعتز بعمق 
إلى  البناءة  الشراكة االقتصادية  إلى استمرار هذه  ونسعى 

أبعد ما يمكن، لتطوير قطاع النفط والغاز بليبيا«.
عالقات اقتصادية خاصة مع إيطاليا

بدوره، عبر ديسكالزي عن فخره بالعالقات الثنائية التي 
تربط إيطاليا بليبيا في قطاع النفط والغاز، مضيفًا: »تربطنا، 
عالقات  خاصة،  بصفة  والمؤسسة  عامة  بصفة  بليبيا 
اقتصادية، وهي روابط قوية كان لها دور كبير في استمرار 

هذه الشراكة البناءة بين المؤسسة وإيني«.

مليتة للنفط والغاز محمد بن شتوان »جملة من المواضيع 
الملحة، التي كان في مقدمتها استئناف المشاريع المهمة 
والمتوقفة بسبب شح الميزانيات المالية التي تحتاج إليها 
المؤسسة لتنفيذ مشاريعها ولإليفاء بالتزاماتها التعاقدية 
مع شركائها، والمحافظة على معدالت اإلنتاج بالحقول البرية 
والبحرية لدى الشركة، والعمل على زيادتها تدريجيًا، ودعم 
بيان  األصعدة«، حسب  جميع  على  ليبيا  في  الطاقة  قطاع 

للمؤسسة.
وقال صنع اهلل: »نحن كمجلس إدارة بالمؤسسة الوطنية 

»إيني«  شركة  من  مسؤولون  بها  قام  مهمة  زيارة 
ليبيا، كان  إلى  للنفط والغاز خالل األيام األخيرة  اإليطالية 
على رأسهم المدير التنفيذي للشركة، كالوديو ديسكالزي، 
الذي التقى كاًل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
فائز السراج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس 

مصطفى صنع اهلل.
وركز مسؤولو الشركة اإليطالية على استئناف مشاريعهم 
المتوقفة وفتح آفاق جديدة لالستثمار في البالد، مع ترقب 

الجميع لمرحلة سياسية جديدة في ليبيا.
المتخذة  الخطوات  »إيني«  وفد  مع  السراج  وناقش 
الستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عملها في 
في  الماضي  اإلثنين  عقد  الذي  االجتماع،  تناول  كما  ليبيا. 
اجتماعات  في  بشأنه  االتفاق  جرى  ما  طرابلس،  العاصمة 

سابقة من إمكانية دعم الشركة قطاع الكهرباء في ليبيا.
للشركة  التنفيذي  المدير  من  كل  االجتماع  في  وشارك 
الطبيعية  للموارد  »إيني«  عام  ومدير  كالوديو ديسكالزي، 
إليساندرو بوليتي، ومدير العالقات البو بيستلي، وحضر عن 
للنفط مصطفى  الوطنية  المؤسسة  الليبي رئيس  الجانب 

صنع اهلل.
لمناقشة  اجتماع  خصص  النفط،  مؤسسة  مقر  وفي 
تناول  إذ  اإليطالية،  للشركة  المتوقفة  المشاريع  استئناف 
االجتماع الذي حضره عضوا مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم 
شنقير والعماري محمد، ورئيس لجنة اإلدارة المشغل لشركة 
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قالت وزارة المالية، التابعة لحكومة الوفاق، إن وزير المالية فرج 
ضمن  اإلثنين،   ،2009 لسنة  الختامي  الحساب  تسلم  بومطاري 
خطة وزارة المالية في اإلسراع بإقفال الحسابات الختامية المتأخرة 

للدولة.
الحسابات  إقفال  برنامج  المكلف  الفريق  بأن  ــوزارة  ال وأفــادت 
المتأخرة  المالية  السنوات  باقي  إلقفال  جهوده  يواصل  الختامية 

للدولة.
ضمن  الختامية  الحسابات  إقفال  مشروع  المالية  وزارة  وتبنت 
مشروع إصالح المالية العامة، وتقول الوزارة إن خطوات في هيكلة 
وصواًل  ستلحقه  المتخصصة  البشرية  القدرات  وبناء  المالي  العمل 

لحساب الخزانة الموحد.

»مالية الوفاق« تتسلم الحساب الختامي لسنة 2009
مطالبات بتخصيص ميزانيات طوارئ لحل مشاكل الجنوب الليبي السعر بالدوالرنوع الخام

47.61برنت

44.67غرب تكساس

43.44دبي

46.79سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     12/2/ 2020

اعتصام سائقي نقل الوقود بعد 
التعدي على زميل لهم وسرقة شاحنة

اتفاق على تشجيع املبادالت 
التجارية بني ليبيا واملغرب

على  والصناعة  للتجارة  والمغربية  الليبية  الغرفتين  رئيسا  اتفق 
تشجيع المبادرات الهادفة إلى تنمية المبادالت التجارية بين الفاعلين 

االقتصاديين والهيئات الممثلة لرجال المال واألعمال بين البلدين.
جاء ذلك عقب اجتماع رئيس مجلس إدارة االتحاد العام لغرف التجارة 
والصناعة والزراعة الليبي محمد الرعيض، مع رئيس الجامعة المغربية 
لغرف التجارة والصناعة عمر مورو، الجمعة بمدينة طنجة المغربية، إذ 
جرى االتفاق على تطوير وتعزيز عالقات التعاون والشراكة االقتصادية، 
خاصة بعد اختراق في الملف الليبي عرفه االجتماع التشاوري لمجلس 

النواب.
وحسب بيان صادر عن الغرفة المغربية، فقد استعجلت »إعادة بناء 
العالقات االقتصادية المتينة والعريقة التي تجمع بين البلدين وخلق 
بنيات تواصل حديثة وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تنمية المبادالت 

التجارية بين الفاعلين االقتصاديين«.
من  ولكثير  المغربية  »الخبرات  إلى  ليبيا  حاجة  الرعيض  وأكد 
الجهد والعمل إلعادة البناء، والمغرب تتوفر على المؤهالت البشرية 

للمساهمة في تطوير ليبيا« وفق تعبيره.
بدوره أشار المسؤول المغربي إلى »مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز 
التعاون التجاري والصناعي بين البلدين في ظل وجود فرص عديدة 

للتعاون سواء بالمغرب أو بليبيا«.
التجارة  غرفة  بين  للتعاون  اتفاق  توقيع  على  الطرفان  واتفق 
والصناعة والخدمات لطنجة - تطوان - الحسيمة المغربية، وغرفة 
التجارة والصناعة والزراعة لمصراتة؛ لتعزيز التعاون االقتصادي بين 
بين  توأمة  لعقد  أساسية  لبنة  تشيكل  شأنه  من  الذي  الغرفتين، 

المدينتين.

اعتصم عدد من سائقي نقل الوقود بعد اعتداء مجموعة مسلحة 
يرجح أنها عصابة لتهريب الوقود على سائق في مدينة غريان، األمر 

الذي تطلب تدخاًل أمنيًا لمرافقة الشاحنات خالل أداء عملها.
ودعت شركة البريقة لتسويق النفط في بيانين، الجمعة واألحد، 
لسائقين  الحماية  توفير  إلى  المعنية  والضبطية  األمنية  الجهات 
وأكدت  الوقود.  لنقل  العربية  والجمعية  التوزيع  لشركات  التابعين 
اعتصام  إلى  أدى  الوقود  االعتداء على سيارات نقل  أن تكرار حاالت 
السائقين، معلنة عدم تحملها مسؤولية أي مختنقات أو ازدحام قد 

يحدث على المحطات نتيجة االعتصام.
وأضافت أن نقل الوقود ومشتقاته »هي مهام تضطلع بها جمعيات 
النقل وشركات النقل الخاصة، التي يتعرض سائقوها لتلك المضايقات 
بشكل مستمر، ولذا نأمل من الجميع التضامن لوضع حل جذري لهذه 
اإلشكالية التي تنعكس سلبًا على الجميع دون استثناء«، مؤكدة توفر 

الوقود بجميع أنواعه بمستودعاتها.
بدوره، أكد المجلس البلدي غريان قيام دوريات من مديرية أمن 
غريان بتأمين شاحنات الوقود المتجهة إلى طرابلس لملء الوقود، 
األزمة  لجنة  مع  االتفاق  تأمين عودتها، وذلك حسب  إلى  باإلضافة 

ولجنة إدارة الوقود بالبلدية.
اعتصام  بسبب  حاداً  نقصًا  غريان  في  الوقود  محطات  وعانت 
السائقين، فيما أشار المجلس البلدي إلى أن المجموعة المسلحة يرجح 

أن تكون »عصابة لتهريب الوقود من خارج البلدية«.
واقتادت المجموعة المسلحة السائق خارج الحدود اإلدارية لبلدية 
غريان وقامت بسرقة شاحنة الوقود التي يقودها، األمر الذي أدى إلى 
دخول السائقين في اعتصام، مما ترتب عليه وقف تزويد المحطات 
بالوقود. وقالت البلدية إنها على تواصل مع شركة البريقة وشركات 
توزيع الوقود من أجل توفير الوقود سريعًا لجميع المحطات العاملة 

داخل البلدية وبحصة أكبر من الحصص السابقة.

●  سيارة شرطة تؤمن شاحنات الوقود في الطريق من غريان إلى طرابلس

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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معيتيق،  عمر  أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  اجتمع 
لبحث  »زوم«،  تطبيق  عبر  بالجنوب،  بلديات  تسع  عمداء  مع 
المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين 
بتخصيص  البلديات  عمداء  طالب  إذ  المجاالت،  جميع  في 

ميزانيات طوارئ لمعالجة المختنقات من ميزانية الطوارئ.
عمداء  ضم  األحد  عُـقد  الذي  االجتماع  إن  معيتيق  وقال 
وأوباري  الشاطئ  وبراك  بيه  وبنت  سبها  من  كل  بلديات 

والشويرف والبوانيس والغريفة ووادي عتبة والشرقية.
وطالب العمداء بضرورة تفعيل قرار إنشاء مكتب مجلس الوزراء 

ودعم  الغازية،  أوباري  محطة  واستكمال  الجنوبية،  بالمنطقة 
وتحديد  الشمالية،  سبها  ومحطة  والفجيج  أوباري  خط  مشروع 
احتياجات منطقة فزان من الميزانية المخصصة لتنمية وتطوير 
الجنوب، وإعادة تبويبها واالستفادة منها لتنفيذ مشاريع الطرق 
التي تربط مناطق الجنوب، وتجهيز المطارات الواقعة في بلديات 

فزان والعمل على استئناف رحالت الطيران الداخلية والخارجية.
فيما أكد معيتيق ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي 
تعيق تقديم الخدمات لبلديات الجنوب بالتنسيق مع الجهات ذات 

العالقة.

فواتير و»مؤشرات حمراء« حجر عثرة أمام إنعاش االقتصاد الليبي في 2021

المالية  الموارد  تقف  المتالحقة  األزمات  أثر  وعلى 
المتراجعة حجر عثرة أمام محاوالت إنعاش االقتصاد الليبي 
المتعثر، رغم التفاؤل بعودة ماليين براميل النفط الليبي 
تأمين  بهدف  الخام  أسعار  وارتفاع  العالمية  األسواق  إلى 
إيرادات كافية من النقد األجنبي، إال أن شبح تأثر األوضاع 
لليبيين أطل برأسه جراء توقف تدفق األموال  المعيشية 
للمصرف المركزي لدعم اعتمادات توريد الغذاء والدواء على 
خلفية الصراع المتفجر بين محافظ البنك المركزي الصديق 
الكبير، من جهة، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج 
ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل من 
جهة أخرى إثر إصدار األخير قراراً بحجز إيرادات النفط في 

حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي.
باحتياطي  »الرئاسي«  باستنجاد  الخالف  هذا  ويهدد 
النقد األجنبي المتآكل، الذي بلغ حتى أغسطس الماضي 74 
مليار دوالر، مما قد يؤدي إلى تبديد أموال أخرى، خصوصًا 
أن تنفيذ الخطط الحكومية عادة ما يتم عن طريق عائدات 
النفط واحتياطي النقد األجنبي، إال أن المعطيات السابقة 
تغيرت نتيجة تراجع إيرادات النفط والغاز وارتفاع اإلنفاق، 

خاصة على االستيراد.
وحتى في حال نجحت ليبيا في المحافظة على مستوى 
إنتاجها من النفط فإنها بحاجة إلى 1.7 مليون برميل يوميًا 
لتجاوز العجز في الموازنة، وبسعر 57 دوالراً للبرميل الواحد، 

وهو أمر بعيد المنال على ضوء استطالع اقتصاديين دوليين 
توقع بلوغ متوسط سعر خام برنت 53 دوالراً للبرميل في 
العام 2021 ، وبتغيير طفيف عن توقعات أكتوبر البالغة 49 

دوالرًا.
ونبه البنك الدولي السلطات الليبية إلى هذه المعضلة 
انكماش  نسبة  أعلى  البالد  تسجيل  بتوقعه  االقتصادية 
الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن  إلى  إشار  إذ  عربيًا، 
لالقتصاد الليبي سوف ينكمش بنسبة 19.4 % في العام 
سياسي  »حل  إلى  التوصل  بضرورة  نصح  وعليه   ،2020
لتنفيذ اإلصالحات المطلوبة من أجل تحقيق انمو يقوده 

القطاع الخاص وخلق فرص عمل«.

الوسط ــ عبدالرحمن أميني

احتياطي النقد األجنبي في مهب خالفات »إيرادات النفط«

يدخل االقتصاد الليبي العام 2021، مثقاًل بـ»مؤشرات 
حمراء« ناجمة عن مخلفات الحرب وأزمات »كورونا« وتراجع 
عائدات النفط وانقسام مؤسساتي حيال حقيقة »اإليرادات 
النفطية«، ما يضع البالد أمام خيارات صعبة لموازنة العام 
المقبل بمواصلة سياسة التقشف للمحافظة على احتياطات 

النقد األجنبي.
ومع تأخر إعالن تفاصيل مشروع ميزانية 2021، واجه 
االقتصاد الكلي، بجانب تراجع عائدات النفط خالل العشرة 
في  العجز  صعود  تبعات  الجاري،  العام  من  األولى  أشهر 
نمو  تراجع  مع  المدفوعات،  ميزان  وفي  العامة  الميزانية 
وارتفاع  الدينار  قيمة  وانخفاض  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
البطالة، وهي مؤشرات خطيرة  التضخم ومعدالت  نسب 
وصفتها لجنة المسار االقتصادي الذي ترعاه األمم المتحدة 
في ليبيا، التي انعقدت أخيراً بـ»التشوهات االقتصادية«، 
حيث تتطلب عالجًا كأولوية على المدى القصير، وفق ما 
توصلت إليه معالجة سعر الصرف وتوحيد الموازنة العامة 
لتوزيع  آلية  استحداث  عن  فضاًل  السيولة،  أزمة  ومعالجة 

اإليرادات النفطية.
نمو  انخفاض  الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  وتوقعت 
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 66.6 %، وارتفاع الدين العام 
بنسبة 150 % من الناتج المحلي، في وقت رجحت انكماش 

االقتصاد الحقيقي بنسبة 55 % مع نهاية العام.
وبينما تراجعت صادرات ليبيا خالل الفترة من يناير إلى 
أكتوبر 2020 المعتمدة بنحو 96 % على مداخيل المحروقات 
لتفقد 10 مليارات دوالر، ارتفعت وارداتها السلعية بـ35 % 
للبضائع بالمقارنة بنفس الفترة خالل العام الماضي، حسب 
بيانات رسمية، تؤكد استيراد البالد 85 % من احتياجاتها 

من الخارج.
إجمالي  أن  المركزي  ليبيا  مصرف  بيانات  تؤكد  كما 
المدفوعات من النقد األجنبي قدر بـ11.1 مليار دوالر خالل 
الفترة ذاتها بعجز يناهز 7.3 مليار دوالر تمت تغطيته من 

احتياطات النقد األجنبي.
أما أكثر ما يؤثر على ميزانية الدولة للعام المقبل، فهو 
ناهزت  إذ   ، المحروقات  ودعم  األجور،  على  اإلنفاق  حجم 
صعودًا   ،2020 العام  دينار  مليار   21.8 المرتبات  فاتورة 
من 8 مليارات دينار العام 2010، مقابل زيادة في أعداد 
 1.85 إلى   2010 العام  موظف  ألف   900 من  الموظفين 
مليون موظف حتى نهاية أكتوبر. لكن وزارة المالية تخطط 
إلضافة 300 ألف موظف حكومي جديد في موازنة 2021 
بعدما وعد المجلس الرئاسي بتوظيف 244 ألف ليبي في 

القطاعين العام والخاص.

سبل  لبحث  افتراضيًا  اجتماعًا  التونسي  المركزي  البنك  نظم 
التغلب على المعوقات المالية والمصرفية على مستوى المبادالت 
االقتصادية بين تونس وليبيا، فيما تم إعالن بعث ممثلية تجارية 
في طرابلس وأخرى في بنغازي لتكونا بوابة نحو األسواق األفريقية.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، محمد بوسعيد، 
نحو  »التوجه  أن  الجاري  األسبوع  بداية  عقد  الذي  االجتماع  خالل 
السوق الليبية هو توجه استراتيجي، وذلك على مستوى التصدير 
القيام بعملية تشخيص وتقييم لمعالجة  والتوريد، مما يستوجب 
حسب  البلدين«،  بين  العالقات  مسار  عرفها  التي  النقائص  كل 

وسائل إعالم تونسية.
ونوه الوزير التونسي بأهمية هذه السوق باعتبارها تمثل بوابة 
نحو األسواق األفريقية، مشيرًا إلى أنه سيتم بعث ممثلية تجارية 

في طرابلس وأخرى في بنغازي.
فرصة  مثل  الذي  االجتماع  هذا  أعقاب  في  االتفاق  تم  كما 
عمل  فريق  تكوين  على  المتدخلة،  األطراف  لمختلف  لإلنصات 
الليبي  بالملف  الصلة  ذات  المسائل  جملة  متابعة  يتولى  مشترك 

واإلعداد الجيد للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية.
ويندرج اللقاء الذي عقده محافظ البنك المركزي التونسي مروان 
ورئيس  بوعجيلة،  األسعد  بليبيا  تونس  سفير  وحضره  العباسي، 
سمير  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  االتحاد 
مساهمة  تدعيم  إطار  في  البنوك،  بعض  عن  وممثلون  ماجول، 
االرتقاء  إلى  الرامي  المجهود  في  والتجاري  المصرفي  القطاعين 
المستويات  إلى  وليبيا  التجاري واالستثماري بين تونس  بالتعاون 

المأمولة والرجوع بمستوى العالقات إلى نسقها العادي.

تونس ترسل بعثات تجارية 
إلى طرابلس وبنغازي

●  منشآت داخل معمل الغاز بحقل االستقالل النفطي.

●  عامل في حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط

●  جانب من اإلعالن عن بدء مشروع السجل القومي التابع للحكومة الموقتة

الحكومة املوقتة: مشروع 
»السجل القومي« بات واقعًا

بنية  »خلق  لى  إ الهادف  الليبي  القومي  السجل  مشروع  رسميًا  الموقتة  الحكومة  دشنت 
بيانات  قاعدة  وتكوين  الحديثة  واالٕدارة  األمن  لتطبيقات  أرضية  تكون  معلوماتية سليمة 
لها«. أعلن المدير التنفيذي للسجل القومي الليبي، المهندس حامد الحضيري في مؤتمر 
أن المشروع بات واقعًا، حيث بدأت عملية  صحفي عقد بمدينة بنغازي الخميس الماضي، 

تسجيل المواطنين منذ نحو أربعة أيام.
وأوضح أن المشروع سجـل إلكتروني يحتوي علـى البيانات الشخصية والبيانات الحيـوية: 
»بصمة الوجه- بصمة القرنية- بصمات األصابع« لكـل مواطـن ليبي ولكـل أجنبي مقيـم 
أو أجنبي زائر لليبيا، والفت إلى أن إطالقه يأتي نظرًا لتعدد قواعد البيانات حول المواطنين 

واالجـانـب وعدم ارتبـاطها ببعضها البعض.
ومنع  للمواطنين،  المقدمة  المدنية  الخدمات  نوعية  »تحسين  إلى  المشروع  ويهدف 
وألقابًا  أسماء  يحملون  الذين  المواطنين  بين  البيانات  وتشابه  وتضارب  التزوير  عمليات 
متشابهة، واالستعالم عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات 
والوافدين  للمواطنين  دائم  حصاء سكاني وديمغرافيا  إ ويعد  ليبيا،  األخرى داخل  الخدمية 

المقيمين في البلد«، وفق الحضيري.
وبدأت ثالثة مراكز في مدينة بنغازي في مناطق )حي السالم، والليثي، والكيش( فعليًا 
في عمليات التسجيل للمواطنين واألجانب من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساًء، بينما 
لى الجنوب،  تشهد االٔشهر الثالثة المقبلة مختلف مدن ومناطق ليبيا انطالقًا من الشرق إ
بديوان  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  إدارة  مدير  أكد  جانبه،  من  التنفيذي.  المدير  وفق 
رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي، أن المشروع لم يمول من الخزانة العامة، موضحًا أن 
ن الفائدة ستعم مختلف جهات االٕصدارات لالٔوراق  بطاقة السجل القومي ستكون مجانية، وأ

الثبوتية والرسمية من خالل االستناد على هذه القاعدة الخاصة بالبيانات.
تم  ليبيا  في  مركزيًا  تسجيل  مركز   80 أن  المشروع،  تنفيذ  عن  ولين  المسؤ أحد  كد  وأ
لى أن المعدات موجودة لفتح أي مركز في أي مكان متى  تحديدها بشكل مبدئي، مشيرًا إ

ن المشروع العالقة له بمشروع البصمة الوراثية السابق. مر ذلك، مؤكدًا أ تطلب االٔ
وسيشمل السجل القومي سجالت المواليد والوفيات، والمستويات التعليمية والوظيفية، 
السجل  تقديم  وحال  جنائيًا،  بالمطلوبين  الخاصة  األمن  بمنظومات  الربط  لى  إ إضافة 
ألية جهة، فيمكنها معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ والدته وحتى تاريخ تقديمه من خالل 

التحديث الدائم للمنظومة.
المصارف  مثل  للقطاعات  تابعة  أخرى  بمشاريع  المشروع  ربط  يتم  أن  المقرر  ومن 
يسمح  بما  القيادة  رخص  وإصدار  لية  االٓ المركبات  تسجيل  مشروع  جانب  لى  إ والكهرباء 
كما  للمواطن،  الخدمات  تقديم  سير  تعترض  التي  السلبية  الظواهر  جميع  من  بالتخلص 
بأنظمة  الشرطة  وسيارات  بوابات  تزويد  وكذلك  المنافذ،  بمختلف  المشروع  ربط  سيتم 

متنقلة للتحقق من هوية المواطن.
ما  وهو  نتربول(  )االٕ الدولي  من  االٔ لدى  المطبقة  المواصفات  ذات  المنظومة  وتحمل 
أم  الليبيين  السكان بشكل سليم سواء  المطلوبين وغيرها، ويحصر  تتبع  سيسهل عملية 

جانب، وسيخضع المشروع برمته لمتابعة وإشراف جهاز األمن الداخلي. االٔ

طرابلس - الوسط

وحدات  بتشغيل  للنفط  »الواحة«  شركة  حققته  تاريخي«  »إنجاز 
محطة السرير بغاز حقل الفارغ ألول مرة منذ 11 عامًا، إذ تؤكد الشركة 
الحالية  التوليد  قدرة  رفع  »النافتا«  عن  بداًل  الغاز  على  االعتماد  أن 
الثالثة  التوربينة  تشغيل  مع  ميغاوات   380 مقابل  ميغاوات   800 إلى 

المتوقفة، والبدء في المرحلة الثانية قريبًا جدًا.
وسلطت الشركة الضوء على التحديات التي واجهتها لتشغيل هذه 
الوحدات، ثم عودة مفاوضات مع المقاولين واالتفاق على عودة كاملة 
لموقع المشروع بعد انقطاع طويل نتيجة لألحداث التي مرت بها البالد 
عمليات  إلجراء  كامل  مخطط  استالم  إلى  مشيرة   ،2018 العام  في 

التشغيل والصيانة وتوفير معدات المشروع في وقت قصير جدًا.
لضواغط  الصيانة  أعمال  في  المتخصص  العمل  بدء  إلى  ونوهت 
الغاز وضواغط التبريد في 28 أغسطس من العام 2018، ثم مغادرة 
الفريق حقل الفارغ في 23 أكتوبر من العام ذاته، »وكان من المخطط 
الشركة  لكن  التشغيل،  أعمال  في  للبدء  نوفمبر  مطلع  العودة  له 
موقع  في  لألعمال  تجميد  في  تسبب  مما  إفالسها  أعلنت  المقاولة 

المشروع«، وفق بيان صادر عن »الواحة«.
اتفاقات مع عدة شركات بعد جهود مضنية  الواحة  ووقعت شركة 
بنقل  وانتهت  القضائية،  الشؤون  المكلفة  أطراف  مع  ومفاوضات 
في   »PSM« لصالح شركة   »J&p« مع شركة  المبرم  العقد  التزامات 
14 مارس من العام الماضي. وبموجب هذه االتفاقات النهائية تمكنت 
شركتي  وشكاوى  مطالبات  جميع  إسقاط  من  للنفط  الواحة  شركة 
»J&P« و»PSM« بمبلغ يقارب 40 مليون يورو، لتتمكن شركة الواحة 
من الحصول على ضمانة لمعدات شركة »سيمنس« الرئيسية وبعض 

األعمال اإلنشائية ألكثر من عام.
مخيم  الشركة  اشترت  بالناجحة،  »الواحة«  وصفتها  خطوة  وفي 
شركة »J&P« من المصفي المكلف تصفية هذه الشركة بما يحتويه 

من معدات ومواقع سكنية متنقلة وآليات ثقيلة بسعر منخفض جدًا.
المقاول  مع  االتفاق  وعد  الماضي،  العام  من  أبريل  مطلع  وفي 
و»الهيما«  »سيمنس«  شركات  من  العمل  فرق  عادت   »PSM«
و»الهنيويل« للعمل بموقع المشروع واستئناف أعمال الصيانة لجميع 

الضواغط ومعدات التبريد بغاز البروبان.
ضرورة  وأكدت  الفارغ،  موقع  اإلدارة  لجنة  زارت  األثناء،  تلك  وفي 

توفير قطع الغيار الالزمة والمعدات الستكمال المشروع.
الواحة  بشركة  المستخدمين  بدور  اإلدارة  لجنة  رئيس  وأشاد 
وجهودهم التي أسفرت عن البدء في أعمال التشغيل التجريبي للمحطة 
واختبار حسن األداء ووربط عدة آبار في أكتوبر من العام الماضي، ثم 
ذاته،  العام  من  نوفمبر   8 بتاريخ  اإلنتاج  على  المحطة  بوضع  انتهت 
وبلغ متوسط إنتاج المرحلة الثانية 150 مليون قدم مكعبة من الغاز 

ونحو 9000 برميل من المكثفات.

