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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

سحر الطبيعة وعبق التاريخ 
بين طلميثة والعقلة

ص16

تخٍل

فضاء

بعد صعودها 60 % خالل يومين فقط، 
تخلت أسعار الغاز األوروبي عن مكاسبها، 

بعد إعالن الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين أن بالده مستعدة للمساعدة في 

استقرار أسواق الطاقة العالمية. وسجلت 
العقود اآلجلة في هولندا والمملكة 

المتحدة أرقامًا قياسية جديدة في وقت 
سابق. وكانت اإلمدادات األقل من 

المتوقع من روسيا سببًا رئيسيًا لألزمة 
وفق مسؤولين أوروبيين. ويوضح 

التراجع السريع في األسعار، بعد أسبوع 
من المكاسب المستمرة تقريبًا، التقلب 

الشديد في السوق.

غاز

كل شيء

التحدي

قريبا في ليبيا

السعر ليبيا:  1 دينار  / مصر: 290 قرشا البريد اإللكتروني: info@alwasat.lyاملوقع اإللكتروني : www.alwasat.lyاخلميس 7  أكتوبر  2021 م يومية »أسبوعية موقتًا«العدد 307السنة السادسة 1 ربيع أول 1443 هــ

04

05

12

»تقصي الحقائق«: قائمة بمرتكبي جرائم الحـرب في ليبيـا

مارك
بسبب عطل فني استمر ست ساعات، 
انخفضت ثروة مارك زوكربيرغ بنحو 
ستة مليارات دوالر، لكن ليست هذه 

كل األزمة.
فإمبراطور وسائل اإلعالم االجتماعية، 

يتعرض لمشاكل أكبر متعلقة 
بمصداقية شركته وتأثيرها الضار على 

المستخدمين حول العالم، 
فقد تزامن عطل »واتس آب« 

و»إنستغرام«، مع اتهامات 
أطلقتها فرانسيس هوغن 

القيادية السابقة في 
الشركة، األحد، مؤكدة 

أن الشركة أعطت 
األولوية »للنمو على 

السالمة«.
هوغن، أدلت، 

الثالثاء، بشهادتها 
أمام لجنة بمجلس 

الشيوخ األميركي في جلسة 
استماع بعنوان حماية 
األطفال على اإلنترنت، 

ودانت تأثير تطبيقات الشركة 
على الصحة العقلية للشباب.. 

فهل يتجاوز مارك صاحب المئة 
مليار دوالر هذه األزمة؟ أم 
أنها ستكون بداية انهيار 

امبراطورية »فيسبوك«؟

من المطار الفضائي »بايكانور« 
بكازاخستان، انطلقت مركبة الفضاء 
»سويوز إم إس–19«، وعلى متنها 

المخرج، كليم شيبينكو، والممثلة يوليا 
بيريسيلد؛ لتصوير أول فيلم روائي 

في المحطة. وأعلنت مؤسسة »روس 
كوسموس« أن المركبة انفصلت عن 
الصاروخ الحامل لها بعد تسع دقائق 
من االنطالق، على أن تلتحم بوحدة 

»راسفيت« بالمحطة الفضائية الدولية 
خالل ثالث ساعات و17 دقيقة تقريبًا. 

ويرافق المخرج والممثلة على متن 
المركبة الفضائية، رائد الفضاء أنطون 

شكابليروف من »روس كوسموس«.

مزاد لتسويق »المنح«.. واستفحال خالف »النواب والدولة« حول االنتخابات

»اإلبادة الجماعية املنسية في ليبيا« بجامعة نيو إنجالند

ـا »هدوء الجائحـة« وتراجــع معدل وفيـات وإصابـات كـورونـ

سيناريو »إنزال رئاسي« إلنقاذ املسار االنتخابي
في موازاة ما بدا وكأنه مزاد علني بين السلطتين 
قرارات  على  الغريمتين،  والتشريعية  التنفيذية 
الليبيين بـ»منح« مالية،  إغراق شرائح واسعة من 
االستحقاق  موعد  على  يومًا   80 من  أقل  قبيل 
جداًل  تثير  توافقية،  غير  قوانين  تصدر  االنتخابي، 
يربك  أنه  بدا  ما  الشرعية،  حول  الخالف  وتعمق 
عنه  يسفر  ما  انتظار  في  االنتخابي،  المشهد 
به  يبادر  أن  يمكن  وما  الرئاسي،  المجلس  موقف 
لحسم الخالف بالذهاب إلى مراسيم رئاسية، تفتح 
يمكن  ما  وفق  االنتخابات،  صندوق  نحو  الطريق 
وصفه باإلنزال السياسي إلنقاذ المسار االنتخابي.

وفيما يصفها منتقدوها بأنها شرعت في حملة 
حكومة  تواصل  رئيسها،  لصالح  مبكرة  انتخابية 
الدبيبة  عبدالحميد  بقيادة  الوطنية  الوحدة 
الصرف على ما تعتبره مشروعات تحسين معيشة 
منظومة  تشغيل  واستكمال  والتنمية،  المواطنين 
صندوق دعم الزواج لـ50 ألفًا باإلعالن عن استمرار 
بمنح  لوعود  تتمة  وذلك  العام،  المنحة خالل هذا 
فئة الشباب قروضًا سكنية بمليار دينار إلى جانب 
الطهو  لغاز  ومصنع  النفط،  لتكرير  مصفاة  إنشاء 
ينشأ للمرة األولى في الجنوب الليبي، ما يبدو أنه 
قرار  على  ليصوت  النواب،  مجلس  غريمها  استفز 
فيما  دينار،  ألف  بـ50  األسرة  لدعم  مقترح  إحالة 

يشبه مزادًا للمنح المالية.
سياسية  أطياف  ــددت  ج متوقعًا  كــان  وكما 
قانون  بــإقــرار  الــنــواب  مجلس  النــفــراد  رفضها 
رغم  تمريره  جرى  الــذي  البرلمانية  االنتخابات 
للتصويت، محذرين  القانوني  النصاب  عدم تحقق 
االنتخابات،  موعد  على  سلبية  انعكاسات  من 
بعد  إجراءها  للدولة  األعلى  المجلس  رفض  التي 
مصرًا   ،2021 يناير   24 في  الرئاسة  انتخابات 
على  التشريعية  أسبقية  أو  بالتزامن  على عقدهما 
الرئاسية، ورد البرلمان على طلب المفوضية العليا 
انتخاب  قانون  على  تعديالت  إدخال  لالنتخابات 
النظر  إعادة  بينها  والتي  بالرفض،  الدولة،  رئيس 
إلى  المترشح، وقبول عودته  ازدواجية جنسية  في 

منصبه السابق في حال عدم فوزه.
ترهونة  مدينة  عن  النواب  مجلس  عضو  ويرى 
الوقت  في  واألهــم  األولــى  أن  سعيد،  أبوبكر 
الحالي، هو إجراء االنتخابات البرلمانية ال العكس، 
ينتهي  سوف  جديد  نواب  مجلس  بانتخاب  ألن 
االنقسام السياسي ونزاع السلطة، واصفًا ما يجري 
وفق  الخصومة«  في  والفجور  السياسي  بـ»العِناد 

ما ذكر عبر صفحته الرسمية بـ»فيسبوك«.
ليبيا  شؤون  في  المتخصصة  األستاذة  وترجع 
فيرجيني  إيطاليا  في  األوروبي  الجامعي  بالمعهد 
ــروا«  »الك جريدة  مع  مقابلة  في  كولومبييه، 
إلى  المتأزم  الليبي  الوضع  األربعاء،  الفرنسية 
بإجراء  المتمسكة  ليبيا  في  المتحدة  األمم  بعثة 
االنتخابات بأي ثمن، وهي تغض الطرف عن هذه 
تقسم  متضاربة  نقاط  على  تحتوي  التي  القوانين 
الطبقة السياسية بشدة منهية حديثها بـ»أنها ال 

تلعب دورها كوسيط«.
بالمعهد  الليبي  الشأن  في  الباحث  ــرى  وي
برلين  في  واألمنية  الدولية  للشؤون  األلماني 
فولفرام الخر، أن »العملية االنتخابية تتجه صوب 
»حتى  أنه  مضيفًا  األمور«،  إليه  آلت  مهما  كارثة 
مقاطعة  فيها  تكون  لن  التي  الحاالت  أفضل  في 
واسعة أوعنف، هناك خطورة كبيرة تتمثل في عدم 
أوردت  ما  بحسب  بالنتائج«،  الخاسرين  اعتراف 

وكالة رويترز.
حجة  بمثابة  القوانين  هذه  أن  يرون  متابعون 

إلى  اللجوء  بتلويحه  االنتخابات  تعطيل  يريد  لمن 
مليون   25 انتشار  مع  العنف  حتى  أو  القضاء  خيار 

قطعة سالح غير متحكم بها في البالد.
المجلس  رئيس  اجتمع  ــر،  آخ مستوى  على 
الكوني،  موسى  ونائباه،  المنفي  محمد  الرئاسي، 

الوطنية  المفوضية  رئيس  مع  الالفي،  وعبداهلل 
األربعاء،  مساء  السائح،  عماد  لالنتخابات،  العليا 
قانوني  إطــار  صياغة  »ضـــرورة  على  وأكـــدوا 
يتوافق  المقبلة،  االنتخابية  للعملية  ودستوري 
انتخابات  إقامة  في  يساهم  حتى  الجميع،  عليه 
المشاركة  ــراف  األط كل  بنتائجها  وتقبل  حــرة، 
المجلس،  بيان  حسب  السياسية«،  العملية  في 
بها  يدخل  لمبادرة  محتماًل  سيناريو  عزز  ما  وهو 
المجلس الرئاسي على خط الصراع حول الشرعية 
المتحدثة  إذ أعطت  الدولة والنواب؛  بين مجلسي 
باسم المجلس نجوى وهيبة، إشارة إلى أن توقيت 
لكل  الوقت  يكفي من  ما  إتاحة  بعد  جاء  المبادرة 
األطراف بما في ذلك البعثة األممية، التي تسعى 
الطريق،  خارطة  لتنفيذ  معًا  الطرفين  دعم  إلى 
عدم  فكرة  طــرح  تشمل  أن  بإمكانية  ملوحة 
ترشح شخصيات سياسية فاعلة كانت حاضرة في 

المشهد، أو وضع خطط بديلة لم توضحها.
أنباء  وجهوية  وسياسية  قبلية  أوساط  وتترقب 
ترشح شخصيات أثارت الكثير من الجدل أو احتمال 

عودة  رأسهم  على  المترشحين  ألحــد  دعمها 
الظهور اإلعالمي لسيف اإلسالم القذافي وشقيقه 
الساعدي في وقت ركز الالفي في القاهرة على لقاء 
المصالحة  تجسيد مشروع  في سياق  والده  أنصار 

الوطنية.
خارطة  الستكمال  دولية  ضغوط  ظل  وفــي 
نجالء  الخارجية  وزيــرة  قامت  األممية،  الطريق 
دعــوات  بتوزيع  خليجية  جولة  خــالل  المنقوش 
طرابلس  بالعاصمة  دولي  مؤتمر  في  المشاركة 
في  يعقد  ليبيا«،  استقرار  »دعــم  مسمى  تحت 
التنفيذية  السلطات  وتنظمه  الجاري،  أكتوبر   21
المتحدة  األمم  من  بدعم  ليبيا  في  األولى  للمرة 
حيث يتكون من مسارين؛ أولهما عسكري وأمني، 

والثاني، اقتصادي.
اجتماعات  جنيف  عودة  احتضان  ذلك  وسبق 
لمناقشة   ،)5+5( المشتركة  العسكرية  اللجنة 
األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  انسحاب  خطط 
في  تقدم  ــراز  وإلح ليبيا  من  األجنبية  والقوات 
ونزع  الجيش  بتوحيد  يتعلق  وما  األمني  المسار 
القطاع  وإصالح  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح 
الدولية  الهواجس  تستمر  فيما  ليبيا،  في  األمني 
جولة  أي  تغذية  على  المرتزقة  قضية  مخاطر  من 
تحدد  أن  ودون  ليبيا،  في  الفرقاء  لصراع  تصعيد 
أعدادهم أو هوياتهم كشفت المنقوش خروج عدد 

محدود من المقاتلين من ليبيا.
ليبيا  استقرار  مؤتمر  خالل  الحكومة  وتسعى 
زمني  جــدول  وفق   ،)5+5( لجنة  مع  خطة  وضع 
لترحيل نحو 20 ألف مقاتل؛ حيث تدور في كواليس 
مرحلتين  وفق  تكون  أن  على  مناقشات  اللجنة 
األولى بإبعاد قوات »فاغنر« الروسية، و»الجنجويد« 
السودانية، والمرتزقة السوريين وآخرين، والثانية 

ترحيل القوات األجنبية بعد االنتخابات.
ــراف  األط قبل  مــن  دعــمــًا  العملية  وتتطلب 
وتركيا،  وروسيا  أميركا  وتحديدًا  المؤثرة،  الدولية 
وفي السياق أطلق وزير الخارجية اإليطالي لويغي 
بلينكن،  أنتوني  األميركي  ونظيره  مايو،  دي 
االنتخابات  إجــراء  عدم  إمكانية  بشأن  تحذيرًا 
من  كبير  و»خطر  موعدها  في  الليبية  السياسية 
وحث  استقرار«،  وعدم  جديدة  عنف  أعمال  اندالع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء 
»بردو«  قمة  هامش  على  دراغي،  ماريو  اإليطالي 
في سلوفينيا على دعم المؤتمر المزمع عقده في 
في  ليبيا  حول  المقبل  نوفمبر  من  عشر  الثاني 
وإيطاليا  فرنسا  بين  التنسيق  إلى  إضافة  باريس، 

وألمانيا حول تنفيذ التزامات مؤتمر برلين.
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الباحث األلماني فولفرام الخر 
يرى أن »العملية االنتخابية تتجه 

صوب كارثة«

 أوساط ليبية تترقب أنباء ترشح 
شخصيات أثارت الجدل على رأسهم سيف 

اإلسالم القذافي وشقيقه الساعدي

طرابلس، طبرق، القاهرة- الوسط

فاطمة البنوي
تلفت النظر للنساء

ضحايا التحرش

انضموا إلى 
تطبيق »تليغرام« 

خالل تعطل 
تطبيقات 

»فيسبوك«.
)مؤسس تليغرام(

70
مليون

مشترك

كليمنتي.. 
في رحلة الحفاظ

على الصدارة

الزميل رامي محمد 
»ضحية كورونا«
تنعي إدارة مؤسسة »الوسط« 

لإلعالم وجميع العاملين، الزميل 
المخرج الصحفي رامي محمد الذي 

وافته المنية اليوم الخميس عن عمر 
ناهز 36 عاما في مسقط رأسه بقرية 

تطاي مركز السنطة بمحافظة الغربية 
بمصر، بعد صراع مع مرض »كورونا«، 

الذي ألمّ به منذ فترة قصيرة. 
وعمل الزميل الراحل مخرجا صحفيا 

في عدة صحف مصرية، والتحق 
بالعمل بمؤسسة »الوسط« لإلعالم 

بالقاهرة في العام 2014، مخرجا فنيا 
في بوابة وجريدة »الوسط«.

ليبيا تجني ثمار »االستقرار«: انخفاض التضخم 1.3 %
ليبيا  لمصرف  حديثة  إحصائية  أظهرت 
العام  التضخم  معدل  تراجع  المركزي، 
العام  من  الثاني  الربع  في   %  1.3 إلى 
الربع األول  2.4 % خالل  الجاري، مقابل 
أن  محللون  واعتبر  نفسه،  العام  من 
االستقرار  لحالة  محصلة  التراجع  هذا 
الفترة  خالل  الصرف  التي شهدها سعر 
حكومة  تولي  منذ  وتحديدا  الماضية، 
الوحدة الموقتة زمام السلطة في البالد. 
معدل  أن  قالت  المركزي  إحصائية 
والمشروبات  الغذاء  سلع  في  التضخم 
الربع  خالل   %  2.8 مقابل   %  1.7 بلغ 
والكهرباء  والمياه  السكن  وفي  نفسه، 
 %  0.7 األخــرى  الوقود  ــواع  وأن والغاز 

مقابل 0.9 %.
لبيانات  »الــوســط«  تحليل  وحسب 
معدل  أعلى  ــإن  ف المركزي  المصرف 
في  كــان  الثاني  الربع  خــالل  للتضخم 
مجموعة االتصاالت التي وصلت إلى 6 % 
مقابل 6.5 % في الربع األول، ثم مجموعة 
خدمات الصحة بمعدل تضخم 3 % مقابل 
4.7 % خالل الفترة نفسها. يذكر أن أدنى 
معدل تضخم كان في العام 2019 حين 

سجلـ  2.2 %، مقابل أعلى نســبة تضخـم 
 .2018 العام  في   %  13.6 إلى  وصلت 
السياسة  انضباط  إلى  المحللون  ولفت 
من  المعروضة  الكمية  وزيــادة  النقدية 
النقد األجنبي، وكونها أكبر من المعروضة 
في 2020، حيث بلغت كميات المعروض 
 2021 منتصف  حتى  األجنبي  النقد  من 
 6.9 بمبلغ  مقارنة  دوالر  مليار   9.6 نحو 

مليار دوالر للعام 2020 بأكمله.
الــصــرف  ســعــر  لجنة  عــضــو  ــال  وقـ
والخبير  الــمــركــزي  ليبيا  بمصرف 

إن»إعادة  العكاري،  مصباح  المصرفي 
ضروريا  أصبح  الصرف  سعر  في  النظر 
اهــداف  أهــم  هــي  التضخم  )محاربة 
البنك المركزي في أي دولة في العالم(. 
أن ذلك يتم من خالل  العكاري  وأوضح 
ومجلس  الحكومة  رئيس  يضم  اجتماع 
لوضع  المركزي،  ليبيا  مصرف  إدارة 
االنفاق  لضبط  واضحة  طريق  خارطة 
سعر  تعديل  مرحلة  في  والبدء  العام 
حقيقي  انخفاض  يحدث  حتي  الصرف 

في سعر الواردات«.

طرابلس- الوسط

 منافسة »الحكومة والنواب«.. لعبة »املنح« يربحها الليبيون

متواصلة،  شطرنج  مــبــاراة  »وكأنها 
ــيــس طــرفــي  ــح فــيــهــا ل ــرابـ ــكــن الـ ل
الليبي«  الشعب  عموم  ولكن  المواجهة 
المحصلة  هذه  كانت  ربما  طبقت..  إن 
المستمرة  السياسي  للمزاد  الحقيقية 
بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 
عبدالحميد  الموقتة  الحكومة  ورئيس 
تمض  فلم  البعض.  يراها  كما  الدبيبة، 
منظومة  إغــالق  على  ســاعــات  ــوى  س
بعد  الــــزواج،  دعـــم  منحة  تسجيل 
البالغ  المستهدف  العدد  إلى  الوصول 
حتى  شابة،  ألــف  و25  شــاب  ألــف   25
النواب،  مجلس  باسم  الناطق  فاجأ 
تلقي  ليعلن  الليبيين،  بليحق  عبداهلل 
تنظيم  بشأن  قانون  مقترح  المجلس 
األجنبي،  النقد  مبيعات  رســوم  أربــاح 
المواطن،  لدعم  منها   % 50 وتخصيص 

العام. الدين  لتغطية  و50 % 
صحفي،  مؤتمر  في  أوضــح  بليحق 
مقترح  تلقى  المجلس  أن  الــثــالثــاء، 
 50 بمبلغ  الليبية،  األسرة  لدعم  قانون، 
التشريعية  اللجنة  إلى  ُقدّم  دينار  ألف 
ما  ــو  وه إلقـــراره،  وعــرضــه  لصياغته 

عقيلة  من  انتخابية  ضربة  أنه  يبدو 
في  المحتمل  منافسه  الدبيبة  ــى  إل
وكأنه  المقبلة،  الرئاسة  انتخابات 
ملك«.  »كش  الشطرنج  بلغة  له  يقول 
أصدر  أن  فبعد  الدبيبة،  المنافس  أما 
الزواج،  الشباب صكوك دعم  قرارًا بمنح 

قرارًا  الماضي،  سبتمبر   23 في  وأصدر 
مرتبات  بزيادة   4 رقم  القانون  لتنفيذ 
ليعلن  الماضي،  الثالثاء  راح  المعلمين، 
لمرتبات  ــى  األدن الحد  بــزيــادة  قـــرارًا 

دينار.  900 يصبح  بحيث  المتقاعدين؛ 
بمدينة  لــقــائــه،  ــالل  وخـ الــدبــيــبــة 
من  المتقاعدين  من  عــددًا  طرابلس، 
الخدمية،  والمؤسسات  الــوزارات  جميع 
ومحافظ  المتقاعدين،  نقابة  وبحضور 
الشؤون  ووزيرة  المركزي،  ليبيا  مصرف 
»ما  بقوله:  الحضور  خاطب  االجتماعية، 
ومتقاعدة  متقاعد  ألف   302 على  يزيد 

450 دينارًا،  يتقاضون رواتب تقل عن 
أيضًا  يقبله  وال  أقبله  ال  األمر  وهذا 
ومواطنيها«.   بالده  على  غيور  وطني  أي 
وهكذا يستمر إصدار القرارات والقوانين 
البرلمان  رئــيــســي  ــن  م الــمــتــعــارضــة 
ليجني  الثقة«،  »مسحوبة  والحكومة 
الليبيون ثمارها بعد سنوات من اإلنهاك.

<  عبداحلميد الدبيبة< عقيلة صالح

< مصرف ليبيا املركزي

<  املجلس الرئاسي يجتمع مع رئيس املفوضية العليا لالنتخابات ..طرابلس 6 أكتوبر 2021
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مسلسل »Squid Game« الكوري 
األكثر تشويقًا

انتهاء الخالف بني سكارليت انتهاء الخالف بني سكارليت 
جوهانسون و»ديزني«جوهانسون و»ديزني«

سكارليت  السينمائية،  النجمة  توصلت 
جوهانسون إلى اتفاق مع شركة »ديزني«، بشأن 
الخالف  وجاء  بينهما  نشب  الذي  المالي  الخالف 
البث  عبر  ويــدو«  »بالك  فيلم  عرض  إتاحة  إثر 
السينما،  دور  في  عرضه  مع  بالتزامن  التدفقي، 
وهو ما اعتبرته الممثلة األميركية مخالفة للعقد، 
أبرز نجوم هوليوود  التي تعتبر من  وجوهانسون 
نسبة  تتقاضى  أن  يُفترض  كان  أجرًا،  وأعالهم 
فيلم  من  التذاكر  شباك  إيـــرادات  من  مئوية 
الدور  فيه  تؤدي  الذي  جدًا  المرتقب  »مارفل« 
الرئيسي، بحسب ما أفاد نص دعوى تقدمت بها 
لوس  في  محكمة  إلى  الفائت  يوليو  نهاية  في 

أنجلوس.
في  الفيلم  عرض  أن  جوهانسون  واعتبرت 
الفيديو  منصة  وعبر  السينما  دور  في  واحد  وقت 
الترفيه  لشركة  التابع  »ديزني+«  الطلب  على 
من  الـــدوالرات  ماليين  عليها  فــوت  العمالقة، 
شركة  تمتلك  التي  »ديــزنــي«  وكانت  األربــاح 
األبطال  أفالم  المتخصصة في  استديوز«  »مارفل 
وأسفت  العقد،  تخالف  لم  أنها  أكدت  الخارقين 

المروع  العالمي  ــر  »األث جوهانسون  لتجاهل 
والمستمر لجائحة كوفيد- 19«.

وكان من المقرر أساسًا أن يعرض الفيلم على 
أرجئ  الفائت، لكن إطالقه  العام  الكبيرة  الشاشة 
المياه  أن  إال   »19 أكثر من مرة بسبب »كوفيد- 
و»ديزني«  جوهانسون  بين  مجاريها  إلى  عادت 
بفضل االتفاق الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله 
ألننا  »أنا سعيدة  بيان:  في  الممثلة  وكتبت  بعد. 
وأضافت:  ديزني«.  مع  خالفاتنا  حل  من  تمكنا 
على  معا  أنجزناه  الذي  بالعمل  جدًا  فخورة  »أنا 
بفريق  الفنية  عالقتي  كثيرًا  وقدرت  السنين،  مر 
ديزني، وأتطلع إلى مواصلة تعاوننا في السنوات 

المقبلة«.
ــي« أالن  ــزن ــا رئــيــس اســتــوديــوهــات »دي أم
اتفاق  »إلــى  للتوصل  ارتياحه  فأبدى  بيرغمان 
بالك  بشأن  جوهانسون  سكارليت  مع  مشترك 
مارفل  امتياز  في  »بمساهماته  مرحبًا  ويــدو«، 
المتخصص  »ديدالين«  موقع  ونقل  السينمائي« 
االتفاق  قيمة  أن  الملف  على  مطلع  مصدر  عن 

تصل إلى »عشرات ماليين« الدوالرات.

التريند   ،»Squid Game« الكوري  المسلسل  تصدر 
منه،  األول  الموسم  طرح  بمجرد  مشاهدة  واألكثر 
يروي  حيث  تشويقًا؛  المسلسالت  أكثر  من  باعتباره 
دعوتهم  تمت  الذين  األشخاص  من  مجموعة  قصة 
للمخاطرة بحياتهم في لعبة البقاء على قيد الحياة مع 
جائزة ضخمة في النهاية للشخص الذي سيستطيع أن 

ينجو بحياته.
الذي   »Squid Game« الكوري  المسلسل  لفت 
العالم،  حول  األنظار  مؤخرًا  نتفليكس  منصة  طرحته 
يشبه  األميركية،  المنصة  عبر  عالية  مشاهدات  وحقق 
قصة  الحبار  لعبة  أو   »Squid Game« مسلسل 
 »The Hunger Games« الشهيرة  األفالم  سلسلة 
 10 حوالي  منذ  طرحها  بعد  كبيرًا  نجاحًا  حققت  التي 
سنوات وتقوم ببطولتها جينيفر لورانس. تدور أحداث 
»Squid Game« حول مئات الالعبين الكوريين الذين 
يعانون من ضائقة مالية ويتلقون دعوة للمنافسة في 
يكونون  لم  لكنهم  كبرى،  بجائزة  إغراؤهم  وتم  لعبة 
لعبة  جائزة  قيمة  تبلغ  مميتة،  لعبة  بأنها  دراية  على 
دوالر،  مليون   40 حوالي   »Squid Game« أو  الحبار 
الغدر ومواجهة  الكثير من  إليها يتطلب  الوصول  لكن 
منصة  وأعلنت  لها.  حصر  ال  التي  والمخاطر  الموت 
 »Squid Game« مسلسل  أن  أيــام  منذ  نتفليكس 
على وشك أن يصبح أكبر عرض ناجح بالنسبة لها على 
عرض  بدأ  الكورية،  باللغة  ناطق  أنه  خاصة  اإلطالق، 
الجاري،  سبتمبر   17 يوم  مرة  ألول   »Squid Game«
المنصة  لنتفليكس في مؤتمر  التنفيذي  الرئيس  وقال 
السنوي إنها قد تكون أكبر سلسلة غير إنجليزية ناجحة 
استطالعات  تشير  اإلطــالق،  على  الشركة  تاريخ  في 
نتفليكس إلى أن مسلسل »Squid Game« في طريقه 
اكتشاف  بعد  والنجاح  المشاهدات  من  المزيد  لتحقيق 
انتشاره وحديث  العالم، خاصة عقب  له حول  الجمهور 

مواقع التواصل االجتماعي عنه خالل الفترة المقبلة.