نتائج مرضية جدًا
»مرضية  الثانية  المرحلة  من  المنتج  الغاز  تحاليل  نتائج  وكانت 
جدًا، ووفقًا للمواصفات الفنية«، حسبما جاء في بيان الشركة، مشيرة 
من  مكعبة  قدم  مليون   180 إلى  اإلنتاج  معدالت  رفع  سيتم  أنه  إلى 
الغاز بعد إضافة بئرين حديثتين، ليبلغ إنتاج حقل الفارغ 250 مليون 
برميل من  ألف  و15  الخام  النفط  وكميات من  الغاز  قدم مكعبة من 

المكثفات بمرحلتيه األولى والثانية.
األولى  بالمرحلة  الغاز  بمعمل  العمل  عودة  إلى  الشركة  ولفتت 

واستعدادها للبدء في تزويد خط السرير بالكامل دونما أي عراقيل.
وُأعلن فتح الصمامات وتدفق الغاز بمقدار 70 مليون قدم مكعبة في 
15 نوفمبر المنصرم، وجرى حقن الخط بالغاز ومتابعة سير الضغط من 
النقطة 7 كلم حتى تحقيق النجاح الكامل وبلوغ الغاز النقطة 96 كلم وفتح 
الصمامات المغذية لمحطة السرير لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب 
العامة  الشركة  من  المختصة  الفرق  واستقبال  الالزمة  الترتيبات  إعداد 

للكهرباء وشركة الغاز وتسخير كافة اإلمكانات لهم.

تشغيل وحدات بحقل الفارغ ألول مرة منذ 11 عامًا
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الخالصة!
الهادي بوحمرة

المباشر،  بــاالقــتــراع  تحديدهم  تــم  مــن  اجتمع 
االختيار،  له  تم  ما  لكتابة  منهاج  وضع  وحاولوا 
مواقفهم،  وتعددت  البداية،  في  آراؤهــم  تشعبت 
متباينة،  توجهات  ولهم  مختلفة،  مناطق  من  فهم 
ــاد، ويــنــظــرون  ــب ــر ال ــاض ويــقــيــمــون مــاضــي وح
بتجاوز  الحل  فكان  متعددة.  زوايا  من  لمستقبلها 
األمــور  بظاهر  ويمسكون  الواجهة  في  هم  من 
الخاتمة،  وضع  يملكون  من  إلى  والرجوع  وباطنها، 
بالنزول  إال  حل  وال  القاعدة،  من  مختارون  فهم 
والسماع  ومدنهم،  قراهم  في  القاعدة  هذه  ألفراد 

أفكارهم. األبواب الستقبال  وفتح  منهم، 
إلى  الــتــواصــل  ــرق  ف ــادت  ع وجــهــد،  ــت  وق بعد 
آراء،  من  دونه  ما  خاصة  فريق  كل  وقدم  مقرها، 
لمحاولة  بعدها  إليه من تصورات، جلسوا  وما وصل 
فاالختافات  شاقا،  كان  الطريق  أن  إال  الكتابة، 
الجلسات،  فتوالت  متباعدة،  واالتجاهات  معقدة، 
المقترحات،  وتناقضت  الــنــقــاشــات،  وتشعبت 
العمل،  لجان  وتعاقبت  الوصول،  خطط  وتعددت 
بالعودة  ينادي  من  منهم  السبل،  بها  وتفرقت 
معهم،  القطع  إلى  يدفع  من  ومنهم  الماضي،  إلى 
من  ومنهم  بالكليات،  باالكتفاء  يقول  من  منهم 
وبعد  الجزئيات.  من  غيره  يحسبها  من  على  يصر 
ضرورة  إلى  األمر  انتهى  وتراجع،  وتقدم  ورد،  أخذ 
في  ال  تطرف،  فا  عليه،  والبناء  الوسط،  عن  البحث 
لرأي  قبول  وال  اليسار،  جهة  في  وال  اليمين،  جهة 
فالمقترحات  بكليته،  له  إهمال  وال  برمته،  فريق 
تكون  أن  يمكن  والــتــصــورات  تتجزأ،  أن  يمكن 
وتتعدد  تتبادل،  أن  يمكن  والغايات  بدائل،  لها 
هو  يكتب  سوف  فما  الوسائل.  إدراكها  أجل  من 
هذا  مشروع  يقر  أن  يمكن  وال  جميعا،  لليبيين 
على  بحصوله  إال  للباد؛  ككتاب  ويعتمد  الكتاب، 
ألحكامه،  سيخضعون  ممن  مرتفعة  أغلبية  موافقة 
له  وليس  ال،  أو  نعم  قول  في  الحق  له  منهم  فكل 
في  هم  من  بين  فــرق  ال  كغيره،  واحــد  صــوت  إال 
الجنوب، ومن هم في الشمال، وال بين من هم من 

مدن شرق الباد أو غربها.
بوصف  االكتفاء  فتم  المشترك،  على  البناء  تم 
المتعددة  وباللغات  الدولة،  باسم  وألحق  الليبية، 
في  وإدماجها  حمايتها،  وجــوب  ــرار  إق مع  فيها، 
تعلمها  وحق  تنميتها،  على  والعمل  العامة،  الحياة 
الجميع  يتكلمها  التي  اللغة  على  والنص  وتعليمها، 
يرفض  من  ليرضي  كان  ما  ذلك  أن  إال  للدولة،  لغة 
على  ويعترض  بالعربية،  تسمى  ال  لدولة  االنتساب 
العداء  صفحة  وجمعته  العربية،  غير  لغة  ألي  دسترة 
ال  بنص  القبول  يرفض  الذي  مخالفه  مع  كتب  لما 
ويدفع  العربية،  مع  المساواة  قدم  على  لغته  يضع 
ليبية  لغة  أي  بين  التفاضل  صــور  مسح  باتجاه 
جميع  يتكلمها  لغة  اللغة  هذه  كانت  ولو  وأخــرى، 

الباد. أهل 
األحداث  الكتاب  تجاهل  الثانية،  صفحته  وفي 
وقتال،  وشقاق  خاف  من  فيها  كان  لما  السياسية؛ 
هو  فالهدف  عليها،  أوصــاف  أي  إطاق  عن  وترفع 
منها  أي  في  وليس  سواء،  كلمة  على  الناس  جمع 
من  يتخذ  الذي  الكتاب  مشروع  وعلى  سواء.  كلمة 
من  ينال  ال  أن  له،  مقصدا  الفرقة  بعد  التوحيد 
حساب  على  فئة  يمدح  وال  جماعة،  لمصلحة  جماعة 
أن  دون  رابحون،  بأنهم  الجميع  يشعر  وأن  فئة، 
هذا  إن  يقول  من  فخرج  خاسر.  أو  فائز  هناك  يكون 
له،  إال  يكون  أن  يمكن  وال  لفبراير،  نتاج  الكتاب هو 
ويعلو  يمجد  أن  وعليه  باسمه،  يسمى  أن  ويجب 
من  قــدر  من  ويحط  إليه،  المنتسبين  شــأن  من 
تجاهل  المقبول  غير  ومن  خصوم،  بأنهم  يصنفون 
الفريق  هذا  وقابل  هزيمة.  ومن  نصر  من  حدث  ما 
أو  صــرح  ســواء  الكتاب؛  هــذا  إن  يقول  آخــر  فريق 

االعتراف  يمكن  وال  معين،  لحدث  كتاب  هو  أضمر؛ 
إليه  آلت  لما  وخضوع  إذعان  هو  به  اإلقرار  ألن  به، 
األمور، وأن ال حل إال بالعودة لما كان، وال مفر من 
تضامن  أن  النتيجة  فكانت  إسقاطه،  على  العمل 
بينهما،  التوسط  حــاول  كتاب  ضد  األمــس  فرقاء 
منهما  كل  أن  مع  المشترك،  عدوهما  هو  وأصبح 

اآلخر. تناقض  لغاية  يسعى 
فقد  الكتاب،  مشروع  من  الثالثة  الصفحة  أما 
مشرع  فيها  ــدة،  واح دولــة  الباد  أن  على  نصت 
ال  واحد،  رأس  وعليها  قانونية،  تعددية  فا  واحد، 
اتحادية،  ال  واحدة،  عليا  محكمة  وبها  رؤوس،  عدة 
أعضاء  مــن  وجــوبــا  يتألف  التشريع  يصدر  فمن 
نصيب،  السكان  لعدد  كافة.  مناطقه  على  موزعين 
األولــويــة  األول  وجهه  فــي  نصيب.  وللجغرافيا 
لمسمى  األولــويــة  الثاني  وجهه  وفــي  للسكان، 
تناسبها،  التي  المقاعد  الكبرى  للمدن  األقاليم. 
والتي  الصغرى،  نصيب  نصيبها  يحجب  أن  دون 
للحفاظ  التكتل؛  وإمكانية  التمثيل،  ضمان  لها 
أن  إال  الكبرى.  مع  يتوازن  نحو  على  مصالحها،  على 
جدار  وراء  يتمترس  من  موافقة  لينال  كان  ما  ذلك 
صوتا،  مواطن  لكل  أن  بدفع  ويتمسك  المواطنة، 
مجال  ال  وأنه  المعيار،  هذا  غير  بناء  معيار  ال  وأن 
فهي  السلطة،  أي  تأطير  عند  األقاليم  عن  للحديث 
عدد  حل  غير  يقبل  أن  يمكن  حل  وال  التاريخ،  من 
متساو  عدد  لكل  يكون  أن  الفروض  ومن  السكان، 
الغرب،  في  أو  الشرق،  في  كانوا  سواء  مقعد،  منهم 
المشروع  مواجهة  في  معهم  تراص  الجنوب.  في  أو 
الباد  بــأن  ويقول  منهم،  النقيض  على  هو  من 
القبول  يمكن  وال  والزوايا،  األضاع  متساوي  مثلث 
ثاثة  على  الباد  تقوم  كما  يقوم  ال  حاكم  بكتاب 
يزيد وال  ثلثا منها، ال  أن لكل ضلع  يقرر  أضاع، وال 

أيا كان عدد سكانه. ينقص، 
مشروع  جمع  فقد  الباد،  مركز  صفحة  في  أما 
تعددت  نصوص،  عدة  في  اآلراء  مختلف  الكتاب 
يملك  من  مستقر  هو  الباد  فشرق  المراكز،  فيها 
وكافة  الباد  كل  على  يسري  الــذي  القانون  سن 
له  ومــن  غربها،  في  ينفذه  من  وموطن  العباد، 
منها  أي  يملك  فا  جنوبها،  في  بإبطاله  الحكم 
يقول  من  ظهر  فقد  ذلك  ومع  اآلخــر.  دون  الحكم 
القول  هذا  صاحب  ألن  ذلك  وهــراء،  عبث  ذلك  إن 
مما  الــخــروج  لها  يمكن  ال  السلطات  بــأن  يقطع 
القابل  بغير  قوله  ووصف  األبدية،  بالعاصمة  سماها 
للمشروع  التهم  كيل  في  معه  واشترك  للنقاش، 
نصيب  من  كانت  العاصمة  بأن  يقول  آخر  فريق 
تنتقل  أن  األوان  آن  وقد  السنين،  لعشرات  الغرب 
يكون  أن  أو  الباد،  شــرق  إلــى  السلطات  بكامل 
والتنفيذية  التشريعية  معا  فيهما  عاصمتان،  للباد 
بمئات  األخرى  عن  أحدهما  بعد  رغم  والقضائية؛ 
ما  يهم  وال  بينهما،  التنقل  عليها  وأن  األميال، 
وأضــرار  تكاليف  من  ذلــك  على  يترتب  أن  يمكن 
الشرق  بين  المساواة  رمزية  هو  فالمهم  وإنهاك، 
التجزئة،  على  تقوم  مساواة  ألي  قبول  وال  والغرب، 
بالقابلية  القول  مع  وحتى  للتجزئة.  قابل  غير  فاألمر 

عادلة. قسمة  تكون  فلن  للقسمة، 
اختيارا  الرئيس  اختيار  بشأن  الناس  مطلب  وألن 
وألن  اللقاءات،  كل  في  واضحا  جليا  كان  مباشرا 
من  الخوف  على  مبنية  كانت  لذلك  المعارضة 
فقد  عددا،  األكثر  فهو  الغرب،  في  السكانية  الكثافة 
المؤيد  بين  موازنة  عن  البحث  الواجب  من  كان 
-بعد طول  الكتاب  واضعو مشروع  وجد  والمعارض، 
بعض  في  الوسط  بالحل  وصفه  يمكن  ما  نقاش- 
توزيع  واختال  المساحة  اتساع  بين  وازنت  تجارب 
بأغلبية  الرئيس  انتخاب  على  النص  فكان  السكان، 
من  وعلى  والجنوب،  والغرب  الشرق  بين  موزعة 

من  نصيب  له  يكون  أن  رئيسا،  يكون  ألن  يسعى 
المحددة  النسب  الباد؛ وفق  دوائر  القبول في كافة 
من  منطقة  من  يجمعها  أغلبية  تكفيه  ال  إذ  لها، 
هذا  في  ما  ومع  كثافتها.  كانت  مهما  مناطقها؛ 
كان  مختلفين،  رأيين  بين  وجمع  توازن،  من  الحل 
خرج  من  هناك  أن  إال  بينهما،  الجمع  صعبا  يبدو 
هي  فاألغلبية  ضالة،  وأنه  بالبدعة،  الحل  ووصف 
وال  لها،  تشوية  هو  عليها  زيادة  أي  وأن  األغلبية، 
آخرون  وذهب  التحريف،  هذا  مثل  على  البناء  يمكن 
يكفي،  ال  ذلك  أن  إلى  السابقون  قاله  لما  مناقضون 
من  نــوع  إال  هو  ما  األغلبية  توزيع  اشتراط  وأن 
كثيرا،  يتغير  لم  السكانية  الكثافة  فميزان  الخداع، 
رئيس،  إقليم  لكل  يكون  أن  في  يكمن  الحل  وأن 
من  وهم  رؤوس،  بثاثة  إال  تستقيم  ال  األمور  وأن 
تكون  لن  هذا  وبغير  الرئيس.  بينهم  من  يختارون 

متساوية. الباد  أضاع 
تشريعاتها،  ومصدر  الدولة  دين  صفحة  وفي 
القرآن  إال  دستور  ال  أن  يقول  من  الباد  في  كان 
المدارس  عن  االنفصال  يمكن  ال  وأن  والسنة، 
وفي  ــاع،  ــب االت إال  المشرع  على  ــا  وم الفقهية، 
ازدهار،  وال  استقرار،  ال  أن  يقول  من  هناك  مقابله 
المعايير  عند  بالوقوف  إال  ــام  األم إلــى  تطلع  وال 
نقصان،  دون  كاملة  والحقوق  للحريات  الدولية 
من  كان  فما  عليها.  تحفظ  أي  قبول  يمكن  ال  وأنه 
دين  اإلســام  أن  على  نص  أن  إال  الكتاب  مشروع 
مقابل  في  القوانين،  مصدر  الشريعة  وأن  الدولة، 
ودسترة  والحريات  للحقوق  مفصل  باب  على  النص 
بالنص،  النص  يقيد  بحيث  الدولية،  المواثيق 
عند  بالوقوف  األمر  وينتهي  بالنص،  النص  ويفسر 
الرأي  وباستبعاد  الشريعة،  من  والقطعي  الثابت 
وفق  قطعي؛  هو  لما  المخالف  الفقهي  واالجتهاد 
الترادف  من  ينطلق  ممن  كان  فما  الوثيقة.  نص 
الكتاب  مشروع  وصف  أن  إال  والشريعة،  الفقه  بين 
االحتكام  ورفض  والمنحرف،  والعلماني  بالليبرالي 
كان  أيا  كافة؛  بأحكامها  وتمسك  الشريعة،  لغير 
في  ودعمه  استنباطها،  وزمان  ومكان  موضوعها 
أنه  يــرى  ــذي  ال الفكري،  غريمه  المشروع  رفــض 
ألنها  اإلسامية؛  الشريعة  على  النص  يمكن  ال 
الدولية؛  الشرعة  وأن  الدولية،  المواثيق  تعطل 
وال  التجزئة،  تقبل  ال  سيداو؛  اتفاقية  فيها  بما 
وأشباههم  األصوليون  يسميه  أن  يمكن  لما  تخضع 
سوف  الذي  الكتاب  ينص  أن  ويجب  بالخصوصية، 
استثناءات.  أو  تحفظات  أي  دون  عليها  الباد  يحكم 
وهي  دينا  للدولة  يجعل  الذي  المشروع  هذا  وأن 
كارثي  مشروع  هو  تصوم  وال  تزكي،  وال  تصلي،  ال 
من  منعه  يجب  ولهذا  ثيوقراطية،  لدولة  يؤسس 

الباد. وثيقة تحكم  أن يكون 
اتجاهات  المشروع  لهذا  المعارضة  جمعت  وبهذا 
منع  أجــل  مــن  موقتا  تــوحــدت  والــتــي  متناقضة، 
أطيافها  من  طيف  كل  ألن  الشعب،  إلى  االحتكام 
تحكم  مسطرة  إلى  وتحوله  له،  الناس  قبول  يخشى 
سياسي  خطاب  بناء  على  فتعاونوا  بينهم.  التدافع 
الخصومة،  في  الفجور  من  الكثير  فيه  وإعامي 
ألقبح  وإســنــاد  لاتهامات،  نسج  مــن  فيها  بما 
التي  التفسيرات  من  لعديد  واستخراج  الصفات، 
أمل  على  االحتماالت،  أسوأ  إلى  بنصوصه  تذهب 
كل  اعتقاد  مع  النهاية،  نقطة  إلى  به  الوصول  منع 
والعباد،  الباد  على  الحقا  رؤيته  فرض  إمكان  منهم 
الدخول  مخاطر  الفرقاء  من  أي  على  يغيب  أن  دون 
مما  أشد  إلى  بينهم  بالحال  تعود  قد  منعطفات  في 
سيدفع  المشروع،  يقبر  أن  فبمجرد  عليه.  كانت 
ال  والذي  مستقيم،  صراط  من  يراه  بما  منهم  كل 
سيظهر  وربما  بديل.  من  غيره  يراه  ما  مع  يستقيم 

منهم يوما من يقول هل إلى مرد من سبيل؟

الحق في قول نعم أو 
ال، وليس له إال صوت 

واحد كغيره، ال 
فرق بني من هم في 

الجنوب، ومن هم في 
الشمال، وال بني من 

هم من مدن شرق 
البالد أو غربها.

أناشيد »غير« وطنية!

»ال هوادة فيها«!

وِجدتْ-  -إن  بينها  والعالقة  العربية،  الوطنية  األناشيد  عن  مقالة  كتابة  في  أفكر  كنتُ 
تعبّر  بأخرى،  استبدالها  إمكانية  مدى  وكذلك،  العربية،  بلداننا  في  الحالي  الواقع  وبين 
أكثر استعدادًا لالقتراب من  الحال والطموحات. وفي اآلونة األخيرة، وجدتني،  عن واقع 
المجتمعات  الحياتي في  الواقع  العربية  الوطنية  إجابة لسؤال رئيس: هل تمثل األناشيد 

العربية وتطلعات شعوبها، أم يتوجب تغييرها، أو التخلص منها كلية؟
وخلفية  عامة،  فكرة  تكوين  من  أتمكن  أن  أمل  على  غوغل،  البحث  محرك  إلى  لجأت 
منطقيًّا،  معها  االشتباك  إلى  يقود  بمدخل  لفكرتي،  الولوج  على  تساعداني  تاريخية 
وبعيدًا عن االنفعال. تبين لي من البحث األوّلي أن دولة واحدة، على األقل، وهي دولة 
وهي  مختلفتين  بلغتين  نشيدان  لها  دول  ثالث  وأن  وطني.  نشيد  لها  ليس  قبرص، 
سان  هي  كلمات  دون  وطنية  أناشيد  لها  دول  أربع  وأن  وكندا.  والدنمارك  نيوزيلندا 
مارينو، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وإسبانيا، وأن أميركا خالل تاريخها غيّرت نشيدها 

الوطني خمس مرات.
لي  واتضح  بأريحية،  الموضوع  في  الخوض  على  شجعتني  أعــاله،  األولية،  النتائج 
باقي  مع  األرض،  على  والعيش  الوجود  على  قادرة  قبرص  كانت  فإذا  سؤالي.  معقولية 
العالم، من دون نشيد وطني، فبإمكاننا نحن العرب ذلك. وإذا كانت صربيا وسان  دول 
كلمات  من  خالية  أناشيد  مع  بلدانهم  في  حياتيًّا  التكيّف  على  قادرة  وإسبانيا  مارينو 
من  مثلها،  وطنية  أناشيد  مع  التكيّف  العرب  نحن  فبإمكاننا  والقلوب،  الرؤوس  تنفخ 
مرات،  الوطني خمس  نشيدها  غيّرت  قد  أميركا  كانت  وإذا  معنى.  بال  أجوف  دون كالم 
فبإمكاننا أن نغير أناشيدنا الوطنية مرة كل خمس سنوات، على سبيل المثال ال الحصر.

العربية ظهرت في بدء  الوطنية  األناشيد  وحسب علمي -قابل للخطأ وللصواب- فإن 
أو خالل  األوروبي »باستثناء مصر«،  االستعمار  استقاللها من  العربية  الدول  نيل  مراحل 
االستعمار  مرحلة  وانتهاء  األحوال،  تبدل  ورغم  والجزائر«.  »تونس  ضده  الكفاح  مراحل 
واالستيطان األوروبي »باستثناء فلسطين«، فإن تلك األناشيد الوطنية واصلت حضورها 
نظام  الحكم.  وأنظمة  الدساتير،  عكس  على  لتغييرات،  تتعرض  ولم  القديم،  بشكلها 
ملحوظ.  استثناء  وهو  الدستور  وألغى  الحكم،  ونظام  والعلم  النشيد  استبدل  القذافي 
استجدّ  وما  الشعوب،  لتلك  الحياتي  الواقع  في  تطورات  من  حدث  ما  ذلك،  إلى  أضف 
تتسم  حوادث  من  شهدته  وما  وفساد،  السلطة  على  صراعات  من  االستقالل  بعد  فيها 
إلى  البلدان،  لتلك  »الوطنية«  الحكومات  معظم  توجه  استلزمت  أهلية،  وبحروب  بعنف 
الحاكمين  بين  العالقة  نمط  بدوره  قلب  بمواطنيها،  العالقة  في  استبدادي  نهج  تبنّي 
زمنية  عقود  طيلة  خارجية،  أوروبية  بقوى  محكومًا  كان  الذي  فالمواطن  والمحكومين. 
ولذلك،  وبالده.  حريته  واستعادة  منها،  للتخلص  الفترة  تلك  طوال  يتوق  كان  طويلة، 
وحين،  المسلح.  العنف  ضمنها  ومن  المستويات،  كل  على  ضدها،  صراع  في  انخرط 
أهلها،  من  أناس  أمرها  تولى  استعبادها،  من  وتخلصت  استقاللها،  البالد  نالت  أخيرًا، 
سياسية  ومفاوضات  تسويات  بهم  جاءت  وآخرون  المقاومة،  حركات  قادة  من  بعضهم 
وطنية،  أناشيد  وتلحين  تأليف  استلزم  الجديد  الوضع  مغلقة.  وأبواب  كواليس  وراء  من 
وحوادث،  وتقلبات  تطورات  من  ذلك،  بعد  حدث  وما  إلخ.  وقوانين..  دساتير،  ووضع 
أن  هو  يهمُّ  ما  لكن  تذكيرهم.  إلى  حاجة  في  ليسوا  الُقرّاء  فإن  البلدان،  تلك  كل  في 
تحول  أصح،  آخر  وبمعنى  يتالشَ،  لم  االستعمارية  الحكومة  في  ممثاًل  الخارجي  العدو 
إلى شكل آخر، يتشارك مع المواطن في اللغة والدين والتقاليد واألعراف واالنتماء لتلك 
الحاكم  مصالح  أن  وتبين  المصلحة.  واحد:  شيء  في  معه  ويختلف  الجغرافية،  البقعة 
وليس  االستعماري  الحكم  ومصالح  تتطابق  يمثلها،  التي  والطبقة  الجديد،  الوطني 
والمصلحة،  والدين  اللغة  في  مخالًفا  خارجيًّا،  العدو  يكون  أن  من  وبدال  المواطن. 
ولكن  المواطنين،  بين صفوف  منبثًقا من  داخليًّا،  ا  عدوًّ والمصالح،  للظروف  تبعًا  صار، 
الحكم  في  استمراره  بهدف  بل  المعيشية،  حياتهم  مستوى  ورفع  خدمتهم  بهدف  ليس 
من  كبيرة  نسبة  جعل  تطورات  من  حدث  ما  حزبه.  أو  عشيرته  وأهل  ألبنائه  وتوريثه 
مواطني تلك الشعوب يتمنّون عودة المستعمرين، وهذه مفارقة! وأرى أنها ربما تحتّم 
األناشيد،  تلك  من  أواًل  التخلص  فكرة  تقليب  إمكانية  وأيضًا  بل  والمراجعة،  التفكير 
أوطاننا، ووضعها  أحوال  تعبّر فعليًّا عن  لم تعد  لم تعد وطنية، بمعنى  رأيي،  التي، في 
إلى  مثاًل،  حاجة،  دون  من  بها،  مختلفة  وطنية  أناشيد  واستبدال  المتاحف،  في  جانبًا 
كلمات فخمة وجوفاء، تتبجح بحب الوطن، والوعد زيًفا بعدم خذالنه، واالستعداد للموت 
من  تحتويه  ما  بكثرة  الرؤوس  تنفخ  التي  اإلنشائية،  البالغة  تلك  من  إلخ،  سبيله..  في 

هواء ساخن.
وإذا كان ما ذكر أعاله منطقيًّا إلى حد ما -رغم ما يكتسيه من انفعال- وقاباًل لألخذ 
والرد، فإنه يقود بدوره إلى سؤال يتعلق بمدى استعداد القوى الحاكمة، باختالفها، في 
الواقع،  متغيرات  مع  تمشّيًا  المطلوب،  التغيير  بإحداث  واقتناعها  العربية،  المجتمعات 

لكن من يجرؤ على إقناعها بذلك؟

الناس يبالغون في المديح وفي الذم، في المعارضة وفي التأييد، ويقال إن أشهر شيء 
توجد فيه المبالغة هو الشعر، والذي قد تحوي مبالغاته شيئا من الجمال الفني، حتى إنه 

قيل في مبالغات الشعر إن أعذبه أكذبه.
المبالغة أو التضخيم أو التهويل ليست حكرا على مجتمعات محددة، ولكن الفرق يكمن 

في المساحة التي تشغلها المبالغة في منظومة الكالم في أي مجتمع.
وبالمناسبة في اإلنجليزية: »Exaggerati« هي اإلفراط والمبالغة في تمثيل شيء ما، 
ويعتبر الشخص المبالغ أن لديه ميزات واضحة، في حين أنه ال يمتلك هذه الميزات على 

اإلطالق، أو يمتلكها ولكن بشكل أقل مما يدعي.
والمبالغة في اعتقادي ركن أصيل في منظومة الكالم لدينا، بل وتحتل مساحة كبيرة 
شعاراتنا  تشغلها  التي  الكبيرة  المساحة  هو  ذلك  على  شاهد  وخير  ونكتب،  نقول  مما 
حيث  لدينا،  الكالم  منظومة  في  الهجاء  أو  المديح  لمفردات  الكبير  والحجم  الفضفاضة، 
يؤكد  مما  بعنف،  ونكره  بجنون  نحب  فنحن  الظروف،  كل  في  تحدث  المبالغة  أن  نالحظ 

أيضا مرحلة المراهقة التي يعيشها مجتمعنا.
المبالغة في كل أمر هي خصلة سيئة، وقد نراها عيانا في لعبة كرة القدم كمثال، وذلك 
أو  الطفيفة  اإلصابات  بتضخيم  للتمارض  كوسيلة  البعض  يستخدمه  الخداع،  من  كنوع 

المشقة كعذر للهروب من المسؤولية، أو دعوة للحصول على مكسب وجزاء غير مستحق.
السامع أن  التي تتكرر كثيرا حتى يظن  المبالغ فيها،  التعبيرات  لنتأمل بعض  ونمضي 

القائل واثق ثقة كاملة فيما يقول.
وألننا خارجون قريبا من الحرب تذكرت عبارة:

»حرب ال هوادة فيها«، تلك العبارة التي تتردد عبر التاريخ وإلى اآلن.
الحرب  هو  العبارة  فمعنى  لذا  المحاباة،  أو  واللين-  -السكون  تعني  الهوادة  أن  وبما 

العنيفة الدموية التي ال مكان فيها للقيم اإلنسانية.
وكان حكامنا القومجيون يكثرون من استعمالها، رغم أنهم لم يخوضوا يوما حربا »ال 
هوادة فيها« إال على شعوبهم، وهناك أنظمة ترفع شعار الحرب بال هوادة على المخدرات، 

ثم يتبين أن بعضا من أهل السلطة هم من يروجونها!
قبول الفت!! وهي  ولها  بعيد  زمن  منذ  الكالمية  منظومتنا  في  أخرى  عبارة  تتكرر  كما 
في  تتساوى  تكاد  أنها  للمرء  يخيل  حتى  سابقتها،  عن  شهرة  تقل  وال  االستخدام  كثيرة 

تكرارها مع عبارة »السالم عليكم«، إنها عبارة »سنضرب بيد من حديد«.
إنها العبارة التي تستخدم من الجميع من له يد ومن له حديد، وأيضا يستخدمها من 

ال يملك يدا وال حديدا.
التعامل مع عدو،  للتعبير عن مسلك يجب األخذ به في  العبارة تستخدم  ويا ليت هذه 

ولكنها على األغلب عبارة تحذيرية موجهة للمواطن، إذا حاد عن طريق الطاعة!
وأنا ال أملك إال اإلعجاب بالمبدع الذي ابتكرها، فلك أن تتخيل يدا من حديد تصفع بها، 

ومقدار األثر الذي ستتركه.
التخويف، وذلك  المطلوب وهو  التأثير  أنها عبارات تفخيم وتعظيم ألجل بث  المالحظ 
مئات  منذ  فيها  هوادة  ال  حربا  نخض  لم  بأننا  يشهد  والواقع  الدعائية،  الحرب  مجال  في 

السنين، ولم نر من يضرب بيد من حديد، إال ضرب المواطن الخارج عن طاعة أي حاكم.
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ما ال يقال.. الحقائق املؤملة!
عبدالواحد حركات

أو  يلغيها  ال  مؤلمة  ألنها  والوقائع  الحقائق  تجاهل 
ينهيها!