ساقها  أكاذيب  عن  معلومات  تسببت 
»أوزي«،  األميركية  اإلعالم  منصة  مديرو 
بإعالن  المستثمرين،  استقطاب  بهدف 
وامتنعت  نهائيًا  أنشطتها  وقف  المنصة 
العام كارلوس واتسون عن  »أوزي« ومديرها 
وسائل  نشر  بعد  األمر،  حول  أسئلة  على  الرد 
عن  معلومات  الجمعة،  أميركية،  إعالمية 
إعالن مجلس إدارة المجموعة وقف أنشطتها، 
وُأطلقت »أوزي« سنة 2013 على يد الصحفي 
وصاحب  اإلخبارية  القنوات  على  المعروف 
وهي  واتسون،  كارلوس  التجارية،  المشاريع 
لورنس  بينها  من  شخصيات  بدعم  تحظى 

باول جوبز أرملة مؤسس »أبل« ستيف جوبز، 
وبحسب  »غوغل«  لدى  القانوني  المسؤول  أو 
حشدت  للبيانات،  بايس«  »كرانش  قاعدة 
70 مليون  »أوزي ميديا« في المجموع حوالي 

المستثمرين. من  دوالر 
من  مزيج  لتقديم  تسعى  المنصة  وكانت 
)بودكاست(  الصوتية  والمدونات  المقاالت 
إخبارية  محتويات  مع  الفيديو،  ومقاطع 
مؤسسات  غرار  على  آن،  في  وترفيهية 
اإلنترنت  على  نجاحًا  حققت  أخرى  إعالمية 
تحقيقا  لكن  و»ريفاينري29«  »بازفيد«  مثل 
أن  أظهر  األحد،  تايمز«  »نيويورك  نشرته 

عن  األرقام  تضخيم  تعمدوا  الشركة  مديري 
التصفح  ومعدالت  المنصة  مستخدمي  عدد 
عدد  خصوصًا  يشمل  بما  أخرى،  مواقع  على 
مؤتمر  وخالل  »يوتيوب«  على  المشاهدات 
ممثلين  مع  الفائت  فبراير  في  الهاتف  عبر 
كان  الذي  ساكس«  »غولدمان  مصرف  عن 
رأس  في  دوالر  مليون   40 استثمار  يعتزم 
المنصة  رئيس  نائب  ادعى  »أوزي«،  مال 
في  مسؤول  أنه  راو  سمير  مؤسسيها  وأحد 
ممثلو  وعرف  الصحيفة.  وفق  »يوتيوب«، 
وقدم  بالخدعة  سريعًا  ساكس«  »غولدمان 

للمصرف. اعتذاره  واتسون 

أعلنت »فيسبوك«، اإلثنين، تجميد العمل 
في مشروعها إلطالق نسخة من تطبيقها 

»إنستغرام« مخصصة لألطفال دون سن الثالثة 
عشرة، بعد االنتقادات التي طالته حتى قبل 

إطالقه بسبب المخاوف من أثره على الصحة 
الذهنية لألطفال، وأوضح رئيس »إنستغرام« 
آدم موسيري في رسالة عبر المدونة التابعة 

للشبكة أن »فيسبوك« تعتزم أخذ وقت أطول 
»من أجل العمل مع األهل والخبراء وصناع القرار 

السياسيين إلظهار القيمة والحاجة إلى هذه 
الخدمة«.

وأكدت الشبكة أنها ال تزال مقتنعة بالفائدة 
من تطوير نسخة مخصصة للمستخدمين 
الصغار، قائلة إن »األطفال باتوا يملكون 

هواتف في أعمار أصغر، ويكذبون بشأن عمرهم 
ويحملون تطبيقات موجهة لألشخاص في سن 
الثالثة عشرة وما فوق« لكنها قالت إنها تفضل 

أخذ الوقت الالزم لشرح موقفها في مواجهة 
االنتقادات التي تدعو »فيسبوك« إلى التخلي عن 

المشروع وكان المدعون العامون في 44 والية 
وجهوا في مايو رسالة إلى مؤسس المجموعة 

األميركية العمالقة تحدثوا فيها عن عمليات بحث 
تظهر ارتباطًا بين استخدام الشبكات االجتماعية 

و»ارتفاع األسى النفسي والسلوكيات االنتحارية 
لدى الشباب«.

»فيسبوك« تعلق تطوير نسخة 
لألطفال من »إنستغرام«

»أمازون« تطلق »روبوتًا« 
يمكنه التجول في املنزل

منصة »أوزي« اإلعالمية توقف نشاطها نهائيًا

CINEMA
CINEMA

قادر على  روبوت  تعتزم »أمازون« طرح 
عالم  وهو جهاز من  المنازل،  في  التجول 

بحسب  واقعًا  استحال  العلمي  الخيال 
التكنولوجيا  مجال  في  العمالقة  المجموعة 

مقلقة  مراقبة  أداة  أيضًا  يشكل  قد  لكنه 
المجموعة  وقدمت  المشروع  منتقدي  وفق 

»أسترو«،  الروبوت  الثالثاء،  األميركية، 
للمستهلكين  كبير  تقدم  بأنه  إياه  واصفة 

لهذا  ويمكن  سالمتهم،  على  الحريصين 
لوحية  وشاشة  عجالت  المزود  الروبوت 

الطلبات  على  والرد  للمنزل  خريطة  وضع 
المنزل  من  ما  غرفة  إلى  للتوجه  الصوتية 

الجهاز  باستطاعة  كما  فيها.  كاميرته  وزرع 
أفراد  عادات  وتعلم  الوجوه  على  التعرف 
بأنشطته  منهم  فرد  كل  وتذكير  األسرة 

ووزنه  سنتيمترًا   60 الروبوت  طول  ويبلغ 
بألف  وهو سيباع  كيلوغرامات،   10 عن  يقل 

مرحلة  في  المتحدة  الواليات  في  دوالر 
 1450 أولى قبل أن يرفع سعره إلى حوالي 

دوالرًا. وقال نائب رئيس »أمازون« ديف 
الثالثاء،  نُشر،  ترويجي  فيديو  في  ليمب 
يمكنكم  المنزل،  خارج  تكونون  »عندما 

منزلكم«.  في  للتجول  به  االستعانة 

شعر الحكمة
يامصعب النوضان بعد الطيحه***وكسر الخواطر كسر يصعب جبره

وسكر الباب الي تقاوت ريحه ***راهي الكرامه جرحها مايبرا
ودير االفعال الباهيه المليحه ***الراجل الباهي ينذكر في قبره

»غوغل« تعتزم شراء مبنى 
مكتبي في نيويورك

1000
مقابل  في  نيويورك،  بمدينة  مانهاتن  في  مكتبي  مبنى  عزمها شراء  »غوغل«  أعلنت 
رغم  الكبرى  األميركية  بالمدينة  التمركز  في  االستمرار  رغبتها  مؤكدة  دوالر،  مليار   2.1
معلومات  أناليتيكس« في  كابيتال  »ريل  بُعد، وذكرت شركة  العمل من  أنشطة  انتشار 
في  األكبر  ستكون  العقارية  الصفقة  هذه  أن  جورنال«  ستريت  »وول  جريدة  أوردتها 

.»19 الواليات المتحدة لمبنى يضم مكاتب منذ بدء جائحة »كوفيد- 
محطة  مضى  ما  في  كان  بموقع  الموجودة  المكاتب  هذه  »غوغل«  وتستأجر 
مانهاتن  غرب  جنوب  سكوير،  هادسون  حي  في  ترمينال(  جونز  )سانت  للقطارات 
 2023 منتصف  بحلول  تفتح  أن  إلى  العمالقة  المجموعة  وتسعى  هادسون،  نهر  قرب 
نيويورك  في  لها  مقرًا  لتحوله  مربع  متر  ألف   160 من  تقرب  إجمالية  بمساحة  موقعًا 
أن  المتوقع  ومن  الشراكة.  وعقود  البيع  صفقات  على  خصوصًا  فيه  العمل  سيتركز 
ستريت  هادسون  شارعي  بين  تتوزع  مبانٍ  ثالثة  على  النهائي  بشكله  الموقع  يمتد 
التي  »غوغل«،  وتملك  المباني  هذه  أحد  إنشاء  أعمال  وانتهت  ستريت.  وواشنطن 
نيويورك:  في  عدة  مباني  كاليفورنيا،  بوالية  فيو  ماونتن  في  لها  رئيسيًا  مقرًا  تتخذ 
الشهير في حي تشيلسي في مقابل  2018 مبنى تشيلسي ماركت  واشترت في مارس 
2010، استحوذت  لـ»يوتيوب« وفي  2.4 مليار دوالر، وهو يستضيف مقار عدة أحدها 
وقال  دوالر  مليار   1.77 مقابل  في  ماركت  لتشيلسي  مقابل  مبنى  على  »غوغل« 
نيويورك  في  التاريخي  غوغل  »استثمار  إن  بالزيو  دي  بيل  نيويورك  بلدية  رئيس 

االقتصادي«. انتعاشنا  طريق  على  هائلة  محطة  يشكل 

●

● أحد الحرفيين بتصنيع األحذية التقليدية بسوق القاللية طرابلس. )تصوير: ساسي حريب(.

أطلق مجموعة من الناشطين والمدونين هشتاغ »#كلهم_يعني_كلهم«، 
وذلك من أجل اإلصرار على إنهاء وجود مجلس النواب والمجلس األعلى 

للدولة، وذلك من خالل إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية. وتفاعل رواد 
الصفحات الليبية بمواقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« مع هذا الهشتاغ 

بضرورة أن يقوم المجلس الرئاسي بإصدار القاعدة الدستورية وقانون 
االنتخابات في حالة عدم توافق مجلس النواب ومجلس الدولة على إصدار 

القانون. وانطلقت األسبوع الماضي، بالمملكة المغربية، فعاليات اللقاء 

التشاوري بين مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة بخصوص قانون 
االنتخابات، بحضور مبعوث الواليات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا 
ريتشارد نورالند، لكن لجنة إعداد مسودة قانون انتخابات مجلس النواب 
المقبل التي شكلها رئيس المجلس الحالي عقيلة صالح أعلنت »أنها غير 
معنية بالحوار الموازي الذي تجري مداوالته بالمغرب«، مؤكدة »أنها لن 

تلتزم بنتائجه، ولن تقبل أن يعرض في القاعة إال العمل الذي تقدمه اللجنة 
المكلفة من القاعة«.

مختلف  في  وعلماء  التكنولوجيا  خبراء  بين  ما  كبير  جدل  حاليًا  يدور 
التخصصات االجتماعية والنفسية، وكذلك األهل، حول تحديد ما يُعرف 
بـ»سن البلوغ اإللكتروني«، ويقصد بـ»سن البلوغ اإللكتروني« العمر 
الهواتف  تكنولوجية مثل  باستخدام وسائط  للطفل  فيه  الذي يسمح 
اإللكترونية،  والمواقع  التطبيقات  مختلف  وولوج  اللوحية،  واألجهزة 
وعلقت شركة »فيسبوك« أخيرًا مشروعها المثير للجدل لتطوير نسخة 
لألطفال من »إنستغرام«، غير أن القصر في سن 13 عامًا وما فوق ال 
يزالون عرضة لمخاطر الشبكات االجتماعية؛ إذ يمضون ساعات طويلة 

في استخدامها مع قليل من الضوابط، ما يثير قلق األهالي والخبراء.
الحكومية  غير  بالي«  »فير  منظمة  من  غولين  جوش  ويقول 
التسويق،  حمالت  مساوئ  من  األطفال  حماية  سبيل  في  الناشطة 
الثالثة عشرة  الواقع، يعامل اإلنترنت األشخاص في سن  »على أرض 
على أنهم بالغون« ويضيف: »ال أظن أن كثيرين يعتقدون أن الوقت 
مناسب اآلن لرمي )األطفال( في عرين األسد« ويعتبر أن قانون حماية 
األطفال الصادر قبل عقدين في الواليات المتحدة والذي يحدد الثالثة 
عشرة سن البلوغ الرقمي، لم يعد يتماشى مع العصر رغم أنه بات جزءًا 
من العادات. وتفرض »فيسبوك« و»إنستغرام« و»تيك توك« و»سناب 
شات«، وهي منصات رائجة بشدة لدى المستخدمين األصغر سنًا، أن 

يكون المستخدمون أتموا سن 13 عامًا كحد أدنى.
إلى  أسئلة  الخميس،  األميركي،  الشيوخ  في مجلس  أعضاء  ويوجه 
»فيسبوك«  لدى  والطفولة  المستخدمين  سالمة  شؤون  مسؤولة 
أنتيغون ديفيس خالل جلسة استماع بشأن »اآلثار السلبية لفيسبوك 

اآلونة  في  كثيرًا  الموضوع  هذا  بشأن  الجدل  ويتكرر  وإنستغرام« 
األخيرة. لكن موجات التنديد وصلت إلى أشدها منذ كشفت صحيفة 
كانت  العمالقة  االجتماعية  الشبكة  أن  جورنال«  ستريت  »وول 
يلحقه  الذي  النفسي  باألذى  الخاصة،  بحوثها  خالل  من  دراية،  على 

»إنستغرام« بالمراهقات.
وسائل  عن  تبحث  أنها  »فيسبوك«  أعلنت  المقالة،  هذه  وبعد 
لمكافحة الهوس بالجسم المثالي، معلنة خصوصًا أنها علقت تطوير 
نسخة من »إنستغرام« لألطفال دون سن الثالثة عشرة بغية تنظيم 
الذين  لألطفال  قائمة  تزال  ال  المشكلة  أن  غير  خبراء  مع  مشاورات 
يستخدمون أصاًل الشبكات االجتماعية، وفق رئيس جمعية »سنتر فور 
هذه  من  بعضًا  يعدد  الذي  هاريس  تريستان  تكنولوجي«  هيوماين 
والقلق  الجسدية  والعقد  لالنتحار،  مفاهيم  »وضع  ومنها  المشكالت 
االجتماعية  للشبكات  المحتملة  الضارة  اآلثار  هذه  وتثير  واالكتئاب«. 
قلقًا خاصًا لدى األهل نظرًا إلى أن نمو بعض مناطق الدماغ يكون غير 
مكتمل لدى األطفال في سنوات المراهقة األولى، بما يشمل خصوصًا 
مناطق أساسية مرتبطة بالقدرة على اتخاذ قرارات أو التحكم باألهواء 
وتُوفي األميركي مايسون بوغارد عن سن 15 عامًا بعد أيام على العثور 
عليه في حال غيبوبة في الحمام مع حزام ملفوف حول الرقبة. وتقول 
والدته جوان إن ابنها تُوفي بعدما حاول تنفيذ »تحدي الخنق«، وهي 
»لعبة« زادت الشبكات االجتماعية من انتشارها وتوضح أن »األطفال 
ليسوا مستعدين لمواجهة األمور التي نجدها على اإلنترنت«، مضيفة 

»هم ال يفهمون ما يشاهدون وال يدركون خطورته«.

جدل حول »سن البلوغ« اإللكتروني

»#كلهم_يعني_كلهم«
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جدل انتخابات 24 ديسمبر يدخل نفق »املواعيد«
 تساؤالت عن بدائل »الرئاسي« لحسم خالف الشرعية

03

الشرعية  تنازع  من  موقعه  الليبي  الخالف  بــدل 
مشروعية  إلى  االنتخابية،  التشريعات  إصــدار  على 
الطريق  خارطة  مواعيد  في  التصرف  البرلمان  قرار 
رسمي  توجه  يسود  وفيما  أمميًا،  عليها  المنصوص 
في  المقرر  ليبيا  استقرار  مؤتمر  تاريخ  اختيار  نحو 
غضون أسبوعين لفتح باب الترشيح للسباق، يُتوقع 
أن يتبنى المجلس الرئاسي سيناريوهات أخرى كخيار 

لتجاوز االنسداد بالقاعدة الدستورية.
وألقت طريقة إجراء االقتراع ظالاًل من الشك على 
إجراء االنتخابات في موعدها في إشكالية تعمق من 
أظهره  ما  على  بناء  الدستورية،  القاعدة  أزمة  حل 
في  بتعديالت  المسألة  حسم  من  النواب  مجلس 
ديسمبر  في  بإبقائها  الرئاسية  االنتخابات  روزنامة 
المقبل، فيما ستجرى االنتخابات التشريعية في يناير 
 24 في  معًا  االستحقاقين  تنظيم  مقررًا  كان  بعدما 

ديسمبر.
ولم ينتهِ جدل واستياء أطياف سياسية من فحوى 
قانون اختيار الرئيس المصادق عليه من قبل البرلمان 
دون التصويت عليه حتى مدد الجدل بتمرير قانون 
التشريعية، وسط إعالن المجلس األعلى  االنتخابات 
مشاريع  إعداد  في  شريك  بمثابة  يعد  الذي  للدولة، 
القوانين الثالثاء، رفضه، والذي كان قد أصدر حزمة 
وقانون  الدستورية  القاعدة  وهي  التشريعات،  من 

االنتخابات الرئاسية وقانون االنتخابات التشريعية.
في  لكنه  دستوري،  قانوني  ظاهره  في  والصراع 
لما  والخسارة  الربح  حسابات  حول  سياسي  األصل 
من  مصادر  تقول  إذ  المقررة،  االنتخابات  نتائج  بعد 
المغرب  إلى مشاورات  إنه ذهب  الدولة  وفد مجلس 
مع مجلس النواب بهدف عقد تفاهمات بشأن إجراء 
تأجيل  مع  العام  أواخــر  فقط  التشريعي  االستحقاق 
انتخابات الرئاسة أربعة أشهر أخرى، وذلك تخوفًا من 
في  مكاسبهم  فقدان  وبالتالي  »عسكريين«،  ترشح 
في  التشاوري  االجتماع  بأن  علمًا  الخصوم.  فوز  حال 
المغرب نهاية األسبوع الماضي لم يخرج بأي توافق 

بشأن إقرار القوانين االنتخابية.
قبول  بعدم  البرلمان  لجنة  تمسكت  وقت  وفي 
مناقشة أي تعديل يتعلق بقانون االنتخابات الرئاسية، 
ألحت لجنة »األعلى للدولة« بضرورة إدخال تعديالت 
التشريعية.  االنتخابات  قانون  بشأن  والتشاور  عليه 
وأكثر نصوص القانون المثيرة للجدل المادة 12 من 
القانون رقم 1 التي تنص على إمكان ترشح مسؤول 
عسكري بشرط التوقف »عن العمل وممارسة مهامه 
يُنتخب  قبل موعد االنتخابات بثالثة أشهر، وإذا لم 
فإنه يعود لسابق عمله«. كما يسود خالف بشأن عدد 
مجلس  لعضوية  الترشح  وطريقة  االنتخابية  الدوائر 
أيضًا  ينحصر  األمر  فإن  مراقبين  رأي  وفي  النواب. 
نتائج  رسو  يؤدي عدم  قد  الذي  النواب  على مجلس 
االنتخابات الرئاسية على شخصيات يصطف المجلس 

البقاء على حاله لما بعد 24 ديسمبر، ما  وراءها في 
موازية،  حكومة  بعث  ويتم  مجددًا  االنقسام  يكرس 
السيما أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سبق وأن 

ألمح إلى هذا السيناريو.
الهيئة  نواب  انتخاب  قانون  على  المصادقة  وفور 
خاطب  الشديدة،  االنتقادات  على  وردًا  التشريعية، 
األجسام  الثالثاء،  يــوم  بيان  في  الــنــواب  مجلس 
السياسية والتنفيذية اإليفاء بااللتزامات الملقاة على 
مصلحة  لتغليب  السياسيين  جميع  وكذلك  عاتقها، 
حزبية  أو  شخصية  مصالح  أي  على  والسمو  الوطن، 
أو جهوية أو قبلية أو أي هدف، عدا ما يحقق مصلحة 
توجهات  تبرز  الموازي،  الجانب  وفي  وشعبها.  ليبيا 
ورئيس  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
نحو  السعي  الدبيبة  الحميد  عبد  الموقتة  الحكومة 
منع الشخصيات الجدلية بعدم خوض سباق الرئاسة 
ضمن إجراءات مطروحة في حال استمرار الخالف حول 
التشريعات مع تمسكهما باحترام الموعد االنتخابي، 
غير أن ما طرحه نائب الرئاسي عبد اهلل الالفي بشكل 

مفاجئ على هامش زيارته القاهرة يؤكد أن المنفي 
 24 بلوغ  ورائــه  من  يضمن  بديل  لسيناريو  يحضر 

ديسمبر في حال استمرار االنسداد.
قد  لكنه  الــوارد،  اإلجراء  الالفي طبيعة  يبين  ولم 
يكون قاسيًا على األجسام السياسية الحالية المعرقلة، 
التي قد تقود إلى تعيين لجنة دستورية مؤلفة من 

البرلمان  محل  تحل  السياسي  الحوار  ملتقى  أعضاء 
دستورية.  قاعدة  على  وتتوافق  الدولة،  ومجلس 
على  سلبيًا  أثرًا  القبيل  هذا  من  خطوات  أي  وتحمل 
بموجبها  تدفع  التي  المقبلة،  السياسية  المرحلة 
جانبهما  من  قانونية  طعون  تقديم  إلى  المجلسين 
حلقة  إلى  البالد  وتعيد  داخلي  رفض  إلى  وتتعرض 

التشرذم.
الوطنية  الوحدة  بحكومة  الخارجية  وزيرة  لكن 
االنتخابات  قانون  قالت قبل إصدار  المنقوش  نجالء 
االستحقاقات  سباق  عن  سئلت  حين  التشريعية، 
بالكويت مع نظيرها  المرتقبة خالل مؤتمر صحفي 
أحمد الناصر الصباح، إن البرلمان أصدر قانونًا إلجراء 
قانونًا  بعد  يصدر  ولم  األسبوع،  مطلع  الرئاسيات 
على  نعمل  »نحن  وأضاف:  البرلمانية.  لالنتخابات 
الوقت  في  والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات  تتم  أن 

نفسه«.
وفي المقابل يظهر أن أوساطًا دولية على خالف 
الذي يستفيد  البرلمان  األخرى بشأن تشريعات  هي 
من دعم لصالح أطروحاته، فقد أشاد وزير الخارجية 
النواب  مجلس  بإصدار  لودريان  إيف  جان  الفرنسي 
بـ»الخطوة  إيــاه  واصفًا  االنتخابات  قانون  الليبي 
المهمة«. وأعاد لودريان التذكير بأن باريس ستنظم 
مؤتمرًا حول ليبيا في الثاني عشر من نوفمبر المقبل.
تقديم  بدورها  فبدأت  األميركية  السفارة  أما 
بالموعد  ــتــزام  االل إمكانية  في  تشكك  ــارات  إشـ
إجراء  المقرر  من  كان  »إذا  أنه  بيان،  في  موضحة، 
االنتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من 
أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن 
تمضي العملية قدمًا اآلن حتى يتسنى االنطالق في 
المتعلقة  الجوانب  من  وغيرها  المرشحين  تسجيل 

بتنفيذها«.
فرد  ألي  »يكون  أن  واشنطن  هواجس  يثير  وما 
أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات االنتخابية 
الحاسمة«، وبداًل عن ذلك نادت »المؤسسات الليبية 

وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب 
أن يقود البالد«.

االستعدادات  الدبيبة  حكومة  تواصل  وبينما 
الشهر  من  الـ21  في  ليبيا  استقرار  مؤتمر  لتنظيم 
المنقوش  الخارجية  وزيرة  إيفاد  طريق  عن  الجاري 
الدعوات،  لتوجيه  الخليج  من  بدأتها  دول  عدة  إلى 
يفتح إعالن المفوضية العليا لالنتخابات باب الترشح، 
موازاة مع انطالق المؤتمر، تساؤالت حول أي قاعدة 
دستورية ستجرى االنتخابات على أساسها في وقت لم 

تتوافق بعد األطراف الفاعلة على أي منها.
لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  وتنظر 
حاليًا في إدخال تعديالت على قانون انتخاب الرئيس، 
في  أيضًا  النظر  انتظار  في  سبتمبر،  أوائل  الصادر 
السايح  عماد  رئيسها  وقال  البرلمان،  انتخاب  قانون 
إن الهيئة ملزمة بتنفيذ القوانين التي يقرها مجلس 

النواب.
ولمح السايح أيضًا في جلسة نقاشية عبر تطبيق 
ترشح  حظوظ  إلى  االثنين،  يوم  هــاوس«،  »كلوب 
أنه  مؤكدًا  ملفه،  تقديم  في  رغب  حال  في  الدبيبة 
يحق له الترشح لالنتخابات، بسبب أن القانون الصادر 
من  وال  قريب  من  ال  يشر،  لم  النواب  مجلس  عن 
بعيد، إلى مخرجات االتفاق السياسي والشروط التي 
صاحبت تشكيل السلطات التنفيذية الحالية، كما أن 
القذافي  اإلسالم  سيف  ترشح  يمنع  ال  ذاته  القانون 

رغم العقبات الجنائية في طريقه.
الوطنية  المفوضية  أعلنت  ذاتــه  السياق  وفي 
اعتماد  عملية  بدء  الثالثاء،  مساء  لالنتخابات،  العليا 

المراقبين بالمفوضية في جميع إنحاء ليبيا.
رئاسي  استحقاق  أول  لخوض  المتطلعون  وسجل 
في ليبيا تفاعاًل كبيرًا مع خطوات مجلس النواب، فقد 
بإصدار  باشاغا،  فتحي  السابق،  الداخلية  وزير  رحب 
له  تدوينة  في  داعيًا  التشريعية،  االنتخابات  قانون 
عبر حسابه على »تويتر«، المفوضية الوطنية العليا 
لالنتخابات إلى اتخاذ »إجراءات كفيلة بتنظيم وتنفيذ 
شعبية  ومشاركة  وشفافة،  ونزيهة  حرة  انتخابات 

واسعة«.
األطــراف  جميع  السابق،  الداخلية  وزيــر  وناشد 
السياسية »إعالء المصلحة الوطنية وتجاوز الخالفات 
خلط  محاولة  عن  واالبتعاد  الضيقة،  والحسابات 
األوراق وإجهاض الجهود المحلية والدولية«، الرامية 
نحو  بالتوجه  حقهم  ممارسة  من  الليبيين  لتمكين 
المجلس  رئيس  نائب  هنأ  ومثله  االقتراع.  صناديق 
معيتيق،  أحمد  السابقة،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
قانون  النواب  مجلس  إصــدار  على  الليبي  الشعب 
خطوة  الحدث  »هذا  معتبرًا  التشريعية،  االنتخابات 
إيجابية نحو التغيير، لنسير معًا نحو ليبيا جديدة، وبناء 

المؤسسات« على حد تعبيره.
قائما  التساؤل  يبقي  التفاعالت  هــذه  ووســط 
هذه  انعقاد  وفرص  الرئاسي،  المجلس  بدائل  عن 
االنتخابات من عدمه في ظل استمرار المناخ السياسي 

المفكك في البالد.

الوسط: عبدالرحمن أميني

بعد ترحيب المستفيدين واستياء المنتقدين.. الصندوق أغلق منظومة التسجيل

50 ألف شاب وفتاة.. املبشرون بمنحة دعم الزواج
بالفوز  المبشرون  هم  وفتاة  شاب  ألف  خمسون 
بمنحة دعم الزواج، بعد إعالن صندوق دعم الزواج، 
الزواج،  دعم  منحة  تسجيل  منظومة  إغالق  األحد، 
المسجلين  من  المستهدف  العدد  إلى  والوصول 
إجمالي  وبلغ  ألف شابة.  ألف شاب و25   25 البالغ 
على  للحصول  الصندوق  تلقاها  التي  الطلبات 
لصفحة  منشور  وفق  ألف طلب،   25 الــزواج  منحة 

»حكومتنا« على »فيسبوك«.
اثنين  قبل  من  تقديمه  يجري  الواحد  والطلب 
المتقدمين  عدد  أن  يعني  ما  وهو  وزوجــة(،  )زوج 
من  متقدم  ألف   50 بلغ  المنحة  من  لالستفادة 
 40 الزوجان على  البالد، حيث يحصل  أنحاء  جميع 
ألف دينار، بواقع 20 ألًفا لكل فرد. وقالت الحكومة 
إن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء عبدالحميد 
 50 الماضي تستهدف  الدبيبة منتصف أغسطس 
ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا، وتسعى لتعزيز 
الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية 
المجتمع.  وأفــراد  أطياف  بين  انقسامات  شهدت 
وأعلن مجلس الوزراء قرارًا رسميًا، في الرابع عشر 
من أغسطس الماضي بتخصيص مليار دينار لصالح 
الموقع من  القرار،  وحمل  الزواج«.  دعم  »صندوق 
وجاء   ،»2021 لسنة   305« رقم  الحكومة،  رئيس 
الرسوم  حصيلة  من  خصمًا  يأتي  المبلغ  أن  فيه 
بموجب  األجنبي،  النقد  مبيعات  على  المفروضة 

القرار رقم »1300 لسنة 2018«.