وكلها  مؤلمة،  والحديثة  القديمة  ليبيا  حقائق 
تقليدية كباقي األمم والمجتمعات والدول، وأزماتها، 
مرت  فقد  متوقعة.  أنها  إال  مبتسرة،  كانت  وإن 
ليبيا  بها  وستمر  وتمر  مــرت  كما  ــدول  ال بمثلها 
تكاد  المجتمعات  وتطور  تبدل  فأنماط  والليبيون، 
صغير  اختاف  وجد  وإن  ومتناظرة  متطابقة  تكون 

بينها في بعض األحايين!
إذ  أزمانها،  مر  على  أثنولوجية  بوتقة صهر  ليبيا 
والفينيقيون  اإلغريق  األصليين  أمازيغها  مع  انصهر 
تتغير  لم  هذا  وبرغم  والعرب،  والرومان  والوندال 
تغيير  بها  يحدث  أو  نهضة  بها  تطرأ  ولم  كثيرا 
كبير، فجغرافيا ليبيا حكمت عليها بالجمود النسبي 
وافتقارها إلى عوامل الجذب الحضارية جعلها بادية 
الطبيعية  فالجغرافيتان  المجاورة،  الحضرية  للمراكز 
والفكرية هما ألد وأعنف وأقسى وأشرس أعداء ليبيا 
وأعرقهم وأكثرهم تأثيرا، وما زالتا تحاربان الليبيين 

في عقر دارهم وفي عمق عقولهم وجيناتهم!
تعالوا جميعا إلى كلمة سواء.. ال تلويث لها وفيها 

وال مراء!
أغلب  لــدى  قيميا  أو  معنويا  معرفة  غير  ليبيا 
منتقى  ومعطوف  متقلب  ــزاج  م وهــي  الليبيين، 
تذكر  تكاد  ال  التي  ضآالتها  على  مريب  بأسلوب 
أثنولوجيا  امتزاجا  وبوتقة  وأرضا  وطنا  كونها  أمام 
غير  معرفية  كتلة  بمجمله  الليبي  والتاريخ  عتيقا، 

بالثقوب  ومليئة  مستوية  وغير  ومكعبة  منسجمة 
األعم  األغلب  في  ويشكل  الخصائص،  وحرباوية 
بذاتها -هذا  ليبيا  تاريخ  ليبيا وليس  استعمار  تاريخ 
إذا اتفقنا على ذاتها ووجدنا لها تعريفا ال تعطف فيه 
على أحد- فأساس أزمات ليبيا بنيوي وفكروي وليس 
أو  والعطل  يتوجسون،  كما  مؤامراتيا  أو  مصطنعا 
الخلل البنيوي يكاد يكون الميزة الفارقة لمجتمعات 
الشرق المقيدة كجمل المعصرة إلى سارية الماضي 
والخياالت  باألكاذيب  المليء  والتاريخ  المفبرك 

المصطنعة واألبطال المأسطرين!
كل الحقائق التي تلوكها أدمغتنا قبل ألسنتنا هي 
حقائق بديلة، ولم يعد ممكنا الوصول إلى ما عداها، 
غير  لها  فهمنا  وبات  األصلية  الحقائق  تآكلت  فقد 
إدراكها  عن  عجزنا  وأمسى  ومجتزءا،  ومعيبا  كامل 
وتداركها عاهة متأصلة وجينية فينا، وأجبرنا بحكم 
العيش  اقتراف  على  الغرائز  وسلوكيات  األنا  عاهات 
عن  طائعين  وتنازلنا  الاحقائق،  من  كومة  على 
ألفكار  ساذجة  عبودية  لصالح  بالمستقبل  ارتباطنا 
الايقين  من  رهيب  بعنف  تتدفق  مكرورة  نمطية 

المتفجر من صخور الماضي!
آفاتنا  مستوى  فوق  اإلرادي  والسمو  الوعي  صقل 
فتبنينا  الهين،  باألمر  ليس  والفكروية  الفكرية 
والتناحر والفشل  والفردانية والشقاق  العزلة  ألعراف 
تأبه  وال  الوعي  تدنس  التي  فينا،  المبجلة  والعبثية 
إلى  التقدم  هوس  في  »التبني«  يحشرنا  بالمنطق 
الوراء، ويجعلنا معادين لكل تجديد وكل تغيير يلزمنا 

التطورية كمجتمع حان موسم  به وجودنا ومرحلتنا 
إلى دولة، وإن كان  الدولة  تحوله من نمط ما قبل 
هذا التحول تم بأسلوب قيصري وقسري نتيجة تعسر 
التحول بشكل طبيعي سلس، وذلك لوجود عوارض 
وأيديولوجيات رجعية لم تقبل إفات تابيب الماضي 
زمن  أوج  العالم في  االنعزال عن  وراهنت على حالة 

التحوالت والتبدالت!
ولن  الـــوراء،  إلــى  العودة  نستطيع  ال  حقيقة.. 
بإرادتنا  تحكمنا  إذا  إال  األمام  إلى  التقدم  نستطيع 
وجعلناها خيرة، وألفنا وأتقنا يقينا أن مشكاتنا هي 
-وإن  استيقاظا  يعدو كونه  ال  وعينا، وحلها  تجليات 
بعالم  وااللتحاق  الماضوي  من هوسنا  متأخرا-  كان 
الواقع، فلسنا األسوأ ولسنا األفضل، ولسنا شياطين 
إننا  مرتدين،  ولسنا  صحابة  ولسنا  مائكة،  ولسنا 
كاآلخرين فقط، وسنكون أفضل من بعضهم حين 

نتعرف ونعرف حقيقتنا ونعمل بحدو اآلمال!
يفترض، منهجيا، أن ما بعد الثورة بأي مكان يعبر 
وضروراتها،  المجتمع  لحياة  مختلف  وعي  حالة  عن 
معلنة  مبادئ  على  مؤسسا  داعما  فكرا  للتغيير  وأن 
ويتاح  جمعية،  أهدافا  ويخدم  سابقة  ضغائن  يدفن 
التغيير  فكر  إدارة  موثوقة  وكفاءات  بديلة  لنخب 
ليست  ليبيا  أن  دائما  ولنتذكر  وعــداء،  إقصاء  دون 
وليست  الجبال،  وصخور  التال  وتــراب  البحر  مياه 
األموات من الرجال وغير الرجال، بل هي المعدمون 
هواءها  يتنفسون  الــذيــن  بــاآلمــال  والمفعمون 

ويدوسون أديمها اآلن!

لنتذكر دائما أن 
ليبيا ليست مياه 

البحر وتراب التالل 
وصخور الجبال، 

وليست األموات من 
الرجال وغير الرجال، 

بل هي املعدمون 
واملفعمون باآلمال 

الذين يتنفسون 
هواءها ويدوسون 

أديمها اآلن!
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حمار بوريدان يحمل أسفارًا

عندما خرجت الجماعات البشرية األولى من وضع البساطة وحالة التجانس، أو درجة عالية منها، 
الزراعة واستئناس الحيوان، وما لحق ذلك  أثر اكتشاف  التعقد وتقسيم العمل، على  إلى مرحلة من 
من تطور حضاري وتكون الدول، نشأ التتمييز والعنصرية. فالتمييز والعنصرية قرينا الحضارة. وذلك 
عندما تكونت الدول ذات الجيوش المنظمة وأصبحت الحروب تخاض ضد دول أخرى بعشرات آالف 

العساكر، وتدمر فيها المدن وتلغى الدول، ولم تعد مجرد صدامات بين جماعات ذات تركيب بسيط.
الشعوب  متعددة  اإلمبراطوريات  وبظهور  واالسترقاق،  والسبي  األسر  الوضع ظهر  تبلور هذا  مع 
أو  دينيا  أو  إثنيا  المختلف  اآلخر  العنصرية ضد  تقوت مشاعر  والطوائف،  واألديان  واللغات  واإلثنيات 
أنفسهم  يعتبرون  أناس  فثمة  إنسانية.  ال  العنصرية  الممارسات  وازدادت  لونيا،  أو  لغويا  أو  طائفيا 
»أشرافا« ومتميزين وبيدهم مقاليد األمور، يقابلهم أناس أقل شرفا ونقاء، وأحيانا من سقط المتاع. 

فممارسة العنصرية مرتبطة بسيطرة أهل إثنية أو ديانة على السلطة في مجتمع متعدد التكوينات.
ورغم ما تبذله الطالئع اإلنسانية المستنيرة، منذ زمن، من أجل إلغاء التمييز والعنصرية، إال أنه لم 

يتم القضاء عليهما تماما، بل مازاال يتمتعان بحضور صلب وراسخ في بعض البلدان.
 castes الطوائف  تقع أسفل نظام  الهند. وهي جماعات  »المنبوذون« في  أبرز مثال على ذلك، 

الهندي، ويقدر عددهم بمئتي مليون!. أي حوالي %17 من مجمل عدد سكان الهند.
ترتبط ممارسات »المنبوذية Untouchability« بالديانة الهندوسية، التي تقسم معتنقيها إلى 
طبقات castes أو طوائف مغلقة، التراتب متوارث فيها، تمثل طبقة المنبوذين أدنى درجاتها. وقد 

استقرت هذه الممارسة منذ سنة 100 ق. ب.
»برايا  لفظة  عليهم  فتطلق  اسم.  من  أكثر  التاريخ  عبر  عليهم  أطلق  الهندي  االستعمال  في 
Pariah« المنحدرة من أصل تاميلي وتعني، في االستعمال الهندوسي »المرفوض« أو »المنبوذ« 
السائبة  الكالب  على  يدل  آخر  معنى  اكتسبت  كما  المعنى،  بهذا  اإلنغليزي  القاموس  دخلت  وقد 
اهلل  »أهل  تقريبا  وتعني   1933 غاندي سنة  التي سكها   »Harijan »هاريجان  ثم   .pariah dogs
أصلها  في  تعني  التي   »Dalit »دالِـت  هو  اآلن  السائد  المصطلح  أن  إال   .»people of God
أي   ،»Untouchables  « اإلنغليزية  في  عنهم  ويعبر   .»oppressed »مقموع  السنسكريتي 

المحظور لمسهم، أو المنبوذون، ما يعني أنهم مدنسون، بالمعنيين: الديني والحسي المباشر.
وحظر  الهنود،  المصلحين  وجهود  البريطاني  االستعمار  تحت  وضعهم  في  التحسن  ورغــم 
الممارسات العنصرية وتجريمها والمعاقبة عليها وفق المادة 17 من الدستور الهندي المعدل سنة 
1950 التي تنص صراحة على أن: »المنبوذية« ملغاة وتحظر ممارستها في أي شكل. وإن فرض أي 

تعطيل ]لجزء من الشعب[ ناتج عن »المنبوذية« يعد تعديا يعاقب عليه القانون.
الجمهورية،  الوزراء، وحتى ورئاسة  الدولة مثل رئاسة  وأن ثمة منهم من تقلد مناصب عليا في 
الكتلة  يتوقف على حجم  فنجاحه  ولذا  البرلمان  ينتخب داخل  الهند  الجمهورية في  رئيس  أن  حيث 

الحزبية في البرلمان للحزب الذي يرشحه.
خاصة  واســع،  نطاق  على  تجري  مازالت  الطائفة  هذه  إزاء  النبذ  ممارسات  فإن  هذا،  كل  رغم 
األماكن  في  معهم  والجلوس  الطعام  ومشاركتهم  منهم  الــزواج  يحظر  إذ  الريفية.  المناطق  في 

والمناسبات العامة ومحاذاتهم على الطرقات... إلخ.
وما يزيد األمر تعقيدا هو أن هذه الممارسات تعتبر مشروعة من وجهة نظر النصوص الهندوسية 
ارتكبوها في  المقدسة، وأن عامة المنبوذين يؤمنون أنهم يستحقون هذه المعاملة بسبب خطايا 
تعاقبهم على خطاياهم هذه.  اآللهة  وأن  بالتناسخ[  تؤمن  الهندوسية  أن  ]ذلك  السابقة  حيواتهم 
أكثر من ذلك أن المنبوذين أنفسهم ينقسمون في داخلهم إلى طبقات وأن الطبقات العليا فيهم 
تمارس النبذ على الطبقات السفلى. كما أن توزعهم على عدة إثنيات تتكلم لغات مختلفة يحول دون 

توحدهم في حركة تطالب بحقوقهم اإلنسانية، لو أرادو التوحد.
بطبيعة الحال، ثمة جانب اقتصادي مهم في هذا الوضع، إذ يشكل المنبوذون قوة عمل رخيصة، 

كما أنهم يقومون بالوظائف التي تعتبرها الطبقات األعلى وضيعة.
إلى  الهندوسية  عن  المنبوذين  تحول  في  تمثلت  النبذ  وضعية  من  التخلص  محاوالت  بعض 
في  العنصرية  تنبذان  اللتين  الديانتين،  هاتين  في  معاملتهم  لكن  واإلسالم،  البوذية  الديانتين 

نصوصهما األصلية، ظلت على حالها تقريبا، مثلما كانت في الهندوسية.

انتصف ليل »هالم بي«..
السكارى  البحارة  وأغاني  الفيتنامية،  الموسيقية  اآلالت  بطنين  واختلطت  رفاقي  قهقهات  تعالت 
تظاهرت  إخفاءه.  أستطع  لم  جليل  حزن  بأعماقي  نهض  مباغت،  نحو  على  الماجنة.  وتعليقاتهم 

بمجاراتهم، حاولت أن أبدو سعيدا ولكن حزني غلبني، فانسللت، بهدوء، من بينهم.
قد  الشبق  كان  الواعدة.  التدليك  فتيات  بهمسات  الهين  كانوا  فقد  لمغادرتي،  ينتبهوا  لم 
بالتدخين  الهيات  باألصباغ  الملطخات  الصغيرات  الفتيات  وكانت  حولهم،  ما  كل  عن  عزلهم 
واألكل والشرب والرقص، فيما امتزج رنين ضحكاتهن الخليعة بأغانيهن الشعبية التي تشبه، إلى 

حد كبير مواء القطط في الليالي الربيعية!
بالرطوبة  المشبعة  الشرقية  »هالوم«  خليج  رياح  ولفحتني  خلفي،  الحانة  باب  اصطفق  ولما 
تنفست  مباشرة.  وجهي  أمام  انفتحت  الجحيم  أبواب  أن  لو  كما  األمر  لي  بدا  الشديدين،  والحر 
األسطوري  اآلسيوي  التنين  ذلك  أن  لي  خيل  وصلته،  وعندما  البحر،  نحو  الشارع  عبرت  ثم  بعمق، 
بشزر  ينظر  نحوي  مشرئب  األصفر،  باللون  مطلي  عمالق،  خشبي  مركب  مقدمة  على  المرسوم 

وينفث ناره في وجهي مباشرة!
بالحانة،  كنت  عندما  يحاصرني  كان  الذي  المروع  الهرج  ذلك  تالشى  البحر،  رصيف  حافة  فوق 
سكن كل شيء، كل شيء، سوى ذلك الحزن القابع بأعماقي، الذي أنفثه بين الحين واآلخر أنفاسا 

ملتهبة، مثلما يفعل ذلك التنين الذي يتوعدني من فوق ذلك المركب األصفر.
الموثقة  الملونة  النزهة  سفن  ومراكب  قوارب  مرفأ  فوق  تقع  عندها  وقفت  التي  البقعة  كانت 
تتمايل  قمراتها،  فجوات  من  المنبثقة  الخافتة،  األضواء  وكانت  الرصيف،  بامتداد  مقدمتها،  من 
تؤجر  أو  وعائالتهم  لمالحيها  كمساكن  المساء،  في  تستغل،  الجواري  فتلك  وتتوهج،  وتخبو 

بالساعات للباحثين عن مأوى يخمدون فيه نيران عواء الضحكات!
الحارق الذي  الرغم من الهواء  العالم الشرقية، كان كل شيء لزجا على  هناك، هناك عند حافة 
كان يلفني، وبامتداد بصري بدت لي تلك الجزر الجبلية العجيبة في ظالم الليل وتحت ضوء القمر 
تلك  لمجيئي في  تنتظر مني تفسيرا  أنها  لو  البر، كما  نحو حافة  بأعناقها  كأشباح مرعبة مشرئبة 

الساعة المتأخرة من الليل.
الفنية اآلسيوية  اللوحات  أول مرة، بهرتني بجمالها، كانت كلوحة من  الجبال  رأيت تلك  عندما 
المرصعة بالعاج واألصداف واألحجار الملونة، لم تبد لي، كما هي اآلن، أشباحا مرعبة، وإنما جبال 

مكسوة بالخضرة واألشجار واألزهار كانت ككتل هائلة من زمرد منثور بساحل الزوردي مضيء.
كانت لوحة إلهية عجيبة رائعة للغاية!!

تتباين،  ذاتها  األشياء  إن  تقول  مني  انطلقت  التي  بالكآبة،  المشبعة  الزفرة  تلك  أن  لي  خيل 
حتى رؤانا ألعماقنا، عندما نتأملها من خالل انفعاالتنا.

عبرتها،  التي  الناصية  في  العاطلة  المرور  إشارة  كعمود  وحيدا،  أقف  أنني  إلى  انتبهت  وعندما 
وتمنيت  العجز،  بمرارة  وامتأل حلقي  قلبي حزن جليل،  واعتصر  قاهرة  بغربة  عارم  إحساس  غمرني 
لو أن اهلل يزرع لي جناحين هائلين، أبتعد بهما عن هذا الحزن الذي يخنق روحي، ولكن إلى أين 

يطير بي؟ وكيف يهرب من تمكنت من روحه غربة لزجة؟! وأين يهرب من فقد هويته؟
الحافالت  ركاب  بمظلة  فاحتميت  الموسمية  آسيا  أمطار  كعادتها،  انهمرت،  مباغت  نحو  وعلى 
فوق  الرصيف،  بحواف  المزروعة  اإلنارة  وأعمدة  الليلية،  والمالهي  الحانات  بمواجهة  المنتصبة 
المدخنة،  البط  ولحوم  المطبوخة  واألصداف  المثلجة  الغازية  والمشروبات  الحلواء،  بائعي  رؤوس 
القاعدين  والعجائز  األفيون  ومدمني  األمن،  وعساكر  الليل  وفتوات  والسكارى،  الهوى،  وبائعات 

طول الوقت على أعتاب أكواخهم.
آسيا  طقس  من  متذمرا  نحوه  واتجهت  به،  أقيم  الذي  الفندق،  نحو  التفت  المطر،  كف  عندما 
جيوبه  في  يديه  ويضع  سترته  وياقة  كتفيه  بين  رأسه  يدس  أن  يستطيع  ال  فالمرء  الموسمي، 
بالك  فما  الهواء،  يحتمل  ال  المرء  ورأس  خانق،  حار  والجو  عالية  فالرطوبة  المطر!  من  ليحتمي 

بباقته! ومع ذلك دسست رأسي بين كتفي، وكورت كفي بجيبي سروالي وعبرت الشارع.
تقع  التي  السكر«  نحو حانة »قصب  أعرج  أن  قبل  قليال  ترددت  الفندق،  بهو  إلى  عندما وصلت 
نحوك  تنظر  مبتسمة  دائما،  الموظفة،  تكون  حيث  االستقبال،  نضد  بمواجهة  المدخل  يسار  علي 
من أية جهة تنظر إليها، تماما مثلما تحدق فيك عيون فتيات ملصقات الدعاية واإلعالنات وأغلفة 

الفنية. المجالت 
يجلسان  وكانا  فيتنام.  من  ليس  أنهما  هيأتهما  من  يبدو  زبونين  من  إال  خالية،  الحانة  كانت 
أسفل تلك التعاويذ، التي تصدر أصواتا موسيقية بفعل هبوب النسيم تطرد بها األرواح الشريرة. 
تطل  التي  الشرفة  نحو  واتجهت  له  فابتسمت  مترقبتين،  باسمتين  بعينين  إلي  ينظر  النادل  كان 

على الشارع الرئيسي الذي يفصل الفندق عن شاطئ البحر.
التي  الهرمية  القبعات  نسق  يشبه  بنسق  المرصوصة  الخيزران  بأعواد  مظللة  الشرفة  كانت 
الحانة جيدة اإلضاءة، ولكنها كانت نظيفة، ولم تكن مكيفة  يرتديها السكان المحليون. لم تكن 
والكراسي  المناضد  فوق  باجتهاد،  تدور  بالسقف  المثبتة  الكهربائية  المراوح  ولكن  الهواء، 

الخيزرانية، دون أن تصدر عنها أية أصوات، أو أن تخفف من وطأة الحرارة والرطوبة الشديدتين.
أمامي متسائال،  النادل  انحنى  بالشرفة، وما إن جلست على أحد كراسيها، حتى  اخترت منضدة 

من خالل ابتسامة مرسومة بعناية عما يستطيع أن يقدم لي؟
ـ »فودكا!!« تمنيت أن أطلب ذلك، رغم أن الجعة، أو النبيذ األبيض المثلج، هو ما كان يناسب 
بضرورة  األطباء  نصحني  فقد  الكحول،  أتناول  أن  بمقدوري  يعد  لم  ولكنني  الليلة،  تلك  حرارة 
الصحون،  لغسل  إال  تنفع  ال  متيبسة  ليفة  كبدي  من  أجعل  أال  أردت  إن  ذلك  االمتناع عن شربها؛ 
النادل  أنهي مهمة  أن  أردت  ولكنني  إليه  بحاجة  أكن  لم  عني،  رغما  فيتنامي  فنجان شاي  فطلبت 

الواقف فوق رأسي، ولكن ما إن اتجه نحو البار حتى صحت في أثره:
بها.  مما  أكثر  كبدي  تزيدا  لن  كأسان  أو  كأس  الشاي!!«  مع  الساكي  من  بعضا  لي  »أحضر  ـ 

ابتسم النادل واتجه نحو البار.
سيدة  كانت  حيث  الحافالت،  محطة  مظلة  بجوار  غليونه،  يحشو  عجوزا  أراقب  كانت  وفيما 
المنتظرين.  والركاب  العجوز  عني  حجبت  جديدة،  زرقــاء  حافلة  وقفت  رجــالن،  وكذلك  تنتظر 
البالد  عاصمة  »سايجون«  الحافلة:  وجهة  عليها  المكتوب  اللوحة  لمحت  الجانبية  السائق  بنافذة 
الذي  العجوز  إال من  المحطة  انطلقت، وخلت  ثم  قليال،  الحافلة  الدولي. وقفت  التجارية، ومطارها 
معهم،  كنت  لو  تمنيت  عندئذ،  الحافلة.  استقلوا  فقد  والرجالن  المرأة  أما  بمفرده،  يجلس  بات 
والغربة  الوحدة  ومن  الحزن،  دائرة  من  الخروج  الليلة،  تلك  في  لي،  يعني  كان  الحافلة  فركوب 
ألكون  أحب،  حيث  أحب  من  مع  ألكون  البداية  أنها  لي  تراءت  فقد  قلبي:  تعتصر  كانت  التي 

بوطني، الذي أفتقده كثيرا!

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

الحائط األزرق أو التدوين الحر!
• أحمد الفيتوري

تبدو المدونات، كما لو كانت تحويل الشخصي إلى عام، 
به  تقوم  ما  كل  الشخصي،  األخير  في  يستهدف  العام  كأن 
إرضاء  أجل  من  أخيرًا  يرسو  إلخ،  والمؤسسات..  الحكومات 
أشخاص، أيقونتهم المواطنة. لكن ما فعلته المدونات عبر 
مواطن  أنه  أو  أيقونة،  دون  الشخص  جعلت  أنها  اإلنترنت 
غرفة،  في  يعيش  كان  لو  كما  مــدون،  كل  حيث  عالمي، 

يتمكن منها كل من يجيد لغته أن يطالعه.
وفتحت المدونات العالم أمام المدون دون إذن من أحد، 
ومنحته أن يكون هو هو كما يحب ويرغب، وغصبنا عن كل 
من يكره ويتذمر، فالمدونة كما لو كانت الدفتر الشخصي 
ألي منا، هذا الدفتر الذي نحب أن يطلع عليه، كل من يحب 
كما  جدارة،  عن  نختارها  التي  حريتنا  المدونة  إًذا  ويرغب. 
حال  هكذا  في  عدمه.  من  عليها  االطالع  يحب  من  يختار 
سيجعل  بعضنا  المدونين،  البشر  بتنوع  المدونات  تتنوع 

منها مدونة حبيبته كما الشعر.
مرة  اطلع  أنه  ستالين،  عن  شهيرة  قصة  ثمة  هذا  وفي 
الديوان  وكــان  مميز،  روســي  لشاعر  شعري،  ديــوان  على 
الشاعر في محبوبته، فتساءل ستالين كم طبع من  غزليات 
النسخ  جميع  ترسل  بأن  فأمر  نسخة،  ألف   200 أجيب  هذا؟ 
هو  هكذا  لمحبوبته.  ينقلها  كيف  يتدبر  كي  الشاعر،  إلى 

ستالين في كل زمان ومكان؛ ما ليس على هواه يصادره.
كما  تقديري  في  والمدونة؟  الموقع  بين  الفرق  ما  ولكن 
الجريدة،  في  أننا  بمعنى  والكتاب،  الجريدة  بين  الفرق 

الخاص  الكتاب  فيما  الخاص،  يغطي  العام  نجد  أن  نتوقع 
يعري العام، الكتاب أنا المؤلف، مفردة وبارزة هكذا كما في 
اللثام  إزالة  تم  لقد  الحق،  في  لكن  قياس  وهذا  المدونة، 

عن الحدود، بإزالة الحدود ذاتها.
الميديا  عالم  مع  العالم،  هو  بيتي  حــدود:  ثمة  ليس 

واإلنترنت، وبالتالي أنا في كل العالم.
مدرسي  مكنني  االبتدائية،  الخامسة  السنة  في  مرة 
الحائطية  جريدتي  ــدر  أص أن  من  السحاتي،  إبراهيم 
في  إلخ،  والمخرج..  المحرر  كنت  بـ»الشروق«،  وعنونتها 
السجن أصدرت جريدة من نسخة واحدة من ورق السجائر، 
يا  الــدرس  »انتهى  الجريدة:  واســم  السينما  موضوعها 
السجن،  في  وزميلي  صديقي  كان  »المسماري  مسماري«، 
وهو الكاتب والناقد الليبي الراحل إدريس المسماري، الذي 

أردت متبجحًا إعطاءه درسًا في السينما«.
مدونتنا،  الحيطان  كانت  وجميعًا  صغارًا،  كنا  جميعًا 
المدونة،  المراحيض  حيطان  كانت  يخجلنا  أو  نخافه  وفيما 
بل كانت الحيطان جميعًا وسيلة معارضتنا في بلداننا حيث 
القمع راعينا. وتبدو المدونات، كما لو كانت استبدااًل لتلكم 
تمنحنا  فالمدونة  وأجمل.  وأنفع  خير  هو  بما  الحيطان، 
بكنية  واالكتفاء  أسمائنا  إنكار  في  حتى  أحــرارًا،  نكون  أن 
اعتباريين:  أشخاصًا  نكون  أن  تمنحنا  إنها  مثاًل،  كمجهول 
إلى  بحاجة  نعد  ولم  إلخ.  أهوج،..  مشاغب،  مطلع،  معلق، 

تقديم أيقونة الهوية: االسم والديانة والبلد.. إلخ.

وكذا  يريد،  بما  ويتقنع  يحب  ما  يلبس  المدونة  صاحب 
التعري،  لقد تمكنا من  التعليق،  إمكانية  نتيح  المعلق حين 
بما  عليها  نطلع  المدونة  وجوهنا،  ترى  أن  غصب  دون 
مضطردة  إزاحــة  المدونة  تبدو  وهكذا  ننضح،  أو  نحب 
هي  التي  األخالقية  المسؤولية  باستثناء  للمسؤولية، 
حيث  بالحيطان،  التذكير  أعيد  هنا  محض.  ذاتية  مسؤولية 
أو  اللوامة،  النفس  به  ما تنضح  المرء ليس عليه حرج، غير 

النفس الراضية المرضية.
ما  غير  مسؤولية،  أية  تحملك  ال  بيضاء  وسيلة  المدونة 
تحمله على نفسك، »وسيلة: هكذا في الكثير من المدارس 
التي توضع عليها  الكبيرة،  البيضاء  الورقة  الليبية، يسمون 
أن  تمنحك  المدونة  إًذا  وغيرها«.  التوضيحية  الرسوم 
نتمكن  أن  دون  أصابعك  سنرى  األعين،  عن  مخفيًّا  تتعرى 
من تحديد بصماتك، ستنضح كعين ماء أو مجاٍر أو بركان.. 
إن شاء  المصدر،  نتمكن من معرفة  لكن ال  النبع  نرى  إلخ، 
لكن  شئت.  إن  إخفاء  طاقية  المدونة  تعطيك  يعرف،  ال  أن 
مكنونًا  كان  ولو  حتى  مكنونك،  على  االطالع  من  تمكننا 
أنفسنا  أمام  أحوال،  هكذا  في  فضيحتنا  فالمدونة  مزورًا، 

ليس إال.
لكن  واسم،  كصورة  الهوية  نزع  االفتراضي  العالم  إًذا 

كشف الهوية الموضوعية، حيث كل إناء بما فيه ينضح.

أنها  ورغــم  ثقافتنا،  في  ملتبس  العلمانية  عن  الحديث 
والسياسي،  االجتماعي  بين  تقرن  معرفية،  تاريخية  مسألة 
وللتخلص  مسبقًا،  وأخالقيًا  ثقافيًا  عليها  محكوم  أنها  إال 
بكونها  أو  بالكفر  رُبطت  والمعرفي  التاريخي  عبئها  من 
من  تكريسها  تم  التي  األغلوطة  وهذه  للدين،  معادية 
فيها  البحث  جعلت  مصالحها  على  حرصًا  الدينية  الطبقة 
محفوفًا  نصوصه  وفــي  نفسه  ــالم  اإلس تاريخ  في  حتى 

بالتوجس وبالمخاطر.
إلى  ليتحول  فيها  يخرج  زمنية  لحظة  اصطالح  لكل 
مفهوم مرجعي، غير أن البحث في هذا المفهوم أو الفضاء 
في  العملية  تجلياته  إلى  يقودنا  قد  لالصطالح  المعرفي 
أن يحضر  قبل  اإلنساني  الوعي  الدول، وحضوره في  تاريخ 
في كلمة أو تعريف يكون أحيانًا مثيرًا أو منفرًا وفق الثقافة 

أو العقل الذي يتداوله.
من  الحياة  شؤون  إحالة  أو  الدنيوة  مفردة  تكون  قد 
لهذا  المناسب  المرادف  هي  الدنيوي  إلى  اللدنّي  العلم 
العالمانية  أو  العلمانية  ترجمته  على  اتفق  الذي  المفهوم 
اإلنسان  يشغلها  التي  الدنيا  بمعنى  العالم،  إلى  نسبة 

مكانيًا وتشغله زمانيا.
في كل حضارة ثمة صراع بين من يرون أن كل األسئلة 
ثم  السحر،  عبر  اعتقاديًا  أو  حدسيًا  عنها  اإلجابة  تمت 
يتجاوز  ال  أن  المؤمن  اإلنسان  وعلى  الوحي،  ثم  األساطير 
األسئلة  هذه  أن  يرون  من  وبين  المعطاة،  المعرفة  هذه 
شؤون  إلى  وصــواًل  والمكان  والزمان  الكون  بخصوص 
وأن  والعلمي،  العقلي  للبحث  مفتوحة  الحياتية  اإلنسان 
اإلنسان  جمجمة  داخــل  الخالق  وضعه  ذكيًا  جهازًا  ثمة 
أن  السبل  بأفضل  واستخدامه  تنشيطه  حال  في  مصممًا 

يجيب عن كثير من األسئلة واألحجيات الغامضة.
فيها  امتزجت  كحضارة  ــالم  اإلس عن  نتحدث  وحين 
تكتيكات  مــع  القيمية  ومنظومته  الــديــن  روحــانــيــة 
واستراتيجيات دنيوية فرضتها اللحظات التاريخية والوقائع 
إرهاصات  عن  فسنبحث  واالقتصادية،  السياسية  والظروف 
الدين  هذا  معه  تعامل  الذي  المفهوم  هذا  ضــرورات  أو 
المجتمعات  وإصالح  الدولة  وبناء  للتوسع  طموحاته  في 
اليومي،  والسلوك  بالعمل  المتعلقة  األخالق  ومنظومات 

لدرجة التخلي أو تجاوز بعض النصوص من أجل الضرورة 
قريبة  أمثلة  ولنا  والثقافي،  االجتماعي  المتغير  أو  الحياتية 
نتيجة  السرقة  حد  إيقاف  كمثل  النبوة،  عهد  من  جــدًا 
بنود  من  بند  إيقاف  أو  واقتصادية،  اجتماعية  متغيرات 
الزكاة بسبب تجاوزه عن طريق حركة الدين نفسه، ومثل 
في  تربى  حاكم  اتخذها  التي  المبكرة  اإلجـــراءات  هذه 
النص  تاريخية  مع  للتعامل  أفقًا  لنا  تفتح  النبوة  مدرسة 
وتاريخانيته ومرونته وقدرته على التفاعل مع المتغيرات أو 

التراجع أمامها واألمثلة كثيرة.
البحاث، وحتى من الحقل الديني نفسه، يتخذون  بعض 
الدنيوة  لمفهوم  ركيزة  اإلسالم  لنبي  وحديث  حادثة  من 
الدنيا  أمور  بالعلمانية وباعتبار  الذي اصطلح على تسميته 
الحادثة  أو  الحديث  هذا  في  ذكرت  بها  العلم  أو  والدراية 
الخبرة  بين  التفريق  في  مفصلية  البعض  يعتبرها  التي 

اإلنسانية والوحي المنزل.
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  مسلم  صحيح  في  ورد 
قال  لصلح«  تفعلوا  لم  »لو  فقال  النخل،  يلقحون  بقوم  مر 
فخرج شِيصًا. فمر بهم فقال »ما لنخلكم؟« قالوا: قلت كذا 

وكذا. قال »أنتم أعلم بأمر دنياكم«.
بين  الفصل  مبدأ  إلى  المغزى  ذات  الحادثة  هذه  تحيلنا 
إنسانية  التي تتطلب خبرة  الحياة  الغيبي وشؤون  االعتقاد 
األزلي  العلم  عن  المنافحين  بعض  لكن  تتراكم.  وعلمية 
تخدم  ال  التي  الوقائع  أو  الحديث  في  يشككون  ما  عادة 
كانت  سواء  جميعها  األحوال  وفي  رؤاهم،  أو  تصوراتهم 
األحاديث صادرة عن النبي أم ال، فما يهم أنها خرجت في 
زمن ما وأملتها الضرورة الحياتية، وحتى في حالة نسبتها 
تطَلبها  حاجات  تعكس  فهي  النبي  إلى  فيها  المشكوك 
أو  مثقفًا  أو  حكيمًا  فــردًا  مؤلفها  كان  سواء  العصر  ذلك 
تاريخ  في  كما  بشرية،  مجموعة  كان  أو  مصلحة،  صاحب 

الثقافة والمعرفة اإلنسانية.
التاريخ  عن  الحادثة  هذه  البعض  يعزل  آخر  جانب  من 
أو  مفهوم  لتكريس  تصلح  ال  لدرجة  الندرة  من  ويعتبرها 
تاريخ  إلى  سيحيلنا  وهذا  معرفة،  استراتيجية  أو  اصطالح 
وتوسعه  وإعالنه  ظهوره  ارتباط  ومدى  برمته  اإلســالم 
والتفكير  العقل  بممكنات  بعد  فيما  وإداراتــه  وسياساته 

اإلدارة  خبرات  كل  من  مستفيدًا  اإلنساني  والتخطيط 
والتكتيكات العسكرية في اإلمبراطوريات السابقة له.

إلعمال  دعوته  سياق  في  حــرب،  علي  المفكر،  يقول 
وسيرة:  نصًا  الديني  للتراث  العلمية  النقدية  القراءة 
نتقبل  تجعلنا  المتفتحة  النقدية  النظرة  هذه  مثل  »وحدها 
إدانتها...  أو  إلنكارها  مجال  ال  أصلية  كواقعة  االختالف 
بحقه  ويعترف  باآلخر  الواحد  يقبل  ألن  سبيل  ال  هنا  من 
تاريخيتها  خالل  من  والنصوص  العقائد  إلى  بالنظر  إال 
خالل  من  واألحكام  والمؤسسات  الدول  وإلى  وناسوتيتها، 

مدنيتها وعلمانيتها«.*
بعد  سياسية  صراعات  من  حدث  بما  البعض  يعترف  ال 
المرجع  أن  ويعتبر  والسالم،  الصالة  عليه  محمد  وفــاة 
فيما  النبوية  والسنة  النبوة  فترة  في  والقاعدة  والمنهج 
غير  الفترة،  تلك  صاحبت  التي  والوقائع  األحــداث  يخص 
على  الصراع  أن  سنجد  النبوة  فترة  إلى  بالنظر  حتى  أنه 
بمفهومها  الدولة  تأسيس  متطلبات  لكل  خضع  األرض 
المدني، حيث كان النبي يستشير أصحابه من ذوي الخبرة 
العسكرية  الخطط  ووضــع  والغزوات  الحرب  شــؤون  في 
التي  الخندق  ــزوة  وغ بدر  غــزوة  في  حدث  كما  الدقيقة 
قادم  ألنه  الخندق  حفر  بخطة  سلمان  الفارسي  فيها  أشار 
المدن  حصار  تكتيكات  على  مسبقًا  تعرفت  حضارة  من 
وإحاطتها بأسوار أو خنادق تحميها، حتى أن مفردة خندق 
فيما  ستصبح  لدولة  مؤسس  وكأي  األصــل،  في  فارسية 
ويحشد  القوى  يعبئ  النبي  كان  كبرى  إمبراطورية  بعد 
للعالقات  إصالح  مع مشروع  األقطار  ويفتح  الحروب  ويشن 
في  األخالق  ولمنظومات  األرض  فوق  البشري  والسلوك 
من  القيم  هذه  مستقيًا  واالجتماع،  واالقتصاد  السياسة 
في  اختزلها  التي  اإلنسانية  الطبيعة  ومن  القرآني،  النص 

قوله: »أخياركم في الجاهلية أخياركم في اإلسالم«.
تعلن  السقيفة  اجتماع  منذ  فكانت  الخالفة  ــا  أم
التي  للصراعات  مستجيبة  المدنية،  الدنيوية  مؤسستها 
كانت تسم المكان والزمان في ذلك الوقت ومتفاعلة معها 
التاريخ  طوعوا  بعد  فيما  المجتهدين  بعض  أن  )والمسألة 
سرير  في  التاريخ  وضعوا  أو  العكس،  بدل  الفقهي  للرأي 

بروكست االجتهادي(.
لمقتضيات  الخاضع  السياسي  الدنيوي  الصراع  وهذا 
الخلفاء  مــن  ثالثة  قتل  ــى  إل النهاية  فــي  أدى  الــواقــع 
المبشرين  الصحابة  بعض  تحارب  ــى  وإل الــراشــديــن، 
من  قصيرة  فترة  بعد  يقتل  أن  وإلى  واقتتالهم،  بالجنة 
مفارقة  في  النبي،  حفيد  سفيان  أبي  حفيد  النبوة  تاريخ 
بالسرد  تتسم  وتراجيديا  التاريخ  إال  يقترحها  أن  يمكن  ال 
التي رافقت صراع السلف من  الحوادث  البشري. وكل هذه 
مسار  في  يضعنا  نقدي  تحليلي  بعقل  تقرأ  أن  المفترض 

التاريخ من جديد.
ما  بعد،  فيما  التاريخ،  لنا  يسجل  لم  آخــر،  جانب  من 
إلى  نسبت  دواًل  عرفنا  ولكن  إسالمية«،  »دولــة  يسمى 
قبيلة  إلى  أو  عليها  القائمين  أو  المؤسسين  أصحابها 
الخالفة   : مثل  الجغرافي،  حيزها  إلى  أو  فرد،  أو  أسرة  أو 
السلجوقية  ــة  ــدول وال العباسية،  الخالفة  أو  األمــويــة 
األندلسية...إلخ.  أو  واأليوبية،  والفاطمية  والحمدانية 
على  تبنى  كانت  السياسية  نظمها  باختالف  دول  وكلها 
أي  في  تحدث  التي  الصراعات  لكل  خاضع  مدني  أساس 
يتحول  إلهي  هو  ما  كل  أن  علمنا  والتاريخ  سياسي.  كيان 
أنشأها  لغة  إلى  يتحول  أن  بمجرد  ناسوتي  إلى  تلقائيًا 
تأويلها  في  كثيرة  مديات  وقطعوا  بها  وتحاوروا  الناس 
إذا  الذي  جماجمنا،  في  المخلوق  العظيم  الجهاز  هذا  عبر 
»كمثل  الكريم  القرآن  قول  علينا  سينطبق  نستخدمه  لم 
كحمار  نكون  أن  نريد  ال  وبالتالي  أسفارًا«.  يحمل  الحمار 
الذي مات جوعًا بين  أو مثل »حمار بوريدان«  يحمل رأسًا، 
حزمتي تبن مغريتين بالقدر نفسه، وعلى بعد متساٍو منه. 
في مفهوم  بوريدان  ابتدعها  فلسفية معدلة  مفارقة  وهي 

حرية اإلرادة.

غربة

الحضارة والعنصرية



موقعها  عبر  الثقافية  الــطــيــوب  شبكة  اعلنت 
مباشر  بــث  فــي  الــثــاثــاء،  االنــتــرنــت،  شبكة  على 
الفائزين  اسماء  النويصري،  رامز  الشاعر  لمديرها 
في  الرواية  في  الفقيه«  ابراهيم  »أحمد  بجائزة 
والكاتب  للشاعر  ذهبت  التي  االولـــى،  نسختها 
في  »الغارقون  روايته  عن  حسين  إبراهيم  يوسف 
ذهبت  فيما  دينار،   7000 مالية  بمكافأة  الساقية« 
 2000 المالية  وقيمتها  التشجيعية  الجائزة  نتائج 
عن  الذرعاني  يونس  غالية  الكاتبة  من  لكل  دينار 
الزروق  مفتاح  محمد  والروائي   ،» الزين  »أم  رواية 

عن عمله »برالحبش«.
بالخصوص  نشرته  بيان  في  الشبكة،  وذكــرت 
أن  منه،  نسخة  على  الــوســط«  »بــوابــة  وحصلت 
ضمن  إطاقها  تم  التي  االولــى  هي  الفقيه  جائزة 
تسعى  التي  والثقافية  األدبية  الجوائز  من  حزمة 
إلــى  تاسيلي  مــؤســســة  وشــريــكــهــا  ــوب«  ــي ــط »ال

مستقبا. تدشينها 
الجائزة  بها  مرت  التي  المراحل  البيان  وتضمن 
حيث   2020 يوليو   21 في  انطاقتها  من  بداية 
ليبية،  منطقة   13 من  عما   23 الجائزة  تسلمت 

في  ليتم  القبول  ــروط  ش على  منها   19 تحصل 
لجنة  إلى  وإحالتها  عما   12 ترشيح  ثانية  مرحلة 
المالكي  عبدالحكيم  الناقد  من  المكونة  التقويم 

والروائية عائشة األصفر.

إن  للطيوب  لــه  مداخلة  فــي  المالكي  وقـــال 
المفاضلة  جعل  مما  رائعة  كانت  المشاركة  األعمال 
مضيفا  المحتوى،  في  التقارب  نتيجة  صعبا  بينها 
بين  األساليب  بتنوع  كذلك  تميزت  األعمال  أن 
الثقافي  بالمكون  رؤيتها  طعمت  وأخرى  الفانتازيا 
الشعبية  ــال  ــث األم ــت  ــف ووظ كــالــســحــر،  الــقــديــم 
أيضا  اشتغلت  كما   ، نصوصها  في  واألســطــورة 
الزال  كونه  من  الرغم  على  النفسي  البعد  على 
السرد  مستوى  على  حتى  التناول  في  جديدا  ميدانا 

العربي.
مجلس  رئيس  بي  حسني  األعمال  رجــل  ــار  وأش
كلمة  في  للجائزة  الراعي   »HB« مجموعة  إدارة 
العنصر  بالثقافة،  االهتمام  ضرورة  إلى  للموقع  له 
وهو  للنهوض،  الحقيقي  والمعيار  للتقدم  الرئيسي 
في  والدفع  التشجيعية  الجوائز  إقامة  يستلزم  ما 
المعرفة  توطين  بغية  الشابة  المواهب  دعم  اتجاه 

والثقافة عموما.
أنه  بيانها  ختام  في  الطيوب  شبكة  وأوضحت 
ستقوم  الفائزة  األعمال  طباعة  من  االنتهاء  حال 
مواقع  على  وصفحتها  موقعها  عبر  ــان  ــاإلع ب
فيه  ستقدم  الــذي  الحفل  مــوعــد  عــن  الــتــواصــل 

الجوائز يصاحبه حفل توقيع للروايات الفائزة.

لم يكن لبدايات هذا الفنان مؤشرات تنبئ أنه سيكون من أعظم 
تكن  لم  العالمية.  الفن  حركة  على  تأثيره  ويمتد  عصره،  فناني 
ثمة مؤشرات أنه سوف يصبح سيد األلوان، بإشراقاتها المضيئة، 
في  صيفي،  صباح  نور  كانبثاق  فنه  برز  االنسيابية.  وبخطوط 
من  مختلفة،  مجاالت  في  معروفا  فأصبح  العشرين  القرن  أوائل 
القصصي،  التصوير  رسوماته  مألت  وحفر.  ونحت  وتصوير،  رسم 
توقيعاته  ومألت  المسرحية،  والديكورات  األزيــاء  تصميم  وفي 

مجاالت اإلبداع البصري.
التجارة،  تمتهن  عائلة  في  فرنسا  شمال  في   1868 سنة  ولد 
األلوان!  مختلف  على  عيناه  فتحت  األصباغ،  لبيع  محات  وتمتلك 
أثناء  الرسم  مسابقة  في  ــى  األول الجائزة  على  حصوله  ولعل 
بلدته  من  أرســل  كان  وإن  بموهبته،  أنبأت  الثانوية،  دراسته 
وتخرج  القانون،  لدراسة  باريس  إلى  كامبريزي«  »لكاتو  الصغيرة 
فيه وعمل بمكتب للمحاماة، وكانت مهامه في ذلك المكتب هي 
النسخ اليدوي، وفي تقدير الذين درسوا حياته أن ذلك العمل هو 
لدراسة  فصل  حضور  في  انتظم  فلقد  حياته.  في  التحول  نقطة 
المهني  أن مستقبله  انتبه  النسيج، ومن هناك  الرسم لمصممي 

هو الفن، وليس المحاماة.
داخلية  لقطات  من  تتكون  البدايات  في  موضوعاته  كانت 
لوحاته،  أولى  رسم   1890 يونيو  في  ولكن  طبيعية،  مناظر  أو 
وعندها  الاحقة  لوحاته  عن  تختلف  وهي  صامتة،  طبيعة  كانت 
إلى  انتقلت  قد  كأنني  أحسست  التصوير  فن  بدأت  »عندما  قال: 
»بول  الجديدة  التأثيرية  بفنان  متأثرا  وظل  بالجنة«.  أشبه  عالم 
إبداعه،  تقيد  بأنها  إليمانه  تركها  ما  سريعا  ولكنه  سيناك«، 
األسلوب،  ذلك  بعيدة عن  الفنية  أعماله  بدأت   1905 ومنذ سنة 
آخرون  وفنانون  »ماتيس«  صدم  نفسها  السنة  نهاية  وقبيل 
الجديدة  وألونها  بلوحاتهم  الوحشية،  المدرسة  بأصحاب  عرفوا 

البعيدة عن الواقع.
»مدام  أيضا  والتي تسمت  القبعة«  ذات  »المرأة  لوحته  وببيع 
السنة  تلك  في  األخضر«  »الشريط  سموها  ولكنهم  ماتيس« 
اللذان  وهما  شتاين«،  وســارا  »مايكل  هما  أميركيين،  لثريين 
أصبحا من رعاته في مراحله األولى وقدماه إلى مهتمين وزبائن 

آخرين وأيضا إلى الفنان »بابلو بيكاسو«.
يسموا  لم  الوحشية،  بالمدرسة  نعتوا  من  أن  والحقيقة 
غير  أسلوبهم  أن  وجــدوا  الذين  النقاد  ولكن  بذلك،  أنفسهم 
الطبيعية  للمناظر  تقليدي 
ما  بسبب  ــك،  ــذل ب نــعــتــوهــم 
وكان  النقاد.  أحد  به  وصفهم 
ذلك النعت اشتهروا وجعلوا منه 
المعرض  ذلك  إن  لهم.  هوية 
كان  فضيحة  النقاد  سماه  الذي 
وشهرة  شهرتهم،  أسباب  من 
التحديد،  وجه  على  »ماتيس« 
الوحشية  المدرسة  »إن  فقال: 
ولكنها  ــيء  ــ ش ــل  كـ لــيــســت 
التي  وهي  أوجــدت كل شــيء«. 
التأثيرية  المدرستين  أوجــدت 
القرن  في  التشكيلي  الفن  حركات  أعظم  من  وهما  والتجريدية، 

العشرين.
الفنانون  اتجه  الفوتوغرافي  التصوير  االستخدام  وبتزايد 
التعبيرية  المدرسة  فظهرت  إلبداعاتهم،  جديدة  أساليب  نحو 
عن  بعيدة  بطريقة  ألوانه  يستخدم  »ماتيس«  فبدأ  الجديدة، 
لون  حقيقة  عن  بعيدة  ألــوان  بابتكار  بل  الطبيعية،  الوصفية 
يبدو  التي  الجديدة.  التعبيرية  المدرسة  فكانت  رسمه،  المراد 
لتأسيس  الكافي  المال  فأعطوه  بها،  أخذت  »شتاين«  عائلة  أن 
مدرسة لتعليم اتجاهه الفني، وبالفعل ولدت تلك المدرسة ولكن 
مدرسا  وليس  حرا  فنانا  يكون  أن   1911 سنة  قرر  »ماتيس« 

للرسم، فأغلق المدرسة بصورة نهائية.
وذاع صيت »ماتيس« وانتشرت لوحاته، إلى أن وصلت روسيا، 
»سيرجي  على  »ماتيس«  تعرف  »شتاين«  عائلة  طريق  وعن 
األزرق  اللون  وكان  »تناغم«  لوحته  اشترى  أن  ومنذ  شوشكين«، 
مع  ينسجم  ال  األزرق  اللون  أن  انتبه  »ماتيس«  ولكن  يسودها، 
باللون  رسمها  وأعــاد  اللوحة  فاسترجع  النافذة،  خارج  الطبيعة 
األحمر، فكانت باهرة، وقال عنها في مذكراته: »يجب أن يتناغم 
بين  العاقة  توطدت  ومنها  الداخلي«.  نسيجه  في  الفني  العمل 
رسومات  من  »شوشكين«  يقتنيه  ما  وبلغ  الفن،  وعاشق  الفنان 

»ماتيس« سبعا وثاثين لوحة، أبرزها لوحة »الموسيقى«.
من  اإلسامي،  بالفن  تأثره  بسبب  »ماتيس«  نقلة  كانت  ثم 
بعد زيارة لمعرض ضخم للفن اإلسامي في ميونخ سنة 1910، 
ذلك  وكان  والخزفيات،  والسجاجيد  األقمشة  بزخارف  أخذ  فلقد 
لوحة  وكانت  المغرب،  إلى  التاليين  العامين  خال  سفره  وراء 
من  جاءني  اإللهام  »إن  وقال:   ،1912 سنة  الشرفة«  في  »زهرة 
سنة  إجــازة  أخذ  حتى  اإللهام  بهذا  احتفظ  قد  وكــان  الشرق« 
1933، من بعد أن أرهقته لوحة »الرقصة« التي أفنى في رسمها 
المنسوجات،  لرسوم  وتفرغ  الستينات،  في  وهو  سنوات  ثاث 
مفضلة  موضوعات  والموسيقى  النساء  وكانت  والكليشيهات، 
رحلة  ألغى   1940 سنة  فرنسا  على  ألمانيا  اعتدت  وعندما  لديه. 
لو  كما  سأكون  سافرت  »لو  وقال:  البرازيل،  إلى  مقررة  كانت  له 
تماما،  الحرب  يتجاهل  كان  ذلك  ومع  الجندية!«  من  هربت  أنني 
المقاومة؛ ولكنه  وابنته في حركة  زوجته  انخراط  الرغم من  على 
في  عملية  له  وأجريت  المعدة،  بسرطان  مريضا  الواقع  في  كان 
ماري«  »جاك  سماها  راهبة  صادق  تعافيه  وخال  التالي،  العام 
قريبة  أن يساعدها في تصميم كنيسة كانت تشيد  منه  وطلبت 
منه، فنفذ العمل بحماس، وعبر عن حالته بأنه أقرب إحساس له 
بالتدين في حياته، وصمم أيضا النوافذ الزجاجية إلحدى كنائس 

نيويورك.
»تمثل  قال:  مثلما  ولوحاته،  ورسوماته  تصميماته  أن  مؤكدا 
اسمها  شابة  روسية  فاتنة  من  اتخذ  قد  وكــان  منه!«  ــزاء  أج
خاصا  و»موديل«  سكرتيرة  وأيضا  له،  مساعدة  »دليورسكايا« 

له، ومكثت معه حتى وفاته 11/3/ 1954!
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الحقيقة أن من 
نعتوا بالمدرسة 

الوحشية لم 
يسموا أنفسهم 

بذلك

»الوطنية لحقوق اإلنسان«: التحريض ضد »تاناروت« تصعيد خطير

فوز »الغارقون في الساقية« بجائزة »أحمد إبراهيم الفقيه« للرواية
في نسختها األولى

طرابلس: الوسط

أرقى  »غونكور«،  بجائزة  تيلييه  لو  إيرفيه  الكاتب  فاز 
»النومالي«  روايته  عن  اإلثنين،  الفرنسية،  األدبية  المكافآت 
الفيديو  عبر  أجريت  مراسم  إثر  »غاليمار«،  دار  نشرتها  التي 

للمرة األولى بسبب جائحة »كوفيد19-«.
في  جامعية  شهادة  حائز  وهو  عاما(،   63( تيلييه  لو  وحصل 
األدبية،  »أوليبو«  جمعية  ورئيس  سابق  وصحفي  الرياضيات 
دو  »ليستوريوغراف  لرواية  اثنين  مقابل  أصوات،  ثمانية  على 
عبر  رسالة  في  الفائز  الروائي  وقال  رونوار.  لماييل  روايوم« 
يوما  نتوقع  »ال  غالميار:  أنطوان  كتابه  ناشر  بجانب  الفيديو 
في  عليها  الحصول  بهدف  نكتب  ال  غونكور.  مثل  بجائزة  الفوز 

البداية، كما ال يمكننا تصور الفوز بها«.
تيلييه،  لو  إيرفيه  روايات  ثامن  وهي  »النومالي«،  وتدور 
باريس  بين  رحلتين  تسيير  في  يتمثل  غريب  حدث  تبعات  حول 
زمني  بفارق  أنفسهم  الركاب  تحمان  أنهما  صودف  ونيويورك 
أدبية  أنواع  بين  ببراعة  الرواية  وتمزج  أشهر.  بضعة  يتعدى  ال 

مختلفة، بينها الرواية السوداء والسرد األدبي الكاسيكي.
وقال لو تيلييه: »الفكرة تكمن في أنه بما أن ترامب موجود 
تقديم  حور  تتمحور  الكتاب  نظرة  فإن  العالم،  دمار  سبب  وهو 

نسخة أخرى من العالم يكون فيها بايدن رئيسا«.