شروط وضوابط المنحة
كانت وزارة الشباب أعلنت شروط وضوابط منحة 
دعم الزواج، وفق المبادرة التي أطلقتها الحكومة 

بقيمة 40 ألف دينار مناصفة لكل شاب وشابة.
القائمة  األطراف  بمشاركة  عُقد  مؤتمر  وخالل 
الحكومة  رئيس  أعلن  الــمــبــادرة،  تنفيذ  على 
اإللكتروني  التسجيل  بدء  الدبيبة،  عبدالحميد 
»تعزيز  تستهدف  التي  المنحة،  من  لالستفادة 

الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية 
المجتمع«.  وأفراد  أطياف  بين  انقسامات  شهدت 
ونشرت الوزارة شروط وضوابط المنحة على النحو 

التالي:
الزمنية من  الفترة  القران في  - أن يكون عقد 

)12 أغسطس 2021 حتى 31 ديسمبر 2021(.
- يشترط تسجيل عقد الزواج بمنظومة السجل 

المدني والحصول على رقم قيد جديد.
الليبي  المواطن  تسجيل  المنظومة  تقبل  ال   -

بعقد قران من مواطنة أجنبية أو العكس.
- المبادرة متاحة لكل الفئات العمرية دون قيد 

أو شرط عمري.
وال  الذكور،  لفئة  زواج  ألول  العقد  يكون  أن   -
يشمل زواجًا ثانيًا أو ثالثًا بالنسبة للزوج، والمنحة 
الثيب(  أو  )البكر  الليبية سواء  الزوجة  مع  مناصفة 

دون شروط بالنسبة للزوجة.
وبعد  بنفسه  بالتسجيل  المواطن  يقوم   -
القوائم  تسليم  الصندوق  إدارة  تتولى  المطابقة 

والصكوك ونماذج التسليم واالستالم المنسق.
تاريخ 12 أغسطس  - أي عقد قران صادر قبل 

2021 غير مستهدف ضمن هذه المبادرة.
- يتم تسجيل المواطن المهجر ضمن بلديته 
األم، ويتم قبوله في المنظومة، ويتسلم الصك في 
المدينة المهجر فيها بتنسيق بين منسقي صناديق 
للزواج  دعم  المنحة  وهذه  بالبلديات،  الزواج  دعم 

وليست سلفة مالية.
وأعلنت وزارة الشباب أن مهمة منسق البلدية 
بعد  للمستفيدين  الصكوك  »تسليم  في  تتمثل 
له  وليست  المنظومة،  التسجيل في  إتمام عملية 
أثناء  يشترط  أن  على  بالتسجيل،  مباشرة  عالقة 
وإثبات  القران،  عقد  إحضار  واالستالم  التسليم 

الهوية لكل من الزوجين«.

انقسام مجتمعي
وأحدث قرار الدبيبة توزيع صكوم منح دعم الزواج 
حد  إلى  وصلت  متباينة،  فعل  ردود  الشباب،  على 

االنقسام المجتمعي بين مؤيد يرى في القرار خطوة 
وتؤكد  الزفاف  إتمام  على  الليبي  الشباب  تساعد 
مصداقية الحكومة، في مقابل من اعتبرها مغرضة 

سياسيًا وانتخابيًا وتهدر أموال الدولة.

اندهاش المؤيدين
القرار  رفــض  من  اندهاشهم  ــدوا  أب المؤيدون 
بداًل  الشباب  أحــوال  لتحسين  أمــوااًل  وظف  الذي 

فرج  الدكتور  واستغرب  حروب،  في  بهم  الزج  من 
لعقود  دينار  مليار  على  »زعالن  قائاًل:  الحضيري 
الوقت  نفس  وفي  الشباب،  وفرحة  الشباب  زواج 
مؤيد لعشرات مليارات تصرف في الحروب وجنائز 
الشباب«، وكتبت الدكتورة أريج خطاب بصفحتها 
عالزغاريت  اهلل  »ماشاء  »فيسبوك«..  موقع  على 
زفتهم  في  عرسان  نشوفوهم  الحيشان،  ماليات 
مرحبا  حرب  وضحايا  )امصندقين(  والنشوفوهم 

بقرار عبدالحميد الدبيبة«.
واعتبر إدريس المغربي أن هذا »أول مليار دينار 
الذي  المليار  الصحيح، هو ذلك  يصرف في مكانه 
أفرح 50 ألف شاب وشابة، هو نفس المليار الذي 
 50 أفرح  الذي  المليار  نفس  أم، هو  ألف   50 أفرح 
ألف أب، هو نفس المليار الذي رسم البسمة على 
كافة الليبيبن جميعًا«. متابعون للشأن الليبي لفتوا 
إلى انعكاسات إيجابية لهذا القرار في ظل حديث 

نسبة  ارتفاع  عن  مؤكدة(  أرقام  )تعوزه  متواصل 
العنوسة خالل العشرة أعوام الماضية بسبب ظروف 
الحرب والتوترات األمنية واألزمات االقتصادية التي 
عاشتها خالل السنوات العشر األخيرة، مشيرين إلى 
عزوف كبير بين الشبان عن فكرة الزواج، فهناك من 
تجاوز الثالثين ولم يحصل على فرصة عمل، كما أن 
التدهور االقتصادي في البالد أفقد الكثيرين األمل 

في العمل في القطاع الخاص.

الرافضون غاضبون
هذه  أن  آخــرون  رأى  الترحيب،  هذا  مقابل  وفي 
الخطوة سلبية تزيد اعتماد المواطنين على الدولة 
يتجه  العالم  وأن  خصوصًا  أموالها،  واستنزاف 
لخفض الدعم في كل المجاالت، مطالبين الحكومة 
بإطالق مشاريع سكنية للشباب وطرح استثمارات 

توفر فرص عمل للشباب الليبي.
أحالم محمد كتبت تعليقًا قالت فيه: بـ»صراحة 
ومش  الفوضوي(،  )التكاثر  عنوانه  فاشل  مشروع 
القين دعم للشباب اللي تبي تطلع فلوس ومش 
القية من يوقف معاها«، أما فايزة الترهوني فعلقت: 
مدروس،  غير  وقرار عشوائي  غير حضاري  »عرض 
أوال  للشباب  وسكن  عمل  فرص  إيجاد  يجب  كان 
ومن ثم المساعدة على تكاليف الزواج ولكن بهذه 

الطريق نزيد الطين بلة«.
واعتبر الكاتب صالح نقاب في تدوينة بصفحته 
دولة  الناجحة هي  »الدولة  أن  »فيسبوك«  بموقع 
حقوق  تحمي  التي  الدولة  بمعنى  األدنــى  الحد 
مواطنها الطبيعية، والحفاظ على األمن، وتطبيق 
القانون، أما الدول اللي توكل وتشرب وتزوج وطلق 
هذي مش دولة هذي عبارة عن حضانة وسكانها 

مجموعة أطفال فاقدين لألهلية«.
دعاية  »حملة  فكتب:  الفرطاس  عبدالرازق  أما 
فعلق  شحات  عبدالباسط  أما  رخيصة«،  انتخابية 
بالقول: »ألف مبروك للشباب ولكن ليش الزم يذلو 
الناس بفلوس بالدهم، عطيهم بدون ماتصورهم 

خلي المكاتب الحكومية المختصة تقوم بذلك«.

مخاوف من سيناريو الحكومة الموازية 
بعد االنتخابات

السايح يلمح إلى حظوظ ترشح 
الدبيبة إذا قدم ملفه

< جان إيف لودريان< أحمد معيتق

< جنالء املنقوش < عبداحلميد الدبيبة< محمد املنفي < عقيلة صالح 

< احلاصلون على صكوك منحة الزواج مبدينة غات الليبية

وزارة الشباب: صك بقيمة 40 ألف دينار مناصفة لكل شاب وشابة
31 ديسمبر  12 أغسطس حتى  الفترة من  القران في  المنحة: عقد  أحد شروط 

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط
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مجازر جماعية وتجنيد أطفال سوريني في الصراع الليبي

قائمة سرية باملتهمني بارتكاب »جرائم حرب« في ليبيا

روبنسون: تحديد مجمل االنتهاكات والتجاوزات منذ العام 2016 يتطلب وقتًا أطول بكثير

بعثة تقصي الحقائق تنهي تقريرها بعد أربعة أشهر:

7 منظمات حقوقية طالبت مجلس حقوق اإلنسان الدولي بتجديد والية بعثة ليبيا.. والهيئة العامة للبحث والتعرف: 10 جثث مجهولة الهوية في مدينة ترهونة

التقرير األممي سلط الضوء على هجومي أكاديمية الهضبة العسكرية وقصر بن غشير.. وأدلة على وجود مرتزقة خالل حرب العاصمة.. والمطالبة بتقديم المتهمين لـ»العدالة«

بعد أربعة أشهر من انطالق عملها في ليبيا، كشفت 
حرب  جرائم  ارتكاب  األممية،  الحقائق  تقصي  بعثة 

ومجازر جماعية ضد مدنيين في ترهونة.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، محمد 
أدلة عن وقوع مجازر  »البعثة تؤكد جمع  إن  أوجار، 
جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 

وحتى 2020«.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بجنيف لمناسبة إطالق 
تقرير البعثة، اإلثنين، أنه ال يمكن أن تقدم البعثة 
ما سماه »المتورطين في الجرائم حتى اآلن«، مشيرًا 
إلى أن هناك »أدلة على تجنيد أطفال سوريين في 

النزاع الليبي«.
وضواحيها  طرابلس  على  »ركزنا  أوجار:  وقال 
الزيارة  في  بنغازي  وسنزور  األولى،  زيارتنا  في 
البعثة  أن  إلى  ونبه  التحقيقات«،  الستكمال  التالية 
البالد  جنوب  إلى  الوصول  في  صعوبات  »واجهت 
ومواقع أخرى«، الفتًا إلى أن »الوجود األمني الكبير 
أثناء التحقيقات مثل عائقًا أمام إفصاح الشهود عن 

الحقائق«.
أوجار  هم  خبراء  ثالثة  من  المكونة  والبعثة 
إنها  تقول  روبنسون،  وتريسي  بياني  وشالوكا 
 150 مع  مقابالت  وأجرت  الوثائق  مئات  جمعت 
شخصًا، وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس 

وإيطاليا.

ال عالقة للبعثة بمرشحي االنتخابات
في  سيترشح  بمن  عالقة  لنا  »ليس  وقال: 
االنتخابات، ونحن معنيون بما ستقودنا إليه األدلة 
أن  إلى  الفتًا  المتورطين«،  هوية  عن  النظر  بغض 
كانت  التحقيق  الستكمال  الدولي  التفويض  »مدة 
قصيرة«، مطالبًا »بتمديد مهمتنا الستمرار التقصي 

والتحقيق«.
وفي وقت سابق، تحدث خبراء في األمم المتحدة 
بـ»جرائم  وصفوها  ما  حدوث  على  أدلة  وجود  عن 
العام  منذ  ليبيا  في  اإلنسانية«  ضد  وجرائم  حرب 
دول  وفي  األرض  على  أجروه  تحقيق  بعد   2016

مجاورة.
وكالة  نقلت  تقرير  وفق  الخبراء،  وكشف 
أسبابًا  »ثمة  أن  منه،  مقتطفات  برس«  »فرانس 
ليبيا،  ُارتكبت في  الظن أن جرائم حرب  إلى  تدفع 
حق  وفي  السجون  في  عنف  أعمال  ُارتكبت  فيما 
ضد  جرائم  إلى  ترقى  قد  البالد  في  المهاجرين 
أو  الجرائم  هذه  الوكالة  تحدد  ولم  اإلنسانية«. 

ومناطقها. مرتكبيها 
األفراد  بأسماء  »قائمة  نشر  عدم  البعثة  وقررت 
تكون  قد  التي  واألجنبية(  )الليبية  والجماعات 
والجرائم  والتجاوزات  االنتهاكات  مسؤولة عن هذه 
»فرانس  وفق   ،»2016 منذ  ليبيا  في  المرتكبة 
برس«. وأضاف الخبراء: »ستبقى هذه القائمة سرية 
مع  تشاركها«  أو  نشرها  إلى  الحاجة  تظهر  أن  إلى 

هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.
عشرات  قتلت  الجوية  »الغارات  التقرير:  وتابع 
العائالت، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير 
وجرح  قتل  كما  الصحية،  الرعاية  إلى  الوصول  على 

مع بعثة تقصي الحقائق، و»يسعدنا أن نرى االلتزام 
مع  التعاون  بمواصلة  الليبية  السلطات  أبدته  الذي 

البعثة ومساعدتنا في عملنا«.

معلومات عن االنتهاكات
وبحسب البيان، تمكنت البعثة من جمع قدر كبير 
التحديات بما في  الرغم من  المعلومات، »على  من 
بسبب  السفر  على  والقيود  الوقت  محدودية  ذلك 

»كـوفيد - 19«.
»نحن  روبنسون:  تريسي  البعثة  عضوة  وقالت 
النتائج  من  عدد  إلى  بالتوصل  لنا  يسمح  وضع  في 
حقوق  مجلس  إلى  سنقدمها  التي  المهمة، 
اإلنسان في أكتوبر. لكن تحديد مجمل االنتهاكات 
 2016 العام  ليبيا منذ  ُاقترفت في  التي  والتجاوزات 

يتطلب وقتًا أطول بكثير«.
تقصي  بعثة  اإلنسان،  حقوق  مجلس  وأنشأ 
الحقائق في ليبيا في 22 يونيو 2020، التي تهدف 
االنتهاكات  توثيق  إلى   - أخرى  أمور  بين  من   -
لحقوق  الدولي  للقانون  »المزعومة«  والتجاوزات 
جميع  قبل  من  الدولي  اإلنساني  والقانون  اإلنسان 
وفق   ،2016 العام  بداية  منذ  ليبيا،  في  األطراف 
األمم  2020، عينت مفوضة  البيان. وفي أغسطس 
محققين  ثالثة  اإلنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة 
مستقلين لتوثيق االنتهاكات في ليبيا، وهم رئيس 
البعثة محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون 
والمملكة  زامبيا  من  بياني  وشالوكا  جامايكا،  من 

المتحدة.
وقال بيان البعثة األممية، إن أعضاء البعثة التقوا 
خالل الزيارة وزراء الخارجية، والداخلية، والعدل في 
المهجرين  لشؤون  الدولة  وزير  إلى  إضافة  ليبيا، 
مدير  مع  اجتماعات  عقدوا  كما  اإلنسان،  وحقوق 
العسكري،  العام  المدعي  الدفاع، ومكتب  عام وزارة 
النائب  ومكتب  للقضاء،  األعلى  المجلس  ورئيس 
العام، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك 
لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  البعثة  التقت 
المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، وِجهات أممية أخرى.

انتهاكات حقوق  إزاء  المساءلة  البعثة أن  وأكدت 
اإلفالت  ومعالجة  والحاضر،  الماضي  في  اإلنسان 
من العقاب السائد، يجب أن يشكال جزءًا من عملية 

تحقيق السالم واالستقرار.

عشر جثث جديدة
الرفات  البحث عن  إدارة  من جهتها، عثرت فرق 
المفقودين  على  والتعرف  للبحث  العامة  بالهيئة 
على عشر جثث مجهولة الهوية في مديية ترهونة، 

اإلثنين.
لموقعين  استكشاف  عمليات  بعد  ذلك  جاء 
حيث  بالمدينة،  العام  القمامة  مكب  منطقة  في 
جثث  وست  األول،  الموقع  من  جثث  أربع  انتشلت 
في  صفحتها  على  الهيئة  بيان  حسب  الثاني،  من 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
باقي  في  التحري  استمرار  الهيئة  وأعلنت 
الماضي،  سبتمبر   27 وفي  إليها.  الواردة  البالغات 
استكشاف  عمليات  في  جثث  خمس  ُاكتشفت 
لموقعين في منطقة المشروع الزراعي، »5 كيلو«، 
األول،  الموقع  من  جثة  ُانتشلت  حيث  بترهونة، 

وأربع جثث من الثاني.

طرابلس ـ القاهرة ـ جنيف ـ الوسط

طرابلس ـ جنيف ـ القاهرة ـ الوسط

»بعد مرور أربعة أشهر فقط على االنطالقة الكاملة 
لعملياتها«، وفق البيان.

أسباب عرقلة عمل البعثة
البيان  على  الموقعة  السبع  المنظمات  واعتبرت 
التنقل  على  والقيود  الضيقة  الزمنية  »المهل  أن 
بشدة  عرقلت   »19  - »كوفيد  بجائحة  المرتبطة 
البعثة على تنفيذ واليتها بفعالية، كما حدت  قدرة 
من وصولها إلى البالد، ومن قدرتها على التحقيق 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  الواسع  الكم  في 
الخمس  السنوات  مر  على  المرتكبة  والتجاوزات 
السبع  المنظمات  أن  إلى  البيان  وأشار  الماضية«. 
الماضي  يوليو   14 يوم  شددت في رسالة مشتركة 
دعوة  وهي  البعثة،  والية  تجديد  إلى  الحاجة  »على 
األولى  الزيارة  أعقاب  في  بنفسها  البعثة  وجهتها 

لخبرائها إلى ليبيا في أواخر أغسطس«.
وقالت الخبيرة في بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، 
تريسي روبنسون، إن »التحديد الكامل لالنتهاكات 
والتجاوزات التي ُاقترفت في ليبيا منذ 2016 يتطلب 
وهو  بياني،  تشالوكا  قال  فيما  بكثير«،  أطول  وقتًا 
خبير آخر في البعثة: »نأمل بأن ينظر مجلس حقوق 
اإلنسان في تجديد واليتنا، ونرحب بدعم السلطات 

الليبية في هذا الصدد«.
الدور األساسي لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا

البيان،  ختام  في  السبع،  المنظمات  وأكدت 
بدور  »تضطلع  ليبيا  في  الحقائق  تقصي  بعثة  أن 
ليبيا،  العقاب في  التصدي لإلفالت من  أساسي في 
وتحفظ  أصواتهم  لتسمع  فرصة  الضحايا  وتمنح 

حقوقهم«.
ولضمان أن يكون أثر هذه المبادرة مجديًا، رأت 
األعضاء  الدول  على  »يتعين  أنه  المنظمات  تلك 
بتحقيق  التزامها  إبداء  اإلنسان  حقوق  مجلس  في 
في  والمستمرة  السابقة  االنتهاكات  عن  المساءلة 
لعملها  والسماح  البعثة  لوالية  التجديد  عبر  ليبيا 
من  كل  البيان  على  ووقع  يستمر«.  بأن  الحيوي 
»اللجنة  اإلنسان«،  لحقوق  الدولية  »الفيدرالية 
الدولية للحقوقيين«، »رابطة النساء الدولية للسالم 
ليبيا«،  في  العدالة  أجل  من  »محامون  والحرية«، 
»مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان«، »منظمة 

العفو الدولية«، »هيومن رايتس ووتش«.

شهود رفضوا التعامل مع البعثة
وفي أغسطس الماضي قالت بعثة األمم المتحدة 
في ليبيا، إن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن 
ليبيا، أجرت زيارتها األولى إلى طرابلس، لكن الكثير 
على  »خوفًا  البعثة  مع  التعامل  رفضوا  الشهود  من 

سالمتهم«.
المغربي  الحقائق،  تقصي  بعثة  رئيس  وأوضح 
محمد أوجار، »رفض الكثير من الشهود التعامل مع 
بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خوفًا على سالمتهم.. 
األفراد  حرية  ضمان  إلى  الليبية  السلطات  ودعوْنا 
األمم  لبعثة  بيان  وفق  البعثة«،  مع  التعاون  في 

المتحدة في ليبيا.
»الهدف  إن  أوجار،  قال  الزيارة  عقب  بيان  وفي 
الرئيسي لزيارتنا يقضي بتعزيز تعاوننا مع السلطات 
الليبية في تنفيذ واليتنا«، مضيفًا أن مجلس حقوق 
الكامل  التعاون  الليبية على  السلطات  اإلنسان حث 

خلفها  التي  لألفراد  المضادة  األلغام  جراء  مدنيون 
المهاجرون  أما  السكنية«.  المناطق  في  المرتزقة 
الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، وحسب 
الخبيرة تشالوكا بياني »يتعرضون لكل أنواع العنف 

»في مراكز االحتجاز وعلى أيدي المتاجرين«.

مطالبات بتجديد والية البعثة
بحقوق  معنية  دولية  منظمات  سبع  أن  يذكر 
التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  طالبت  اإلنسان، 
المتحدة بتجديد والية بعثة تقصي الحقائق  لألمم 
الخاصة بليبيا، التي انتهت واليتها الشهر الماضي، 
عن  للمساءلة  أساسي  أمر  ذلك  أن  على  مشددين 

االنتهاكات في الماضي والحاضر في ليبيا.
مشترك  بيان  في  السبع،  المنظمات  وقالت 
الدول  إن »على  الماضي،  21 سبتمبر  في  أصدرته 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  في  األعضاء 
دعم  في  تستمر  أن  ليبيا،  يشمل  بما  المتحدة، 
من  ليبيا  في  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البعثة 
الثامنة  الدورة  أثناء  وذلك  واليتها،  تجديد  خالل 
13 سبتمبر  انطلقت في  التي  للمجلس،  واألربعين 

.»2021
العقاب  من  »اإلفالت  أن  إلى  البيان  ونبه 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  انتهاكات  عن 
الماضية  اإلنساني  الدولي  القانون  وتجاوزات 
وانعدام  العنف  يحفز  ليبيا  في  اليوم  والمستمرة 
البالد«،  في  طويل  وقت  منذ  القائم  االستقرار 
المسلحة  المجموعات  »أعضاء  استمرار  إلى  مشيرًا 
»أعمال  ارتكاب  في  األمنية«  والقوى  والميليشيات 
القسري،  واإلخفاء  القضاء،  نطاق  خارج  القتل 
على  المبني  والعنف  الجنسي  والعنف  والتعذيب، 

التعسفيين  واالحتجاز  واالعتقال  االجتماعي،  النوع 
في مختلف أنحاء ليبيا«.

 2020 واعتمد مجلس حقوق اإلنسان في يونيو 
ومن  األفريقية«،  »المجموعة  رعته  قرارًا  باإلجماع 
الحقائق  لتقصي  بعثة  بإنشاء  يقضي  ليبيا،  ضمنها 
في ليبيا من أجل التحقيق في االنتهاكات والتجاوزات 
المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 

الدولي اإلنساني المرتكبة في البالد منذ 2016.

قبل  من  واسعًا  ترحيبًا  لقيت  الخطوة  أن  ورغم 
ليبيا،  في  اإلنسان  بحقوق  المعنية  المنظمات 
المتحدة  األمم  تعانيها  التي  السيولة  أزمة  لكن 
الناجمة عن جائحة »كورونا« لم تمكن  والتأجيالت 

البعثة من بدء عملياتها إال في يونيو الماضي.
انتهت  التي  الحقائق  تقصي  بعثة  وستقدم 
إلى  عملها  نتائج  الماضي،  30 سبتمبر  في  واليتها 
وذلك  الخميس،  اليوم  اإلنسان،  حقوق  مجلس 

● إحدى المقابر الجماعية التي خلفتها الحرب في مدينة ترهونة الليبية

● محمد أوجار

● مقابر جماعية في مدينة ترهونة الليبية

● عيادة في أجدابيا دمرت خالل هجمات أبريل 2020

التوصيات بإصالح قانون 
العقوبات الليبي.. ومراجعة 

مرسوم المنظمات غير الحكومية

البعثة أجرت مقابالت مع 
150 شخصا وأجرت التحقيق 

في ليبيا وتونس وإيطاليا

لتقصي  األممية  البعثة  تقرير  انتهاء  مع  بالتزامن 
المتحدة  األمم  في  خبراء  تحدث  ليبيا،  في  الحقائق 
حرب  بـ»جرائم  وصفوها  ما  حدوث  على  أدلة  عن 
 2016 العام  منذ  ليبيا  في  اإلنسانية«  وجرائم ضد 

بعد تحقيق أجروه على األرض وفي دول مجاورة.
أن  إلى  برس«  »فرانس  لوكالة  الخبراء،  وأشار 
»ثمة أسبابًا تدفع إلى الظن أن جرائم حرب ُارتكبت 
السجون  في  عنف  أعمال  ُارتكبت  فيما  ليبيا،  في 
وفي حق المهاجرين في البالد قد ترقى إلى جرائم 
ضد اإلنسانية«. ولم تحدد الوكالة هذه الجرائم أو 

مرتكبيها ومناطقها.
قررت  البعثة  أن  إال  الجرائم،  هذه  إعالن  ورغم 
والجماعات  األفراد  بأسماء  »قائمة  نشر  عدم 
)الليبية واألجنبية( التي قد تكون مسؤولة عن هذه 
االنتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا 
منذ 2016«. وأضاف الخبراء: »ستبقى هذه القائمة 
سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها« 

مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.
من  )كاًل  والجماعات  األفراد  البعثة  و»حددت 
يتحملون  قد  الذين  واألجانب(  الليبيين  الفاعلين 
قيد  والتجاوزات  االنتهاكات  عن  المسؤولية 
التحقيق«. وحسب التقرير، »وفي ضوء تعقيد الوضع، 
لتحديد  والموارد  الوقت  مزيد  إلى  حاجة  هناك 
االنتهاكات  جميع  عن  والدول  األفراد  مسؤولية 
2016«. والبعثة مكونة من  التي حدثت منذ العام 
ثالثة خبراء هم محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي 
روبنسون، وتقول إنها جمعت مئات الوثائق وأجرت 
مقابالت مع 150 شخصًا، وأجرت التحقيق في ليبيا 
تقصي  تقرير  وأوصى  وإيطاليا.  تونس  في  وكذلك 
الحقائق بـ»التحقيق الفعال في جميع حاالت االختفاء 
القتل  أعمال  عنها محاسبة مرتكبي  المبلغ  القسري 
واالختفاء القسري للنساء، وضمان حماية المدافعين 

عن حقوق اإلنسان والصحفيين والناشطين«.

حرب العاصمة طرابلس
التقرير سلط الضوء على حرب العاصمة طرابلس 
التي اندلعت في أبريل 2019، وألقى بالالئمة على 
حكومة  وقوات  العامة  القيادة  قوات  القتال،  طرفي 
الوفاق، مشيرًا إلى أن »الغارات الجوية قتلت عشرات 
العائالت، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير 
وجرح  قتل  كما  الصحية،  الرعاية  إلى  الوصول  على 
خلفها  التي  لألفراد  المضادة  األلغام  جراء  مدنيون 

المرتزقة في المناطق السكنية«.
أكاديمية  طالب  »استهداف  على  الخبراء  وركز 
أسفر  الذي   ،2020 يناير   4 في  العسكرية  الهضبة 
عن مقتل 25 طالبًا، ونسبت بعض التقارير الهجوم 
إلى الجيش الوطني الليبي«، وقالوا: »توجد أسباب 

انتهاكًا  شكل  ربما  الهجوم  بأن  لالعتقاد  معقولة 
خطيرًا للقانون الدولي اإلنساني وجريمة حرب. من 
األدوار  من  للتأكد  التحقيقات  مزيد  إجراء  الضروري 
الدقيقة التي لعبها الجيش الوطني الليبي وأي دولة 

أخرى في الهجوم«.
مسيرة  بطائرات  »هجوم  إلى  التقرير  أشار  كما 
بن  قصر  بلدة  في  شخصًا   12 عن  يقل  ال  ما  قتل 
2020، وزعمت  يونيو   3 غشير جنوب طرابلس في 
حكومة  إلى  ينسب  أن  يمكن  الهجوم  أن  التقارير 
أن  التحقيقات  »أثبتت  وأضاف:  الوطني«،  الوفاق 
ومن  مسلحين  غير  كانوا  للهجوم  تعرضوا  من 
بينهم نساء وأطفال، واستنتجت البعثة من هذا أن 
الهجمات كانت موجهة عن قصد ضد أفراد مدنيين 

ال يشاركون بشكل مباشر في األعمال العدائية«.