»غونكور« تذهب 
إلى إيرفيه دو تيلييه

اختتام مهرجان »ما بعد 
كورونا« بمشاركة الحاسي

والشعر  التشكيلي  للفن  كورونا«  بعد  »ما  مهرجان  فعاليات  األحد  اختتمت 
محمود  الليبي  الفنان  بمشاركة  القاهرة،  في  والموسيقى،  والقصة 
األسبق،  المصري  الثقافة  وزير  عبدالحميد  شاكر  الدكتور  وكان  الحاسي. 
من  كبير  عدد  بحضور  السبت،  فعالياته،  افتتح  المهرجان،  رئيس  بصفته 
وجمهور  والصحفيين  والكتاب  التشكيليين 
العربية  الدول  من  وعدد  مصر  في  الفنون 

ممن يقيمون بالقاهرة.
التشكيلي،  الفن  جوائز  على  وحصل 
فارس  أحمد  فــارس  والرسم  التصوير  في 
الجائزة  التهامي  ومحمد  األولــى،  الجائزة 
الثالثة عبداهلل  الجائزة  الثانية، وحصل على 
الرابعة  الــجــائــزة  على  وحــصــل  حــمــاس، 
أحمد  الخامسة  الجائزة  ونال  أحمد،  عاطف 
محمد  السادسة  الجائزة  وحصد  سليمان، 

الرباط، ومنحت السابعة ألحمد شعبان.
الجائزة  على  حصل  النحت،  فــرع  وفــي 
رمضان  والثانية  سعيد،  أحمد  ــى  األولـ
والرابعة  السماك،  كمال  والثالثة  خميس، 
الخزف  جائزة  على  وحصل  الصياد.  محمد 
إبراهيم  والثانية  الجندي،  سلمي  األولــى 

صابر، والثالثة عمار سعيد.
سمير  والفنانين  رئيسا،  عبلة  محمد  الفنان  التحكيم  لجنة  وضمت 

الدهام وطارق الكومي وعادل ثروت والناقد التشكيلي هشام قنديل.
أقام   1962 سنة  بنغازي  مواليد  من  الحاسي  جبريل  محمود  والفنان 
وخارجها،  ليبيا  داخل  المعارض  عديد  في  وشارك  فردية،  معارض  سبعة 
بالعفوية  أسلوبه  ويتميز  الفنية،  المعارض  عديد  على  وأشــرف  أدار  كما 

المطلقة.

ما  بليبيا،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  وصفت 
من  بنغازي  في  الثقافي  تــانــاروت  تجمع  له  تعرض 
والشؤون  لألوقاف  العامة  الهيئة  به  قامت  »تحريض 

اإلسامية التابعة للحكومة الليبية« بالتصعيد الخطير.
في  صفحتها  عــلــى  نــشــرتــه  لــهــا  ــان  ــي ب ــي  وفـ
»األوقـــاف  إن  اللجنة  قالت  الجمعة،  »فيسبوك«، 
التي  العام،  والجهات  األمنية  للجهات  الرسائل  أصدرت 
وذرائع  بحجج  ضمنيا  وتحريضا  وتشويها  إساءة  تحوي 
فإنها  هنا  من  الثقافي،  تــانــاروت  تجمع  ضد  واهية 
الثقافي،  تاناروت  تجمع  مع  الكامل  تضامنها  عن  تعبر 
الدعوات  »كافة  رفضها  مبدية  التجمع«،  وأعــضــاء 
واإلرهـــاب  اللفظي  والعنف  والتحريض  التكفيرية 

الفكري الذي تمارسه هيئة أوقاف الحكومة الليبية« .
الكتاب  بترهيب  تقوم  األوقاف  »هيئة  البيان:  وتابع 
ومن  المساجد،  منابر  على  من  والمفكرين  والمثقفين 
الدولة  مؤسسات  وغياب  انهيار  حالة  وتستغل  غيرها، 
التوجه  هــذا  وتعميم  لنشر  الديمقراطية،  المدنية 
حرية  على  خطيرة  تداعيات  من  يحمل  بما  الخطير 

الفكر والتعبير والتنوع الثقافي والسياسي في ليبيا«.
للتربية  المتحدة  األمــم  منظمة  اللجنة  وطالبت 
المتحدة  األمم  ومفوضية  )يونيسكو(  والعلوم  والثقافة 
العاجل  التحرك  بضرورة  اإلنــســان،  لحقوق  السامية 
وخطيرة،  مشينة  وأفعاال  ممارسات  اعتبرته  ما  لوقف 
المثقفين  بحق  لــألوقــاف  العامة  الهيئة  بها  تقوم 
إلى  اللجنة  خلصت  بيانها  ختام  والمفكرين.وفي 
اإلسامية،  والشؤون  لألوقاف  العامة  الهيئة  »تحميل 
تجمع  أعضاء  وسامة  أمن  حيال  القانونية  المسؤولية 
والمفكرين  والمثقفين  خاص  بشكل  الثقافي  تاناروت 
إلى  يتعرضون  الذين  ــام،  ع بشكل  ــرأي  ال وأصــحــاب 

التحريض الديني المتطرف بحقهم«.
»يأسف  فيه:  جاء  األربعاء،  بيانا،  أصدر  التجمع  وكان 

الهيئة  به  تقوم  ما  على  الليبي  لإلبداع  تاناروت  تجمع 
الحكومة  في  اإلسامية  والــشــؤون  لــألوقــاف  العامة 
وأعضائه،  التجمع  على  وتحريض  تشويه  من  الليبية 
المغالطات  من  كثيرا  تحوي  كيدية  شكاوى  وكتابة 

والتشويه ألنشطة تاناروت وأعضائه«.
لألوقاف  العامة  الهيئة  »عمدت  التجمع:  وأضــاف 
على  المباشر  التحريض  إلــى  اإلسامية  والــشــؤون 
كيدية  وشــكــاوى  تقارير  بــإرســال  وأعضائه  التجمع 
زورا  التجمع  فيها  تتهم  األمنية  األجهزة  مختلف  إلى 
مشيرة  واإللحاد،  والمسيحية  الماسونية  بنشر  وبهتانا 
أنشطته  في  التجمع  يختارها  التي  واألفام  الكتب  إلى 

الثقافية المختلفة«.

الظرف  هــذا  في  تــانــاروت  »تجمع  البيان:  واختتم 
وفنانيها  أدبــاءهــا  ليبيا:  مثقفي  يــدعــو  الصعب 
كافة  ــضــا  وأي الــقــرار،  صنع  ــاب  ــح وأص ومفكريها 
إلى  وخارجها  ليبيا  في  والحقوقية  الثقافية  المنظمات 
يحصن  الذي  الثقافي  الفعل  دور  توضيح  على  العمل 
والمغاالة  الجهوي  والتعصب  التطرف  من  المجتمع 
وتحريره  تهاون،  دون  إنقاذه  وضــرورة  األفــق،  وضيق 
التضامن  إلى  يدعوهم  كما  والتشويش..  الوصاية  من 
تجمع  مع   - مواربة  دون   - والمباشر  الجاد  الحقيقي 
قضية  أنها  على  قضيته  ــى  إل ينظر  وأن  ــاروت  ــان ت
التعصب  تواجه  واحــدة  مؤسسة  قضية  ال  مجتمع، 

وسوء الفهم منفردة«.

● شعار تاناروت

منازل  عن  باحثا  البعيد،  لألفق  الرؤيا  شعاع  يرنو 
تشطح  مفازة  إلى  تروم  ال  الجملة  هذه  القمر،  لضوء 
نفسي  بوشاح  متدثرة  تقف  لكنها  عابثة،  مخيلة  في 
وهي  الفيزياء،  خارج سجن  بالسفر  وتحلم  للتأمل  تهفو 
ساسي  الفنان  أراد  الحبر،  سيرة  في  مؤجلة  مغادرة 
حريب جرها إلى فضاء تجربته الفوتوغرافية عبر مخيلة 

تستلقي على نسيج السفر والممارسة والمحاكاة.
باحثة  حريب  كاميرا  أنفاس  به  تنهض  ثالثي 
بومضات  الخاصة  لغتها  لرسم  يقودها  ما  شيء  عن 
في  يبرز  المعتاد،  أو  الهامش  في  الكامن  تستجلي 
وكأنما  محاجرها  في  المتأهبة  السمراء  السيدة  نظرات 
وتعمل  بقوة  العيون  تلتمع  بالمغادرة،  أمرا  تنتظر 
كما  للصورة،  انتباه  مركز  يشكل  مغناطيسي  كجاذب 
محاكية  بهدوء  تتسلل  حانية  أشعة  الوجه  على  تتربع 
إذ  القتامة،  في  المنطفئة  الخلفية  مقابلة  القمر  ضوء 
منافذ  وإغالق  البورتريه،  مالمح  تبين  على  سيساعدان 

الضوضاء المحيطة وإبقائها خارج دائرة الرؤية.
لغة  ارتكازات  إحدى  أنها  العيون  لعبة  تخبرنا 
ندرة  هو  آخر  تحد  إلى  إضافة  الفنان،  عند  البورتريه 
يستلزم  الذي  المالمح،  هذه  في  المناورة  حظوظ 
على  الضوء  انعكاسات  الستثمار  االنتباه  درجات  أعلى 
االلتفاتات  إحدى  وستكون  المطلوب،  بالشكل  البشرة 
انتقاالتها  في  اإلنارة  تدرجات  لمعاينة  خصبة  مادة 

إلى العتمة والعكس.
تنقلنا  التي  الهامش،  بحياة  معنية  الرؤية  كانت  وإذا 
مرة  نلحظه  مالبسه،  ينشر  وهو  العامل  حياة  إليها 

حاملة  وحذرة،  مغايرة  بإطاللة  السمراء  وجه  في  أخرى 
جسد  في  الهامس  القمري  بالشعاع  متمسكة  طفلها 
تترجمه  هسيسا  المقل  التماعة  داخل  ونرى  الصورة، 
هناك  والفضول،  والتوجس  القلق  من  مختلطة  مشاعر 
اإليحاءات  السيدة، ساللم من  يرقد ضمور يعتصر وجه 
جداريات  إلى  الواقعية  الفوتوغراف  فيها  يسوق  كنافدة 

التأويل المفتوح.
في  حاضرة  للزي  الفلكلورية  اإليقاعات  كانت  وإذا 
سيدات  عند  الفنان  لدى  الفوتوغرافي  الرسم  بصمات 

عن  بعيدة  تكون  لن  الجسد  موسيقى  فإن  الجنوب، 
يمنح  جنوبي  اقتناص  إنه  الرجال،  أهازيج  تفاصيل 
أحاديث  لمقاربة  فرصة  والرقص  عبراللباس  للهوية 
فزان  فضاء  في  التكنولوجيا،  أزار  تدشنه  بحوار  الكاميرا 

الساحر.
وجه  في  متفجرة  الحركي  نثرها  الصورة  تسجل 
الكامنة  اإلستاتيكا  عقد  من  للتحرر  كرغبة  السكون 
بذرتها  تضع  وهي  العدسة  مع  متواطئة  طبيعتها،  في 
هنا  السوريالي،  الجموح  ذاك  جدوة  موقدة  المجنونة، 
على  للقبض  الوهج  هذا  جماليات  من  األفكار  ستمتاح 
نماذج  معها  تتماهى  اإلبراقات  تلك  الضائعة،  لقياها 
البراري  في  يركضون  وهم  األطفال  لوحة  في  الفنان 
العدسة  خاللها  ترصد  ملهمة،  صحراوية  أجواء  وسط 
البراءة  امتدادات  توقعات  لنا  وتترك  الحركة  أبجديات 

وابتسامتها وهي تحتضن العراء.
الحاضرة  بيوت  في  نضجها  سنرى  النسخة  تلك 
إلى  المستندة  المبتسمة  الفتاة  شفاه  على  مرتسمة 
الفتاة  بالماضي،  الحاضر  تواصل  داللة  العتيق،  الباب 
الخناق«،  األساور،  »الرداء،  الحلي  زفة  في  المنتشية 
نظارتها  جمال  إرسال  إلى  أنثوي  بدلع  تتشوف  حيث 
عبر الصورة، بعد أن تمكنت األخيرة من نحت إمضائها 

بمكنة الفوتوغراف.
تجربة  في  أدواتها  من  جانبا  المعرفة  تقدم 
ليس  ذائقتها  تحفيز  وتحاول  حريب،  ساسي  الفنان 
الحركي  ومجالها  بل  فقط  للصورة  الثابت  الوجه  في 
يحفر  ذهني  حس  عن  يبحث  هنا  وهو  »التلفزيون«، 
فوتوناتها  روح  في  المختبئة  الضوء  تيمات  في 
في  الدفين  كنزها  عن  باحثة  الفراغ،  في  المتدفقة 

تراتيل ضوء القمر.

ساسي حريب..  الجسد في تراتيل ضوء القمرساسي حريب..  الجسد في تراتيل ضوء القمر

الوسط - عبدالسالم الفقهي

● الفنان ساسي حريب

● الشاعر يوسف إبراهيم



التي  الفرنسية  الفنانة  وهــي  ناكامورا،  آيــة  ترفض 
العالم،  حول  المستمعين  من  عدد  أكبر  أغانيها  تجذب 
تصريحات  في  كاشفة  نمطية،  قوالب  ضمن  زجها 
التي  الموسيقى  تصنع  أنها  برس«  »فرانس  لوكالة 

تحبها.
ألبومها  تحميل  تم  فقد  بالفعل،  مذهلة  ــام  واألرق
منصة  عبر  مــرة  مليون   12 من  أكثر  ــة«  »آي الثالث 

»سبوتيفاي« بعد أربعة أيام على صدوره.
أسطوانة  ثالث  الموسيقية  المجموعة  هذه  وباتت 
بعد  العالم،  في  المستمعين  من  عــدد  أكبر  تحصد 
»سبوتيفاي«.  بيانات  وفق  سي«،  سي/دي  »إيه  أعمال 
هذه  إلى  التطرق  عند  المغنية  على  الذهول  ويستولي 
ألمر  وإنه  ذلك،  أعرف  أكن  »لم  تقول:  وهي  ــام.  األرق

رائع بالفعل«.
أكن  لم  ألني  الشيء  بعض  قلقة  »كنت  وتكشف: 
الثاني(  ــبــوم  )األل تجربة  تــكــرار  علي  كــان  إن  أعلم 

ناكامورا، وألنني كنت أرغب في عمل مختلف«.
»المشاعر  عاما   25 العمر  من  البالغة  الشابة  وتسبر 
طبعا،  الخاصة  طريقتها  على  نواحيها«  بكل  الغرامية 

في ألبومها الجديد المطعم بأسلوب البوب.
حياتها،   )2018( »ناكامورا«  الثاني  ألبومها  وغير 
بــدفــع من  مــلــيــون نسخة  ــن  م أكــثــر  مــنــه  وبــيــعــت 
التي  ــا«،  ــادج و»دج »بــوكــي«  الناجحتين  األغنيتين 
»يــوتــيــوب«.  على  مشاهدة  مليون   700 حــصــدت 
األغنية  هــذه  في  ــة  دارج بلغة  ناكامورا  آيــة  ــروي  وت
على  تحاسبه  لها  سابق  شريك  مع  العاطفية  مشاكلها 
حتى  وتصدرت  باهرا  نجاحا  »دجادجا«  ولقيت  أفعاله. 
األولى  للمرة  وذلك  هولندا،  في  األغنيات  أفضل  قائمة 

منذ إديت بياف.
الكولومبي  المغني  خاصة  نسخة  في  واستعادها 
والواليات  الالتينية  أميركا  في  الصيت  الذائع  مالوما 
مــادونــا  مــع  تــعــاون  أن  ــه  ل سبق  والـــذي  المتحدة 

وشاكيرا.
كواتشيال  مهرجان  في  للمشاركة  المغنية  ودعيت 

 2020 للعام  نسخته  ألغيت  الــذي  الشهير  األميركي 
به  تحظ  لم  شــرف  وهــو  »كــوفــيــد19-«،  وبــاء  بسبب 
فرقتي  مثل  الفرنسيين،  الفنانين  من  حفنة  ســوى 

»دافت بانك« و»كريستين أند ذي كوينز«.
وهي  مالي  في  باماكو  في  دانيوكو  آية  ولــدت 

فــي ضاحية  ــوا  ــو-ب ــي-س ــن أول فــي  تــرعــرعــت 
بالموسيقى.  ــرة  ــام ع أجـــواء  ــي  ف ــس  ــاري ب
التواصل  منصات  على  أغانيها  ببث  وبدأت 
فنيا  اسما  ناكامورا  واختارت  االجتماعي. 
المسلسل  شخصيات  إلحــدى  تكريما  لها 

األميركي »هيروز«.
مع  عقدا   2015 الــعــام  فــي  وأبــرمــت 
ــوم تم  ــب ــاج أل ــت »وورنــــر مــيــوزيــك« إلن
عائشة.  ابنتها  والدة  إثــر  سنة  تأجيله 
بفضل   2017 الــعــام  فــي  صيتها  وذاع 
بأغنيتيه  ــم«  ــي ــت أن ــال  ــورنـ »جـ ــوم  ــب أل
التي  سانغاريه«  و»أومو  »كومبورتومان« 
هذا  صاحبة  المالية  المغنية  فيها  تكرم 

االسم.
الخاص  أسلوبها  ناكامورا  آية  وفرضت 

األفريقية.  الــبــوب  وأنــغــام  دارجـــة  بلغة 
أسلوبي  فرض  في  »نجحت  المغنية:  وتقول 

به.  أفتخر  ما  أكثر  وهذا  الخاص  الموسيقي 
بالرغم  أحبها،  التي  الموسيقى  أصنع  وأنــا 

من محاوالت زجي في قوالب نمطية«.
تتطرق  ما  غالبا  التي  المغنية  وتــدرك 

الجنسية  النساء  رغبات  إلى  أغنياتها  في 
وهي  بــإجــمــاع.  تحظى  ال  أعمالها  أن 
اآلخر  ثقافة  تقبل  هو  »المهم  تقول: 
وتؤكد  مــزدوجــة«.  بثقافة  أتحلى  وأنــا 
صورة  عنها  تــروج  التي  ناكامورا  آيــة 
أنني  »صحيح  المتعجرفة:  النجمة 
حصدت  التي  )الفرنسية(  الفنانة 
المستمعين  من  نسبة  أكبر  أعمالها 
المقام  في  أبقى  لكنني  العالم،  في 
هو  يهمني  ما  وأكثر  وأختا.  أما  األول 

قضاء الوقت مع عائلتي«.

»القاهرة  لمهرجان  الــــ42  ــدورة  الـ فعاليات  انطلقت 
حفل  أقيم  حيث  ــاء،  ــع األرب مساء  الــدولــي«  السينمائى 
التباعد  لقواعد  وتطبيقا  احترازية  إجراءات  وسط  االفتتاح 

االجتماعي بسبب فيروس »كورونا المستجد«.
بتطهير  االلتزام  سيجري  أنه  قبل  من  المهرجان  وأعلن 
بنسبة  ــزام  ــت االل مــع  عـــرض،  كــل  قبل  الــقــاعــات  جميع 
التباعد  لتسهيل  عالمات  ووضع   ،%  50 تتجاوز  ال  إشغال 
وااللتزام  الحرارة،  درجة  قياس  إلى  باإلضافة  االجتماعي، 

بالكمامات.
خصيصا  تجهيزه  تم  مسرح  االفتتاح  حفل  استقبل 
عرض  بشاشة  مدعوما  المصرية،  ــرا  األوبـ دار  داخــل 
تكون  كي  معين  بتدرج  ومبنى  مرتفعة،  بتقنية  سينمائية 

زاوية الرؤية سليمة بالنسبة لشاشة السينما.
بمشاركة  عبدالباقي  أشرف  الفنان  قدمها  الحفل  فقرات 
بكلمة  الحفل  مراسم  بدأت  حيث  الصغير،  مها  اإلعالمية 
عبدالدايم،  إيناس  الدكتورة  المصرية  الثقافة  لوزيرة 
رحب  المهرجان  رئيس  حفظي  محمد  للمنتج  كلمة  أعقبها 
للمسابقات  التحكيم  لجان  تقديم  تم  ثم  بالضيوف،  فيها 
المصري  السيناريست  تكريم  تم  النهاية  وفي  المختلفة، 
كريستوفر  البريطاني  والسيناريست  حــامــد،  وحــيــد 

هامبتون، والممثلة المصرية منى زكي.
»األب«  فيلم  االفتتاح،  حفل  عقب  وعــرض 
وبطولة  زيلر،  فلوريان  إخــراج   )The Father(
في  وذلــك  كولمان،  وأوليفيا  هوبكنز  أنطوني 
وبحضور  وأفريقيا،  العربي  بالعالم  األول  عرضه 

عدد من صناعه.
ويعد  وفرنسا،  المتحدة  المملكة  إنتاج  من  الفيلم 
الروائي  الكاتب  لمخرجه  السينما  في  ــى  األول التجربة 
كثير  تحولت  الــذي  زيلر،  فلوريان  الفرنسي  والمسرحي 
»األب«  بينها  ومن  سينمائية،  أفالم  إلى  مسرحياته  من 

وتــدور  هامتون،  كريستوفر  السيناريو  له  كتب  ــذي  ال
بتقدمه  االعتراف  يرفض  مسن  أب  حول  الفيلم  أحــداث 

في العمر، وال يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته.
 43 من  فيلما   83 الـــ42،  دورته  في  المهرجان  يعرض 

والدولية  العالمية  عروضها  في  فيلما   20 بينها  من  دولة، 
األول  عرضها  فــي  فيلما   52 ــى  إل بــاإلضــافــة  األولـــى، 
تحكيم  لجان  أفريقيا.وتضم  وشمال  ــط  األوس بالشرق 
لجنة  ويــرأس  دولــة،   16 من  سينمائيا   22 المهرجان 

والسيناريست  المخرج  الدولية  المسابقة  تحكيم 
الروسي أليكساندر سوكوروف.

الثالثة  النسخة   42 ــدورة  الـ فعاليات  ضمن  وتــقــام 
تستعرض  التي  السينما«  لصناعة  القاهرة  ــام  »أي من 

بصناعة  المتعلقة  الــمــوضــوعــات  ــم  أه مــن  مجموعة 
أهم  وبمشاركة  العربي،  العالم  في  والتلفزيون  السينما 
 4-7 من  الفترة  في  وذلــك  والعربية،  الدولية  األسماء 
في  النقاشية،  الحلقات  جدول  وينطلق  الجاري،  ديسمبر 
أن  النوع:  »خانة  عنوان  تحت  نقاشية  بحلقة  ديسمبر،   4
فرج  مريم  تديرها  اإلبداعي«،  المجال  في  امــرأة  تكوني 

.»MBC« مديرة المسؤولية المجتمعية في مجموعة
القاهرة  »أيـــام  فــي  ــوارات  ــح ال ــدول  ج يبدأ  حين  فــي 
الساعة  في  أيضا  ديسمبر   4 الجمعة  السينما«  لصناعة 
عنوان  تحمل  بجلسة  المصرية،  األوبرا  بدار  ظهرا   12:45
كريستوفر  السير  مع  حــوار  المقتبس:  للسيناريو  »األب 
الهرم  بــجــائــزة  المهرجان  يكرمه  الـــذي  هامبتون« 
المنتج  الحوار  ويدير  العمر،  إلنجاز  التقديرية  الذهبي 

والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان.
بيع  ومــواعــيــد  أمــاكــن  »الــقــاهــرة«  مهرجان  وكشف 
الرئيسي  المهرجان  مقر  من  والبداية  وأسعارها،  التذاكر 
يومي  التذاكر  شباك  فتح  تم  حيث  المصرية،  األوبرا  بدار 
عشرة  الحادية  الساعة  من  بدءا  ديسمبر،  و2   1
ليتم  عصرا،  والنصف  الثالثة  وحتى  صباحا 
شباك  عمل  مواعيد  تغيير  ذلــك  بعد 
في  الخميس،  من  بدأ  حيث  التذاكر، 
العاشرة  وحتى  صباحا  عشرة  الحادية 
المهرجان  ــدد  وح مــســاء،  والنصف 

سعر التذكرة العادية 35 جنيها.
فتح  ــون،  ــ ــ أوديـ ســيــنــمــا  ــي  ــ وف
الخميس  من  ــدءا  ب التذاكر  شباك 
من  ديسمبر   9 وحــتــى  ديسمبر   2
وحتى  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة 
التذكرة  سعر  ويبدأ  مساء،  عشرة  الحادية 

من 35 جنيها.
تقام  التي  والمحاضرات  النقاشية  الجلسات  أما 
فتصل  السينما«،  لصناعة  القاهرة  »أيام  فعاليات  ضمن 

قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.

فن 13www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السادسة
العدد 263 

3 ديسمبر 2020 م اخلميس
18 ربيع اآلخر  1442هــ

ولدت في مالي

وسط إجراءات احترازية

القاهرة - محمد علوش

الجزائرية سعاد ماسي تترشح الجزائرية سعاد ماسي تترشح 
 » »Edison Jazz WorldEdison Jazz World« لجائزة »لجائزة

الهولنديةالهولندية

70 دولة تتنافس على أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنية

الوسط الفني اليوناني يحارب من أجل البقاء

آية ناكامورا نجمة فرنسية متمسكة 
بالعائلة واحترام الثقافات

انطالق الدورة الـ42 من مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«

83 فيلما من 43 دولة بينها 20 فيلما في عروضها العالمية األولى

القاهرة - الوسط

وهو  يارامازيديس،  يانيس  اليوناني  الممثل  يجد  ال 
اليونانية  العاصمة  في  في مسرح صغير  وحيدا  يجلس 
اإلقفال  تدابير  نفق  نهاية  في  يلوح  ضوء  أي  أثينا، 
المرتبط بجائحة »كوفيد-19«، بل يعتقد جازما أن »قلة 

قليلة ستنجو«.
األزمة  أصال  أضعفته  الذي  اليوناني  الفني  فالوسط 
المالية خالل السنوات العشر األخيرة، يكافح في الوقت 
الراهن من أجل البقاء في ظل القيود المفروضة الحتواء 
إقفال  بينها  ومن  المستجد«،  »كورونا  فيروس  تفشي 
وإلغاء  الموسيقية  الحفالت  ومنع  الصغيرة  المسارح 
»فرانس  وفق  المستقلة،  واإلنتاجات  الفنية  الجوالت 
خصوصا  بالقلق  يارامازيديس  يانيس  ويشعر  برس«. 
من »التشريعات التي تم إقرارها خالل الجائحة، ومنها 
تشريع امتناع المنتجين عن دفع بدالت أتعاب الممثلين 
ما  أو  المسرحية  للعروض  التمرينية«  التجارب  خالل 

يسمى »البروفات«.
ويأسف الممثل المسرحي البالغ 36 عاما لكون هذا 
االمتناع »سيصبح من اآلن فصاعدا القاعدة الجديدة«. 
لمسرحية  فردية  »بروفة«  للتو  يارامازيديس  وأنهى 

مقتبسة من رواية لفرانز كافكا.
وتأمل فرقة يارامازيديس في أن تتمكن من تقديم 
عملها في مارس المقبل، لكن الطريقة الوحيدة لتحقيق 
ذلك خالل فترة اإلقفال الراهنة هي إقامة تدريبات فردية 
لكل ممثل على حدة. وفيما يجمع يارامازيديس أغراضه 
بأنه  الواقع  هذا  يصف  التالي،  للممثل  المجال  إلفساح 

موقف »غريب حقا«.
الفيديو،  تقنية  بواسطة  التمارين  إقامة  من  بدال 
بالممثلين  االجتماع  سترومبوس  سافاس  المخرج  آثر 
الفارغ في وسط  الصغير  المسرح  اآلخر في  تلو  واحدا 

التي  المشاهد  بعض  تعديل  إلى  بادر  كذلك  أثينا. 
كانت تتطلب قدرا كبيرا من االختالط بين الممثلين.

الذي يعتمد على عدد من  البالد  اقتصاد  على غرار 
اليوناني  الفني  المؤسسات الصغيرة، يتكون المشهد 
من عدد كبير من المسارح الصغيرة وقاعات الحفالت 
الموسيقية المستقلة الصغيرة، التي ترزح تحت وطأة 

الجائحة. تبعات 
الصغار  »كورونا«  فيروس  يجبر  أن  الممكن  ومن 

المطاف،  نهاية  في  دائم  بشكل  الستارة  إسدال  على 
مما يؤدي إلى تغيير دائم في المشهد الفني اليوناني 

بعد الجائحة.
للموسيقيين  اليونانية  الرابطة  سر  أمين  ويقول 
يكافحون  أعضائنا  »غالبية  ستافروبولوس:  كوستاس 
أي مساعدة من  يتلقوا  لم  ألنهم  إما  البقاء،  أجل  من 
أي  في  جدا  القليل  على  يحصلون  ألنهم  وإما  الدولة، 

حال«.

أجنبية  المشاركة في مسابقة »أفضل فيلم بلغة  الثالثاء، باب استقبال األفالم  أغلق، 
يتم  حيث  المسابقة،  في  تتنافس  التي  العشرة  األفــالم  انتقاء  ليجري   ،»2020 للعام 
عدد  أكبر  تحصد  التي  األفــالم  لتنتقل  التصويت  خالل  من  أفالم  سبعة  أفضل  اختيار 
أفالم  وثالثة  التالية،  المرحلة  إلى  الدولية  األفالم  عرض  لجنة  أعضاء  من  األصوات  من 
عن  المقبل  فبراير    9 في  اإلعالن  ليتم  التنفيذية،  اللجنة  أعضاء  قبل  من  اختيارها  يتم 
أفالم  15 مارس  سيتم تصفيتها لخمسة  النهائي، وفي  المتأهلة لنصف  العشرة  األفالم 
للتصويت  األوسكار،  مهرجان  في  أجنبية«  بلغة  فيلم  »أفضل  لقب  على  تتنافس  فقط، 

على الفيلم الفائز الذي سيعلن عنه في 25 أبريل  في حفل توزيع جوائز األوسكار.
ومن  العالم،  حول  دولــة   70 نحو  العام  هذا  المسابقة  في  للمشاركة  وتقدمت 
كواسي  نعومي  إخــراج  حقيقيات«  »أمهات  فيلم  للمنافسة،  المرشحة  األفــالم  أبــرز 
زبانيتش  جاسميال  للمخرجة  عايدة؟«  يا  تذهبين  أين  »إلى  وفيلم  لليابان،  ممثال 
نايفة  أمين  ــراج  إخ متر«   ٢٠٠« الفلسطيني  والفيلم  والهرسك،  للبوسنة  ممثال 
كوسوفا،  لدولة  ممثال  مورينا  فيسار  إخراج  »منفى«  األلماني  والفيلم  لألردن،  ممثال 
للمخرجة  ظهره«  باع  الذي  »الرجل  وفيلم  إزوان،  أمير  إخراج  »روح«  الماليزي  والفيلم 
أندريه  للمخرج  الــرفــاق«  »أعــزائــي  وفيلم  تونس،  لدولة  ممثال  هنية  بن  كوثر 
كريستينا  إخــراج  »األب«  أفالم  القائمة  تضمن  كما  لروسيا.  ممثال  كونشالوفسكي 
للمخرج  »التفاح«  اليوناني  والفيلم  بلغاريا،  لدولة  ممثال  فالشانوف  وبيتات  جروزيفا 
وفيلم  فلسطين،  لدولة  ممثال  حبي«  »غزة  وفيلم  لليونان،  ممثال  نيكو  كريستوس 
باإلضافة  السودان،  لدولة  ممثال  العالء  أبو  أمجد  للمخرج  العشرين«  في  »ستموت 

إلى فيلم »لما بنتولد« ممثال لمصر.

 Edison Jazz World« ترشحت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي رسميا لجوائز
Awards« الهولندية، كأفضل فنانة وأفضل ألبوم في العالم.

فنانة  أول  ماسي  سعاد  لكون  نظرا  نوعه  من  استثنائيا  الترشح  هذا  ويعد 
»أمنية«  األخير  ألبومها  اختيار  بجانب  الجائزة،  لنيل هذه  اختيارها  يتم  عربية 
 Best World Music« ليكون أفضل ألبوم على مستوى العالم في تصنيف

.»Album
إعجابها  عن   »Edison Jazz World« جوائز  تحكيم  لجنة  وعبرت 
الكبير بسعاد وألبومها األخير، واصفة إياه في بيانها الرسمي باأللبوم 
على  »أمنية  كالتالي:  لها  اللجنة  وصف  وجاء  واالحتجاجي،  القوي 
مزيج  مع  والــروك  والفادو  والكانتري  الشعبية  الموسيقى  واجهة 
باللغة  الدافئ  صوتها  يتطرق  التقليدية،  العربية  الموسيقى  من 
األمازيغية والعربية والفرنسية إلى مواضيع صعبة وجريئة بالنسبة 
بين  يمزج  ألبوم  عبر  وغربية،  عربية  بموسيقى  العربي،  للعالم 

ثقافتين«.
العريقة،  الهولندية  الجائزة  لهذه  ترشحها  قبل  ماسي  سعاد 
جوائز  في   2020 للعام  ألبوم  أفضل  جائزة  لنيل  اختيارها  تم 
في  فنانة  كأفضل  وتكريمها  البريطانية   »Songlines«

أفريقيا.
عشر  »أمنية«  األخير  ألبومها  في  ماسي  سعاد  وقدمت 
منها  والفرنسية،  العربية  اللغتين  بين  جمعت  أغنيات، 
»سالم« و»راني نتعلم« و»بان كل شي«، واألغنية الفرنسية 
الساحة  إلى  به  وعادت  األم«،  »الوطن  أو   »Pays Natal«
السابق  ألبومها  منذ  سنوات  ــع  أرب غياب  بعد  الفنية 

»المتكلمون«.
وتثبت سعاد ماسي كونها فنانة عربية تخطت مصاف 
العالمية بعد ترشحها هذا العام لجائزتين عالميتين 
الجائزة  لهذه  اقتناصها  فقبل  األلبوم،  نفس  عن 
جائزة  لنيل  اختيارها  تم  العريقة،  الهولندية 
Song-« جوائز  في   2020 لعام ألبوم   أفضل 

البريطانية وتكريمها كأفضل فنانة في   »lines
أفريقيا.

أغاني،  ومؤلفة  وملحنة  مغنية  ماسى  سعاد 
في  البديلة  الموسيقى  فنانات  أهم  من  تعد 
الوسط  فى  رحلتها  بدأت  العربى،  العالم 
نفسها  وأثبتت  التسعينات،  منذ  الفنى 
من  عــدد  خــالل  من  ــط  األوس بالشرق 
والتى  الليل«،  »مسك  مثل  األغنيات 
بعد  الثالث،  ألبومها  اســم  حملت 
منذ  »راوي«  الخاصة  ألبوماتها  أول 
مشروعاتها  بثاني  وأتبعته  عاما،   18
»أوه  ألــبــوم  ثــم  »داب«،  الغنائية 
ألبوماتها  مشوار  وأكملت  حرية«، 
أحدث  بجانب  »المتكلمون«،  بألبوم 

ألبوماتها »أمنية«.

● مسرح مغلق في أثينا

● بوسترات بعض األفالم المشاركة● بوسترات بعض األفالم المشاركة

● بوستر فيلم »200 متر«

● آية ناكامورا

● سعاد ماسي

● المنتج محمد حفظي

بعد جائحة »كوفيد-19«



في
املرمى

أبرم رئيس مجلس إدارة نادي األهلي طرابلس، 
المحترف  مع  جديدة  صفقة  بوعون،  ساسي 
الكاميروني جبرييل كاك، العب الوسط القادم 
من صفوف نادي البنزرتي التونسي، بعد أن فك 
والالعب  السابق.  ناديه  مع  بالتراضي  ارتباطه 
اللعب  ويجيد   1996 مواليد  من  الكاميروني 
إلى  ووصل  الهجومي،  الوسط  العب  مركز  في 
طرابلس رفقة المدافع التونسي وسام أبوسنينة، 
الفترة  في  األهلي  إدارة  معه  تعاقدت  الذي 

الماضية.
أيضا وصلت بعثة فريق سان بيدرو العاجي إلى 
طرابلس، ألداء مباراتين وديتين مع فريق األهلي 
طرابلس، صاحب الضيافة، حيث يستعد األهلي 
طرابلس لكأس االتحاد األفريقي »الكونفدرالية«. 

وأجرى خالل الفترة الماضية ثالث مباريات ودية 
فريق  استضافة  بينها  من  للبطولة،  استعدادا 
وديتين،  مباراتين  في  الكاميروني  »باميندا« 
خسر األولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتعادل 
في الثانية سلبيا، وفاز في الثالثة في مباراة محلية 
وأعفت  نظيف.  بهدف  »أبوسليم«  فريق  على 
طرابلس  األهلي  فريق  الرابع  الممثل  القرعة 
من خوض مباريات الدور التمهيدي، في انتظار 
المتأهل من مباراتي االتحاد المنستيري وفاسيل 
كانيما اإلثيوبي مع بداية الموسم القاري الجديد 
2020/2021، والمشاركة في البطولتين األكبر 
واألكثر أهمية على صعيد األندية، حيث يشارك 
األهلي بنغازي والنصر في دوري أبطال أفريقيا 

واألهلي طرابلس واالتحاد في الكونفدرالية.

مالعب 14

الرباعي األفريقي 
و»شان الكاميرون«

الحدث

زين العابدين بركان

وبداية  انطالق  موعد  تأخر  ظل  في 
الظهور  بات  الجديد،  الكروي  الموسم 
الليبية  الكرة  لممثلي  األفريقي  الجماعي 
األبرز  النخبة  العبوها  يمثل  التي  األربعة 
أهمية  يشكل  الليبية  الكرة  صعيد  على 
في  جاءت  حيث  المحلية،  لكرتنا  كبيرة 
خير  يعد  ما  المناسب،  وتوقيتها  وقتها 
فرصة للتحضير واإلعداد لمنتخبنا الوطني 
لبطولة »شان الكاميرون« التي ستنطلق 
بعد أسابيع قليلة في شهر يناير من العام 

المقبل.
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أن  ورغم 
سباق  من  المبكر  الخروج  خيبة  وعقب 
الـ»كان«،  بطاقتي  إحدى  على  المنافسة 
المرجيني  علي  الفريق  مدرب  واستقالة 
لم  األوراق،  كل  وتبعثر  الفني،  وجهازه 
المدة  في  التحضيرات  برنامج  يكشف 
خارطة  وعن  المتبقية،  القصيرة  الزمنية 

الطريق وال هوية المدرب الجديد.
ما يبعث على االطمئنان ويمنحنا بارقة 
األربعة  ممثلينا  العبي  عودة  هو  األمل 
الكروية،  المنافسات  وأجواء  ريتم  إلى 
والعبيه  األفريقي  الرباعي  وجاهزية 
مستوى  كشفوا  الذين  الشبان  المحليين 
خالل  ومبشرًا  جيدًا  وفنيًا  بدنيًا  ومردودًا 
منافسات  في  األول  األفريقي  ظهورهم 
دوري األبطال و»الكونفدرالية«، وبالتالي 
بداية  نقطة  الـ»شان«  بطولة  ستمثل 
وانطالق لهذا الجيل الجديد الشاب. ذلك 
الجيل الذي نتمنى أن تفتح أمامه البطولة 
المرتقبة آفاقًا جديدة نحو مستقبل أفضل، 
وتكون نقطة تحول لهذا الجيل نحو عالم 
االحتراف ورسم خارطة طريق مستقبلهم 
ومسيرة  لمسيرتهم  يضيف  ما  الكروي، 
مسيس  في  بات  الذي  الوطني  منتخبنا 
يثري  الالعبين  من  ورصيد  لزاد  الحاجة 
وتحمله  ستشهده  وما  المقبلة،  المرحلة 
على  وتحديات  واستحقاقات  مواعيد  من 

كافة الواجهات.
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األهلي طرابلس يبرم صفقات استعدادا للكونفدرالية
الالفي  مؤيد  والليبي  داري  أشــرف  الثنائي  ظهر 
المغربي،  البيضاوي  ــوداد  ال فريق  معسكر  في 
استعدادا النطالق  بنجلون،  المقام حاليا بمعسكر 
مسابقة الدوري المغربي االحترافي األحد المقبل، 
عاد  حيث  برشيد،  يوسفية  مواجهة  خالل  من 
امتد  غياب  بعد  اللعب  أجــواء  إلى  داري  المدافع 
دقيقة  لجراحة  خضوعه  بسبب  عام،  من  ألكثر 
عانى  الذي  الكسر  بعد  األربطة،  مستوى  على 
الوداد  أنصار  ويترقب  القمة.  مباراة  خالل  منه 
بعدما  داري،  أشرف  للمدافع  األولى  اإلطاللة 
نوفمبر  شهر  خالل  له  األخير  الظهور  كان 
الرجاء،  التقليدي  الغريم  2019 في مواجهة 
بالكونغولي  والقوي  العنيف  اصطدامه  قبل 
يترقب  كما  الركبة.  مستوى  على  نجوما 
أنصار الوداد ظهور مؤيد الالفي »24عاما«، 
الحداد،  إسماعيل  النجم  سيعوض  ــذي  ال
صوب  له  احترافية  تجربة  أول  في  غــادر  الــذي 
الوداد قد عسكر في  القطري. وكان  الخور  نادي 
مراكش ألسبوعين تحت إشراف فوزي البنزرتي، 
المدير الفني، قبل عودته الستكمال تحضيراته 
بالدار البيضاء. ولفت الالفي األنظار إليه بشدة 
سار  حيث  الجزائر،  في  العاصمة  اتحاد  مع 
نفسه  ليعوض  تألقه  ــل  وواص ثابتة  بخطى 
االحترافي،  مشواره  في  التخبط  من  مراحل 
الشباب  أو  البرتغالي  كــالرا  سانتا  في  ســواء 
البيضاوي  الوداد  مع  يستقر  أن  قبل  السعودي، 
في  مهمة  محطة  يكون  بأن  ويأمل  المغربي، 
األهلي  األصلي  ناديه  مع  كان  كما  مشواره، 
طرابلس، الذي وصل معه إلى مراحل 

متقدمة في دوري أبطال أفريقيا.

طالب رئيس منظمة المرصد الرياضي للشفافية، فتحي الجدي، األندية الليبية بإعادة 
االهتمام بكل األلعاب مثلما كان في السابق بما ينعكس إيجابا على الرياضة. وقال 
الجدي: »إن التضخم الذي حصل في كرة القدم الليبية برفع عقود الالعبين المالية 

أرهق األندية، وتسبب في التدهور الحاصل للعبة، حيث أصبحت األندية الليبية 
مرهونة للمصارف«. ودعا الجدي إلى االستفادة من تجارب الدول األفريقية 

التي تفوقت على ليبيا، كما دعا اإلعالم الرياضي إلى تبني خطاب تنويري 
واالهتمام بكل األلعاب وعدم اقتصار االهتمام على كرة القدم فقط.

أكد القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات، الدكتور فرج محمد بن سليم، ◆
أن الكشافة الليبية تعتلي حاليا المناصب القيادية نظير دورها القيادي واإلنساني في 

جميع البرامج اإلنسانية. وقال بن سليم: »إن كشافة ومرشدات ليبيا لها جذور تاريخية 
في التواصل والعمل اإلنساني، ولها عديد اإلسهامات في الحمالت المستمرة في 

التوعية وتقديم المساعدات، خصوصا في التخفيف من اإلصابة بفيروس كورونا، 
وكان لها دور بارز في توزيع الملصقات وحمالت التعقيم واإلرشادات وتقديم 

المعونات والمساعدات في جميع الظروف التي تمر بها البالد«.

◆
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● مباراة ودية بين األهلي طرابلس وأبوسليم

● الالفي

90 يوما تنهي تجربة املرجيني مع »فرسان املتوسط«
المدرب الوطني يخفق أمام غينيا االستوائية ذهابا وإيابا في تصفيات »كان الكاميرون 2022« ويصعب المهمة

المرجيني  علي  الوطني  المدرب  عالقة  انتهت 
القدم  لكرة  األول  الوطني  بالمنتخب  القصيرة 
سريعا، بعد أن عجلت خسارة »فرسان المتوسط« 
وإيابا  ذهابا  االستوائية  غينيا  منتخب  أمام 
تصفيات  ضمن  والرابعة،  الثالثة  بالجولتين 
األمم  لبطولة  المؤهلة  العاشرة  المجموعة 
لتعجل   ،2022 بالكاميرون  المقبلة  األفريقية 
لم  قصيرة  تدريبية  تجربة  بعد  برحيله  األمور 
األولى  هي  يوما   90 أي  أشهر،  ثالثة  سوى  تدم 
األول، حيث  الوطني  للمنتخب  مدربا  في مسيرته 
له  رسميتين  مباراتين  أول  في  »الفرسان«  قاد 
ضمن تصفيات »الكان« فقدهما ذهابا وإيابا أمام 
غينيا االستوائية، حيث خسر نتيجة مباراة الذهاب 
وخسر  بالقاهرة،  لهدفين  أهداف  بثالثة  األولى 
نتيجة مباراة اإلياب الثانية بماالبو بهدف، وقبلها 
أشرف على قيادة المنتخب الوطني في أول تجربة 
أمام  بتونس  الفريق  بمعسكر  له  دولية  ودية 
منتخب جزر القمر، وخسر نتيجتها بهدفين لهدف، 
ليطوي المرجيني مسيرته القصيرة بثالث مباريات 

فقد نتائجها جميعا.
تم  قد  المرجيني  علي  الوطني  المدرب  كان 
عقب  األول  الليبي  للمنتخب  عاما  مدربا  تعيينه 
انتهاء عقد المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي 
الليبي في مباراتي الجولتين األولى  قاد المنتخب 
أمام  الكاميرون«  »كان  تصفيات  ضمن  والثانية 
تونس وتنزانيا، وسبق للمدرب الوطني المرجيني 
الليبي  المنتخب  لمدرب  مساعدا  مدربا  عمل  أن 
لمدة   2014 العام  اربيش  عبدالحفيظ  السابق 
أفريقيا،  أمم  بطولة  تصفيات  أشهر، خالل  تسعة 
وعمل لفترة قصيرة مدربا مساعدا للبنزرتي خالل 

آخر معسكر تدريبي أقامه الفريق بتونس.
سابقا  العبا  كان  الذي  للمرجيني  سبق  كما 
التدريبية  مسيرته  بدأ  والذي  الشط،  بفريق 
من  العديد  تدريب  تولى  أن  التسعينات  منتصف 
فرق األندية المحلية التي حقق معها نتائج باهرة، 
والسويحلي  والمحلة  والترسانة  الشط  أبرزها 
التتويج  والهالل، وأسهم في  وباألشهر  والمدينة 
بثالث بطوالت على مستوى الدوري الليبي مدربا 
سعيد  المدرب  مع  الشط  مع  واحدة  مساعدا، 
الليبي  الدوري  الشوشان وبطولتين على مستوى 

مع المحلة برفقة المدرب سعيد الشوشان أيضا.
وسبق أن أسهم مدربا أول في قيادة الترسانة 
الكأس  نهائي  ونصف  الكأس  بطولة  لنهائي 
مع  الليبي  الدوري  مستوى  على  الترتيب  وثاني 
مدربا  له  األولى  التجربة  وهي  السويحلي،  فريق 

2019«، التي أقيمت في مصر بدال عن الكاميرون، 
الجزائري  للمدرب  والمفاجئ  السريع  الرحيل  بعد 
جالل  الوطني  المدرب  قبله  ومن  عمروش،  عادل 
أمام سيشل  التصفيات  افتتاح  بدأ  الذي  الدامجة، 
المدرب  نيجيريا  مباراتي  في  المريمي  ليصبح 

الثالث في نفس التصفيات.
الكرة  اتحاد  المريمي ضمن حسابات  يكن  لم 
المدرب  اعتذار  بعد  إال  أروقته  في  يتردد  ولم 
بدأت  حيث  القبي،  عبدالعاطي  السابق  المساعد 
عالقته بالمنتخب الليبي تتكون بمنصب المدرب 
تسلم  ثم  الدامجة،  العام جالل  للمدرب  المساعد 
الذي  الدامجة،  رحيل  بعد  كاملة  الفنية  الحقيبة 
رسمية  دولية  مباريات  أربع  في  جانبه  إلى  عمل 
ضمن  والجزائر  ليبيا  مباراتي  من  بدأها  متتالية، 
جانب  إلى  للمحليين،  أفريقيا  بطولة  تصفيات 
ومباراة  وإيابا  ذهابا  كوناكري  غينيا  مباراتي 
كأس  تصفيات  ضمن  الديمقراطية  الكونغو 

العالم.
الجولة  تصفيات  ضمن  تونس  مباراة  كانت 
األخيرة للمونديال شهدت الظهور األول له رسميا 

ملموسة على خلفية ما تركه األجانب، بعكس علي 
المرجيني الذي تولى المهمة ألول مرة أخيرا، وقاد 
غينيا  أمام  متتاليتين  لخسارتين  الوطني  الفريق 
االستوائية، ليصبح »فرسان المتوسط« على بعد 

خطوات من وداع التصفيات.
ظروف  في  وطنيون  مدربون  وظهر  سبق 
 10 ففي  جيد،  شيء  تقديم  حاولوا  استثنائية، 
المهمة  المريمي  2018، تولى عمر  العام  أكتوبر 
الوطني  المنتخب  في  الثالث  المدرب  ليكون 
»كان  األفريقية  األمم  تصفيات  خائضا  الليبي، 

أحمد  زميله  برفقة  األول،  الليبي  للمنتخب  عاما 
للمنتخبات  مدربا  عمل  أن  سبق  الذي  السنفاز 
كما  األولمبي،  الليبي  المنتخب  ومنها  السنية، 
التحدي  فرق  تدريب  تولى  أن  للسنفاز  سبق 

والمدينة ودارنس.
المدرب  إخفاقات  من  زاد  المرجيني  علي 
المنتخب  قاد  حيث  األجنبي،  نظيره  أمام  الوطني 
األخيرة  السنوات  في  القدم  لكرة  األول  الليبي 
وطنيين  بين  ما  المدربين،  من  قليل  غير  عدد 
وآخرين أجانب، أبرزهم اإلسباني خافيير كلمينتي، 
والبرازيلي ماركوس باكيتا، وحتى التونسي فوزي 
مختلفة،  ظروف  في  منهم  كل  عمل  البنزرتي، 
ويرحل  أخفق،  من  ويخفق  حقق،  ما  ليحقق 
الجميع دون أن يعبأ بما قدم، فال يهتم إال بجمع 
يلجأ للشكوى  السداد  التأخر في  الدوالرات، وحال 

والتهديد كما فعل من قبل كلمينتي وباكيتا.
على  الوطني  المدرب  وقف  وذاك،  بين هذا  ما 
خط االستعداد لتلبية نداء الوطن وإنقاذ الموقف، 
المريمي،  وعمر  الدامجة،  جالل  أبرزهم  وكان 
نجاحات  ليحققا  صعبة،  ظروف  في  جاءا  اللذان 

بملعب  أقيمت  التي  المباراة  وهي  عاما،  مدربا 
المنتخبين سلبا دون  رادس، وأسفرت عن تعادل 
مباريات  أربع  الليبي في  المنتخب  قاد  ثم  أهداف، 
ودية دولية ضمن بطولة كأس التحدي »سيكافا« 
في  المتوسط«  »فرسان  بعدها  ليقود  بكينيا، 
ثالث مباريات ودية تحضيرية أخرى أمام منتخبات 
بعدها  ليسجل  فاسو،  وبوركينا  وموريتانيا  األردن 
ظهورا بارزا في بطولة أفريقيا لالعبين المحليين 

التي أقيمت بمالعب المغرب.
الرابعة  المرتبة  إلحراز  الليبي  المنتخب  وقاد 
برفقة  مساعدا،  مدربا  السابق  موقعه  إلى  ليعود 
الجزائري عمروش في مباراة جنوب أفريقيا، ضمن 
مدربا  وجوده  أن  غير  الماضية،  »الكان«  تصفيات 
ثانيا لم يدم طويال، إذ سرعان ما تمت االستعانة 
رجال  موقعه  إلى  ليعود  الثانية  وللمرة  مجددا  به 
أول، حيث قاد المنتخب في مباراته المرتقبة أمام 
مسيرة  في  رسميا  الثانية  المباراة  وهي  نيجيريا، 
أعاد  الذي  األسبق،  الليبي  المنتخب  دفاع  صخرة 
المدرب الوطني إلى الواجهة بعد التجربة الجزائرية 

القصيرة التي بدأت سريعا وانتهت سريعا.