مرتزقة »فاغنر« و»السوري الحر«
بعثة تقصي الحقائق تحدثت عن أدلة على وجود 
مرتزقة على خطوط القتال خالل حرب العاصمة من 
أبريل 2019 إلى يونيو 2020، مشيرة إلى مقاتلين 
الوطني  الوفاق  قوات  مع  شاركوا  وروس  سوريين 

والقيادة العامة، على الترتيب.
وحسب نص التقرير »وجدت البعثة أدلة على أن 
مواطنين سوريين شاركوا في عمليات قتالية لدعم 
»المقاتلين  عن  ونقل  الوطني«،  الوفاق  حكومة 
تجنيدهم  تم  أنه  البعثة  قابلتهم  الذين  السوريين 
وأن  الحر(،  السوري  )الجيش  من قبل رؤسائهم في 

في  نشرهم  في  بنشاط  شاركوا  أتراكًا  مواطنين 
ليبيا وأن الحافز لهم لالنتشار في ليبيا كان مكسبًا 
كان  إذا  ما  بعد  التحقيقات  تحدد  لم  فيما  ماليًا«، 

هؤالء المرتزقة السوريون قد ارتكبوا أي انتهاكات.
وصفها  ما  إلى  التقرير  استند  المقابل،  في 
أن  إلى  المعلومات«  من  موثوقة  بـ»مجموعة 
الروسية  العسكرية  بالشركة  المرتبطين  »األفراد 

ليبيا كمرتزقة  في  كانوا موجودين  فاغنر،  الخاصة، 
لدعم الجيش الوطني الليبي«، وأشار إلى ما ذكرته 
أشخاصًا  قتلوا  فاغنر  »أفراد  أن  نيوز«  بي سي  »بي 
ال يشاركون بشكل مباشر في األعمال العدائية في 
جنوب طرابلس في سبتمبر 2019 «، منوهًا إلى أن 
فاغنر  أفراد  أن  أكدت  البعثة  جمعتها  التي  »األدلة 
أطلقوا أعيرة نارية مباشرة على الضحايا بعد القبض 

معقولة  »أسباب  إلى  ومشيرًا  واحتجازهم«،  عليهم 
ارتكبوا  قد  يكونون  ربما  فاغنر  أفراد  بأن  لالعتقاد 

جريمة قتل حرب«.

سجون سرية في ليبيا
التقرير  هذا  في  نصيب  القسري  لالحتجاز  وكان 
األممي، إذ قال إن »الدولة و/ أو الجماعات المسلحة 

تستخدم عديد السجون في ليبيا لالحتجاز التعسفي 
ألشخاص يعتبرون تهديدًا لمصالحهم أو آرائهم«، 
واسع  نطاق  على  يستخدم  العنف  »أن  إلى  مشيرًا 
ومنهجي ضد هؤالء األشخاص«، وأن »أعدادًا كبيرة 
بعد  السجون  في  األمر  بهم  ينتهي  األشخاص  من 
إليهم  تهم  توجيه  يتم  لم  معظمهم  خطفهم. 
جلسة  بعد  بالسجن  عليهم  الحكم  أو  إدانتهم  أو 

استماع عادلة وعلنية«.
فيها  حققت  التي  المذكورة،  السجون  وشملت 
االحتجاز  مراكز  المتاح،  المحدود  الوقت  في  البعثة 
وغنيوة  معيتيقة  التالية:  الرسمية  وغير  الرسمية 
بن  وطارق  غرناطة  الكويفية،  طرابلس(،  )منطقة 
زيد )منطقة بنغازي(، وكذلك )وزارة الدفاع السابقة( 
)منطقة  الجوية  سابقًا(  العدل  )وزارة  السكت 
مصراتة(. باإلضافة إلى مراجعة التقارير الواردة من 
وامرأة  رجاًل   31 البعثة  قابلت  كما  موثوقة،  مصادر 
هذه  في  مختلفة  أوقات  في  احتجازهم  تم  واحدة 
األشخاص  أقارب  من  ستة  إلى  باإلضافة  السجون، 
بعض  احتجاز  إلى  التقرير  وأشار  بل  المحتجزين، 
رسميًا،  موجودة  غير  سرية  سجون  »في  السجناء 

أحيانًا لسنوات دون أي احتمال إلطالقهم«.

أوضاع المهاجرين
أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا 
بياني،  تشالوكا  بالبعثة  الخبيرة  وحسب  ليبيا،  عبر 
االحتجاز  مراكز  »في  العنف  أنواع  لكل  »يتعرضون 
التقرير  نص  وحسب  المتاجرين«.  أيدي  وعلى 
»أثبتت المقابالت مع المهاجرين المحتجزين سابقًا 
في مراكز االحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية أن جميع المهاجرين - رجااًل ونساًء، فتيانًا 
وبعضهم  قاسية،  ظروف  في  يحتجزون   - وبنات 
مما  البالغين،  مع  األطفال  بعض  ويحتجز  يموت، 

يعرضهم بشدة لخطر سوء المعاملة «.
احتجاز  أن  من  الرغم  وعلى  التقرير  ووفق 
المحلي  القانون  في  عليه  منصوص  المهاجرين 
غير  لفترات  يحتجزون  »المهاجرين  أن  إال  الليبي، 
شرعية  مراجعة  فرصة  لهم  تتاح  أن  دون  محددة 
هو  للهروب  الوحيد  العملي  والسبيل  احتجازهم، 
دفع مبالغ كبيرة من المال للحراس، أو االنخراط في 
خارج  أو  داخل  الجنسية  الخدمات  أو  القسري  العمل 

مركز االحتجاز لصالح األفراد«.
وفي التوصيات، حث الخبراء على »إصالح قانون 
الدولي  القانون  انتهاكات  ليشمل  الليبي  العقوبات 
الذي  المرسوم  ومراجعة  الحرب،  وجرائم  اإلنساني 
وضمان  الحكومية،  غير  المنظمات  عمل  ينظم 
ودعت  المصالحة«،  عملية  من  جزء  المساءلة  أن 
األفراد  جميع  »تقديم  إلى  الدولي  المجتمع  البعثة 
الخاضعين لواليتها القضائية لالشتباه في ارتكابهم 
انتهاكات في ليبيا، بمن فيهم المرتزقة والمقاتلون 

األجانب، إلى العدالة«.
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بوشكم: انخفاض في عدد 
االختبارات اليومية للكشف

عن الفيروس األسبوع الماضي

السائح يزور معبر رأس اجدير 
ويفتتح المركز الصحي 

لخدمة السكان والمسافرين

الدبيبة: تصميم بطاقة حصر 
لهم تشمل بياناتهم كافة 

والتعامل مع كل فئة على حدة

إشادة بحملة وزارة الداخلية 
بحي األندلس وتوصية 

بالتنسيق مع وزارة العدل 
لتحديث منظومة التشريعات

الزناتي يوجه بتوفير كل 
متطلبات نجاح حملة المسح 
العشوائي بالمنطقة الشرقية

تطبيق اتفاق معاملة الليبيين 
مثل المصريين في المستشفيات 

المصرية الحكومية

هدأت ثورة جائحة »كورونا« في ليبيا إلى حد كبير 
وتصريحات  بيانات  وفق  الماضية،  األيام  خالل 
وقال  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  مسؤولي 
لمكافحة  الوطني  بالمركز  العلمية  اللجنة  عضو 
تزال  »ال  ليبيا  إن  السبت،  بوشكم،  عماد  األمراض 
لفيروس  بالنسبة  المجتمعي«  االنتشار  مرحلة  في 

»كورونا المستجد«.
وتحدث بوشكم في فيديو بث عبر صفحة المركز 
»فيسبوك«،  بموقع  األمراض  لمكافحة  الوطني 
في  ليبيا  في  للجائحة  الوبائي  الوضع  عن  تحدث 

الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري.
مكافحة  مركز  أن  العلمية  اللجنة  عضو  وأوضح 
األمراض سجل انخفاضًا في عدد االختبارات اليومية 
للكشف عن فيروس »كورونا المستجد« خالل األسبوع 
الماضي، لتبلغ 4 آالف و600 اختبار يوميًا مقارنة بـ5 

آالف و600 اختبار يوميًا خالل األسبوع السابق.
بوشكم  كشف  اإلصابات،  لمعدل  وبالنسبة 
األسبوع  خالل  المسجلة  الحاالت  في  انخفاضًا 
مقارنة  يوميًا  حالة   850 سجلت  حيث  الماضي، 
بـ1027 حالة يوميًا خالل األسبوع السابق، وكذلك 
الفترة  خالل  الوباء  جراء  الوفاة  معدالت  انخفضت 

نفسها، مسجلة 13 حالة يومية مقارنة بـ27 حالة.
وجاءت حصيلة عدد من أيام األسبوع وفق بيانات 

المركز الوطني لمكافحة األمراض كالتالي:
الخميس الماضي: 1007إصابات 

جديدة.. و13 وفاة
بفيروس  جديدة  إصابات   1007 تسجيل  تم 
»كورونا المستجد«، بينها 193 حالة حرجة، إضافة 

إلى 13 حالة وفاة، و1311 حالة شفاء.
وقال المركز في بيانه رقم »523«، المنشور على 
عينة   4851 تسلم  إنه  »فيسبوك«،  بموقع  صفحته 
عينة،   3844 سلبية  فتبين  الفيروس،  عن  للكشف 
إجمالي  20.7 % من  1007 عينات بنسبة  وإيجابية 

العينات المفحوصة.

السبت: 748 إصابة جديدة.. و22 وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلنه  بيان  ووفق 
 748 الماضي تسجيل  السبت  يوم  األمراض، شهد 

إصابة جديدة، و1531 حالة شفاء و22 وفاة.
استقبلت  مختبراته  أن  بيانه،  في  أوضح  المركز 

سلبية  المعملية  التحاليل  أظهرت  عينة،   4967
عينة،   748 إصابة  تأكدت  فيما  منها،  عينة   4219
منها 189 حالة حرجة، وبنسبة حاالت موجبة 15 %.

األحد: 719 إصابة جديدة.. و16 حالة وفاة
بفيروس  جديدة  إصابة   719 ليبيا  وسجلت 
»كورونا المستجد«، حسب إحصائية المركز الوطني 
للشفاء  وتماثل  األحد،  يوم  عن  األمراض  لمكافحة 
1444 مصابًا، في حين توفي 16 آخرون، حسب بيان 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على  المركز 
»فيسبوك«. وبلغت نسبة اإلصابات الجديدة 14.4 
حيث  تحليلها،  جرى  عينة   4995 إجمالي  من   %

ظهرت سلبية 4276 منها.

اإلثنين:682 إصابة.. و8 وفيات
وحسب ما أعلنه المركز الوطني تم تسجيل 682 
إصابة جديدة بفيروس »كورونا المستجد«، اإلثنين، 
وتماثل للشفاء 1164 مصابًا، في حين توفي ثمانية 
موقع  في  صفحته  على  المركز  بيان  حسب  آخرون، 
وبلغت  الثالثاء.  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
 4906 إجمالي  % من   14 الجديدة  اإلصابات  نسبة 
 4224 سلبية  ظهرت  حيث  تحليلها،  جرى  عينات 

منها.

الثالثاء: 692 إصابة جديدة.. و10 وفيات
692 إصابة جديدة،  وشهد يوم الثالثاء تسجيل 

حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة األمراض. 
عشرة  وتوفي  مصابًا،   1324 للشفاء  تماثل  فيما 
موقع  في  صفحته  على  المركز  بيان  حسب  آخرون، 
وبلغت  األربعاء.  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
نسبة اإلصابات الجديدة 14.4 % من إجمالي 4794 
عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4102 منها.

وبلغ إجمالي اإلصابات بالفيروس 343 ألفًا و932 
حالة، منها 72 ألفًا و864 نشطة، و266 ألفًا و348 
متعافى، و4720 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في 

البالد مارس 2020.
الزناتي،  علي  الصحة  وزير  وجه  جانبه،  من 
السبت، بضرورة توفير كل المتطلبات الالزمة لنجاح 
الوبائي  الوضع  لقياس  العشوائي  المسح  حملة 
الوزير  لقاء  خالل  ذلك  جاء  الشرقية.  المنطقة  في 
الوضع  قياس  »حملة  وأعضاء  ومشرفي  رئيس  مع 
فحص  نتائج  حول  الشرقية«،  بالمنطقة  الوبائي 
من  األولى  األيام  خالل  العشوائي  المسح  عينات 

الحملة، وفق بيان صادر عن الوزارة .
مع  بالتعاون  األربعاء،  الصحة،  وزارة  وأطلقت 

وبائيًا  مسحًا  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
وفحوصات واسعة تستهدف سبع مناطق شرق ليبيا، 
استنادًا إلى توصيات لجنة الوبائيات بغرفة الطوارئ 

والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية.
الرصد  فرق  تبذلها  التي  الجهود  الزناتي  وثمن 
المسحات  من  عدد  أكبر  إلى  للوصول  والتقصي، 
داخل  تجولها  خالل  من  العشوائية،  والعينات 
المسحات  ألخذ  والمؤسسات،  والشوارع  األحياء 
المواطنين. ويجري تنفيذ  الدم من  األنفية وعينات 
للبحوث  الليبي  المركز  بالتعاون مع  الوبائي  المسح 
التقنيات  بحوث  ومركز  االكتوارية،  والدراسات 

الحيوية.
في  المشاِركة  والتقصي  الرصد  فرق  وأجرت 
»كورونا  فيروس  عن  للكشف  فحصًا   189 الحملة 

المستجد«، الجمعة، داخل مدينة بنغازي.

مركز طبي في رأس اجدير
وتطبيقًا  تونس،  مع  الصحي  التنسيق  إطار  وفي 
للبروتوكول المعتمد بين البلدين ومن بينه إنشاء 

نقاط تطعيم في المعابر الحدودية، زار الدكتور حيدر 
لمكافحة  الوطني  المركز  عام  مدير  السائح  مفتاح 
الحدودي،  اجدير  رأس  معبر  السبت،  األمراض، 
اجدير  رأس  في  الصحي  المركز  السائح  وافتتح 
والتطعيمات  الصحية  الخدمات  بتقديم  المعني 
لسكان المنطقة والمسافرين، بحضور كل من مدير 
الخدمات  ومدير  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة 
الصحية زوارة، ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة 
األمراض زوارة، ومدير مكتب الرقابة الصحية رأس 
اجدير. وتفقد السائح مكتب الرقابة الصحية بالمنفذ 
السريعة  واالختبارات  المتبعة  اإلجراءات  على  واطلع 
ضرورة  وأكد  تونس،  من  القادمين  للمسافرين 
التطبيق الكامل لإلجراءات الوقائية واالحترازية للحد 

من انتشار فيروس »كورونا« في البلدين.
من جهتها، زارت لجنة تفتيش مكلفة من وزارة 
الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الثالثاء، مقر مركز 
سير  لمتابعة  وذلك  سرت،  ببلدية  الصحي  العزل 
وضع  على  واالطالع  احتياجاته  ومتابعة  به  العمل 

منظومة األكسجين التي جرى تركيبها أخيرًا.
سرت،  في  العزل  مركز  مدير  تصريح  وحسب 
المصابين  عدد  يبلغ  األحول،  عبداهلل  الدكتور 
بالمركز  العالج  يتلقون  الذين  »كورونا«  بفيروس 

ثماني حاالت، منها حالتان على التنفس الصناعي .

»أسترازينيكا« إيطالي
»كورونا  فيروس  ضد  التطعيم  صعيد  وعلى 

المستجد«، وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي شحنة 
من  ممنوحة  للفيروس،  المضادة  اللقاحات  من 
البالد  لتزويد  خطتها  ضمن  اإليطالية،  الحكومة 

بنحو نصف مليون جرعة من لقاح »أسترازينيكا«.
التعاون  إطار  في  الثانية،  وهي  الشحنة  وجاءت 
الثنائي بين الدولتين، والتنسيق بين وزارة الصحة 
الصحة،  وزارة  بيان  وفق  إيطاليا،  وسفارة  الليبية 
الصحة  وزير  مستشار  الشحنة  واستقبل  السبت. 
الصحية  الطوارئ  إدارة  ومدير  النحيب،  عادل 
سعيد  الصحة  وزير  مكتب  ومدير  الغزيوي،  محمد 
الدرسي، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو 

قريمالدي.
ليبيا  اإليطالية  الحكومة  تمنح  أن  المقرر  ومن 
بنحو  تقدر  »أسترازينيكا«  لقاح  من  ثالثة  شحنة 
األولى  الشحنتين  جانب  إلى  جرعة،  ألف   144
اإلمداد  جهاز  مخازن  إلى  وصلتا  اللتين  والثانية 
بنحو  تقدر  إحداهما  جويتين،  رحلتين  عبر  الطبي 
و600  ألفًا   117 بنحو  واألخرى  جرعة،  ألف   240
جرعة، ليكون إجمالي عدد الجرعات الممنوحة 501 

ألف و600 شحنة.
من  جزء  تلبية  في  الشحنات،  هذه  وستساعد 
داعمًا  وستكون  اللقاحات،  من  ليبيا  احتياجات 
الوباء  لهذا  االستجابة  في  الدولية  الطبية  للجهود 

العالمي بشكل جماعي، وفق البيان.

تعاون صحي مع مصر
اجتماعها  الصحة  وزارة  عقدت  آخر،  صعيد  على 
اإلجراءات  لمناقشة  المصرية،  نظيرتها  مع  الثاني 
والمعلومات  الخبرات  تبادل  في  للبدء  التنفيذية 
الطوارئ  غرفتي  عبر  البلدين،  بين  واالستشارات 
المبرمة  االتفاقات  تنفيذ  ومتابعة  المركزيتين، 

بينهما.
وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية، محمد الغزيوي، 
إن االجتماع تابع تطبيق اتفاق معاملة الليبيين مثل 
المصرية  المستشفيات  في  المصريين  المواطنين 
الحكومية، وأيضًا تزويد ليبيا بإمدادات طبية مصرية، 
الطبية  العناصر  وتدريب  الطبي،  األكسجين  ومنها 
والطبية المساعدة الليبية، حسب بيان »الصحة« على 
صفحتها في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
االتصال  الذي عقد بوسائل  االجتماع  األربعاء. حضر 
ومدير  الزناتي،  علي  الدكتور  الصحة  وزير  بعد،  عن 
إدارة المشروعات بالوزارة سامي الشعافي، ومستشار 
وزارة  عن  وممثلون  العوامي،  حاتم  الصحة  وزير 

الصحة المصرية.

»هدوء الجائحة«: تراجع معدل وفيات وإصابات »كورونا«

● مفتشو حملة المسح الوبائي بالمنطقة الشرقية خالل اجتماع وزير الصحة

● حيدر السائح مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض يفتتح المركز الطبي بمنفذ راس اجدير

● حمالت التطعيم مستمرة

طرابلس ـ القاهرة: الوسط

مكافحة  جهاز  في  المحتجزين  أحوال  حازت 
على  طرابلس،  في  الشرعية  غير  الهجرة 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  اهتمام 
جهاز  زار  الذي  الدبيبة،  الحميد  عبد  الموقتة، 
وتفقد  األحد،  الشرعية،  غير  الهجرة  مكافحة 

به. المحتجزين  أوضاع 
الداخلية،  وزير  الدبيبة،  استقبال  في  كان 
المديريات،  لشؤون  الداخلية  وزارة  ووكيل 
الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  ورئيس 
بيان  وفق  بالجهاز،  اإلدارات  ومديرو  المكلف، 

للحكومة .
إدارات  مع  موسعًا  اجتماعًا  الدبيبة  وعقد 
اتباعها  الواجب  الجهاز، مشددًا على اإلجراءات 
وتوفير  المحتجزين،  بكافة  االهتمام  من 
لهم،  المناسبة  والغذائية  الصحية  الظروف 
وكذلك تصميم بطاقة حصر لهم تشمل كافة 
فئة  كل  مع  والتعامل  بهم،  الخاصة  البيانات 

على حدة، وفق البيان.
تحياته  الدبيبة  نقل  نفسه،  السياق  في 
عملية  نفذوا  الذين  الداخلية،  وزارة  ألفراد 
أمنية، الجمعة الماضي، بمنطقة حي األندلس، 
الداخلية  وزارتي  بين  التنسيق  ضرورة  مؤكدًا 
التشريعات  منظومة  تحديث  في  والعدل 
المتعلقة بهذا الملف، وكذلك مع وزارة العمل 

والتأهيل في إمكانية تنظيم العمالة الوافدة.
وأضاف أن هناك عددًا من المحتجزين جاؤوا 
من أجل العمل في ليبيا، لذلك وجب تنظيمهم 
وهذه  مستنداتهم،  صحة  من  التأكد  بعد 

مسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل.
مالحظات  إلى  الدبيبة  استمع  اللقاء  وعقب 
ظروفهم  على  واطمأن  المحتجزين،  من  عدد 
المناسبة  واإلقامة  الغذاء  وتوفير  الصحية، 

لهم.
حملة  شن  الداخلية  وزارة  أعلنت  والجمعة، 
للقبض  قرقارش؛  منطقة  داخل  كبيرة  أمنية 
والمخدرات،  الخمور  وتجار  المجرمين  على 

والمهاجرين غير الشرعيين.
بموقع  صفحتها  عبر  الوزارة،  وقالت 
لها  التابعة  األمنية  األجهزة  إن  »فيسبوك«، 
تنفيذ  في  األولى  الفجر  ساعات  منذ  شرعت 

الحملة بناًء على تعليمات النائب العام.

الحكومة،  رئيس  غرد  اإلعالن،  مع  وتزامنًا 
بموقع  حسابه  على  الدبيبة،  عبدالحميد 
إنها  قال  التي  بالحملة،  محتفيًا  »تويتر« 
صناعة  أوكار  »أكبر  وتستهدف  »مخططة« 

وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش«.

الترحيل الطوعي
مكافحة  جهاز  ناقش  الماضي  سبتمبر  وفي 
الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، استئناف 
للمهاجرين،  الطوعي«  »الترحيل  برنامج 
وضمان عدم تكرار أي تجاوزات في هذا الملف.
جهاز  رئيس  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
العميد  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة 
مكتب  رئيس  مع  ميالد،  عبدالحفيظ  المبروك 
ورئيس   ،)IOM( للهجرة  الدولية  المنظمة 
الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  مكتب 
الترحيل  أقسام  مسؤولي  بحضور   ،)UNCHR(
بالمنظمتين، ورئيس المنظمة الليبية للهجرة 
والسيطرة،  العمليات  إدارة  ومدير  والالجئين 
الدولي،  والتعاون  المنظمات  إدارة  ومدير 
مكافحة  بجهاز  الصحية  الرعاية  قسم  ورئيس 

الهجرة غير الشرعية.
االجتماع  أن  أوضح  الداخلية  وزارة  بيان 

المنظمات  إلشراك  الجهاز  خطة  ضمن  »يأتي 
الوطنية في برامج الترحيل«. وجرى استعراض 
برامج  أوقفت  التي  واألخطاء  »التجاوزات 
إعادة  اإلنساني،  اإلجالء  الطوعي،  )الترحيل 
تعهدات  الدولية  المنظمات  وإيفاء  التوطين( 

فعالة  آليات  ووضع  التجاوزات  تكرار  بعدم 
الستئناف برامج الترحيل مرة أخرى«.

العام  لألمين  الخاص  المبعوث  أن  يذكر 
ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس 
يان كوبيش، طالب في وقت سابق من الشهر 

عمليات  باستئناف  الليبية  السلطات  الماضي 
ورحالت  الطوعية  والعودة  اإلنساني  اإلجالء 

إعادة التوطين للمهاجرين.
األممي  المبعوث  كلمة  خالل  ذلك  جاء 
في  األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  اجتماع  أمام 
جامعة الدول العربية بالقاهرة، نشرها الموقع 

للبعثة. اإللكتروني 
موقف  مجددًا  أؤكد  أن  »أود  كوبيش:  وقال 
ميناًء  تعتبر  ليبيا ال  بأن  الثابت  المتحدة  األمم 
مشددًا  والالجئين«،  المهاجرين  إلنزال  آمنًا 
عمله  الدولي  المجتمع  »يعزز  أن  ضرورة  على 
لمعالجة  والثنائي  الجماعي  المستوى  على 
األسباب التي تغذي تحركات األشخاص بشكل 
لتجنب  قانونية  سبل  وتوفير  نظامي  غير 
البحر  طريق  على  األرواح  في  الخسائر  استمرار 

األبيض المتوسط«.

إدانة إلعادة المهاجرين
للهجرة،  الدولية  المنظمة  أن  يذكر 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  والمفوضية 
إلى  شخص  أي  إعادة  بعدم  طالبتا  الالجئين، 
المنظمتان  وقالت  البحر،  في  إنقاذه  بعد  ليبيا 
في بيان 17 يونيو الماضي: »بموجب القانون 

يتم  الذين  األفراد  إنزال  يجب  الدولي،  البحري 
إنقاذهم في مكان آمن«.

الدولية  المنظمة  موظفي  وجود  ورغم 
لتقديم  ليبيا،  في  الالجئين  ومفوضية  للهجرة 
ذلك،  ومع  الحيوية.  اإلنسانية  المساعدات 
المسبقة  الشروط  أن  مجددًا  الوكالتان  تؤكد 
المهاجرين  وحماية  سالمة  لضمان  األساسية 
اإلنزال  بعد  إنقاذهم  يتم  الذين  والالجئين 
ليبيا  اعتبار  يمكن  ال  لذلك،  متوافرة؛  غير 

آمنًا. مكانًا 
عدم  ظل  في  أنه  إلى  المنظمتان  وأشارت 
إلزام  ينبغي  ال  واضحة،  إنزال  آليات  وجود 
الالجئين  بإعادة  الفاعلة  البحرية  الجهات 
وتدعو  آمنة.  غير  أماكن  إلى  والمهاجرين 
الالجئين  ومفوضية  للهجرة  الدولية  المنظمة 
يتم  حتى  بينها  فيما  التنسيق  إلى  الدول 
األشخاص  تنقذ  التي  التجارية،  السفن  منح 
المنكوبين، إذنًا سريعًا للنزول في مكان آمن، 

لتجنب تعرض األرواح للخطر.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد أعاد 
13 ألف شخص  الليبي أكثر من  السواحل  خفر 
عدد  يتجاوز  ما  وهو  العام،  هذا  ليبيا  إلى 
إنقاذهم  أو  اعتراضهم  تم  الذين  األشخاص 
مئات  لقي  فيما   ،2020 العام  في  وإنزالهم 

آخرون حتفهم في البحر.

آلية إنقاذ وإنزال
من  المستمرة  المغادرة  عمليات  أن  وأكدت 
إنقاذ  آلية  إلى  الحاجة  الضوء على  ليبيا تسلط 
البحر  وسط  طريق  طول  على  واضحة  وإنزال 
كامل  وبامتثال  الفور  على  المتوسط  األبيض 

لمبادئ ومعايير حقوق اإلنسان الدولية.
األمر  ينتهي  ما  غالبًا  أنه  وأضافت 
إنزالهم  يتم  الذين  والالجئين  بالمهاجرين 
في ليبيا في ظروف مروعة، حيث قد يتعرضون 
وال  آخرون  ويختفي  واالبتزاز.  المعاملة  لسوء 
أن  من  مخاوف  يثير  مما  مصيرهم،  يُعرف 
االتجار  لشبكات  فريسة  وقع  قد  ربما  البعض 

بالبشر.
ومفوضية  للهجرة  الدولية  المنظمة  ودعت 
في  التعسفي  لالحتجاز  حد  وضع  إلى  الالجئين 
مراجعة  عملية  إنشاء  خالل  من  وذلك  ليبيا، 
تبدأ  لالحتجاز  بدائل  لوجود  والدعوة  قضائية، 

باإلفراج الفوري عن األشخاص األكثر ضعفًا.

رعاية صحية للمحتجزين بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

● الدبيبة خالل اجتماعه بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 3 أكتوبر الجاري

● الدبيبة يتفقد مركز الهجرة غير الشرعية

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

»الصحة«: إيطاليا تمنح ليبيا نصف مليون جرعة »أسترازينيكا«

رئيس الحكومة الموقتة تفقد أوضاعهم واستمع إلى مالحظاتهم
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عواصم العالم - وكاالت

صدمة حترج قادة العالم

ملوك ورؤساء يرفضون اتهامات »وثائق باندورا«
صدمة  وقع  على  األحد،  صباح  العالم،  استيقظ 
سببها  ومشاهير  وزعماء  دول  قادة  أحرجت 
للصحفيين  الدولي  االتحاد  أجراه  واسع  تحقيق 
السياسيين  من  مئات  يتهم  االستقصائيين 
»أوفشور«  شركات  في  أصول  بإخفاء  وأقاربهم 

بهدف التهرب الضريبي.
في  السلطات  مخاوف  نشره  قبل  التحقيق  وأثار 
المالذات  بنما من أن تشملها مرة أخرى فضيحة 
نقلتها  حكومية  رسالة  في  جاء  الضريبية، حسبما 
البنمية  الحكومة  المحلية، وأفادت  وسائل اإلعالم 
للصحافة  الدولي  االتحاد  إلى  وجهتها  رسالة  في 
»قد  بأنه  محاماة  مكتب  طريق  عن  االستقصائية 
تكون األضرار غير قابلة لإلصالح«، محذرة من أن 
»أي منشور« يعزز »التصور الخاطئ« للبالد كمالذ 
على  وخيمة  عواقب  له  »ستكون  محتمل  ضريبي 

بنما وشعبها«.
االستقصائية،  للصحافة  الدولي  االتحاد  ونشر 
حتى  المالية  السرية  حول  تحقيق  »أشمل  األحد، 
اآلن« بناء على ماليين الوثائق المسربة من جميع 
أنحاء العالم، أطلق عليه »وثائق باندورا« وهو ثمرة 
عمل أكثر من 600 صحفي في 117 دولة. ويورط 
التحقيق العديد من زعماء الدول والحكومات بينهم 
العاهل األردني ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا 
واإلكوادور، حيث يتهمهم بإخفاء ماليين الدوالرات 
التهرب  ألغراض  سيما  ال  خارجية،  شركات  عبر 

الضريبي.

صندوق باندورا
إلى  إشارة  في  باندورا«  »وثائق  التحقيق  وسمي 
الشرور.  الذي يحوي كل  باندورا  أسطورة صندوق 
وهو يعتمد على نحو 11.9 مليون وثيقة من 14 
شركة خدمات مالية كشفت وجود أكثر من 29 ألف 

شركة »أوفشور«.
اهلل  عبد  الملك  أنشأ  الوثائق،  هذه  وحسب 
الثاني ملك األردن ما ال يقل عن ثالثين شركة من 
أقاليم أنظمتها الضريبية  أو  النوع في بلدان  هذا 
مالئمة، واشترى عبرها 14 عقارًا فاخرًا في الواليات 
المتحدة وبريطانيا بأكثر من 106 ماليين دوالر، 
أن  بيان  في  أكد  عمان  في  الملكي  الديوان  لكن 
عبد  الملك  عقارات  بشأن  نشرت  التي  المعلومات 
اهلل الثاني »غير دقيقة« و»مغلوطة« معتبرًا أن نشر 
عناوينها يشكل »تهديدًا لسالمة الملك وأسرته«، 
كلفة  شخصيًا  تحمل  الملك  أن  البيان  وأوضح 

عقاراته في الخارج.
أيضًا،  االتهامات  طالته  الذي  الكرملين  ونفى 
اإلثنين، تورطه مؤكدًا أنها »مزاعم ال أساس لها«، 
سفيتالنا  حصلت  الدولي  االتحاد  تحقيق  وحسب 
كريفونوجيخ التي قدمتها وسائل اإلعالم الروسية 
على أنها عشيقة سابقة للرئيس فالديمير بوتين، 
في 2003 على شقة في مقابل أربعة ماليين دوالر 
ذكر  وورد  »أوفشور«،  حسابات  عبر  موناكو  في 

أقارب آخرين للرئيس الروسي في التقرير.
أتشي،  باتريك  العاج،  وزراء ساحل  رئيس  ونفى 

الباهاماس  جزر  في  شركة  يدير  كان  الذي  أيضًا 
اإلثنين،  للتحقيقات،  وفقًا  األقل  على   2006 حتى 
أن يكون قام بأي »عمل غير قانوني«، وكان رئيس 
أن  األحد،  نفى،  بابيش  أندريه  التشيكي  الوزراء 
وهمية  شركات  في  دوالر  مليون   22 أودع  يكون 
في  الواقع  الكبير  العقار  بيغو،  قصر  شراء  لتمويل 
موجان بجنوب فرنسا، وكتب على »تويتر«، أنا »لم 
أفعل على اإلطالق أي شيء غير قانوني أو خاطئ، 
يمنعهم من محاولة تشويه سمعتي  لكن هذا ال 
التشيكية«،  البرلمانية  االنتخابات  على  والتأثير 

المقرر إجراؤها الجمعة والسبت المقبلين.
أموااًل  غييرمو السو  اإلكوادوري  الرئيس  ووضع 
في  الرئيسي  مقرهما  ائتمانيين  صندوقين  في 
الواليات المتحدة في والية داكوتا الجنوبية، حسب 
الذي  االستقصائيين  للصحفيين  الدولي  االتحاد 
تحدث عن رئيسي تشيلي وجمهورية الدومينيكان 
بيان:  في  سابق،  مصرفي  وهو  السو  وقال  أيضًا، 
الضرائب  ودفعت  مداخيلي  كل  عن  »صرحت 
دافعي  أحد  جعلني  مما  اإلكوادور،  في  المترتبة 
وأضاف  البالد شخصيًا«،  في  الرئيسيين  الضرائب 

أن »جميع االستثمارات في اإلكوادور والخارج جرت 
في إطار القانون«.

ساسو  دينيس  الكونغولي،  الرئيس  ويمتلك 
»أوفشور«  شركة  عامًا  عشرين  نحو  منذ  نغيسو، 
الرئيس  كان  بينما  البريطانية،  فيرجين  جزر  في 
في  هناك  شركتين  يمتلك  بونغو  علي  الغابوني 
والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد  نهاية 

حسب جريدة »لوموند« الفرنسية اليومية.
وفي المجموع، ربط االتحاد الدولي للصحفيين 
من  و336  الخارجية  األصول  بين  االستقصائيين 
الذين  والسياسيين  التنفيذيين  المسؤولين  كبار 
جزر  في  ثلثيها  من  أكثر  شركة  ألف  نحو  أنشؤوا 

فيرجين البريطانية.

كشف مليوني »وثيقة باندورا«
وتتعلق نحو مليوني وثيقة من أصل 11.9 مليون 
حصل عليها الصحفيون في إطار »وثائق باندورا« 
للصحفيين  الدولي  االتحاد  حسب  بـ»ألكوغال«، 
المحاماة  مكتب  أن  أكد  الذي  االستقصائيين، 
التهرب  في  رئيسيًا  »دورًا  لعب  هذا  البنمي 
الضريبي« وشارك في إنشاء حسابات إلخفاء أموال 
أكثر من 160 شخصية، لكن مكتب المحاماة أكد 
في بيان أنه »يرفض هذه التكهنات والمغالطات 
واألكاذيب«، مؤكدًا أنه مستعد للعمل مع السلطات 

للتحقيق في أي مخالفات.
الدولي  االتحاد  مدير  رايل،  جيرارد  وقال 
للصحفيين االستقصائيين في تسجيل فيديو األحد: 
»هذا يظهر أن األشخاص الذين يمكنهم وضع حد 
لسرية األوفشور ووقف ما يحدث، يستفيدون منها«، 
أما  الدوالرات«،  تريليونات  عن  »نتحدث  وأضاف: 
مايرا مارتيني الباحثة في منظمة الشفافية الدولية 
غير الحكومية، فقد رأت أن التحقيق يقدم: »دلياًل 

جديدًا واضحًا على أن شركات األوفشور تلعب لعبة 
العدالة«،  تعرقل  بينما  المالية،  والجرائم  الفساد 
وأضافت أن »هذا النموذج االقتصادي«، القائم على 

السرية المالية »ال يمكن أن يستمر«.
ووردت في التحقيق أيضًا أسماء المغنية شاكيرا، 
وعارضة األزياء كلوديا شيفر، وكذلك رئيس الوزراء 
في  عقارات  لشرائه  بلير  توني  السابق  البريطاني 
لندن، والوزير الفرنسي السابق دومينيك ستروس 
السابق  العام  المدير  إن  التحقيق  وقال  كان، 
من  ماليين  بتحويل  قام  الدولي  النقد  لصندوق 
عبر  االستشارية،  نشاطاته  أتعاب  من  الدوالرات 

شركة مغربية معفاة من الضرائب.
وفي معظم البلدان، ال يعاقب القانون على هذه 
إذ  القادة،  لبعض  بالنسبة  محرجة  لكنها  األفعال. 
االستقصائيين  للصحفيين  الدولي  االتحاد  يقارن 
البعض  لدى  الفساد  مكافحة  خطاب  بين 

واستثماراتهم في المالذات الضريبية.
مرارًا  كينياتا  أوهورو  الكيني  الرئيس  وأكد 
المسؤولين  وإلزام  الفساد  محاربة  على  تصميمه 
وحسب  ثرواتهم،  بشأن  بالشفافية  الكينيين 
بنما  في  مؤسسة  كينياتا  يملك  باندورا«  »وثائق 
أكثر  المباشرين  عائلته  أفراد  العديد من  ويمتلك 
وكان  خارجية،  حسابات  في  دوالر  مليون   30 من 
 1997 في  أنشأ  العامة  للنزاهة  األميركي  المركز 
الذي  االستقصائيين  للصحفيين  الدولي  االتحاد 
شبكة  وتضم   .2017 في  مستقاًل  كيانًا  أصبح 
االتحاد 280 صحفيًا استقصائيًا في أكثر من مئة 
دولة ومنطقة، فضاًل عن نحوال مئة وسيلة إعالم 

شريكة.
بتحقيق  مرحبًا  التقرير  على  كينياتا  وعلق 
دون  المالية«،  الشفافية  تحسين  في  »سيسهم 
أن يرد على االتهامات. وكشف التقرير أن الرئيس 
بنى صورته  الذي  زيلنسكي  فولوديمير  األوكراني 
على مكافحة الفساد، أقام اعتبارًا من 2012 شبكة 
خاصة  بصورة  استخدمها  أوفشور  الشركات  من 

لشراء ثالثة أمالك باهظة في لندن.
بضرور  ذلك  بررت  األوكرانية  الرئاسة  أن  غير 
لنظام  العدوانية«  »األنشطة  من  نفسه«  »حماية 
الموالي  يانوكوفيتش  فيكتور  السابق  الرئيس 

لروسيا.
وورد اسم وزير االقتصاد البرازيلي باولو غيديس 
شركات  خلف  أصواًل  إلخفائه  الوثائق  هذه  في 
أوفشور. إال أن الوزير أكد أن كافة نشاطاتها كانت 

قانونية ومصرح بها للسلطات الضريبية.
أندريس  المكسيكي  الرئيس  طلب  جانبه،  من 
يستهدف  تحقيق  فتح  أوبرادور  لوبيز  مانويل 
أنهم  في  يُشتبه  مكسيكي  آالف  ثالثة  نحو 
من  للتهرب  ضريبية  مالذات  في  ممتلكات  أخفوا 
أسماء  وردت  وقد  وزرائه.  أحد  بينهم  الضرائب، 

جميعهم في »وثائق باندورا«.
العامة  للنزاهة  األميركي  المركز  وكان 
للصحفيين  الدولي  االتحاد   1997 في  أنشأ 
في  مستقاًل  كيانًا  أصبح  الذي  االستقصائيين 
صحفيًا   280 االتحاد  شبكة  وتضم   .2017
ومنطقة،  دولة  مئة  من  أكثر  في  استقصائيًا 

إعالم شريكة. وسيلة  مئة  نحو  عن  فضاًل 

برلين - وكاالت
●   شعار »وثائق باندورا« في غرب فرنسا في 4 أكتوبر 2021

سمي التحقيق »وثائق باندورا« في إشارة 
إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يحوي كل 

الشرور  وهو يعتمد 11.9 مليون وثيقة 
من 14 شركة خدمات

الدول الفقيرة تطالب األغنى بالوفاء بوعد 
يتمثل في تقديم 100 مليار دوالر سنوياً 

للتخلص من الكربون

صراع الفوز باملستشارية

أملانيا تبدأ مفاوضات صعبة 
لتشكيل ائتالفها الحكومي

إذ  المفاوضات،  مرحلة  ألمانيا  تبدأ  االنتخابات  بعد 
يباشر االشتراكيون الديمقراطيون الذين تصدروا نتائج 
الذين  أنغيال ميركل  والمحافظون بزعامة  االنتخابات، 
تراجعوا إلى أدنى مستوى في تاريخهم، محادثات؛ كل 

من جهته، سعيًا لتشكيل ائتالف والفوز بالمستشارية.
وتنطوي هذه المحادثات على رهان كبير ألول قوة 
تزال تحتفظ بذكرى  أوروبا في وقت ال  اقتصادية في 
التي استمرت عدة أشهر  مريرة عن مفاوضات 2017 

وشلت االتحاد األوروبي.
من جانبها أطلقت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، 
مطلع األسبوعن نداًء ضمنيًا لكل األطراف السياسيين 
األلمان لتخطي انقساماتهم بعد االنتخابات التشريعية، 
في حين تشهد البالد مفاوضات بالغة التعقيد من أجل 

تشكيل حكومة جديدة.
بإعادة  السنوية  االحتفاالت  لمناسبة  خطابها  وفي 
توحيد البالد في العام 1990، عرضت ميركل لحصيلة 
ما حققته خالل حكمها للبالد على مدى 16 عامًا، وحضت 
الديمقراطية في  أكبر عن  الدفاع بشكل  األلمان على 
مواجهة الغوغائيين. وتنهي ميركل مسيرتها السياسية 
ما أن يتم تشكيل ائتالف يضمن غالبية في البرلمان، إال 

أن هذا األمر قد يستغرق عدة أشهر.

مفاوضات
ويتوقف تشكيل الحكومة األلمانية الجديدة بشكل 
على  الرئيسيين  الحزبين  من  أي  قدرة  على  أساسي 
اجتذاب »الخضر« و»الحزب الديمقراطي الحر« الليبرالي.

محادثات  الديمقراطي«  »االشتراكي  الحزب  وأجرى 
العام  األمين  وصفها  الحر«  الديمقراطي  »الحزب  مع 
لالشتراكيين الديمقراطيين، الرس كلينغبيل، في بيان 

الحق بأنها كانت »بناءة جدًا«.
الديمقراطي  »الحزب  رئيس  ويسينغ  فولكر  وقال 
تختلف«،  المهمة  النقاط  بشأن  »المواقف  إن  الحر« 
لكنه شدد أيضًا على ضرورة تشكيل حكومة إصالحية 

للتصدي للتحديات التي تواجه المانيا.
بعد  الديمقراطي«  االشتراكي  »الحزب  أجرى  كما 
ذلك محادثات مع »الخضر«، في حين التقى خصومهم 
من التحالف المحافظ مع »الحزب الديمقراطي الحر«، 
مساء األحد، وقال ويسينغ بعد لقاء المحافظين إن هناك 

»عقبات قليلة« أمام اتفاق معهم على السياسات.
لحزب  المشارك  الزعيم  ألمح  ذلك  غضون  في 
تحالف  إقامة  تفضيل  إلى  هابيك،  روبرت  »الخضر«، 
باستعداد  مشيداً  الديمقراطي،  االشتراكي  الحزب  مع 
بحيوية  جديد«  من  »للبدء  االنتخابات  في  الفائزين 

جديدة.

 ثالثة أحزاب
وبعد االنتخابات التشريعية سيتعين على األرجح على 
ثالثة أحزاب لديها برامج مختلفة للغاية تشكيل ائتالف 
سابقة  األمر  هذا  ويعد  البرلمان.  في  غالبية  لضمان 
منذ خمسينات القرن الماضي، ويمكن أن يشكل عاماًل 

مزعزعًا لالستقرار.
واختار 59 % من األلمان قيام ائتالف »ثالثي األلوان« 
بين االشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين، 
المحافظين،  بقيادة  ائتالفًا  فضلوا   %  24 مقابل  في 
وفق ما أظهر استطالع للرأي أجرته شبكة »زد دي إف« 

العامة.
وهدف أوالف شولتس الشخصية القيادية في الحزب 
أنغيال  يخلف  أن  وهو  واضح،  الديمقراطي  االشتراكي 
مع  ثالثي  ائتالف  رأس  على  المستشارية  في  ميركل 
هذين التشكيلين. غير أن التحالف المحافظ لم يُحسم 
مصيره بعد رغم أن نتائجه جاءت أدنى من 30 % للمرة 
سعيًا  بوسعه  ما  كل  بذل  ويعتزم   ،1949 منذ  األولى 

لالحتفاظ بالمستشارية.
لكن وضع أرمين الشيت الذي تم تحميله مسؤولية 
ألمانيا  تاريخ  في  للمحافظين  انتخابية  نتيجة  أسوأ 

الحديث )24.1 بالمئة( يبدو مأزومًا أكثر فأكثر.
ومنافساه داخل الحزب على غرار فريدريش ميرتس 
نفسيهما  يطرحان  منه،  يمينية  األكثر  سبان  ويانس 

بديلين محتملين لزعامة الحزب.

لندن - وكاالت

ر املناخي الكارثي؟ هل ستتمكن قمة غالسكو للمناخ من وقف مسار التغيُّ
قبل أقل من شهر على مؤتمر األطراف حول المناخ »كوب- 
العالم لضغوط غير مسبوقة لتخليص  26«، يتعرض قادة 
عن  بعيد  للبشرية  مسار  ورسم  الكربون  من  اقتصاداتهم 

االحترار المناخي الكارثي.
من  أجزاء  في  مستعرة  تزال  ال  جائحة  خضم  في  لكن 
تغير  عن  ناجمة  كوارث  من  متضررة  بلدان  ومع  العالم 
تكون  أن  المرجح  من  والمال،  المساعدة  وتطلب  المناخ 

المفاوضات في غالسكو محفوفة باألخطار.
وتأتي القمة المناخية التي أرجئت عامًا بسبب »كوفيد- 
19«، فيما تتسع الهوة أكثر من أي وقت مضى بين ما يقول 

العلم إنه ضروري لتجنب كارثة وما تقوم به الحكومات.
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  حدد 
اجتماع  بداية  في  الخميس،  وزيرًا   50 نحو  إلى  متوجهًا 
أمام  المتاح  الخيار  ميالنو،  في  األطراف  لمؤتمر  تمهيدي 
بقوله  غالسكو  في  القمة  سيحضرون  الذين  المفوضين 
بمستقبل  البشرية  على  الحكم  أو  العالم  إنقاذ  »يمكننا 

جهنمي«.
وتقول بريطانيا التي تستضيف مؤتمر األطراف »كوب- 
الهدف  على  الحفاظ  هو  للقمة  الرئيسي  الهدف  إن   ،»26
العام  المبرم  للمناخ  باريس  اتفاق  في  عليه  المنصوص 
2015 والمتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة بـ1.5 درجة 

مئوية.
وفي مطلع أغسطس، أطلق العلماء في الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ تنبيهًا جديدًا في تقرير رسمي 
مفاده أن ارتفاع حرارة العالم بـ1.5 درجة مئوية قد يحصل 
متوقعًا  كان  مما  قبل عشر سنوات  أي   ،2030 العام  قرابة 

وهو أمر يهدد العالم بكوارث جديدة »غير مسبوقة«.
وبحلول العام 2050، ستكون حرارة األرض أعلى بـ1.5 
بغض  الصناعية  الثورة  قبل  ما  بفترة  مقارنة  مئوية  درجة 
النظر عن الجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون التي 

تؤدي إلى ارتفاع حرارة الكوكب، وفقًا للجنة.
ومع ارتفاع درجة الحرارة بما يزيد قلياًل على درجة مئوية 
حتى اآلن، شهدت السنتان اللتان مرتا على القمة المناخية 
المتحدة، حرائق غابات قياسية في أستراليا  األخيرة لألمم 
أميركا  في  مسبوقة  غير  حر  وموجات  المتحدة،  والواليات 
الشمالية وسيبيريا وفيضانات ضخمة في جنوب شرق آسيا 

وأفريقيا وشمال أوروبا.

نقص ثقة
خططها  الدول  تجدد  أن  للمناخ  باريس  اتفاق  يتطلب 
بالمساهمات  تعرف  التي  المحلية  االنبعاثات  لخفض 

الوطنية المحددة، كل خمس سنوات.
وبداًل من حصر ارتفاع درجة الحرارة بـ1.5 درجة مئوية 
التقارير  إن  األخيرة  المتحدة، تقول  األمم  كما حدده هدف 
درجة  أن  تظهر  الماضي  العام  خالل  الدول  قدمتها  التي 

حرارة األرض قد ترتفع 2.7 مئوية هذا القرن.
ولخص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون آماله 
أي  وأشجار«،  ونقود  وسيارات  »فحم  كاآلتي  لقمة غالسكو 
الحجري  الفحم  من  العالمي  التدريجي  للتخلص  اتفاقات 
األكثر  للدول  تمويل  وجمع  الداخلي  االحتراق  ومحركات 
عرضة لتداعيات تغير المناخ وزرع األشجار على نطاق واسع. 
26« لن  المندوبين في مؤتمر »كوب-  لكن جدول أعمال 

يكون بهذا االختصار.
تنته  لم  باريس،  اتفاق  إبرام  من  سنوات  ست  فبعد 
يحدد  الذي  لالتفاق  القواعد«  »كتابة  من  بعد  البلدان 
وتشمل  المحرز.  التقدم  وقياس  األهداف  تحقيق  طريقة 
الخالفات المستمرة منذ فترة طويلة تلك المتعلقة بطريقة 

لـ»جرد  المشترك  الزمني  واإلطار  الكربون  أسواق  إدارة 
المخزون« الموقت لمعرفة ما هي إجراءات كل دولة.

األغنى  البلدان  الفقيرة  الدول  تطالب  ذلك،  في غضون 
بالوفاء خالل »كوب- 26« بوعد مضى عليه عقد يتمثل في 
التخلص  على  لمساعدتها  سنويًا  دوالر  مليار   100 تقديم 
تغير  مع  والتكيف  الكهربائية  شبكاتها  من  الكربون  من 

المناخ.
 Climate Action رئيسة  إيسوب  تسنيم  وقالت 
Network التي تمثل نحو 1500 مجموعة بيئية، إن مؤتمر 
المعرضة  الدول  غالسكو يعقد بعد سنوات مروعة لسكان 

للخطر.
وأضافت: »يعقد مؤتمر األطراف هذا، بخالف مؤتمرات 
بشكل  النامية  البلدان  تشعر  وقت  في  األخرى،  األطراف 
كبير بكل هذه األعباء والمعاناة، وفي هذا السياق رأينا دواًل 
غنية لم تكن مستعدة للتضامن مع الدول الفقيرة لتوفير 

اللقاحات«.
وأشارت إلى أن هناك »نقصًا كبيرًا في الثقة« بين الدول 
انبعاثاتها  تسببت  التي  والدول  المناخ  تغير  تكافح  التي 
عدم  مسألة  تلقي  أن  المرجح  ومن  ذلك.  في  الكربونية 
غالسكو؛  في  القمة  على  بظاللها  اللقاحات  في  المساواة 

إذ ال يستطيع الكثير من ممثلي الدول الفقيرة تحمل كلفة 
رحلة تشمل حجرًا صحيًا فندقيًا مكلفًا.

 Least Developed كتلة  رئيس  وانغي  سونام  وقال 
Countries التفاوضية هذا األسبوع في تغريدة إنه ال يزال 

»قلقا بشأن تمكن مشاركة مندوبينا في كوب- 26«.
الصين مفتاح مجموعة العشرين

إلى  األسبوع  هذا  شارما  ألوك   »26 »كوب-  رئيس  سعى 
تهدئة هذه المخاوف بالقول إنه كان هناك »تسجيل جيد 
قادة  من   100 من  أكثر  وأن  المشاركين  عدد  في  للغاية« 

العالم أكدوا حضورهم.
إعالن  مع  إيجابية  مؤشرات  ثمة  إن  مراقبون  ويقول 
الواليات المتحدة مضاعفة المساعدات الخارجية المخصصة 
للمناخ، وقول الصين إنها ستوقف العمليات الجديدة إلنتاج 

الفحم في الخارج.
في  السابق  المشارك  ماير  ألدن  إلى  بالنسبة  لكن 
محادثات مناخية في األمم المتحدة والمحلل البارز في مركز 
»ينتظر  االنبعاثات  بخفض  يتعلق  ما  في   ،EG3 األبحاث 

الجميع ليروا ما ستفعله الصين«.
الماضي هدف بالده  العام  الرئيس شي جينبينغ  وأعلن 
وأن   2060 العام  بحلول  الكربون  أثر  تحييد  في  المتمثل 
تصل االنبعاثات المحلية إلى ذروتها »بحلول العام 2030«.
من  أكثر  عن  المسؤول  البلد  هذا  على  يتعين  يزال  وال 
تقديم  البشرية  النشاطات  عن  الناجمة  االنبعاثات  ربع 
مساهمات وطنية محددة معدلة ومن المتوقع حدوث ذلك 
قبل قمة غالسكو. وقد تكون قمة لمجموعة العشرين في 
رئيس  خاللها  قال  التي   »26 »كوب-  من  أيام  قبل  روما 
لاللتزام  األعضاء  إنه سيدفع  دراغي  ماريو  اإليطالي  الوزراء 
هدف 1.5 درجة مئوية، مؤثرة أيضًا. وقال ماير »السيناريو 
األفضل سيكون أن تضيف مجموعة العشرين بعض الزخم 
سيكون  تفاؤاًل  األقل  »السيناريو  وأضاف  غالسكو«.  إلى 
الجمود والوصول إلى طريق مسدود في روما، ثم االنتقال 

من هناك إلى قمة غالسكو من دون وحدة فعلية«.

●  جانب من  تظاهرة مناخية في ميالنو

تشغيل خط االتصال الساخن بني الكوريتني:
بيونغ يانغ تواصل تطوير األسلحة 

رغم أزمتها االقتصادية
بيونغ يانغ - سول - وكاالت

بعدما أثارت بيونغ يانغ قلقًا دوليًا جراء سلسلة اختبارات 
دفع  ما  أسابيع،  بضعة  غضون  في  أجرتها  صاروخية 
تقرير  أكد  طارئ.  اجتماع  لعقد  الدولي  األمن  مجلس 
الشمالية  كوريا  أن  المتحدة  األمم  عن  صدر  جديد 
واصلت برامجها لتطوير األسلحة رغم أنها تواجه أزمة 
على  فرضته  الذي  الحصار  جراء  سوءًا  تزداد  اقتصادية 

نفسها في ظل »كوفيد«.
خلفية  على  دولية  عقوبات  إلى  يانغ  بيونغ  وتخضع 
بشكل  تقدما  اللذين  والبالستي،  النووي  برنامجيها 

متسارع في عهد الرئيس الحالي كيم جونغ أون.
الثالثاء،  اإلنترنت  على  نشر  الذي  التقرير،  وذكر 
فبراير  السادس من  الفترة من  ويغطي  بتوقيت سول 
حتى الثالث من أغسطس، أن كوريا الشمالية واصلت 

تطوير برامجها التسلحية.
مع  العالقات  تحسين  في  تساعد  قد  خطوة  وفي 
جارتها بعدما أثارت بيونغ يانغ قلقًا عالميًا عبر سلسلة 
تجارب صاروخية في األسابيع األخيرة، أعادت الكوريتان 
الحدود،  عبر  بينهما  الساخن  االتصال  خط  تشغيل 

اإلثنين.
واستأنف الجانبان االتصاالت مع المسؤولين وتبادال 
أول مكالمة هاتفية بينهما منذ أغسطس، بعد أيام من 
عقد مجلس األمن الدولي اجتماعًا طارئًا بشأن تجارب 

الصواريخ الكورية الشمالية.
أواخر  عالقتهما  في  تحسن  إلى  الكوريتان  وأشارت 
التي  الحدود،  عبر  االتصاالت  استئناف  بإعالن  يوليو 
لوقت  لم يستمر  أكثر من عام، لكن ذلك  قطعت قبل 
المكالمات  الرد على  طويل، إذ توقفت بيونغ يانغ عن 
الكورية  التوحيد  وزارة  وأكدت  فقط.  أسبوعين  بعد 
بين  الهاتفي  االتصال  اإلثنين،  صباح  الجنوبية، 

المسؤولين الشماليين والجنوبيين.