● المرجيني مع نجوم المنتخب الوطني الليبي في آخر معسكر تدريبي

الوسط - زين العابدين بركان

خسارة ودية أمام جزر القمر وسلسلة 
تجارب متواضعة مع األندية لم 

تنجح في التتويج بالبطوالت

يتصدر القائمة الفرنسي 
المخضرم أالن جيريس 

والمصري حمادة صدقي 
والمغربي محمد ظافر

● أحمد أحمد يستمع لحديث سليماني

يترقب اتحاد كرة القدم الليبي نتيجة الطعن 
المقدم إلى نظيره األفريقي »كاف«، على خلفية 

إشراك العب غيني غير مؤهل للعب في مباراة 
منتخب ليبيا األول أمام غينيا االستوائية، حيث 

التقيا الفريقان أخيرا ذهابا وإيابا، في الجولتين 
الثالثة والرابعة، ضمن تصفيات المجموعة 

العاشرة المؤهلة لبطولة األمم األفريقية المقبلة 
بالكاميرون 2022، وربما يعطي الطعن بصيصا 

من األمل في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا لو جاء 
في صالح المنتخب الوطني.

ولم يعد أمام المنتخب الوطني الليبي سوى 
االنتظار لشهر مارس من العام المقبل 2021، 

الذي من المقرر أن يشهد مباراتي الجولتين 
الخامسة والسادسة من تصفيات المجموعة 

العاشرة المؤهلة لبطولة األمم األفريقية المقبلة 
بالكاميرون 2022، بعدما تأهل المنتخب 

التونسي إلى نهائيات البطولة، عقب تعادله مع 
مضيفه التنزاني بهدف، في الجولة الرابعة من 
منافسات المجموعة، ليرفع المنتخب التونسي 

رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، كما 
رفع منتخب تنزانيا رصيده إلى أربع نقاط في 
المركز الثالث وقبل األخير، ليصبح المنتخب 

التونسي خامس المنتخبات المتأهلة لبطولة 
كأس األمم، بعد منتخب الكاميرون، مستضيف 

البطولة، ومنتخبات السنغال والجزائر ومالي التي 
تأهلت من التصفيات، بشكل رسمي.

حجز منتخب تونس البطاقة األولى عن 
المجموعة العاشرة، تاركا الصراع المرير على 

البطاقة الثانية بين منتخبات غينيا االستوائية 
صاحبة المركز الثاني برصيد ست نقاط، جمعتها 

من الفوز ذهابا وإيابا على منتخب ليبيا في 
الجولتين الثالثة والرابعة، حيث كان المنتخب 

الغيني بعيدا عن دائرة المنافسات في البداية، 
وظل بال نقاط، قبل مواجهة »فرسان المتوسط«، 
ثم يأتي في المركز الثالث منتخب تنزانيا برصيد 
أربع نقاط، وأخيرا ليبيا برصيد ثالث نقاط فقط.

طعن ليبي ضد 
غينيا االستوائية

تمديد  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  أعلن 
فترة رئاسة الكونغولي كونستانت عوماري سليماني 
لرئاسة »كاف«، حتى موعد إجراء االنتخابات المقررة 
يوم 12 مارس من العام المقبل 2021 في المغرب، 
لم يعد  أحمد  أحمد  أن  لـ»كاف«،  بيان رسمي  وذكر 
قادرا على ممارسة مسؤولياته رئيسا لالتحاد األفريقي 
بعد قرار إيقافه، وكان عوماري سليماني النائب األول 
لرئيس »كاف«، تولى رئاسة اإلدارة التنفيذية لالتحاد 
األفريقي بصفة موقتة حتى يوم 30 نوفمبر الماضي، 
بناء على تعليمات ألحمد أحمد بالخضوع لفترة نقاهة 
بفيروس  إصابته  إثر  األقل،  على  يوما   20 تستمر 
»كورونا«، قبل أن يقرر »كاف« استمراره في ممارسة 

مهامه إلدارة االتحاد األفريقي.
 8 فقرة   24 المادة  مع  »كاف«  قرار  ويتماشى 
أنه  على  تنص  التي  األساسي  النظام  الئحة  من 
بصورة  وجوده  عدم  أو  الرئيس  غياب  حالة  »في 
وأدانت  منه«،  بدال  الرئيس  نائب  يحل  موقتة، 
الغرفة القضائية للجنة األخالقيات المستقلة التابعة 
االتحاد  رئيس  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد 
األفريقي »كاف« أحمد أحمد، ونائب رئيس االتحاد 
الدولي للعبة، واتخذت قرارا بإيقافه خمس سنوات 
مع تغريمه ماليا، لكن أحمد أحمد قرر الطعن على 
لـ»فيفا«،  رسمي  بيان  وفي  بحقه.  الصادر  القرار 
نشر اإلثنين الماضي، أكدت خالله لجنة األخالقيات 
جمعتها  التي  المعلومات  على  بناء  أنه  قرارها،  في 
باإلخالل  أحمد  أحمد  إدانة  تم  التحقيق،  غرفة  في 

بواجب الوالء، حيث قدم الهدايا والمزايا، كما أساء 
إدارة األموال وأساء استغالل منصبه »رئيس كاف«، 
وقال البيان: »فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك أحمد 
أحمد في منصبه رئيس كاف خالل الفترة من 2017 
بما  بـ)كاف(،  المتعلقة  القضايا  بعديد   2019 إلى 
مكة،  إلى  والعمرة  الحج  وتمويل  تنظيم  ذلك  في 
األفريقي مع شركة  االتحاد  تعامالت  ومشاركته في 

المعدات الرياضية«.
قضت  مطولة،  استماع  جلسة  »بعد  وأضاف: 
الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها 
بواجب  أخل  قد  أحمد  أحمد  بأن  التحقيق،  غرفة 
األموال  إدارة  وأساء  والمزايا،  الهدايا  وقدم  الوالء، 
وأساء استغالل منصبه، نتيجة لذلك، وجدت الغرفة 
القضائية أن أحمد أحمد قد انتهك المواد 15 و20 
و25 من اإلصدار الحالي من مدونة فيفا لألخالقيات، 
2018، وعقوبته بمنعه من  28 من نسخة  وكذلك 
جميع األنشطة المتعلقة بكرة القدم إداريا أو رياضيا 
الوطني والدولي  المستويين  أو أي نشاط آخر على 
ماليا  تغريمه  إلى  باإلضافة  سنوات،  خمس  لمدة 

بقيمة 200 ألف فرنك سويسري«.
للتحقيق  لفترة قصيرة وخضع  أوقف  أحمد  وكان 
في فرنسا في يونيو 2019 لالشتباه بشبهات فساد 
إلى منصبه قبل  قبل إخالء سبيله، علما بأنه وصل 
لعيسى  عاما   29 دام  حكما  منهيا  سنوات،  ثالث 
حياتو بنيله 34 صوتا مقابل 20 للكاميروني الواسع 

النفوذ الذي الحقته أيضا فضائح فساد عديدة.

علمت جريدة »الوسط« من مصادر مطلعة 
اللجنة  على  المطروحة  الملفات  عدد  أن 
جديد  فنى  مدير  باختيار  المكلفة  الفنية 
وصلت  القدم،  لكرة  األول  الليبي  للمنتخب 
وأجانب،  عرب  لمدربين  ملفا  أربعين  إلى 
المدرب  المطروحة  األسماء  بين  من 
المغربي  والمدرب  المصري حمادة صدقي، 
المطروحة بقوة  محمد ظافر، ومن األسماء 
جيريس.  أالن  المعروف  الفرنسي  المدرب 
فنية  لجنة  شكل  قد  الكرة  اتحاد  وكان 
الشارف  ومحمد  سالم  فرحات  من  مكونة 
الفني  المدير  الختيار  أميمة،  والطيب 
بعد  هذا  يأتي  الليبي.  للمنتخب  الجديد 
الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  قدم  أن 
جماعية،  استقالة  القدم  لكرة  األول  الليبي 
المرجيني،  علي  الفني  المدير  قيادة  تحت 
غينيا  أمام  المريرة  الخسارة  من  أيام  بعد 
الجولتين  في  وإيابا،  ذهابا  االستوائية، 
المجموعة  الثالثة والرابعة، ضمن تصفيات 
األفريقية  األمم  لبطولة  المؤهلة  العاشرة 

.2022 المقبلة بالكاميرون 
نفي  رغم  الجماعية،  االستقالة  تأتي 
التحاد  التنفيذي  المكتب  لعضو  سابق 
بقاء  أكد  حيث  الكزة،  يونس  الليبي،  الكرة 
تردد  ما  نافيا  الخسارة،  رغم  المرجيني، 
غينيا  فمنتخب  رحيله،  أو  إقالته  بشأن 
االستوائية كان بعيدا عن دائرة المنافسات 
مواجهة  قبل  نقاط،  بال  وظل  البداية،  في 
منتخب  حجز  بينما  المتوسط«،  »فرسان 
المجموعة  عن  األولى  البطاقة  تونس 
البطاقة  المرير على  الصراع  تاركا  العاشرة، 
منتخبات  بين  متأرجحة  باتت  التي  الثانية 
الثاني  المركز  صاحبة  االستوائية  غينيا 
المركز  في  يأتي  ثم  نقاط،  ست  برصيد 
نقاط،  أربع  برصيد  تنزانيا  منتخب  الثالث 

وأخيرا ليبيا برصيد ثالث نقاط فقط.
سوى  الليبي  المنتخب  أمام  يعد  لم 
المقبل  العام  من  مارس  لشهر  االنتظار 
يشهد  أن  المقرر  من  الذي   ،2021

والسادسة  الخامسة  الجولتين  مباراتي 
»فرسان  فرصة  وباتت  التصفيات،  من 
لكنها  للغاية،  عمليا  صعبة  المتوسط« 
المنافسات  وتعود  نظريا،  قائمة  زالت  ما 
ليبيا  لمنتخب  ويتبقى  المقبل،  مارس  في 
منتخب  والمتأهل،  المتصدر  استقبال 
تلعب  وهنا  الخامسة،  الجولة  في  تونس 
تونس دورا مؤثرا في أمل ليبيا، حال تخطي 
ثم  قرطاج«،  لـ»نسور  المتوسط«  »فرسان 
نجاح »النسور« في تعطيل غينيا االستوائية 

يحل  التي  واألخيرة  السادسة  الجولة  في 
وفي  تنزانيا،  على  ضيفا  ليبيا  منتخب  فيها 
وتعثر  المتبقية،  نقاط  الست  اقتناصه  حال 
المرحلتين  في  وتنزانيا  االستوائية  غينيا 
التأهل  معجزة  تتولد  قد  المتبقيتين، 

والصعود التي باتت في غاية الصعوبة.
إدارة  مجلس  عضو  أكد  جانبه،  من 
الكزة،  يونس  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد 
لالتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع  أن 
عديدة،  مخالفات  فيه  القدم  لكرة  الليبي 
الشخصي  رأيه  يقول  أنه  الكزة  وأوضح 
رئيس  مع  خالف  أي  وليس  ذلك،  في 
قال  كما  الشلماني،  عبدالحكيم  االتحاد 
فيه  يتم  أن  يفترض  االجتماع  »إن  الكزة: 
موعد  وتحديد  الختامية  الحسابات  قفل 
حديثه  الكزة  واختتم  القادمة«،  االنتخابات 
اتحاد  عمل  على  تساعد  لم  »األندية  قائال: 
لالتحاد  والثاني  األول  والعام  إطالقا،  الكرة 
بعد  األربع  سنواته  تنتهى  الذي  الحالي 
يركز  لم  اإلعالم  ولكن  إيجابيا،  كان  أشهر 

على اإليجابيات«.

● الفرنسي أالن جيريس يدخل دائرة الترشيح لتدريب »فرسان المتوسط«

12 مارس انتخابات »كاف« في المغرب

40 مدربا مرشحون لمنتخب ليبيا
الوسط - صالح بلعيد

● بن سليم
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حالة تفاعل

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

كبرى  تفاعل  حالة  الرياضي  الوسط  يعيش 
للمنتخبات  المتكررة  اإلخفاقات  بعد سلسلة 
غينيا  على  الفوز  عدم  وآخرها  الوطنية 
وفي  أفريقيا  أمم  تصفيات  في  االستوائية 
الليبي  االتحاد  قدمه  الذي  الطعن  انتظار 
من  بصيصًا  يعطي  ربما  الذي  القدم  لكرة 
لو  أفريقيا  أمم  لنهائيات  التأهل  في  األمل 
الوطني  المنتخب  صالح  في  الطعن  جاء 
غير  غيني  العب  إشراك  خلفية  على  الليبي 

للعب. مؤهل 
في  الحظتها  التي  الكبيرة،  التفاعل  حالة 
التواصل  ومواقع  واإلذاعات  الليبية  القنوات 
صياغة  بإعادة  تطالب  كلها،  االجتماعي 
إخفاقات  ظل  في  القدم  كرة  منظومة 
متكررة، خلقت حالة صدمة، وأصبح الصوت 
البعض  بدأ  بحيث  قبل  ذي  من  وأكثر  عاليًا 
األول  المنتخب  نشاط  بتجميد  يطالب 
أمواله  وتخصيص  األقل،  على  لسنتين 

السنية. الفئات  في  المنتخبات  لبقية 
رأي آخر يطالب بتقديم كل مرشح التحاد 
األربع  للسنوات  مشروعه  الليبي  الكرة 
أي مرشح دون مشروع  قبول  المقبل وعدم 

كروي.
رأي ثالث يرى أن الخلل في األندية أيضًا، 
ليست  االتحادات  في  إفرازاتها  بعض  وأن 

السبب. قوية وهي 
النظام  تحوير  بإعادة  يطالب  من  وهناك 
لمنصب  للترشح  المعايير  وتغيير  األساسي 
األندية،  أصوات  وتغيير  والعضو،  الرئيس 
حيث إن األندية متساوية في عدد األصوات 
أن  حيث  صحيح،  غير  شيء  وهو  االنتخابية 
الصوت  نفس  وهو  واحدًا،  صوتًا  نادٍ  لكل 
الذي  والنادي  تاريخ،  لديه  الذي  للنادي 

حديثًا. تأسس 
الدولة  المسؤولين في  أخرى تطالب  آراء 
لكرة  الدولي  االتحاد  إلى  رسالة  بإرسال 
اتحاد  في  االنتخابات  بإلغاء  »فيفا«  القدم 
مستوى  في  ليست  مخرجاتها  ألن  الكرة 
بعد  التكليف  بنظام  والعمل  الطموح، 
االستئذان من »فيفا«، وهناك من يقول إن 
باستمرار  يكشف  أن  البد  الرياضي  اإلعالم 
إلصالح  يتوقف  ال  أن  ويجب  اللعبة،  قضايا 
كي  مستمر  تفاعل  حالة  وخلق  المنظومة 

الرياضي. العام  الرأي  يتم تنوير 

االتحاد ينتظر هورسيد لضرب موعد مع بيراميدز في الكونفدرالية.. األحد

النصر يتعثر في ملعب »5 جويلية« أمام شباب 
بلوزداد الجزائري.. ويترقب معجزة القاهرة

األهلي بنغازي على اعتاب املواجهة 
الخامسة أمام الترجي التونسي

ممثل الكرة الليبية يستقبل منافسه من جديد بالقاهرة في لقاء العودة بسبب األحداث األمنية.. منتظرا وصيف بطولة النسخة األخيرة

يترقب فريق االتحاد الليبي األول لكرة القدم، 
للدور  الرسمي  صعوده  لتأكيد  المقبل،  األحد 
من  التمهيدية  المرحلة  تصفيات  في  الثاني 
شريط  قص  بعدما  الكونفدرالية،  مسابقة 
بنجاح في مسابقتي  الليبية  األندية  مشاركات 
واستهل  الموسم،  هذا  األفريقية  األندية 
برباعية  فوزه  بعد  بالكونفدرالية،  مشواره 
في  هورسيد،  الصومالية  الكرة  ممثل  على 
مباراة  كونها  القاهرة  المصرية  العاصمة 
االتحاد، في أول مواجهة كروية رسمية تجمع 
الصومالية،  باألندية  الليبية  األندية  فرق 
وسرعان  أوال،  الصومالي  الفريق  تقدم  حيث 
في  ونجح  توازنه،  االتحاد  فريق  استعاد  ما 
افتتحها  وبرباعية  بقوة  منافسه  ضرب 

الالعب علي مادي. واختتمها 
الثاني  الهدف  بإضافة  االتحاد  فوز  عزز 
الثالث  الهدف  أحرز  فيما  شادي،  ربيع  لالعبه 
في  قدما  االتحاد  ليضع  سالم،  عمران  الالعب 
لتأكيد  الثاني، وبات تأهله مسألة وقت  الدور 
مع  الحوار  سيجدد  حيث  العبور،  بطاقة  وحجز 
بالقاهرة،  اإلياب  لقاء  في  الصومالي  الفريق 
ليختار  الصومال،  في  األمنية  األحداث  بسبب 
وينتظر  القاهرة،  في  المواجهة  تجديد  األخير 
أمام  المقبل  الدور  في  قوية  مواجهة  االتحاد 
النسخة  وصيف  المصري،  بيراميدز  فريق 
الموسم  عن  الكونفدرالية  في  األخيرة 

الماضي.
األفريقي  ظهوره  في  االتحاد  فريق  تميز 
الكونفدرالية  ببطولة  الموسم  هذا  الجديد 
وفريق  بامتياز،  محلية  تشكيلة  على  باعتماده 
مرة،  ألول  األفريقية  المغامرة  يخوض  شاب 
الميدان  أرضية  فوق  بجدارة  قادها  التي 
زعبيه،  محمد  الفريق  وخبرة  البارع  المهاجم 
قدراته  عن  وكشف  جاهزيته  استعاد  الذي 

القيادية.
الموسم  هذا  يخوض  »االتحاد«  فريق 
اكتفى  بعدما  »الكونفدرالية«  منافسات  من 
بطرابلس،  محلي  تدريبي  معسكر  بإقامة 
بقيادة  النادي  بملعب  تدريباته  واصل  حيث 
وبالعبين  كوستا،  دي  البرتغالي  مدربه 
محليين وقائمة محلية هي مزيج بين عنصري 
تجربة  أول  الفريق  وخاض  والشباب،  الخبرة 

بنادي  القدم  لكرة  األول  للفريق  وإضافة 
المواهب  من  ماتا  حسن  إن  حيث  »االتحاد«، 
من  البيضاء«  »أخضر  إلى  وانتقل  الواعدة، 

على  واإلصرار  والتحدي  الثقة  من  بكثير  عنها 
النجاح مع فريق »االتحاد«.

فريق  تدريب  مهمة  قبلت  »إنني  وأضاف: 
غير  بظروف  يمر  بلد  في  ليبيا،  في  االتحاد 
التحدي  قبلت  وأنا  عادية،  وغير  طبيعية 
مثل  في  العمل  وأحب  طبيعتي  هي  وهذه 
البطولة  أعيننا  وأنا أضع نصب  الظروف،  هذه 
األفريقية، ألن مالمح الدوري الليبي حتى اآلن 

واضحة«. غير 
أنهت إدارة نادي االتحاد صفقات وتعاقدت 
صفقة  في  ماتا،  حسن  »األخضر«،  العب  مع 
انتقال حر، في إطار تدعيم الفريق األول لكرة 
البارزين  بالالعبين  »االتحاد«  لنادي  القدم 
والعبي  الشبان  الالعبين  من  فريق  وبناء 
لالعب  اإلدارة  مجلس  اختيار  ويأتي  الخبرة، 
كبيرة  موهبة  من  يمتلكه  لما  ماتا  حسن 

مصراتة«  أندية  »مختلط  أمام  له  ودية 
بهدفين  بنتيجتها  تفوق  طرابلس  بملعب 
ومحمد  مادي  علي  من  كل  أحرزهما  لصفر 
مدربه  »االتحاد«  نادي  وقدم  سبق  زعبيه. 
إلى  كوستا،  دا  جورجي  البرتغالي  الجديد، 
حضره  صحفي  مؤتمر  في  اإلعالم،  وسائل 
في  تحدث  وقد  اإلعالم،  وسائل  من  لفيف 
إدارة  مجلس  رئيس  الصحفي  المؤتمر  بداية 
نادي »االتحاد« جمال الجعفري، الذي أكد في 
إلى  المجيء  دا كوستا على  أن موافقة  كلمته 
له،  يحسب  موقف  الراهنة  ظروفها  في  ليبيا 
فيك  »نحيي  المدرب:  مخاطبا  الجعفري  وقال 
التي تمر بها  الظروف  المهمة في هذه  قبول 
األمن  بالدنا  على  يعم  أن  متمنين  البالد، 
»االتحاد  أن  مؤكدا  والطمأنينة«،  واألمان 
أكثر  مصرون  فنحن  وزعيما  عميدا  سيبقى 

األلقاب«. على حصد 
الذي  كوستا،  دا  المدرب  قال  جهته  من 
من  كل  في  أفريقيا  في  التدريب  له  سبق 
هذا  على  الجميع  »أشكر  وبوتسوانا:  أوغندا 
واحد  اللحظة  وأنا منذ هذه  الرائع،  االستقبال 
والطموحات  المشاعر  نفس  أحمل  منكم، 
فتح  ذلك  بعد  القمة«،  في  االتحاد  بقاء  وهي 
أجاب  الذي  البرتغالي،  للمدرب  األسئلة  باب 

مع  جيدة  مستويات  وقدم  »األنوار«،  فريق 
»االتحاد«،  فريق  إلى  حاليا  وانتقل  »األخضر« 

الليبية. األندية  أكبر  أحد 

● ارتقاء عالي في مباراة الذهاب أمام هورسيد

● زعبية يشكل كثافة عددية أمام الضيف الصومالي
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البرتغالي كوستا والجعفري يتبادالن 
عبارات الثقة قبل المشوار األفريقي.. 

وعناصر الشباب تمتزج سريعا مع الخبرة

بعد أن وضع قدما ثابتة في الذهاب برباعية

في  كبيرة  صعوبة  ليواجه  النصر  فريق  تعثر 
تخطي وتجاوز فريق شباب بلوزداد الجزائري، في 
األبطال  دوري  تمهيدي  من  األول  الذهاب  لقاء 
األفريقي، حيث فقد نتيجة مباراته األولى بالجزائر 
بهدفين، بعد مباراة ظهر خاللها فارق االستعداد 
والخبرة والجاهزية، التي صبت في مصلحة ممثل 
وإعادة  التعويض  انتظار  في  الجزائرية  الكرة 
ترتيب األوراق والحسابات في لقاء الحسم الصعب 
بتشكيلة  المباراة  النصر  خاض  حيث  بالقاهرة، 
التجربة  يخوضون  شبان،  العبين  من  أغلبها 
مصرية  فنية  وبقيادة  األولى،  للمرة  األفريقية 
تصحيح  إلى  يتطلع  الذي  عودة،  محمد  للمدرب 
األخطاء قبل أسبوع من موقعة الحسم والتعويض 

بالقاهرة، على أمل االلتحاق بركب المتأهلين.
»كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  كلف 
الحكم التونسي نعيم حسني إلدارة مباراة اإلياب 
بين النصر الليبي وشباب بلوزداد الجزائري، التي 
الجزائري  الفريق  المقبل.  األحد  مصر  في  ستقام 
كان قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب 
ويكفيه  مقابل،  دون  هدفين  بنتيجة  جويلية   5
التعادل السلبي أو الخسارة بهدف، أما فريق النصر 
فعليه الفوز بأكثر من هدفين إذا أراد الترشح إلى 

الدور الثاني.
وجود  األفريقية  »النصر«  قائمة  شهدت 
ومشاركة ثالثي محترف، من بينهم ثنائي المنتخب 
الموريتاني، وهما المهاجم الدولي موسى صمب 
الفريق  بتدريبات  التحقا  اللذان  يالي،  وديالي 
بمعسكر القاهرة وبالعب محترف ثالث قادما من 
زيتي  خطير  محمد  المدافع  وهو  الجزائر،  مالعب 
خاض  وقد  الجزائري.  سطيف«  »وفاق  من  قادما 
أمام كل  »النصر« تجربتين وديتين بمصر  فريق 

من  الثاني  الدور  إلى  بنغازي  األهلي  فريق  تأهل 
منافسات دوري أبطال أفريقيا دون مشقة وعناء، 
الذي  اإلثيوبي،  ميكيلي  فريق  مواجهة  ودون 
الكرة  ممثل  أمام  المجال  ليفسح  انسحابه  أعلن 
الليبية للعبور إلى الدور الثاني، الذي سيواجه فيه 
الترجي التونسي في خامس مواجهة رسمية، وفي 
حوار يتجدد بين الفريقين بعد مضي قرابة ست 
الفريقين  جمعت  مواجهة  آخر  على  مرت  سنوات 
حيث  أفريقيا،  أبطال  لدوري  المجموعات  دور  في 

تبادل الفريقان االنتصار فيما بينهما.
قبل نحو خمسين عاما انطلقت رحلة مشاركات 
ومسابقات  مالعب  في  بنغازي  األهلي  فريق 
من  مارس  شهر  في  وتحديدا  األفريقية،  األندية 
العام 1971، وأوقعت القرعة فريق األهلي بنغازي 
بطل  مواجهة  في  األول  األفريقي  ظهوره  في 
تونس فريق الترجي، حيث شهد الملعب األولمبي 
أول مواجهة كروية رسمية جمعت بطل  بالمنزه 
بنغازي  األهلي  فريق  وقدم  تونس،  وبطل  ليبيا 
واحدة من أفضل مبارياته، ونجح في فرض نتيجة 
التعادل السلبي على مستضيفه الترجي في مباراة 

الذهاب األولى بالملعب األولمبي بالمنزه.
بنغازي  بملعب  جرت  التي  اإلياب  مباراة  وفي 
هدافه  أحرزه  بهدف  األهلي  الترجي  فريق  فاجأ 
المباراة  نتيجة  به  حسم  ماشوش  عبدالجبار 
وضمت  لصالحه،  الثاني  للدور  الترشح  وبطاقة 
مدربه  بقيادة  بنغازي  األهلي  تشكيلة  وقتها 
نجوم  أبرز  الوحش،  عبده صالح  المصري، محمد 
الكرة الليبية، أمثال قائد الفريق أحمد بن صويد 
وحارس المرمى العمالق علي أبوعود، والخطيطي 
والفزاني  الحشاني  وعبدالجليل  ومفتاح بن حامد 
ضمت  فيما  الترهوني،  وعزالدين  والتهامي 
تشكيلة فريق الترجي أبرز نجوم الكرة التونسية، 
وعبدالجبار  القابسي  ومختار  مراد  بن  أمثال 
ماشوش، الذي تولى مهمة تدريب فريق األهلي 

من فريق العامرية المصري وتفوق »النصر« بثالثة 
أهداف تناوب على إحرازها كل من الطيب العبيدي 
العقوري،  وعزالدين  جزاء  ركلة  الهرام من  وأحمد 
فريق  أمام  الثانية  الودية  مباراته  نتيجة  فقد  ثم 
الالعب  أحرزه  لهدف،  بهدفين  الحربي«  »اإلنتاج 
مبارياته  وآخر  ثالث  وخاض  الضراط،  إدريس 
التجريبية أمام فريق »إنبي المصري« أسفرت عن 

تعادل الفريقين سلبيا دون أهداف.
سبق وقال المصري محمد عودة، المدير الفني 
الجديد لفريق »النصر« في تصريحات خاصة إلى 

التسعينات.  أواخر  خالل  قصيرة  لفترة  بنغازي 
وفي العام 2014 تجدد الحوار بين ممثلي الكرة 
45 عاما مرت على  الليبية والتونسية بعد مضي 
أول وآخر لقاء، حيث جمع الحوار الفريقين في دور 
 ،2014 العام  أفريقيا  أبطال  لدوري  المجموعات 
وتحقيق  اعتباره  رد  في  األهلي  فريق  نجح  حيث 
االنتصار األول له على حساب الترجي في عقر الدار 
بثالثة أهداف لهدفين، أحرز ثالثية األهلي كل من 
عبدالحفيظ  وفرج  سادومبا  الزيمبابوي  المحترف 
لقاء  في  الترجي  تفوق  فيما  موزيس،  والمحترف 

جريدة »الوسط«: »تسلمت بشكل رسمي مهمة 
النادي  وجماهير  إدارة  أشكر  النصر،  فريق  تدريب 
العريق على هذه الثقة، وأرجو أن تكون أفضل من 
األندية  إلي على صعيد تدريب  بالنسبة  سابقتها 
بنغازي،  األهلي  فريق  ودربت  سبق  حيث  الليبية، 

وإن شاء اهلل تكون تجربة موفقة«.
محمد  الوطني  المدرب  تقديم  عودة  سبق 
من  استقاالتهم  له  المصاحب  والطاقم  الككلي 
األول، بعد فترة قصيرة من  النصر  تدريب فريق 
تكليفهم من قبل اللجنة التسييرية بالنادي قبل 
أسامة  الجديد  اإلدارة  مجلس  رئيس  انتخابات 
أبوزيد، وجاءت االستقالة على خلفية وعد الرئيس 
الجديد لنادي النصر بإحضار طاقم أجنبي متكامل 
أفريقي  استحقاق  له  الذي  األول،  النصر  لفريق 
قبل  الرئيس  عقده  الذي  الصحفي،  المؤتمر  في 
الككلي،  استقالة  بجانب  كان  حيث  انتخابه، 
استقالة مساعده عالء نجم ومدرب الحراس ناجي 
العمامي، دون أن ينجح الفريق في إبرام صفقات 

تعوض الراحلين.