في  الشمالي  لنظيره  جنوبي  كوري  مسؤول  وقال 
بعض  مر  »لقد  لصحفيين:  الوزارة  أرسلته  مقتطف 
كما  االتصال«.  خط  الستعادة  جدًا  سعيد  وأنا  الوقت 
االتصاالت  استئناف  الجنوب  في  الدفاع  وزارة  أكدت 

العسكرية عبر الحدود.
الشمالية  الكورية  المركزية  الوكالة  وذكرت 
أون  جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  أن  لألنباء 
االتصاالت  خطوط  تشغيل  إعادة  نيته  عن  »أعرب 
أن  إلى  مشيرة  والجنوب«،  الشمال  بين  المقطوعة 
شبه  في  دائم«  »سالم  إلرساء  محاولة  الخطوة  هذه 
هذه  شأن  من  قلل  محلاًل  لكن  الكورية.  الجزيرة 
إلى  مشيرًا  »رمزية«  بادرة  بأنها  ووصفها  الخطوة 

الشمالية. لكوريا  األخيرة  الصاروخية  التجارب 
خبراء  لجنة  أعدته  الذي  األممي،  التقرير  في  وجاء 
تركيز  »رغم  المعزول،  البلد  على  العقوبات  تراقب 
سوءًا،  تزداد  التي  االقتصادية  محنتها  على  البالد 
الشعبية  الديمقراطية  كوريا  جمهورية  واصلت 
برنامجيها  تطوير  الشمالية(  لكوريا  الرسمي  )االسم 

والبالستي«. النووي 
ولم تجِر بيونغ يانغ عملية إطالق لصواريخ بالستية 
 ،2017 العام  منذ  نوويًا  اختبارًا  أو  للقارات  عابرة 
»تجمع  اختبارات  أجرت  أنها  إلى  لفت  التقرير  لكن 
التوجيه«،  وتكنولوجيا  البالستية  التكنولوجيا  بين 
صلة  على  رئيسية  مواقع  في  األنشطة  تواصلت  فيما 

ببرنامجها النووي.
ولم تنخرط بيونغ يانغ في أي محادثات نووية منذ 
انهارت ثاني قمة بين كيم والرئيس األميركي السابق 
جارتها  جهود  رفضت  فيما  هانوي،  في  ترامب  دونالد 

الجنوبية إلعادة إحياء المحادثات.
واشنطن  بعروض  كيم  ندد  الماضي،  واألسبوع 
مسبقة  شروط  دون  من  محادثات  لعقد  المتكررة 
بايدن  إدارة  متهمًا  سخيفة«،  »خدعة  اعتبارها  على 

»العدائية«. السابقة  اإلدارات  بمواصلة سياسية 

●  تجربة إطالق صاروخ مضاد للطائرات نفذته »أكاديمية علوم الدفاع« في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

●  أرمين الشيت●  اوالف شولتز
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ما الذي ينتظر السودان؟

عودة الخالفات بني شركاء الحكم
تزيد تعقيد املشهد السياسي

يعيش السودان حالة من التخبط وضبابية 
التي  الشعبية  الثورة  بعد  السياسية  الرؤية 
بين  الخالفات  دبت  بعدما  البشير،  أطاحت 
والتغيير«،  الحرية  »قوى  من  فصائل  عدة 
وبين  وبينها  للحكومة،  الشعبية  الحاضنة 
حوادث  ارتفاع  عن  فضاًل  العسكري،  المكون 
قطع الطرق وغلق الموانئ ومحاولة االنقالب 
وتشكيل  اإلرهابية  التنظيمات  وعودة 

جديدة. تحالفات 
الحرية  »قوى  من  فصائل  عدة  ودانت 
سابقة  متمردة  حركات  بينها  من  والتغيير«، 
في  الرئيسية  الكتلة  موقف  دارفور،  في 
الذي  السودان  في  المدنية  الحركات  ائتالف 
الجيش،  مع  بالمشاركة  يدير،  أن  يحاول 

صعبة. انتقالية  مرحلة 
السياسية  األحزاب  من  مجموعة  وأعلنت 
الحرية  إعالن  قوى  عن  االنشقاق  السودانية 
أحزاب  أربعة  بسيطرة  اتهامات  بعد  والتغيير، 
أطلق  جديد  سياسي  فصيل  وتشكيل  عليه، 
حركات  قادة  يتصدره  »تياراإلصالح«  عليه 
للسالم،  جوبا  اتفاق  على  موقعة  مسلحة 
في  جديدة  سياسية  حاضنة  بمثابة  ليكون 
مواجهة قوى إعالن الحرية والتغيير »المجلس 
السياسية  الحاضنة  يزال  ال  الذي  المركزي«. 

لحكومة عبد اهلل حمدوك.
الحرية  بقوى  اإلصالح  »تيار  ويضم 
كانوا  سياسيًا،  وفصياًل  حزبًا   81 والتغيير« 
وتم  األول  والتغيير«  الحرية  »إعالن  ضمن 
المسلحة  الحركات  إلى  إضافة  إقصاؤهم. 
الموقعة على اتفاق السالم في جوبا. مع فتح 
االنضمام لكافة األحزاب السياسية، فيما عدا 

المنحل. الوطني  المؤتمر 
لألحزاب  المنتمون  يتهم  المقابل  في 
والتغيير  الحرية  على  المسيطرة  األربعة 
لتفتيت  للعسكر  »أداة  بأنهم  المنشقين 
بينهم،  الفرقة  وإحداث  المدنيين  أصوات 
فلول  محاوالت  من  جزء  تحركاتهم  وأن 
الديمقراطي  التحول  إلفشال  السابق  النظام 

الثورة«. أهداف  وتحقيق 
اإلصالح،  تيار  من  المنشقون  اتهم  فيما 
لهم  والموالين  األربعة  األحزاب  ممثلي 
واالستئثار  المناصب  على  السيطرة  بمحاولة 
بالسلطة وحدهم، وإقصاء أي فصيل سياسي 
آخر باعتبار أنهم األحزاب األقوى في الشارع.

ورغم تدشين تيار اإلصالح تحت هدف توسيع 
الشراكة السياسية في قيادة المرحلة االنتقالية، 
والمطالبة بتمثيل عادل للقوى السياسية، إال أن 
هذا االنشقاق لم يخلف إال حالة من االستقطاب 
الحاد بين القوى السياسية والموالين لهم في 

الشارع السوداني.

الديمقراطي للمسار  تهديد 
في  الدستورية  الوثيقة  توقيع  ومنذ 
المجلس  بين   2019 أغسطس  في  السودان 
العسكري وائتالف قوى إعالن الحرية والتغيير 
للسالم  جوبا  اتفاق  بنود  لتضمين  وتعديلها 
االنتقالية  المرحلة  إدارة  تزال  ال   2020 في 
التدهور  أبرزها  التحديات  عديد  تواجه 

العدالة  وغياب  األمني  واالنفالت  االقتصادي 
الحركات  مع  السالم  اتفاق  تنفيذ  وبطء 

األمنية. الترتيبات  بند  خاصة  المسلحة، 
كانت  التي  الدستورية  للوثيقة  ووفقًا 
إزاحة  بعد  السلطة  لتقاسم  اتفاق  بمثابة 
المرحلة  فإن   ،2019 أبريل  في  البشير  نظام 
بتشكيل  بدأت  شهرًا،   39 ستكون  االنتقالية 
الفتاح  عبد  الفريق  برئاسة  سيادة  مجلس 
منتخبة،  مدنية  بحكومة  وتنتهي  البرهان، 
الوثيقة أصبح مهددًا وهو  بنود  تنفيذ  أن  إال 
حمدوك  اهلل  عبد  الوزراء  رئيس  وصفه  ما 

الوطنية«. بـ»األزمة 
بدأ  المدني  المكون  بين  الخالف  كان 
تعطيل  على  »األمة«  لحزب  اعتراضات  مع 
تشكيل  أجل  من  عراقيل  ووضع  اإلصالحات 
المجلس  قبل  من  التشريعي  المجلس 
اتهم  حيث  والتغيير،  الحرية  لقوى  المركزي 
والتغيير  الحرية  قوى  مجلس  »األمة«  حزب 

بأنه ال يمثل إال مجموعة صغيرة.
أي  اعتماد  بعدم  الدولة  أجهزة  وطالب 
االتهامات  تبادل  وظل  عنه،  تصدر  قرارات 
يريد تعطيل  بأنه هو من  ضد حزب »األمة« 
بتمسكه  والتغيير  الحرية  إصالح  مسار 

األخرى. المكونات  أعلى على حساب  بتمثيل 
رئيس  حاول  الماضي،  سبتمبر  بداية  وفي 
وحل  الشمل  لم  حمدوك  اهلل  عبد  الوزراء 
اإلعالن  على  التوقيع  خالل  من  الخالفات 

في  والتغيير  الحرية  قوى  لوحدة  السياسي 
تحمل  حمدوك  تبناها  وطنية  مبادرة  إطار 
توحيد  أجل  من  األمام«،  إلى  »الطريق  شعار 
السوداني  النموذج  أن  مؤكدًا  الشعب،  قوى 
المدنيين  بين  الشراكة  على  القائم 
لالنتقال  الوحيد  الطريق  هو  والعسكريين 
فيها  وشارك  مستدام،  ديمقراطي  وضع  إلى 
سياسيًا  وتحالفًا  وحركة  حزبًا   40 من  أكثر 
بقبول  تحَظ  لم  أنها  إال  مدنية،  ومنظمات 

السياسيين. وبعض  المسلح  الكفاح  قوى 
والعسكر اإلصالح  تيار 

لجنة  إلى  الموجهة  االنتقادات  أبرز 
والتغيير  الحرية  قوى  عن  المنشقة  اإلصالح 
خالل  العسكري  المجلس  ودعم  المواالة  هي 
له  تمهد  أنها  باعتبار  االنتقالية  المرحلة 
السودان،  في  بالسلطة  لالستئثار  الطريق 
وسائل  على  دعوة  انتشار  بعد  خاصة 
مجلس  من  موجهة  االجتماعي  التواصل 
في  األجنبية  البعثات  ممثلي  لدعوة  السيادة 
على  بالتوقيع  االحتفال  بحضور  الخرطوم 

والتغيير. الحرية  إصالح  لجنة 
»السوداني«،  لجريدة  صحفي  حديث  في 
نفى القيادي بـ»الحرية والتغيير«، عادل خلف 
والمجلس  اإلصالح  لجنة  بين  عالقة  أي  اهلل، 
اللجنة  بلقاءات  االتهامات  على  ردًا  العسكري 
هذه  أن  مؤكدًا  البرهان،  بالفريق  المستمرة 
البرهان،  على  محصورة  تكن  لم  اللقاءات 
باإلدارات  عديدة  لقاءات  إطار  في  لكنها 
وأساتذة  الصوفية،  والطرق  األهلية، 
ظل  في  ورؤية  مشروع  لطرح  الجامعات، 
السودان،  يشهدها  التي  المتعددة  األزمات 
باإلغالق، مؤكدًا  الشرق مهددًا  يزال  ال  حيث 
مجموعة  مهزلة  ضد  اإلصالح  لجنة  أن 
وأنها  السياسي،  اإلعالن  وقعت  التي  الخطف 
النقابات  الشهداء،  أسر  يضم  عريض  تيار 
المقاومة و22 فصياًل سياسيًا  لجان  المهنية، 

ثوريًا، وحركات كفاح مسلح.

هل أخفقت »مصالحة الذاكرة« بني البلدين؟
الجزائر  نظام  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  انتقادات  أثارت 
ما  آ  اللذين قد بدأ  البلدين  أزمة جديدة بين  العسكري«  »السياسي - 
االستعمار  سنوات  خلفية  على  الذاكرة«  »مصالحة  بسياسة  يعرف  بات 

الفرنسي، مما يهدد المبادرة التى بدأها ماكرون بإخفاق وفشل كبير.
فعلى وقع تصريحات الرئيس الفرنسي التى نقلتها جريدة »لوموند«، 
ردًا  باريس،  لدى  لسفيرها  الفوري«  »االستدعاء  السبت،  الجزائر،  قررت 
بعد  قامت  الجزائر  أن  ماكرون  فيها  اعتبر  التى  التصريحات  تلك  على 
»النظام  كرسه  الذي  الذاكرة«،  »ريع  على   1962 العام  استقاللها 
االستعمار  قبل  جزائرية  أمة  وجود  في  وشكك  -العسكري«،  السياسي 

الفرنسي.
ورغم ما تعتبره الجزائر من أن انتقادات إيمانويل ماكرون لنظامها 
أنها  خبراء  يرى  لكن  »انتخابية«،  خلفية  لها  العسكري«   - »السياسي 
لسياسته  الظاهر  اإلخفاق  بعد  الفرنسي  الرئيس  استياء  أيضًا  تعكس 

لمصالحة الذاكرة بين البلدين.
وبحسب مصادر عسكرية، حظرت الجزائر التحليق في مجالها الجوي 
بطائرات  القرار  ويتعلق هذا  األحد،  الفرنسية  العسكرية  الطائرات  على 
عملية »برخان« التي تديرها وزارة القوات المسلحة الفرنسية و5 آالف 

جندي فرنسي في منطقة الساحل.
لكن مدير األبحاث في معهد »الدراسات االستشرافية وأمن أوروبا« 
الرحيم، بحسب وكالة »فرانس برس « قلل من  في باريس، قادر عبد 
يعودا  لم  عجوزين  بـ»زوجين  تصريح  في  البلدين  وشبه  األزمة.  حجم 
االنفصال«،  يستطيعان  ال  أنهما  يعلمان  لكنهما  معًا  العيش  يطيقان 

مشيرًا إلى مدى تشابك المصالح بينهما.
بها.  التكهن  يمكن  ال  »الجزائر  فعل  ردود  أن  الرحيم  عبد  وأضاف 
لكن الجانب الفرنسي سيسعى بعد فترة إلى تجنب القطيعة ألن الجالية 
نفسها  تجد  قد  شخص  مليوني  من  يقرب  ما  تعد  التي  )الجزائرية( 
جريدة  وقدرت  مشحونة،  الجزائر  في  األجواء  البلدين.   بين  ممزقة« 
ال  »انحرافًا  ارتكب  ماكرون  أن  السلطة  من  المقربة  »ليكسبرسيون« 

يغتفر، لم يرتكبه أي رئيس فرنسي سابق«.

انحراف محسوب
ويرى الخبير الج زائري في شؤون الهجرة، حسن قاسمي، أن إيمانويل 
ماكرون لديه قبل كل شيء هدف انتخابي مع اقتراب موعد االنتخابات 

الرئاسية في أبريل 2022.
االنتخابية،  الحملة  خضم  في  فرنسا  في  السياسيين  »إن  وأضاف: 
اليميني  الخطاب  بـ»طغيان  ذلك  وربط  أيضًا«،  ماكرون  بينهم  ومن 
فرنسا  بين  »العالقات  أن  وتابع  فرنسا.  في  األجواء«  على  المتطرف 

والجزائر لم تخرج أبدًا عن المنظور العنصري مستعمِر/مستعمَر الذي 
لطالما عوملت الجزائر في ظله، بازدراء«.

أنه  النظر هذه، مشددًا على  الرحيم خفف من وجهة  قادر عبد  لكن 
حرب  يعاصرا  لم  والجزائر(  فرنسا  )في  رئيسان  لدينا  األولى  »للمرة 

الجزائر«.
العزيز  عبد  السابق  الجزائري  والوزير  الدبلوماسي  يرى  بدوره، 
في  أنه  واعتبر  »انتخابية«.  أهدافًا  ماكرون  أن في تصريحات  الرهابي، 
إليها  »ينظر  فرنسي  رئيس  أي  والية  أي  من  األولى  األربع  السنوات 
العام  في  فزاعة  إلى  تتحول  أن  قبل  أمني،  شريك  أنها  على  )الجزائر( 

األخير« من الوالية.
ودول  العربي  العالم  حول  واألبحاث  الدراسات  »مركز  مدير  أما 
بأن  مقتنع  فهو  عبيدي،  حسني  جنيف،  في  )سيرمام(  المتوسط« 
على  أسسه  الفرنسي«  للرئيس  محسوب  »انحراف  التصريحات 

المقربون«. مستشاروه  وضعها  لغوية  »تراكيب 

ويقدر الخبير أن ذلك جاء نتيجة »خيبة أمل« ماكرون، ال سيما في 
لمصالحة  برنامجه  إزاء  المتحمس  غير  الجزائر  فعل  بـ»رد  يتعلق  ما 

البلدين. بين  الذاكرة« 
مع  الطيبة  بعالقاته  الثالثاء،  أشاد،  الفرنسي  الرئيس  لكن 
البلدان  فيه  يمر  وقت  في  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري  نظيره 
سبيل  إيجاد  في  الفرنسي  الرئيس  يأمل  عميقة  دبلوماسية  بأزمة 

»للتهدئة«.
»أتمنى  الدولية،  فرنسا  إذاعة  مع  مقابلة  في  ماكرون،  قال  إذ 
قدمًا«،  والمضي  التحاور  األفضل  من  أنه  أظن  ألنني  تهدئة  حصول 

بالتعايش«. لها  والسماح  كلها،  بالذاكرات  »االعتراف  إلى  داعيًا 
ُأعيدت  رسمي  »تاريخ  عن  الجريدة،  بحسب  ماكرون،  وتحدث 
إلى »خطاب يقوم على  إلى حقائق« بل  كتابته بالكامل... وال يستند 
»أكن  الثالثاء،  بث  الذي  اإلذاعي،  حواره  في  وتابع  فرنسا«.  كراهية 

الرئيس  مع  فعاًل  ودية  عالقات  وأقيم  الجزائري  للشعب  كبيرًا  احترامًا 
تبون«.

حوار جيد
وكان ماكرون أشاد بنظيره في مقابلة مطولة مع مجلة »جون أفريك« 
2020، لكنه اعتبر في التصريحات التي أوردتها »لوموند«  في نوفمبر 
أنه يفتقر لحرية التصرف قائاًل: »لدي حوار جيد مع الرئيس تبون، لكني 

أرى أنه عالق في نظام شديد التصلب«.
وباشر ماكرون، أول رئيس فرنسي مولود بعد حرب الجزائر )1954 
1962(، عماًل غير مسبوق على ذاكرة الحرب التي ما زالت أليمة في   -

نفوس ماليين الفرنسيين والجزائريين.
وعبد المجيد تبون المولود العام 1945 هو أيضًا أول رئيس جزائري 
لم يشارك في حرب االستقالل التي بدأت العام 1954. ووصف ماكرون 

تبون في حواره اإلذاعي بأنه »شخص أثق به«.
لكن تبون نتاج خالص لجهاز الدولة الجزائري الذي شُكل مع انتهاء 
دور  للجيش  يكن  لم  وإن  العسكريون،  القادة  عليه  ويهيمن  الحرب 
سياسي رسمي. وأشار تبون في أغسطس إلى أن الجيش يمثل »العمود 

الفقري للدولة«.
الدموي  القمع  مثل  المهمة،  األحداث  بعض  ذكرى  اقتراب  ومع 
وتوقيع   1961 أكتوبر   17 في  باريس  في  الجزائريين  للمتظاهرين 
المبادرات  ماكرون  كثف   ،1962 مارس   18 في  إيفيان«  »اتفاقات 

بالذاكرة. المتصلة 
وسبل  الحرب  حول  تقرير  بوضع  ستورا  بنجامان  المؤرخ  كلف  فقد 
مصالحة ذاكرة البلدين واعترف رسميًا باغتيال فرنسا المحامي الجزائري 
القرن  من  جزائريين  مقاومين  رفات  وأعاد   1957 العام  بومنجل  علي 
ساعدوا  الذين  الجزائريين  الحركيين  من  »العفو«  وطلب  عشر  التاسع 

الجيش الفرنسي عن الطريقة التي عاملتهم بها باريس بعد الحرب.

كالم ودي ومتناسب
الفرنسي  الشباب  مع  بـ»عمل معمق  يقوم  أنه  الفرنسي  الرئيس  ويرى 
لنا  مرضية  ليست  أمورًا  لبعضنا  نقول  وبالتالي،  الجزائري.  والفرنسي 
أنفسنا«، وأضاف: »لم أراِع )الفرنسيين( في ما يتعلق بتاريخنا الخاص«.

بنجامان  تقرير  تلقي  كيفية  حول  السؤال  علي  طرح  »حين  وتابع: 
تباحثنا  تبون،  للرئيس  الحقيقة  قول  إلى  اضطررت  الجزائر،  في  ستورا 
في المسألة وهو شخص أثق به. أدلى بكالم ودي ومتناسب« الفتًا إلى 
وتهديده  ستورا  بنجامان  إلى  باإلساءة  كثيرون  »قام  الجزائر  في  أنه 

أحيانًا إثر هذا التقرير. لن نتظاهر بأن ذلك لم يكن أمرًا يذكر«.
مشكلة  األساس  في  »هي  الذاكرة  على  العمل  مسألة  أن  واعتبر 
من  بكثير  العمل  هذا  مواصلة  »علينا  مؤكدًا:  فرنسية«،   - فرنسية 

التواضع وكثير من االحترام«.

باريس، الجزائر - وكاالت

بغداد - وكاالت

● عبداهلل حمدوك

●  المفوضية العليا لالنتخابات تعلن تنفيذ خطة التأمين

هل تمثل االنتخابات العراقية فرصة 
لتغيير النخبة السياسية الحاكمة؟

يستعد العراق، في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، 
لخوض خامس تجربة انتخابية منذ العام 2005، 
نجاح  بعد  موعدها  قبل  االنتخابات  هذه  وتجرى 
االحتجاجات والمظاهرات الواسعة التي اندلعت في 
أكتوبر2019، لمطالبة الحكومة بتقريب موعدها 
وإطاحة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، 
مصطفى  للحكومة  الحالي  الرئيس  وتسلم 

الكاظمي هذا المنصب.
مع اقتراب موعد االنتخابات النيابية في العراق، 
أعلنت جنين بالسخارات مبعوثة األمين العام لألمم 
المتحدة إلى العراق، الثالثاء، أن نحو 900 مراقب 
دولي سيراقبون االنتخابات العراقية التي ستجرى 
في العاشر من الشهر الحالي. وقالت خالل مؤتمر 
االنتخابات  »هذه  إن  بغداد،  في  عقدته  صحفي 
ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين بما فيها 
التحدي االقتصادي، كما أن األمم المتحدة ليست 
والتحديات، وستكون شريكة  المخاوف  غافلة عن 

للعراقيين«.
وأشارت بحسب ما أفادت وكالة األنباء العراقية، 
الثالثاء، إلى أن قوات األمن تعمل على تأمين مناخ 
كبيرة  جهود  وجود  إلى  الفتة  لالنتخابات،  آمن 
أن  رأت  كما  تزوير،  عمليات  حصول  لمنع  تُبذل 
الجاري  العاشر من أكتوبر  المقررة في  االنتخابات 
وذكرت   ،2018 انتخابات  عن  مختلفة  ستكون 
أن األمم المتحدة عبر مراقبين لها ستتواجد في 
محافظات بغداد وأربيل وكركوك ونينوى والبصرة.

25 مليون ناخب
قانون  بحسب  ستجرى  االنتخابات  أن  إلى  يشار 
مغلقة،  انتخابية  دوائر  يعتمد  جديد،  انتخابي 
في  االنضواء  يتطلب  ال  الترشيح  أصبح  بحيث 
من  محدود  عدد  على  يقتصر  أن  ويمكن  قوائم 

المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.
دعت  المستقلة  االنتخابات  مفوضية  وكانت 
25 مليون ناخب للمشاركة  في وقت سابق، نحو 
أكثر  فيها  يتنافس  التي  المبكرة،  االنتخابات  في 
من 3200 مرشح للفوز بـ329 مقعدًا هو مجموع 
مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها 
للنساء. إال أنه على الرغم من التحضيرات الجارية 
بحماسة على قدم وساق، وسط تشجيع من البعثة 
لنشر  استعدادها  أكدت  التي  البالد،  في  األممية 
أي  من  للحد  االقتراع  مراكز  في  أممين  مراقبين 
محاوالت تزوير، إال أن قسمًا من العراقيين ال يرى 
كما  جوهريًا،  تغييرًا  سيحمل  االستحقاق  هذا  أن 
التقليدية،  والوجوه  األحزاب  لن يحد من سيطرة 

ناهيك عن بعض الفصائل المسلحة.
وبحسب »بي بي سي « عربي ستعكس نتائج 
المناهضة  االنتخابات ما حققته االحتجاجات  هذه 
من   2019 العام  في  البالد  هزت  التي  للحكومة 
تغير على صعيد وجوه وأطراف الطبقة السياسية 
التي تحكم العراق منذ الغزو األميركي للعراق العام 
2003، وكشفت االحتجاجات حجم اإلحباط الواسع 
والعميق في أوساط العراقيين، خاصة فئة الشباب، 
ورغبة  الحاكمة  العراقية  السياسية  النخبة  من 

واسعة في التغيير.
حماسة  تراجعت  االنتخابات  موعد  اقتراب  ومع 
التي قادت االحتجاجات، في إمكانية  القوى  وآمال 

األمر  ووصل  االقتراع،  صناديق  عبر  تغيير  إحداث 
بأطراف رئيسية فيها إلى مقاطعة االنتخابات من 

حيث الترشيح والتصويت.
يذكر أن نسبة المشاركة في االنتخابات السابقة 
التي جرت العام 2018 بلغت 40 % حسب بيانات 
فيها  يشككون  المراقبين  عديد  لكن  الحكومة، 
يأس  ظل  وفي   %  20 تتجاوز  لم  إنها  ويقولون 
باالنتخابات  العراقيين  من  واسع  قطاع  مبالة  وال 
من  أقل  المشاركة  نسبة  تكون  قد  المقبلة، 
المتظاهرين  من   600 وقتل  بكثير.  سابقاتها 
اآلالف  وُأصيب   2019 أكتوبر  منذ  والمحتجين 
منهم، وتم خطف العشرات من النشطاء، بينما فر 
العديد من الوجوه البارزة في االحتجاجات إلى إقليم 
محاسبة  وكانت  الخارج.  إلى  أو  العراق  كردستان 
المتورطين في قتل المتظاهرين على رأس مطالب 
الحراك المدني والشبابي في العراق، وهو المطلب 
الذي لم يتحقق حتى اآلن. ومن المرجح أن تسفر 
مكونة  توافقية،  حكومة  تشكيل  عن  االنتخابات 
التي تظاهر ماليين  السياسية  الطبقة  من نفس 
العراقيين ضدها على مدى أشهر عديدة، وبالتالي 

تبدد أي أمل في التغيير.

مقاطعة
الشبابية  القوى  عديد  االنتخابات  وتقاطع 
والمدنية والليبرالية، التي لعبت دورًا فاعاًل في في 
المظاهرات واالحتجاجات التي أطاحت حكومة عبد 

المهدي.
يكن  لم  وإن  التي  المقاطعة،  القوى  أبرز  ومن 

لها وزن انتخابي كبير لكن لها دور سياسي الفت، 
الحزب الشيوعي العراقي وحزب »البيت الوطني«.