وقاد  الجربي،  سيف  العبه  بهدف  برادس  اإلياب 
فريق األهلي بنغازي في هذه المشاركة األفريقية 

الناجحة المدرب المصري طارق العشري.
ستجمع  التي  المرتقبة  المواجهة  وتعد 
التونسي  الترجي  فريق  مع  بنغازي  األهلي  فريق 
منافسات  صعيد  على  رسمية  مواجهة  خامس 
بطولة األندية األفريقية، حيث تفوق الترجي في 
واحدة،  مباراة  في  بنغازي  األهلي  وفاز  مباراتين 
مناسبة  السلبية في  التعادل  نتيجة  بينما سجلت 
سيقص  بنغازي«  »األهلي  فريق  كان  واحدة. 
االفتتاح بمواجهة فريق »ميكيل كينيما«  شريط 
بتروسبورت  بملعب  الماضي  السبت  اإلثيوبي 
بالقاهرة، في لقاء الذهاب األول بدوري األبطال، 
للفريق  الرسمية  الدولية  األولى  المباراة  لتكون 
ديغان  الجديد  الصربي  المدرب  قيادة  تحت 
تحضيراته  بدأ  بنغازي«  »األهلي  وكان  أرسوف. 
من  أكثر  منذ  المرتقب  األفريقي  الموعد  لهذا 
أسبوعين بإقامته معسكرا تدريبيا بالقاهرة خاض 

خالله الفريق مباراتين وديتين.
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عودة يحاول ترتيب األوراق من جديد قبل 
لقاء العودة في دوري األبطال.. و»كاف« 
يسند اللقاء للحكم التونسي نعيم حسني

ميكيلي اإلثيوبي ينسحب ويمهد 
الطريق للقاء جوار مرتقب

في البطولة القارية الكبرى

● عودة يجمع الالعبين في تدريبات النصر ● مباراة ودية لألهلي بنغازي أمام غزل المحلة المصري

الرياضيين  عدد  أن  الكوت،  عبدالسالم  اإلداري، 
تصفيتهم  بعد  العبا   23 إلى  وصل  المعسكر  في 
أجواء  الفريق  وعاش  رياضيا،   28 أصل  من 
المعسكر بشكل جيد، من خالل التدرب في ملعب 
الجامعة العربية الطبية ببنغازي على ملعب عشب 
ومساء،  الجانبي، صباحًا  الملعب  وكذلك  طبيعي، 
وفر  الذي  بنغازي  الفرعي  لالتحاد  الشكر  ووجه 
رئيس  ورائه  ومن  االحتياجات،  وجميع  المالعب 
التنفيذي  المكتب  عضو  وكذلك  العام،  االتحاد 
الجامعة عادل  الكزه ورئيس مكتب نشاط  يونس 

األوجلي.
عياد  الوطني  المدرب  الفني  الجهاز  يضم 
والطاهر  أبوشاح  المهدي  ومساعده  القاضي 
الكوت  وعبدالسالم  المرمى،  لحراس  مدربا  سعد 
الماضي،  سبتمبر  وفي  للمنتخب.  إداريا  مديرا 
المنتخب  معسكر  تأجيل  الكوت  عبدالسالم  أعلن 
زوارة،  مدينة  في  إقامته  مقررا  كان  الذي  الوطني 
بسبب امتحانات الشهادة الثانوية، حسب المواعيد 
الوفاق  وحكومة  الموقتة  الحكومة  أعلنتها  التي 
الوطني. وقال الكوت في تصريح خاص إلى جريدة 
لتصفيات  استعدادا  كان  المعسكر  إن  »الوسط« 
المقبل  العام  ستقام  التي  للشباب  أفريقيا  بطولة 
بموريتانيا، ووجه الكوت شكره التحاد الكرة الذي 

إدارة  قدمتها  التي  البرامج  كل  مع  متجاوبا  كان 
المنتخب دون تأخير، وأن إدارة المنتخب تتابع كل 

الالعبين، وعلى تواصل مستمر معهم.
الوطني  للمنتخب  واإلداري  الفني  الطاقم  وتابع 
الفيديو  تقنية  عبر  الكرة،  فريق  تدريبات  الشباب، 
فيروس  انتشار  بداية  وقت  منطقته،  حسب  كل 
لياقتهم  على  للمحافظة  المستجد«،  »كورونا 
البدنية، وقال الكوت وقتها إن الطاقم الفني يتابع 
الالعبين من خالل مقاطع الفيديو التي تصل من 
جائحة  أن  أكد  كما  أسبوع،  كل  مباشرة  الالعبين 
في  االستمرار  من  المنتخب  تمنع  لم  »كورونا« 
عياد  بقيادة  الفني  الطاقم  إن  وقال  التدريبات، 
القاضي يتابع التدريبات في مدن طرابلس وبنغازي 

ودرنة وطبرق، حيث توجد عناصر المنتخب.
بمفردها  تتدرب  مجموعة  كل  أن  وأوضح 
من  يومية  بمتابعة  البدنية  اللياقة  مستوى  لرفع 
الطاقم، استعدادا لاللتزامات القادمة، بعد انقضاء 
تصفيات  المنتخب  ينتظر  حيث  »كورونا«،  جائحة 
المنتخب  وكان  للشباب،  أفريقيا  أمم  بطولة 
األخيرة  مشاركته  في  جيدا  انطباعا  ترك  الليبي 
على  فاز  بعدما  بالسعودية،  العربية  البطولة  في 
يغادر  أن  قبل  األول  الدور  في  واإلمارات  السودان 

البطولة أمام المغرب.

لكرة  أفريقيا  شمال  اتحاد  بطولة  قرعة  سحبت 
في  ستقام  التي  عاما،   20 تحت  لمنتخبات  القدم 
تونس من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، بمشاركة 
والمغرب  وتونس  ليبيا  هي  منتخبات  خمسة 
تونس  في  التصفيات  وتقام  ومصر،  والجزائر 
أفريقيا في  إلى نهائيات كأس أمم  كونها مؤهلة 

موريتانيا 2021.
من  عشر  الخامس  في  االفتتاحية  المباراة 
المنتخب  مع  ليبيا  ديسمبر ستجمع منتخب شباب 
الملعب  في  مرتقبة  مواجهة  في  المصري، 
على  تونس  مصر  وتواجه  بالمنزه،  األولمبي 
ديسمبر،   18 في  برادس،  العقربي  حمادي  ملعب 
بالمنزه،  األولمبي  بملعب  المغرب  مع  والجزائر 
بينما يشهد يوم 21 ديسمبر مواجهة المغرب مع 
وليبيا  برادس،  العقربي  تونس في ملعب حمادي 

مع الجزائر بملعب األولمبي بالمنزه.
منتخب  الجزائر  فيواجه  ديسمبر   24 يوم  أما 
ليبيا  والمغرب مع  بالمنزه،  األولمبي  مصر بملعب 
بملعب حمادي العقربي برادس، وفي 27 ديسمبر 
تواجه تونس منتخب ليبيا بملعب حمادي العقربي 

األولمبي  بملعب  المغرب  مع  ومصر  برادس، 
والثاني  األول  المركزين  أصحاب  ويتأهل  بالمنزه، 
أمم  كأس  نهائيات  إلى  البطولة  هذه  نهاية  في 

في   .2021 موريتانيا  في  ستقام  التي  أفريقيا 
للشباب  الوطني  المنتخب  أجرى  الماضي،  أكتوبر 
الداخلي بمدينة بنغازي تحت  تدريباته بمعسكره 

لتصفيات  استعدادا  القاضي،  عياد  المدرب  قيادة 
وفي  موريتانيا،  إلى  المؤهلة  أفريقيا  شمال 
المدير  أكد  »الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح 

منتخب الشباب يضرب موعدا مع مصر في بداية تصفيات أمم أفريقيا 2021

● جانب من تدريبات واستعدادات منتخب الشباب الليبي

طرابلس - الصديق قواس
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ماذا: قدمت العملية لمنع تدفق األسلحة إلى ليبيا؟

من: هي الدول والجهات التي ال تخضع لسيطرتها؟

أين: الشفافية في ممارسة دورها؟

متى: تنجح في مهمتها التي حددتها لها األطراف األوروبية؟

كيف: يمكن تفعيل دورها لحماية الشواطئ الليبية؟

لماذا: فشلت حتى اآلن في تحقيق مهمتها ومنع تدفق 
السالح والمرتزقة إلى ليبيا؟

 كل شيء كل شيء  

»إيريني«

الشاعر رجب املاجري
وُلد الشاعر الحقوقي رجب مفتاح الماجري، في مدينة درنة سنة 

1930 وتيتم مبكرًا، درس في درنة ثم في بنغازي، ونال سنة 1951 
شهادته الثانوية من مصر. تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين 

شمس سنة 1956، التحق بالنيابة العامة، وتدرج في الوظائف 
القانونية حتى اختير سنة 1965 مستشارًا مساعدًا بالمحكمة العليا. 

في العام 1968 عين وزيرًا للعدل، ومن بعد إطاحة النظام الملكي 
اشتغل بالمحاماة. اختير في سبعينات القرن الماضي أمينًا لرابطة 

أدباء وكتاب المنطقة الشرقية، فساهم بشكل كبير في تفعيل الحياة 
الثقافية والسياسية طيلة توليه مهامها. كانت المرأة والوطن، 

محوري شعره، نشر أول قصائده بمجلة »الفجر« سنة 1947 وتوالت 
قصائده في جريدة »الوطن« الليبية ومجلة »الرسالة« المصرية.

له ديوان شعري بعنوان »في البدء كانت الكلمة«.
رحل عنا يوم 12/3/ 2012، ووُسد ثرى بنغازي في اليوم نفسه.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

مهم،  فلسطيني  حراك  من  قريبا  ما  سنوات  في  أكون  أن  كصحفي  محظوظا  كنت  لعلني 
العشرية  تلك  وأعني  الفلسطينية،  القضية  بها  التي مرت  المراحل  أخطر  فترة هي من  في 
وامتداد  سورية  في  مراسال  وجودي  بحكم  عاصرت  فقد  الماضي،  القرن  من  الثمانينية 
اإلسرائيلي  االجتياح  دمشق،  في  تطبخ  الكبرى  القرارات  كانت  حين  بيروت  إلى  المهمة 
الشتات،  إلى  هناك  من  الفلسطينية  المقاومة  خروج  نتائجه  أبرز  من  كان  الذي  للبنان، 
»فتح« كبرى فصائل  داخل  باالنتفاضة  بعد  فيما  ما عرف  أو  االنشقاق  أو  التغيير  ثم حركة 
أبوموسى  منهم  الحركة،  قيادات  أهم  من  مجموعة  أيدي  على  الفلسطينية  المقاومة 
الفلسطيني من  الفلسطيني  االقتتال  التي ظهرت في  وتداعياتها  العملة،  وأبوصالح وخالد 
الدولة  الفلسطيني استقالل  الوطني  المجلس  المخيمات، وأخيرا إعالن  إلى  لبنان  طرابلس 
عن  أكتب  عندما  لذلك   ،1988 العام  الجزائر  في  انعقدت  التي  دورته  خالل  الفلسطينية 
عربي،  فأنا، كمواطن  ذلك  إلى  الشأن،  بعيدا عن هذا  نفسي  أعتبر  ال  الفلسطينية  القضية 
العربية،  القضايا  تاريخ  في  واألخطر  األهم  أتحدث عن قضية هي  أن  األخوة  لدي من حق 
رأى  فلسطيني  أخ  على  التعليق  معرض  في  أستحضره  هذا شعور  المعاصرة،  اإلنسانية  بل 
بشكل ما أن ليس من حق من لم يعش الثورة الفلسطينية ونضالها ضد العدو أن يتحدث 
الفلسطينية  المفاوضات  حول  دار  حوارا  المناسبة  وكانت  الفلسطينيين،  خيارات  عن 
بينما  المقاومة،  سوى  لها  بديال  يرى  وال  المفاوضات  هذه  األخ  يرفض  حيث  اإلسرائيلية، 

أيدها محاور عربي آخر ورأى أنها ممكنة، وهو حوار يكاد يكون 
بالرأي،  فيه  وشاركت  المدونات  إحدى  في  نشر  لحوار  تكرارا 
لي  تبرر  التي  القناعات  بعض  ألؤكد  أتيحت  فرصة  هي  وربما 
بد  ال  الفلسطينية.  بالقضية  يتعلق  ما  نقاش  في  الخوض 
يظهر  قد  بما  المسألة  في  مهم  عنصر  إلى  أوال  التنويه  من 
القضية  تبدو  فأن  والمفاوضات،  المقاومة  تناقضات  من  فيها 
والتحسيس  والقدرة على اإلحساس  التوهج  حاضرة بمثل هذا 
بالوجع، وكأن عاما فقط مر على نكبة االغتصاب وليس ستين 
الكالم  حان  كلما  التفاؤل  يفرض فسحة  أمر  فهذا  وأكثر،  عاما 
هل  يوما؟  الفلسطيني  الشعب  استراح  هل  فلسطين:  عن 

استراح االحتالل يوما؟ بل هل استراح العالم يوما؟
لألخ  النقدي  العتب  من  بشيء  أيضا  استهاللي  وسألحق 
ثقافته  بلغت  مهما  المثقف  »أن  رأى  الذي  العزيز  الفلسطيني 
ويحاكم  النقاش،  هذا  يخوض  أن  له  يحق  ال  وربما  يمكنه،  ال 
زاوية  من  دخله  إذا  إال  فاشلين،  كانوا  لو  حتى  خاضوه  من 
من  باعتباره  األخ  هذا  تجربة  هنا  أحترم  وأنا  النضال«،  خوض 
في  »الخارج«  لمصادرة  مستوجبا  أرى  ال  لكن  الداخل  أهل 
أن يسهم في  المثقف  إن من حق  والحوار، ثم  النقاش  خوض 
أن  بد  وال  مباشرة  تمسه  بقضية  بالك  فما  قضية،  أي  نقاش 

يكون دائما قريبا منها، إن صرخة »يا وحدنا!« لم يطلقها الفلسطيني يوما إال حين أحس 
الظل  الوجيعة شعرا في قصيدته »مديح  الشقيق، وقد أطلق محمود درويش تلك  بابتعاد 
العالي«: »ال إخـوة لك يا أخي، ال أصدقاء يا صديقي«.. ثم »كم كنت وحدك يا أخي« و»ال 

أحد إالك في هذا المدى المفتوح من العذاب والنسيان«.
أنني  بد  فال  الكوبية  الثورة  عن  كتبت  لو  أنني  مبدأ  على  موافقا  نفسي  أجد  ال  ثانيا: 
و»قم«  طهران  في  عشت  قد  أكــون  أن  أو  جيفارا«،  لـ»تشي  رفيقا  هناك  يوما  كنت 
»إبان  اإليرانية  الثورة  عن  كتابتي  تكتسب  حتى  إيــران  لشاه  األخير  السقوط  ساعات 
عنها،  يكتب  زال  وما  البلشفية،  الثورة  وانتقد  كتب  من  هناك  شرعيتها،  الشعبي«  زخمها 
فلسطين  عن  نكتب  حين  نحن  بنا  بالك  فما  روسية،  قرية  أو  مدينة  أية  يزور  أن  دون 
فأنا صرت من  بالحديث عن »المقاومة والمفاوضات«  أما فيما يتعلق  وتفاصيل فلسطين، 
المتحسسين من التعاطي المطلق مع مثل هذه الثنائيات على مبدأ وجوب أن يكون األول 
أو  تقاطعات  هناك  تكون  ال  لماذا  الثاني،  نفي  يستوجب  األول  حضور  أو  الثاني،  نقيض 
مكمالت بين االثنين إلنجاز معطى إيجابي. وأسقط هنا على المقاومة والمفاوضات فليس 
بالضرورة أن يلغي أحدهما اآلخر، فقط هي مسألة االتفاق على الهدف ولم ال: النهج؟ مع 
أتحدث  وأنا  وشروطها،  ومناخها  المفاوضات  مسار  في  المتفاوض  لموقع  الواعي  اإلدراك 
عن مطلق مفاوضات وال أقصد تلك التي تجري بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي من 
ندية  لمفاوضات  المفترضة  الشروط  من  بكثير  ومسارها  أساسها  يخل  والتي  آلخر،  حين 
جادة. فأنا أرى أن المفاوضات بظروفها وشروطها الصحيحة تمنح أصحاب القضية مساحة 
التجربة  هناك  ثم  مثال«،  الفيتنامية  »التجربة  أجلها،  من  النضال  سياق  في  للمناورة  أكبر 
الجزائرية، وكلتاهما أنجبت الدولة المستقلة الحرة ذات السيادة القابلة للحياة. وأعتقد أن 
جزءا كبيرا من الخلل في الحالة الفلسطينية هو محاولة تثبيت رؤية »األيديولوجي نقيض 
عرضة  القضية  جعلت  وتجاوزات  واحتقانات  خالفات  من  ذلك  ولده  وما  وبديله«  السياسي 
في  السياسي  مع  األيديولوجي  يتقاطع  فقد  الحدود،  وراء  القادمة من  الرياح  تيارات  لتأثير 
تكون  ال  وحتى  برمتها،  المقاومة  حركة  يبرر  الذي  الهدف  النقطة  وهي  الوطن،  نقطة 
مقاومتنا عدمية وأبدية ال بد أن يحضر السياسي حين يستريح المقاوم ويجدد نفسه، كما 
ال بد للمقاوم أن يحضر حين يتعثر السياسي وينكفئ، لكن في حالة كهذه ال بد أن ندرك 
تكون  ال  حتى  المستقر؟  وأين  نسير  أين  إلى  ثم  خطواتنا،  ونحدد  نتحرك  وكيف  نقف  أين 

المفاوضات. المفاوضات فقط من أجل 

بشــير زعبيــه

حتى ال يقول 
الفلسطيني »يا وحدنا«

صــانع المعجنـات اليوناني يورغوس خاتزيبار أسكوس 
» 86 عاما« أحد آخر الخبازين الذين ال يزالون يصنعون 

عجينة الرقاق بأيديهم.
واشتهر أسكوس في مجتمعه المحلي في ريثيمنو 

بجزيرة كريت، حيث افتتح مخبزه العام 1960، وعادة ما 
يتزاحم السكان المحليون لشراء عجينة الرقاق »فيلو« 

الشهير المصنوع يدويا، إضافة إلى السياح الساعين 
إلى تذوق البقالوة الشهيرة والقطائف. ويساعد هذا 
الرجل زوجته وابنه، وظل محافظا على عمله الخاص، 

في تحدٍّ واضح لسلسلة شركات اإلنتاج الضخمة، التي 
تنافس المخابز العائلية الصغيرة وتتسبب في إغالقها، 

لكن حرص السكان المحليين على منتجاته التقليدية 
ساعده على البقاء والمنافسة. خاتزيبار أسكوس 

يحرص على فتح أبواب مخبزه التقليدي في ريثيمنو 
لعشاق الطعام من جميع أنحاء العالم، خصوصا السياح 

الذين يزورون جزيرة كريت، ويسمح لهم بإلقاء نظرة 
خاطفة على عملية صنع المعجنات التقليدية التي نادرا 

ما تُرى في البالد بعد اآلن.
¶أثينا - عبدالسالم الزغيبي

 ال أجد نفسي 
موافقا على 

مبدأ أنني 
لو كتبت 

عن الثورة 
الكوبية فالبد 

أنني كنت 
يوما هناك 

ـ»تشي  رفيقا ل
جيفارا«

 املريخ في قبرص
يتولى خبراء في الجيولوجيا وعلم 

الكواكب، خالل هذه الفترة، إجراء بعض 
االختبارات في قبرص لمعدات مخصصة 

لتحديد تاريخ الصخور على كوكب 
المريخ. ويتصف الكوكب بجيولوجيا 
مماثلة لتلك الموجودة في الجزيرة، 
الواقعة في البحر األبيض المتوسط.

وأوضح قسم الدراسات الجيولوجية 
في الحكومة القبرصية، على أثر اجتماع 

عقد بين خبراء أجانب وقبارصة، أن 
مشروع التأريخ هذا »مبتكر للغاية، إذ لم 
تكن تتوافر دراسات موثوق بها عن عمر 
صخور المريخ نفذتها البعثات السابقة«،

وتابع القسم في بيان أن »هذا 
االجتماع تناول أهداف برنامج الفضاء 

الدولي واالحتياجات الجيولوجية وأفضل 
المواقع للمشروع«، مضيًفا أن »جيولوجيا 

جبال ترودوس تشترك في الكثير مع 
الصخور الموجودة« على »الكوكب 

األحمر«. وكان خبراء دوليون وصلوا 
إلى قبرص في وقت سابق من نوفمبر، 

الختبار معداتهم في هذه السلسلة 
الجبلية التي يبلغ ارتفاعها عن مسطح 

البحر نحو ألفي متر. وتتولى المفوضية 
األوروبية تمويل المشروع.

إسبانيا تحقق
في مقتل 3 دببة

تحقق إسبانيا في مقتل ثالثة دببة، 
هذا العام، عُـثر عليها في منطقة 

البيرينيه، الواقعة عند السلسلة الجبلية 
الممتدة بين إسبانيا وفرنسا.

وغردت حكومة أراغون، قائلة: »إن 
الدبة ساروس قضت بطلق ناري« في 

وادي بارداخي، الفتة إلى أن تحقيًقا يجرى 
حاليًا في الحادثة بإشراف هيئة حماية 

الطبيعة.
وتأتي الحادثة بعد أيام من توقيف 
شخص في إطار تحقيق في نفوق دب 

ذكر في سن السادسة عُـثر عليه مقتواًل 
في مطلع أبريل في وادي أران اإلسباني 
قرب الحدود مع فرنسا، من دون معرفة 

أسباب النفوق.
كما قضى دب آخر في يونيو بعد 
إطالق نار عليه قرب محطة تزلج في 

منطقة غوزيه الفرنسية، لكن التحقيق لم 
ينجح في تحديد الفاعل.

»سلمى كليوباترا« 
تثير الجدل

أقوالهمأقوالهم

لم نتعرض لـ»االبتزاز« بشأن قضية 
الصيادين الصقليين المحتجزين 

في مدينة بنغازي، و»نعمل ليل نهار 
إلعادتهم إلى الوطن«.

وزير الخارجية اإليطالي
لويغي دي مايو

»المرحلة الراهنة في ليبيا تحتاج إلى 
مجلس نواب ليبي يسوده الوئام«.

وزير الشؤون الخارجية
 المغربي بالخارج

ناصر بوريطة

»سفير السعودية لدى موسكو 
عبدالرحمن األحمد بحث معنا 

تطورات الوضع في ليبيا«.

نائب وزير الخارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف

»طالبنا منظمة التعاون اإلسالمي 
باالنخراط بـ)حزم( إليجاد حل لألزمة 

الليبية«.

رئيس النيجر
محمدو يوسفو

خالل األيام الماضية، ثار الجدل بين 
قطاع كبير من المصريين بسبب جلسة 
تصوير بالزي الفرعوني إلحدى الفتيات.

وانتشرت صور عديدة لسلمى 
الشيمي على مواقع التواصل 

االجتماعي، وهي ترتدي زيا مفترضا 
للملكة كليوباترا، مما جعل 

البعض ينتقدها ويرى األمر 
يحتوي على إساءة لآلثار 

والحضارة الفرعونية، وأن 
الصور بها إيحاءات جنسية، 
حسب تقارير إعالمية عدة، 

وفي المقابل رأى البعض 
أن األمر ال يستدعي هذه 

الضجة.
بعد ورودها بالغات، 

حققت النيابة العامة في 
مصر مع الفتاة والمصور، 

فأنكرا تماما اختراق منطقة 
اآلثار دون تصريح، وأكدا 
أنهما دخال بتذاكر عادية 

في أوقات العمل، وأن جلسة 
التصوير تابعها العاملون 
بالمنطقة، وأنهما لم يكن 

لديهما أي علم بضرورة الحصول 
على تصريح بالتصوير، فيما تقرر 

إخالء سبيل سلمى والمصور حسام 
محمد، بكفالة 500 جنيه »نحو 
32 دوالرا« لكل منهما على ذمة 

القضية، مع تكليف المباحث بالتحري 
عن الواقعة.
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