تحالفات رئيسية
الذي  الصدر  مقتدى  تحالف  هو  األول  التحالف 
انسحاب  أعلن  الصدر  وكان  أخيرًا.  تنظيمه  ُأعيد 
الذي  الحريق  أعقاب  في  االنتخابات  من  تياره 
اندلع في مستشفى خاص بمرضى »كورونا« في 
مدينة الناصرية، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، 
الذين  المسؤولين  من  للتبرؤ  محاولة  يبدو  فيما 
ينتمون للتيار الصدري، الذين كانوا يديرون هذا 
وزارة  على  الصدر  أنصار  يسيطر  إذ  المستشفى، 
محاولة  بمثابة  إعالنه  بدا  وقد  العراقية.  الصحة 
للنأي بنفسه عن النخب الشيعية الحالية المتهمة 
ما  لكن  حدث،  عما  المسؤولين  وعن  بالفساد، 
المشاركة  وأكد  قراره  عن  تراجع  أن  الصدر  لبث 
في االنتخابات المقبلة. وعلى الرغم من أن التيار 
الصدري لم يدخل في أي تحالف مع أحزاب أخرى 
الصدرية  القائمة  أن  إال  الحالية،  االنتخابات  في 
هي إحدى القوى الشيعية األكثر شعبية وقوة في 
وسلطات  قوية  بقيادة  القائمة  وتتمتع  العراق. 
أن  المتوقع  ومن  جيدة.  مركزية  ذات  ومنظمات 
تحتفظ القائمة بحصتها الحالية في البرلمان، بل 
قد تحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان 
األخرى  الشيعية  التيارات  حساب  على  المقبل 
عن  بالمسؤولية  تتهم  التي  إيران،  من  المقربة 
شعبيتها  تراجع  إلى  أدى  مما  المتظاهرين،  قتل 
الموقف  يبدو  عام  وبشكل  العراقي.  الشارع  في 
في  الثبات  إلى  ويفتقر  معقدًا  للصدر  السياسي 
التوجهات والمواقف السياسية، لذلك يصعب توقع 

موقف التيار الصدري بعد االنتخابات.
لكن بدا التيار خالل السنوات القليلة الماضية، 
المطالبة  الحاشدة  المظاهرات  أعقاب  في  خاصة 
السيادة  التركيز على حماية  إلى  باإلصالح، يميل 
في  اإلقليمية  للتدخالت  حد  ووضع  العراقية، 
القوات  وإخراج  العراقية،  الداخلية  الشؤون 
األميركية من العراق وتطبيع العالقات العراقية مع 

العالم العربي.

مبشاركة 900 مراقب دولي:

الخرطوم - وكاالت

●  إيمانويل ماكرون● عبد المجيد تبون 

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

السنة السادسة
العدد 307 1 ربيع  أول 1443 هـ

7 أكتوبر 2021 م اخلميس

يضم »تيار اإلصالح« 81 حزباً وفصيالً 
سياسياً، كانوا ضمن »إعالن الحرية 

والتغيير« األول وتم إقصاؤهم

25 مليون ناخب يحق لهم المشاركة
في االنتخابات التي يتنافس

فيها 3200 مرشح للفوز بـ329 مقعداً

األزمة بين الجزائر وفرنسا



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
الطيران  لشركات  متوقعة  خسائر 
»كوفيد19-«. وباء  بسبب  العالمية 

)إياتا( الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد 

قالوا

08

الخصخصة،  وشؤون  االستثمار  لتشجيع  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  استعرض 
أنحاء  في  موزعة  مشروعا   20 عددها  والبالغ  استثمارية  لمشاريع  المقدمة  الطلبات 
البالد كافة، كما ناقش عددًا من المشروعات التي تساهم في تحقيق األمن الغذائي 
بالدولة، جاء ذلك خالل اجتماع عقده مجلس إدارة الهيئة بمدينة في مدينة بنغازي 

بحضور وكيل وزارة االقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري محمد .
وحَث جمال النويصري رئيس مجلس إدارة الهيئة، خالل االجتماع الذي حضره أيضًا 
بالتوجه  المستثمرين  والجنوبية، على تحفيز  الشرقية  بالمنطقة  الهيئة  مديرو فروع 

نحو بلديات المنطقة الجنوبية واالطالع على الفرص االستثمارية بها.
إلقامة  الالزمة  الطبيعية  بالموارد  تزخر  الجنوبية  المنطقة  أن  النويصري  وأكد 
التنمية  وتحقيق  الوطني  االقتصاد  دعم  في  تساهم  وزراعية،  صناعية  مشاريع 
ملتقى  تنظيم  في  الشرقية  المنطقة  فرع  الهيئة  إدارة  بجهود  أشاد  كما  المكانية، 
الهيئة  أن  إلى  مشيرًا  أكتوبر،   2 السبت  يوم  البلديات«  أبواب  يقرع  »االستثمار 
دوره  وتعزيز  االستثمار  قطاع  تفعيل  بهدف  مماثلة  فعاليات  تنظيم  في  مستمرة 

الوطني. االقتصاد  في تحريك عجلة 

االقتصاد: توجيه املستثمرين نحو املنطقة الجنوبية
»نتوقع اآلن أن يتباطأ النمو 
االقتصادي العالمي قليال هذا 
العام عما توقعه صندوق 
النقد الدولي في يوليو.

المديرة العامة 
لصندوق النقد الدولي
كريستالينا غورغييفا

51,8
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5524دوالر أميركي
5.2785يورو

6.188الجنيه االسترليني
1.2138الريال السعودي
1.2394درهم إماراتي

0.7064االيوان الصيني

2021  /10/6 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

ما بعد إزالة المخزونات الفائضة في السوق

ت تحقيق عوائد من أزمة الطاقة في أوروبا
ِّ

ليبيا تفو

على  البالد  لتركيز  نظرًا  الكافي  بالشكل  مستغلة 
في  احتياطي  أكبر  منه  البالد  تملك  الذي  النفط، 
ومنافسة  األمني  الوضع  تدهور  إلى  إضافة  أفريقيا، 
الغاز  من  سواء  األوروبية،  األسواق  على  شرسة 
المتحدة  الواليات  دخول  و  سعرًا  الرخيص  الروسي 
الصخري،  الغاز  بفضل  األوروبية  السوق  إلى  أخيرًا 

ناهيك عن استعداد عدة دول أفريقية لتصدير الغاز 
باإلضافة  والسنغال،  موريتانيا  غرار  على  أوروبا  إلى 
إنشاء  من  تنتهي  تكاد  التي  والجزائر  نيجيريا  إلى 
إلى  الغاز  نقل  عن  تخليها  ظل  في  آخر  غاز  أنبوب 
المغربية  لألراضي  عابر  خط  عبر  والبرتغال  إسبانيا 

بنهاية شهر أكتوبر الجاري .

لشركة  التنفيذي  الرئيس  عبر  إيطاليا  وسارعت 
لضمان  ديسكالزي،  كالوديو  اإليطالية  »إيني« 
تزويدها المنتظم بالغاز بعقد أواخر سبتمبر لقاء مع 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، 
في  االستثمارات  إلطالق  الشركة  خطط  بحث  الذي 
الغاز  إنتاج  زيادة  على  »إيني«  تعمل  حيث  البالد، 
الليبي، وبعث مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة 
الكهرباء  إلى  الوصول  تحسين  إلى  باإلضافة 

البعيدة. للمجتمعات 
طاقتها  مضاعفة  إلى  فتسعى  ليبيا  أما 
مكعبة  قدم  مليارات   4 إلى  الغاز  من  التصديرية 
بقيمة  والغاز  النفط  إنتاج  لرفع  خطة  عبر  يوميًا، 
استثمارات  إطالق  عبر  دوالر  مليار  بـ12  تقدر 
من  هائل  لمخزون  التطويرية  والمشاريع  الصيانة 
ثالثة  إلى  النفط  إنتاج  زيادة  إلى  باإلضافة  الغاز، 

يوميًا. برميل  ماليين 
العمل  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بدأت  كما 
أنبوب  وخط  مليثة  الوفاء-  ليبيا  غرب  غاز  في خط 
جانب  إلى  إيطاليا،  إلى  البحر  عبر  ستريم  غرين 
مقدمتها  في  عالمية،  شركات  مع  خطط  دراسة 
االحتياطي  لزيادة  بتروليوم«،  »بريتش  شركة 
والتي  وبحرية،  برية  حقول  من  الغاز  من  واإلنتاج 
من ضمنها حقل الفارغ في حوض سرت مع شركة 

البوري مع »إيني«. الواحة، وكذلك مليثة 
للنفط  الليبية  المؤسسة  رئيس  أيضا  ويعول 
ليبيا  قمة  على  النفط  ووزير  اهلل،  صنع  مصطفى 
من  الفترة  في  عقدها  المزمع  واالقتصاد  للطاقة 
طرابلس  بالعاصمة  المقبل  نوفمبر   23 إلى   22

الغاز. إنتاج  والمشاركة في مشاريع  لالستثمار 
إن  باور«،  آند  كابيتال  »إنيرجي  مؤسسة  وقالت 
طرابلس  في  نوعه،  من  دولي  حدث  كأول  القمة 
منذ ما يقرب من عقد من الزمان؛ تسعى من خالله 
حكومة الوحدة إلى إحياء صناعة المحروقات وتعزيز 
الشركات،  كبرى  مع  صفقات  وعقد  النفطي،  اإلنتاج 

في ظل ظروف أكثر استقرارًا تمر بها البالد.
في السياق نفسه، أكدت األمانة العامة لمنظمة 
التي  »أوابك«  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار 
العربية  الدول  حرص  أعضائها  أحد  ليبيا  تعد 
إمدادات  توفير  على  الطبيعي  للغاز  المصدرة 
التي  الحالية  التطورات  ظل  في  زبائنها،  إلى  الغاز 
»غير  ارتفاعات  بسبب  العالمية  األسواق  تشهدها 
المنظمة  وأكدت  الفورية.  األسعار  في  مسبوقة« 
الطبيعي  للغاز  المصدرة  العربية  الدول  »حرص 
توفير  على  المميع،  الطبيعي  الغاز  وباألخص 
محطات  تعمل  حيث  زبائنها،  إلى  الغاز  إمدادات 
المصدرة  العربية  الدول  أغلب  في  الغاز  تمييع 
من   %  30 نحو  لتلبي  تقريبا،  طاقاتها  بكامل 

العالمي«. الطلب 
التسعير  نظام  »أهمية  »أوبك«  تأكيد  كان  كما 
خام  مع  )الربط  النفط  بأسعار  الربط  على  القائم 
الدول  تتبعه  والذي  المدة«  طويلة  وبعقود  برنت( 
أغلب  في  المميع  الطبيعي  للغاز  المصدرة  العربية 
أسعار  استقرار  النظام  تعاقداتها، حيث يضمن هذا 
الغاز الطبيعي والحد من تقلباتها وتوفير اإلمدادات 
األسواق  إلى  ومستدام  وموثوق  امن  بشكل 

المستوردة.
 

ليبيا تسعى إلى مضاعفة طاقتها التصديرية من الغاز 
إلى 4 مليارات قدم مكعب يومياً

مكاسب ليبية متوقعة خاصة لو بيعت شحنات 
الغاز في سوق المعامالت الفورية

الوسط - عبدالرحمن أميني

»أوبك+« تتجاهل الدعوات لزيادة إنتاج النفط
)أوبك(  للنفط  المنتجة  البلدان  منظمة  تجاهلت 
إلى  الدعوات  بالس«  »أوبك  تحالف  إطار  في  وحلفاؤها 
مواصلة  اإلثنين،  اجتماع  خالل  النفط  إلنتاج  أكبر  زيادة 
استراتيجيتها بزيادة متواضعة في إنتاج النفط، ما يدفع 

األسعار إلى االرتفاع.
وحسب بيان الكارتل في ختام قمة خاطفة عقدت عبر 
أكدت  النفط  لسوق  الحالية  لألساسيات  »نظرًا  الفيديو 
الشهري اإلجمالي  التصاعدي لإلنتاج  التعديل  »أوبك+« 

لنوفمبر«. ألف برميل يوميًا   400 البالغ 
23 بقيادة  البالغ عددهم  التحالف  أن أعضاء  وال يبدو 
خمسة  نحو  يتركون  يزالون  وال  وروسيا  السعودية 
يوميًا،  األرض  تحت  الخام  النفط  من  برميل  ماليين 
الرغم  على  السوق  إلى  إلعادتها  أمرهم  من  عجلة  في 
تأمل  كانت  التي  األسواق  وردت  األسعار.  ارتفاع  من 
فقد  القرار.  هذا  على  بقوة  اإلنتاج،  لوتيرة  تسارع  في 
المحيط  ضفتي  على  المرجعيين  الخامين  أسعار  ارتفعت 
األطلسي، نفط غرب تكساس الوسيط األميركي وبرنت 

.% 3 بحر الشمال، لفترة بنسبة تزيد على 
على  دوالرًا   82 و  دوالر   78.38 األسعار  بلغت  وقد 
 2014 التوالي، لتعود إلى ذروات لم تسجل منذ نوفمبر 

التوالي. 2018 على  ونوفمبر 
وكان مراقبون وجهات فاعلة يعولون على زيادة إنتاج 
الذهب األسود؛ إذ إن ارتفاع األسعار الذي كان كبيرًا في 
تضخميًا  تهديدًا  اآلن  يمثل  أن  يمكن  األخيرة،  األسابيع 
وباء  بسبب  ضعيفة  تزال  ال  التي  االقتصادات  ولتعافي 
في  األقل  على  زال،  الخطر  هذا  لكن   .»19 »كوفيد- 

الحالي. الوقت 
في  مجددًا  االجتماع  على  الكارتل  أعضاء  واتفق 
منذ  كثيرًا  يتغير  لم  الوضع  أن  ومع  نوفمبر.  من  الرابع 
أوائل سبتمبر - طلب متين مقابل  اجتماعهم األخير في 

الثالثاء  برنت  برميل  ارتفاع سعر  - سبّب  عرض محدود 
منذ  األولى  للمرة  دوالرًا  ثمانين  من  أكثر  إلى  الماضي 

للمنتجين. إرباكًا  أكثر من ثالث سنوات، 
وارتفاع سعر النفط مغر لمواردها المالية، لكنه يغذي 

بمرحلة  تمر  التي  االقتصادات  تعافي  ويهدد  التضخم 
الطلب  على  جديًا  خطرًا  يمثل  ما  وهو  هشة  نقاهة 
النتيجة  ليس  وهذا  المتوسط.  األمد  على  النفط  على 
فاألسعار  المنتجون.  يواجهها  التي  الوحيدة  العكسية 

أصبحت  التي  اآلبار  إلى  جددًا  منافسين  تجذب  المرتفعة 
فجأة مربحة، وتشجع المشترين على التحول إلى مصادر 

أخرى للطاقة، قد تكون أنظف.
ستانلي«  »مورغان  مجموعة  في  محللون  يعتقد 
منطقة  إلى  مدخاًل  تشكل  للبرميل  دوالرًا   80 عتبة  أن 

للطلب«. »تدمير 
وكان وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل تحدث في 
سبتمبر  في  الحكومية  األنباء  وكالة  نقلتها  تصريحات 
لكن  دوالرًا.  سبعين  حول  يتراوح  هدفًا  يشكل  سعر  عن 
برميل  سعر  ارتفاع  تتوقع  ساكس  غولدمان  مجموعة 
وكان  العام.  نهاية  بحلول  دوالرًا  تسعين  إلى  برنت 
اآلن  حتى  اختار  الذي  الكارتل  يفكر  أن  توقعوا  مراقبون 
زيادة حذرة في اإلنتاج اإلجمالي بمقدار 400 ألف برميل 

يوميًا، في زيادة أكبر في اإلنتاج.
إدارة  أطلقتها  التي  الدعوة  هي  هذه  حال،  كل  وعلى 
الرئيس األميركي جو بايدن منذ أغسطس، عندما أوضح 
ال  التحالف  أن  سوليفان  جيك  القومي  لألمن  مستشاره 
في  المحلل  شيلدروب  بيارن  وقال  »كافيًا«.  جهدًا  يبذل 
مجموعة »اس اي بي« إنه في الوضع الحالي للسوق »لم 
استقرار  بأنها تعمل على  االدعاء  بإمكان »أوبك+«  يعد 
تجاهل  يمكن  »ال  وأضاف:  العالمية«.  النفط  سوق 
والغاز  للفحم  العالمية  األسواق  في  الحالية  الفوضى 
يفاقم  اآلن  النفط  إمدادات  »كبح  أن  مؤكدًا  الطبيعي«، 

العالميين«. المستهلكين  جروح 
مع اقتراب موعد القمة، رأى األمين العام ألوبك محمد 
أنها  معتبرًا  مالئمة،  الحالية  االستراتيجية  أن  باركيندو 
للطلب« من دون  التدريجي  االرتفاع  تساعد على »تلبية 
نفسه  الوقت  في  وأوضح  العرض«.  »فائض  في  الوقوع 
المخزونات  إزالة  »أوبك+« قد »ساهمت في  أن سياسة 
الهدف  تحقيق  تم  بأنه  يوحي  ما  السوق«،  في  الفائضة 

وأن مرحلة جديدة يمكن أن تبدأ.
 

القاهرة - الوسط 

محلل: لم يعد بإمكان »أوبك+« االدعاء بأنها 
تعمل على استقرار سوق النفط العالمية

»مورغان ستانلي«: عتبة 80 دوالراً للبرميل 
تشكل مدخالً لمنطقة »تدمير للطلب«.

●  مصفاة نفط تابعة لشركة »توتال« الفرنسية

تهدد  حادة  طاقة  أزمة  وقع  على  أوروبا  تعيش 
الطبيعي  الغاز  أسعار  ارتفاع  ظل  في  قارس  بشتاء 
للمادة  المصدرة  الدول  كبرى  وبدأت   ،% بـ300 
أخرى،  كميات  ضخ  وراء  من  مكاسبها  إحصاء  في 
عوامل  لعدة  الربح«  »معادلة  خارج  تبقى  ليبيا  إال 
النفط وإهمال  المفرط على عائدات  التركيز  أبرزها 

االستثمارات في مخزون مهم.
من  االقتصاديين  الخبراء  خشية  xوتعكس 
المادة  هذه  تأمين  في  األوروبية  الحكومات  فشل 
تجاوز  مع  الشتاء  فصل  خالل  للتدفئة  األساسية 
1000 دوالر لكل ألف متر  أسعار عقود الغاز اآلجلة 
أغسطس  أوائل  في  كانت  أسعاره  أن  علمًا  مكعب، 
مقابل  مكعب،  متر  ألف  لكل  دوالرًا   515 حوالي 
فيروس »كورونا« وجمود  أزمة  قبل  معقولة  أسعار 
االقتصاد العالمي في وقت ساهم استعادة النشاط 
معظم  بين  متزامن  بشكل  حيويته  االقتصادي 
بما  األزمة  تفجر  في  العالمي  الصعيد  على  الدول 

األخرى. والمحروقات  الغاز  فيها 
تعد  التي  الصين  أصبحت  لإلحصاءات،  ووفقًا 
سبتمبر  شهر  في  الليبي  للنفط  حيويًا  مستوردًا 
أمام  العالم  في  المسال  للغاز  األول  المستورد 
اليابان. أما القوانين األوروبية التي تحد من التلوث 
والحد من الغازات الدفيئة المضرة بالبيئة فضاعفت 
عن  عوضًا  الغاز  إلى  الدول  من  العديد  لجوء  من 

الفحم الحجري إلنتاج الكهرباء.
على  بمكاسب  األزمة  عودة  إلى  تشير  التحليالت 
ليبيا  كانت  لو  خاصة  ليبيا،  في  المحروقات  صناعة 
وليس  الفورية  المعامالت  سوق  في  شحناتها  تبيع 
من  أبعد  األمر  لكن  اآلجلة.  العقود  طريق  عن 
زيادة  وتأمين  الموردين  نقص  تعويض  عمليات 
الرابط  الوحيد  األنبوب  خط  عبر  الكميات  ضخ  في 
الغاز  من  الليبي  اإلنتاج  نصف  قرابة  حيث  إيطاليا؛ 
فيما  الداخلي،  االستهالك  إلى  يذهب  الطبيعي 
24 % فقط من إنتاجها اإلجمالي، أما الباقي  يصدر 
مصيره   % و16  اآلبار  لتشغيل  فيخصص   %  11

الحرق.
 50 توافر  إلى  تشير  دولية  تقديرات  أن  مع 
تريليون قدم مكعبة من الغاز في ليبيا، رجح بدوره 
محمد  الوطنية  الوحدة  بحكومة  والغاز  النفط  وزير 
الغاز  من  المؤكد  ليبيا  احتياطي  يكون  أن  عون 

الطبيعي أكثر من 80 تريليون قدم مكعبة.
فإن  الضخمة؛  اإلمكانات  من  الرغم  وعلى 
عائدات النفط في ليبيا تبقى المصدر األهم للعملة 
الدولة  إيرادات  من   %  95 نحو  في  متمثلة  الصعبة 
تقارير  آخر  وفق  العائدات  تراجعت  بالعكس  بل 
ليبيا من  إيرادات  أن  الذي كشف  المحاسبة  لديوان 
سنويًا  أما  دوالر،  مليارات  ثالثة  إلى  تراجعت  الغاز 
فتبلغ العائدات من تصديره حوالي 8.2 مليار دوالر 

سنويًا.
من  أكثر  والجنوبية  الغربية  المنطقتان  وتمتلك 
مقارنة  البالد  في  الطبيعي  الغاز  إنتاج  من   %  68
من   %  80 على  يستحوذ  الذي  النفطي  الهالل  مع 
االستثمارات  قلة  ظل  وفي  النفطية.  المنشآت 
غير  االحتياطات  هذه  تبقى  واألجنبية  المحلية 

تركيز مفرط على النفط وإهمال االستثمار في مخزون مهم
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غـزو السياسة الجغرافية لالقتصاد
من مسألة »هواوي« إلى خالف أوكوس وما بعده، ينشأ واقع جديد 
العدائي  الجغرافية،  السياسة  استيالء  العالمي:  االقتصاد  أركان  يزعزع 
عادة، على االقتصاد الدولي. ربما تكون هذه العملية في بدايتها، ويكمن 

التحدي اآلن في تعلم كيفية التعايش معها.
مجالين  الجغرافية  والسياسة  االقتصاد  يكن  لم  الحال،  بطبيعة 
منفصلين تمامًا قط. تولى أهل االقتصاد تصميم النظام االقتصادي 
الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن على أساس خطة رئيسية 

وضعها خبراء في استراتيجيات السياسة الخارجية.
كان صناع السياسات في الواليات المتحدة بعد الحرب يعرفون ماذا 
يريدون: ما أسماه تقرير صادر عن مجلس األمن القومي العام 1950 
»بيئة عالمية يعيش فيها النظام األميركي ويزدهر«. من منظورهم، كان 
ازدهار العالم الحر هو القناة )الناجحة في نهاية المطاف( الكفيلة باحتواء 
القناة  هو  الليبرالي  النظام  وكان  السوفيتية،  الشيوعية  هزيمة  وربما 

الناقلة لذلك االزدهار.
ولكن برغم أن الهدف النهائي كان جيوسياسيًا، فقد تشكلت العالقات 
ابتكارها. في  لقواعد من  عامًا وفقًا  الدولية لمدة سبعين  االقتصادية 
بعض األحيان، تسببت السياسة الجغرافية في انحراف قرارات ملموسة: 
من منظور الواليات المتحدة، لم يكن توفير المساعدة المالية من قبل 
صندوق النقد الدولي للمكسيك مساويًا قط لتقديمها إلى إندونيسيا. غير 
أن المبادئ التي تحكم التجارة أو سياسة أسعار الصرف كانت اقتصادية 

بحتة.
وضعت نهاية الحرب الباردة أهل االقتصاد على القمة موقتًا. ولثالثة 
عقود من الزمن بعد ذلك، تصور وزراء المالية والقائمون على البنوك 
المركزية أنهم يديرون العالم. وكما أشار جيك سوليفان )مستشار األمن 
القومي للرئيس األميركي جو بايدن حاليًا( وجينيفر هاريس في العام 
2020، فقد أحيلت إدارة العولمة إلى »مجتمع صغير من الخبراء«. مرة 
أخرى، كان هناك هدف جيوسياسي أساسي: فبذات الطريقة التي ساهم 
بها االنفتاح االقتصادي في انهيار االتحاد السوفيتي، كان من المتوقع أن 
يُـفضي إلى تقارب الصين مع النموذج الغربي. لكن بالنسبة للبقية، ظل 

التدخل محدودًا.
أدى صعود الصين وتنافسها المتزايد القوة مع الواليات المتحدة 
إلى إنهاء هذه الحقبة. فمع فشل التقارب من خالل التكامل االقتصادي، 
على  بايدن  تركيز  ويؤكد  الصدارة.  إلى  الجغرافية  السياسة  عادت 
التحدي الصيني والقرار الذي اتخذه بعدم تفكيك القيود التجارية التي 
فرضها سلفه دونالد ترمب، أن الواليات المتحدة دخلت حقبة جديدة 

حيث تسلمت السياسة الخارجية األمر من االقتصاد.
في الصين لم تنشأ الحاجة 
إلى مثل هذا االستحواذ. فعلى 
البالد  قادة  تشدق  من  الرغم 
بالتعددية،  روتيني  بشكل 
التاريخية  تقاليدها  تؤكد 
على  الحكم  في  وفلسفتها 
على  السياسية  السيطرة 
المحلية  االقتصادية  العالقات 

تجسد  خاص.  بشكل  والخارجية 
العابرة  والطريق  الحزام  مبادرة 
النموذج:  هذا  الوطنية  للحدود 
كما وثقت آنا جيلبيرن وباحثون مشاركون من جامعة جورج تاون مؤخرًا، 
فإن عقود القروض الصينية لتمويل مشاريع البنية األساسية في البلدان 
النامية مبهمة، وتنطوي على شروط سياسية، وتستبعد صراحة إعادة 

هيكلة الديون من خالل إجراءات متعددة األطراف.
وحتى في أوروبا، حيث كان اإليمان بأولوية االقتصاد أشد رسوخًا، 
بدأت األمور تتغير. في العام 2018، أعلن المحرض الشعبوي األميركي 
ستيف بانون بازدراء: »إن القلب النابض لمشروع العولمة موجود في 
بروكسل«. كان هذا صحيحًا في حقيقة األمر: ذلك أن أسبقية القواعد 
العامة لتقدير الدولة جزء من حمض أوروبا النووي. لكن االتحاد األوروبي 
رئيسة  2019، تحدثت  العام  الجديد. في  الواقع  على  اآلن  يفيق  أيضًا 
المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين بالفعل عن قيادة »مفوضية 

جيوسياسية«.
السؤال هو ماذا يعني حقًا هذا التركيز الجيوسياسي المتجدد. يتصور 
أنها لعبة قوة.  الدولية على  العالقات  الخارجية  السياسة  معظم خبراء 
وتفترض نماذجهم الضمنية غالبًا أن مكاسب دولة ما هي خسارة لدولة 
أخرى. من ناحية أخرى، يبدي أهل االقتصاد قدرًا أكبر من االهتمام بتعزيز 
المكاسب التي تجلبها المعامالت عبر الحدود أو العمل المشترك على 
جميع األطراف. ويتصور مفهومهم المعياري للعالقات االقتصادية الدولية 

قوى فاعلة مستقلة تدخل طواعية في ترتيبات مفيدة لجميع األطراف.
)الذي  كامبل  وكيرت  2019، حدد سوليفان  العام  نُـشـر  مقال  في 
يتولى اآلن إدارة السياسة الخارجية في التعامل مع آسيا في مجلس األمن 
القومي التابع لبايدن( المعالم العريضة لخطة لتنظيم »المنافسة دون 
المتحدة والصين. جمع مخطط األخوين  الواليات  إحداث كارثة« بين 
لديمقراطيات  ناد  وتشكيل  الصين،  مع  الشامل  التجاري  التبادل  بين 
السوق العميقة التكامل )على أن يكون الوصول إليها مشروطًا بالمواءمة 
االقتصادية(، وتسلسل السياسات حيث تكون المنافسة مع الصين الخيار 
الفرضي، على أن يكون التعاون مشروطًا بسلوك الصين الجيد. كما رفضا 
أي ربط بين التنازالت األميركية والتعاون في إدارة المشاعات العالمية 
مثل المناخ. إنها استراتيجية واضحة، لكن إدارة بايدن لم توضح بعد ما 
إذا كانت تعتزم مالحقتها. الواقع أن الـمحـن االقتصادية التي تعيشها 
الطبقة المتوسطة في الواليات المتحدة، وما ينتج عنها من إحجام محلي 
دائم عن فتح التجارة، تتعارض مع األهداف الجيوسياسية وتجعل من 
الصعب قراءة نوايا أميركا. ربما كانت الغلبة ألنماط السياسة الخارجية 
على أهل االقتصاد، لكن السياسة المحلية تسود على كل شيء، وصفاء 

الذهن ليس هو ما يوجه العمل.
التعاون  الستبعاد  القاطع  رفضها  الصين  سجلت  أخرى،  ناحية  من 
المناخي من المناقشة األميركية الصينية األوسع، ومؤخرا فاجأت الواليات 
المتحدة بالتقدم بطلب لاللتحاق بعضوية االتفاقية الشاملة التقدمية 
التي  اإلقليمية  التجارة  اتفاقية  وهي  الهادئ،  المحيط  عبر  للشراكة 
صممها الرئيس باراك أوباما لعزل الصين ثم اختار ترمب االنسحاب منها. 
لكن الصين لم تتقبل العزلة، بل إنها تسعى إلى التغلب على الواليات 

المتحدة في المناورة.
من عجيب المفارقات أن أوروبا تقترب من تحديد موقفها. فهي ال 
تزال تؤمن بالقواعد العالمية، وتعطي األولوية إلقناع الشركاء بالتفاوض 
على هذه القواعد وفرضها، لكنها على أهبة االستعداد للعمل بمفردها. 
ربما تبدو العبارة الشائعة الجديدة »االستقاللية االستراتيجية المفتوحة« 
وكأنها تناقض لفظي. لكن يبدو أن االتحاد األوروبي يعرف اآلن ماذا 
تعني: على حد تعبير كبيرة مسؤولي التجارة في االتحاد األوروبي سابين 
وياند »العمل مع اآلخرين حيثما أمكن، والعمل بشكل مستقل حيثما كان 
ذلك لزامًا علينا«. في عالم أكثر خضوعًا لحكم السياسة الجغرافية، ربما 

تصبح هذه عقيدة أوروبا حقًا.

سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *
فرنسي اقتصادي  خبير   *

ربما كانت الغلبة ألنماط السياسة 
الخارجية على أهل االقتصاد، لكن 

السياسة المحلية تسود على كل شيء، 
وصفاء الذهن ليس هو ما يوجه العمل.

 جان بيساني فيري *

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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الكهربائي  الربط  مشروع  في  البدء  بروتوكول  والسعودية  مصر  وقعت 
بينهما، ووفقا لوسائل إعالم فإن كلفة المشروع تبلغ 1.6 مليار دوالر.

مشروع  إلنشاء  للتعاون  اتفاقا  والسعودية  مصر  وقعت   ،2012 العام  وفي 
الربط الكهربائي، واليوم تم توقيع بروتوكول البدء في مشروع، وفق »روسيا 

اليوم«.
ومن أهم نقاط المشروع، الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دوالر:

- يسمح المشروع لمصر الربط بدول الخليج وآسيا، من أجل تبادل الطاقة في 
فترات الذروة بحد أقصى 3000 ميغاواط.

 600 المصري منها  الجانب  1.6 مليار دوالر، يخص  المشروع  تبلغ تكلفة   -
مليون دوالر.

- يساهم في تمويل المشروع إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية كل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي، والبنك اإلسالمي للتنمية، 

باإلضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

بدء مشروع الربط الكهرباء بني مصر والسعودية
االتحاد األوروبي يسحب أنغويال ودومينيكا وسيشيل من قائمته السوداء

السعر بالدوالرنوع الخام

82.56برنت

78.41غرب تكساس

72.61دبي

78.25سلة أوبك

73.54أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     10/6/ 2021

صندوق النقد يوصي الجزائر 
ـ»إعادة ضبط« السياسات ب

واشنطن تستعد لجولة 
مفاوضات »شاقة« مع الصني

تتوقع واشنطن جولة محادثات تجارية »شاقة« مع بكين خالل 
أيام، استبقتها بإعالن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن ، أنها ال 
تعتزم »تأجيج التوتر التجاري مع الصين«، لكنها تتمسك بموقفها 
االتفاق  بموجب  تعهداتها  احترامها  لعدم  بكين  تجاه  »الحازم« 

الموقع مع الرئيس السابق دونالد ترامب العام 2020.
وقررت واشنطن اإلثنين الماضي اإلبقاء على الرسوم الجمركية 
المشددة، التي فرضتها اإلدارة السابقة على منتجات صينية بقيمة 
لمساعدة  إعفاءات  آلية  اعتماد  مع  السنة،  في  دوالر  مليار   370
جراء  بشدة  المتضررة  والصغرى  المتوسطة  األميركية  الشركات 

هذه العقوبات، وفق وكالة »فرانس برس«.
وقالت ممثلة التجارة األميركية كاثرين تاي، اإلثنين، في كلمة 
»اتخذت  والدولية:  االستراتيجية  الدراسات  مركز  أمام  ألقتها 
التزامات ستستفيد منها بعض الصناعات األميركية منها  الصين 
إجراء  »أعتزم  وأضافت:  احترامها«،  على  نسهر  أن  وعلينا  الزراعة 
محادثات صريحة في األيام المقبلة مع نظيري الصيني«، مؤكدة 

أن »الهدف ليس تأجيج التوترات التجارية«.
بـ»مراجعة  القيام  يناير  في  بايدن  كلفها  التي  تاي  وأشارت 
 2020 يناير  في  الموقع  االتفاق  أن  إلى  الثنائية،  للعالقة  كاملة« 
بين ترامب ونائب رئيس الحكومة الصينية ليو هي »لم يستجب 
بشكل كبير للمخاوف الجوهرية« األميركية بشأن ممارسات الصين 

التجارية و»وطأتها المضرة باالقتصاد األميركي«.
التجارية  الممثلة  تكشف  لم  العمل،  من  أشهر  ثمانية  وبعد 
تفاصيل كثيرة عن الطريقة التي تعتمدها لمعالجة هذه المشكالت.
فالعقوبات الجمركية التي فرضتها اإلدارة الجمهورية السابقة 
تثير  النزيهة«،  »غير  التجارية  ممارساتها  على  ردا  الصين  على 
بعضها  يملك  ال  التي  األميركية  الشركات  من  العديد  تنديد 
يرغمها  ما  الصينية،  المنتجات  عن  البديلة  الخيارات  من  الكثير 
األعمال  مجموعات  بعض  وحضت  المشددة.  الرسوم  دفع  على 
األميركية األكثر نفوذا في مطلع أغسطس إدارة بايدن على خفض 
»أكالفا  تتكبد  األميركية  الصناعات  أن  إلى  مشيرة  الرسوم  هذه 

متزايدة«.

دعا صندوق النقد الدولي، الجزائر التي تضرر اقتصادها بشدة 
إلى  المحروقات،  أسعار  وانخفاض  فيروس »كورونا«  تداعيات  من 

»إعادة ضبط« سياستها االقتصادية وتنفيذ »إصالحات هيكلية«.
النقد  صندوق  من  لوفد  بيان  من  بالعربية  نسخة  في  وجاء 
الدولي أجرى نقاشات عبر التواصل عن بعد مع السلطات الجزائرية 
ضبط  إلعادة  ملحة  حاجة  »هناك  أن  أكتوبر،  و3  13سبتمبر  بين 
االقتصادية  االختالالت  تصحيح  بهدف  االقتصادية  السياسات 
وفق  ضعًفا«،  األشد  للفئات  والدعم  الحماية  ضمان  مع  الكلية، 

»فرانس برس«.
في  المتزامن  والتراجع  للجائحة  »كانت  أنه  البيان  وأضاف 
إنتاج وأسعار النفط انعكاسات سلبية على االقتصاد الجزائري في 
السنة األخيرة، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي 

الحقيقي بنسبة %9.4 في العام 2020«.
وتابع الصندوق أن الجائحة »كشفت من جديد مَواطن هشاشة 
الحساب  وعجز  العامة  المالية  عجز  اتسع   )...( الجزائري  االقتصاد 
النقد  احتياطي  وانخفض   .2020 العام  في  جديد  من  الخارجي 

األجنبي إلى 48.2 مليار دوالر أميركي في نهاية 2020«.

األفريقية،  القارة  في  اقتصادية  قوة  أكبر  رابع  هي  والجزائر 
أكثر من  مواردها  تمثل  التي  الطاقة  أسعار  لتقلبات  لكنها عرضة 
90من اإليرادات الخارجية. وأشار وفد صندوق النقد الدولي إلى أن 
»االقتصاد )يشهد( انتعاشًا تدريجيًّا، حيث من المتوقع أن يتجاوز 

النمو االقتصادي %3 هذا العام«.
لمعدل  السنوي  »المتوسط  أن  إلى  نفسه  اآلن  في  نوّه  لكنه 
»من  النمو  وأن   »2021 يونيو  في   4.1% إلى  تسارع  التضخم 
اإلنتاجية  للقدرة  المتوقع  التراجع  بسبب  ضعيًفا  يظل  أن  المرجح 
في قطاع النفط في سياق تخفيض االستثمارات المقرر في العام 
القروض  من  الحد  شأنها  من  التي  الحالية  والسياسات   2020

الممنوحة للقطاع الخاص«.
عجز  مستويات  »استمرار  الدولية  المالية  المؤسسة  وتوقعت 
المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط« وهو ما »سيستنفد 
االستقرار  وعلى  التضخم  على  مخاطر  ويسبب  الصرف،  احتياطات 
المالي وعلى ميزانية البنك المركزي«. وأوصى الوفد الجزائر باتخاذ 
الميزانية،  تمويل  مصادر  »تنويع  إلى  خاصة  تهدف  تدابير  حزمة 

بما في ذلك االقتراض الخارجي«.
باسم  استبعد  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  وكان 
النقد  صندوق  من  قروض  طلب  الوطنية  السيادة  على  الحفاظ 

الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
 

●  مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن

الوسط - وكاالت

 

100 مليون دوالر خسائر شلل »فيسبوك«
أميركي  دوالر  مليار   80 من  أقل  قيمتها  االنقطاع 
عن الحد األدنى. وانخفض »فيسبوك« إلى أقل من 
انخفاض  وبعد  سبتمبر،   22 في  دوالر  تريليون   1
مليار   919.79 إلى  تقييمه  وصل  االثنين،  يوم 

دوالر.
المعني  األميركي  »فورشن«  موقع  واعتبر 
باالقتصاد والثروات أن فقدان اإليرادات بمقدار 
زمنية  فترة  أي  خالل  دوالر  مليون   100
ومؤثرا  للقلق  مثيرا  ماليا  حدثا  سيكون 
للغاية بالنسبة للعديد من الشركات. 
يعد  »فيسبوك«،  إلى  بالنسبة  أما 
بمثابة  الحالي  الوقت  في  هذا 
أن  المحتمل  من  بحر  في  قطرة 

يتجاهلها المستثمرون.
في  السابقة  المديرة  وكشف 
فرانسيس  »فيسبوك«  شركة 
باعتبارها  نفسها،  عن  هوغن، 
التي  التسريبات  عن  المسئولة 
والتي  الشركة،  عن  انتشرت 
اتهمتها باإلهمال في القضاء على 
معلومات  ونشر  والتضليل  العنف 
»واشنطن  صحيفة  ورأت  مضللة. 
عن  اإلعالن  أن  األميركية  بوست« 
اإلعالم  في  التسريبات  مصدر  شخصية 
تتهم  التي  المستندات  وظهور  األميركي، 
مما  فيسبوك،  تاريخ  في  أزمة  أهم  تعد  الشركة، 
العالقات بين الشركة والسياسيين  يزيد من تدهور 

والمشرعيين في الواليات المتحدة.
مكافحة  قضية  في  المتهمة  »فيسبوك«،  وكانت 
ميدانية  وثائق  وطلبات  تاريخية  فيدرالية  احتكار 
بينما يحقق أعضاء الكونجرس في دور فيسبوك في 
أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير بالكونجرس. 
»ستون  برنامج  في  نفسها  عن  هوجين  وكشفت 
عن  المسئولة  باعتبارها  مرة  ألةول  دقيقة« 

فيسبوك. تدين شركة  التي  التسريبات 
هناك  »كان  التلفزيوني:  اللقاء  في  وقالت 
للجمهور  مفيد  هو  ما  بين  المصالح  في  تضارب 
وما هو جيد لشركة فيسبوك، واختارت الشركة في 
كسب  مثل  الخاصة،  مصالحها  األحيان  من  كثير 
بالتركيز  فيسبوك  واتهمت  المال«.  من  المزيد 

الجمهور. الخاصة أكثر من سالمة  أرباحها  على 

 47.3 قدرها  خسارة  إلى  يترجم  ما  وهو   ،4.9%
المؤسس  وخسر  السوقية.  القيمة  في  دوالر  مليار 
يمتلك  الذي  زوكربيرغ،  مارك  التنفيذي  والرئيس 
دوالر،  مليارات   6 حوالي  الشركة،  أسهم  من   14%
مما أدى إلى انخفاضه من خامس أغنى شخص في 
»فوربس« إلى السادس، بعد الري إليسون مؤسس 

»Oracle Corp. ORCL«، بنسبة 0.53%.
وقد يلغى النادي الذي تبلغ قيمته تريليون دوالر 
فالشركة  التراجع.  هذا  بعد  »فيسبوك«  عضوية 
تريليون   1 نادي  إلى  البداية  في  انضمت  التي 
 Apple Inc، Microsoft Corp جانب  إلى  دوالر 
بعد  أصبحت   ،،Amazon.com ،Alphabet Inc

 نقص الفحم بالصين.. أزمة 
سائقين في بريطانيا.. وارتفاع 

أسعار الغاز في أوروبا

 باحث أميركي: من الصعب 
التكيُّف السريع مع الصدمات 

في قطاع الحاويات

 أسهم عمالق التواصل االجتماعي 
تراجعت بنسبة  4.89 % بعد الشلل 

المفاجئ

»فورشن«: خسائر »فيسبوك« قطرة 
في بحر من المحتمل أن يتجاهلها 

المستثمرون

القاهرة - وكاالت

●  زوكربيرغ

العطل  مع  العالمي  االقتصاد  دوائر  اهتزت 
آب«  و»واتس  »فيسبوك«  خدمات  في  المفاجئ 
بين  »فيسبوك«  شركة  كلف  والذي  و»إنستغرام«، 
وسائل  تقديرات  حسب  دوالر،  مليون  و100   60

أميركية. إعالم 
بأكثر  قدر  انخفاضا  الشركة  أسهم  شهدت  كما 
وكلف  السوقية،  قيمتها  من  دوالر  مليار   40 من 
شخصية  خسائر  زوكربيرغ  مارك  المؤسس  ذلك 
بنحو 6 مليارات دوالر، بعد تعرض عمالق الشبكات 
 6 قرابة  استمر  مسبوق  غير  النقطاع  االجتماعية 
 4.89% بنسبة  »فيسبوك«  أسهم  وهبطت  ساعات. 
 »Minutes  60« بثتها  مقابلة  بعد  االثنين،  صباح 
بيانات  عالمة  مع  األحد  يوم  من  متأخر  وقت  في 

هوغن. فرانسيس  السابق  »فيسبوك« 
األرباح  يضع  كان  »فيسبوك«  أن  هوغن  وزعمت 
الكراهية  بخطاب  األمر  يتعلق  عندما  األمان  على 
وأنه  واسع،  نطاق  على  المضللة  والمعلومات 
مع  تعامله  كيفية  بشأن  المستثمرين  يخدع  كان 
المشكالت. وبعد ساعات، أصبح »فيسبوك« مظلما، 
حيث فقد المستخدمون إمكانية الوصول إلى جميع 
facebook.« على  به  الخاصة  الويب  صفحات 

و»إنستغرام«.  آب«  »واتس  إلى  باإلضافة   »com
العودة  في  المواقع  بدأت  6 ساعات  أكثر من  وبعد 

للعمل.
حاالت  يتتبع  الذي   ،»Downdetector« قال 
إن  »تويتر«،  على  تغريدة  في  الموقع،  انقطاع 
مسؤولي  كبير  قال  و  مسبوق.  غير  كان  االنقطاع 
إنه   »Ookla« األم  الشركة  في  التكنولوجيا 
ناجمة  مشكلة  تقرير  مليون   14 من  أكثر  تعقب 
مساء.   6:30 الساعة  بحلول  الخدمة  انقطاع  عن 
 2020 لعام  »فيسبوك«  عائدات  إلى  واستنادا 
الخدمة  انقطاع  كلف  دوالر،  مليار   85.97 البالغة 
 163.565 المتوسط    في  الشركة  االثنين  يوم 
من  يقرب  ما  أي  دقيقة،  كل  اإليرادات  في  دوالرا 
60 مليون دوالر على أساس أكثر من 6 ساعات من 

التوقف.
بحجم  مقارنة  بسيط  تغيير  هي  اإليرادات  هذه 
يوم  الشركة  خسرته  الذي  السوقي  المال  رأس 
بنسبة  »فيسبوك«  أسهم  وتراجعت  االثنين. 

خداع المستثمرين يالحق زوكربيرغ

سحب االتحاد األوروبي أنغويال ودومينيكا وسيشيل من قائمته 
السوداء للمالذات الضريبية، ما أثار استياء منظمة أوكسفام بعد 
إخفاء  ممارسات  باندورا«بشأن  »وثائق  عن  الكشف  من  يومين 
االتحاد  دول  مالية  وزراء  القرار  اتخذ  الضريبي.  والتهرب  األموال 
األوروبي في اجتماعهم الثالثاء في لوكسمبورغ، في غياب الوزير 
باندورا«  »وثائق  في  اسمه  ورد  الذي  هوكسترا  وبكي  الهولندي 
الستثماره في شركة مقرها جزر فيرجن البريطانية، حسب وكالة 

»فرانس برس«
تسعة  تشمل  األوروبي  لالتحاد  السوداء  القائمة  صارت  بذلك، 
وبنما  وباالو  وغوام  وفيجي  األميركية  ساموا  هي  وأقاليم  دول 

وساموا وترينيداد وتوباغو وجزر فيرجن األميركية وفانواتو.
أنشئت القائمة األوروبية التي من المفترض أن تكافح التهرب 
الضريبي للشركات متعددة الجنسيات وكبار األثرياء، في ديسمبر 
ليكس«.  و»لوكس  بنما«  »وثائق  أبرزها  عدة فضائح  بعد   2017
أنغويال  أزيلت  المتعاونة«.  البلدان »غير  القائمة السوداء  وتسرد 
مطالب  لتلبية  بإصالحات  التزمت  بعدما  وسيشيل  ودومينيكا 

االتحاد األوروبي بالشفافية.
كيارا  أوكسفام  منظمة  في  األوروبية  الضرائب  خبيرة  لكن 
القائمة »يجب أن تعاقب المالذات  بوتاتورو اعتبرت في بيان أن 

الضريبية. وبداًل من ذلك، تتيح لها اإلفالت من العقاب.
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● علما الواليات المتحدة والصين.

●  رجل على ضفة نهر هوانغبو مقابل محطة كهرباء تعمل بالفحم الحجري في في الصين 

الصين  في  الكهربائي  التيار  انقطاع 
وفوضى في محطات الوقود في بريطانيا 
ومصانع متوقفة عن العمل... يهدد نقص 
سالسل  في  واالضطرابات  المحروقات 
انتعاش  بإعاقة  اللوجستية  الخدمات 
االقتصاد العالمي بعد الركود الناجم عن 
أزمة »كوفيد- 19«، وهو ما يتناقض مع 
تقديرات توقعات منظمة التجارة العالمية 
بأن تجارة البضائع العالمية اكتسبت زخمًا 
وتجاوزت الذروة التي سجلتها قبل انتشار 

وباء »كوفيد- 19«.
جديدة  نماذج  الماضي  األسبوع  شهد 
اإلمدادات في  تعيق  التي  الصعوبات  من 
لـ»فرانس برس«،  إذ ووفق رصد  العالم؛ 
فإن الصين تعاني نقصًا كبيرًا في الفحم 
الحجري لتشغيل محطاتها الكهربائية. أما 
المملكة المتحدة فليس لديها عدد كاف 
لتوصيل  الشاحنات  لقيادة  السائقين  من 
الوقود والمواد الغذائية وسلع أخرى. وفي 
الغاز  أسعار  تسجل  أوروبا،  أنحاء  جميع 
لتلبية  يكفي  ال  العرض  ألن  حادًا  ارتفاعًا 

الطلب.
في  »بروغل«  معهد  في  الباحث  يقول 
بروكسل نيكالس بواتييه لوكالة فرانس 
برس، إن »الخطر هو أن يتباطأ النمو رغم 
نتمكن  لن  ألننا  االقتصادات،  فتح  إعادة 

من إنتاج ما يطلبه الناس«.
الصعوبات  اإلحصاءات  تبين 
الصين  شهدت  فقد  الحالية.  االقتصادية 
انكماشًا في نشاطها الصناعي في سبتمبر 
للمرة األولى منذ مطلع العام. في فرنسا 
النشاط  سجل  شيكاغو،  منطقة  وفي 
الصناعي الشهر الماضي حده األدنى منذ 
كما  وفبراير(.  )يناير   2021 العام  أوائل 
أن اإلنتاج الصناعي تراجع في اليابان في 

أغسطس للشهر الثاني على التوالي.
بالمواد  التزود  في  الصعوبات  ترخي 
اإلنتاجية  القدرات  على  بثقلها  األولية 
السيارات  صناعة  تأثرت  وقد  للشركات. 

بعض  نقص  بسبب  خاص  بشكل 
تويوتا  شركة  وخفضت  الرقائق. 
توقعاتها لإلنتاج الشهر الماضي كما أن 
وفيات....(  )بيجو  ستيالنتس  مجموعة 
لصناعة  ألمانيا  في  لها  مصنعًا  ستغلق 
2022 مشيرة  سيارات أوبل مطلع العام 
إلى وضع »استثنائي«. قد يخسر القطاع 
هذا  أعماله  رقم  من  دوالر  مليار   210
مطلع  توقعات  ضعف  قرابة  أي  العام، 
لشركة  األخيرة  التوقعات  بحسب  العام، 

»أليكسبارتنرز«.
قطاع  في  أيضًا  يدق  الخطر  وناقوس 
»إتش  شركة  تحدثت  إذ  المالبس؛ 
للمالبس  العمالقة  السويدية  أم«  آند 
نتائجها  عرض  أثناء  الخميس،  الجاهزة، 
توصيل  في  وتأخيرات  »اضطرابات  عن 
مجموعة  تواجه  سبتمبر.  في  المواد« 
من  العمالقة  السويدية  »إيكيا« 
في  نقص  بسبب  صعوبات  جهتها، 
وأسعار  النقل  قطاع  في  الموظفين  عدد 

األولية. المواد 
وسط ضغوط قوية مرتبطة بانتعاش 
كوفيد،  بعد  ما  مرحلة  في  االقتصاد 
خمسة  بمقدار  الشحن  تكلفة  ارتفعت 
أضعاف خالل عام للسفر من الصين إلى 
وفق  المتحدة،  للواليات  الغربي  الساحل 

البلطيق. مؤشر فريتوس في بورصة 
كيركيغارد  جايكوب  الباحث  يوضح 
واشنطن،  في  »بيترسون«  معهد  في 
الصعب  من  أنه  برس«  لـ»فرانس 
بالنسبة لقطاع الحاويات التكيف بسرعة 
الحاويات  حامالت  إن  إذ  الصدمات؛  مع 

أنه  تشهد أيضًا نقصًا خطيرًا. لكنه يرى 
تأخر  »كخطر  الوضع  هذا  تحليل  ينبغي 
أن  أعتقد  ال   .. االقتصادي  االنتعاش 
الكفاية  فيه  بما  قوية  ستكون  الصدمة 

لتؤدي إلى عودة إلى الركود«.
»معظم  أن  بواتييه  نيكالس  يؤكد 
على  تحل  أن  يجب  المشاكل  هذه 
عن  متحدثًا  المتوسط«  المدى 
من  فصول  عدة  بعد  نشهد  أن  احتمال 

مجلس  رئيس  ويعتبر  االضطرابات. 
أن  باول  جيروم  الفدرالي  االحتياطي 
»أكبر  تكون  أن  يمكن  الصعوبات  هذه 

المتوقعة«. وأطول من تلك 
حتى ذلك الوقت، من الممكن تخفيف 
غرار  على  المرافئ  بعض  في  االكتظاظ 
مرفأ لوس أنجليس. وقد يتحسن الوضع 
غرار  على  مهمة  إنتاج  مراكز  في  أيضًا 
خرجت  التي  فيتنام  في  المتواجدة  تلك 
في  أشهر  ثالثة  استمر  إغالق  من  للتو 
االقتصادية  الرئة  مينه،  شي  هو  مدينة 
يزال  ال  الحالي،  الوقت  في  لكن  للبالد. 

باألمور. يتحكم  الوباء 
»كوبوال  مدونة  كاتبة  تقول 
إن  كوبوال  فرانسس  المالية  كومنت« 
أوروبا،  في  أو  المتحدة  المملكة  »في 
انتهى«.  الوباء  أن  لو  كما  يتصرفون 
يمكن  ال  الدولية  »التجارة  أن  وتضيف 
طالما  الطبيعي  وضعها  إلى  تعود  أن 
يموتون  ناس  الدول  بعض  في  يزال  ال 

كوفيد«. جراء 
اإلمدادات،  مشاكل  من  الرغم  وعلى 
لكن قوة االنتعاش تعتمد على الوصول 
وفق  »كورونا«،  ضد  لقاحات  إلى 
التي  العالمية،  التجارة  منظمة  تقديرات 
العالمية  التجارة  توقعت أن يسجل حجم 
في   %  10.8 بنسبة  نموًا  السلع  في 
2022. وفي مارس،  2021 و4.7 % في 
السلع  تجارة  في  زيادة  المنظمة  توقعت 

8 % و4 % على التوالي. بنسبة 
التجارة  منظمة  اقتصاديي  وحسب 
هذا  يعود  أن  المتوقع  من  العالمية، 
مع  المعتادة  المعدالت  إلى  النمو 
الذي  للمسار  السلع  تجارة  استئناف 
جهة  من  الجائحة.  قبل  عليه  كانت 
القضايا  أن  االقتصاديون  رأى  أخرى، 
أشباه  نقص  مثل  بالعرض  المتعلقة 
يمكن  الموانئ  في  والتراكم  الموصالت 
التوريد وتؤثر  أن »تضغط على سالسل 
لكن  القطاعات  بعض  في  التجارة  على 
على  كبير  تأثير  لها  يكون  أن  يتوقع  ال 

العالمية«. الشركات 
التجارة  منظمة  تقول  باختصار 
قريبة  الحالية  التوقعات  إن  العالمية، 
في  ورد  الذي  المتفائل  السيناريو  من 
احتماالت  لكن  التجارية،  التقديرات  آخر 
خاصة  اآلن،  تسود  تشاؤمي  سيناريو 
التوريد  سالسل  في  التوتر  بسبب 
حسب  الوباء،  عودة  واحتمال  العالمية 
التجارة  منظمة  في  االقتصاد  خبراء 
بلوغ  إلى  أشاروا  الذين  العالمية 

متوقعة. ذروات  التضخم 
تشعر  المخاطر  هذه  إلى  باإلضافة 
في  الحاد  التفاوت  من  بقلق  كوبوال 
ويبدو  وأخرى.  منطقة  بين  التجارة  نمو 
األوسط  الشرق  مناطق  أن  خصوصًا 
نحو  تتجه  وأفريقيا  الجنوبية  وأميركا 
التصدير.  صعيد  على  انتعاش  أضعف 
أحدث  هي  التجارية  »األرقام  إن  وقالت 
في  المساواة  عدم  أن  على  دليل 
الحصول على اللقاحات يؤدي إلى تفاقم 
المناطق«.  بين  االقتصادية  االختالفات 

»اضطراب اإلمدادات« صداع في رأس االقتصاد العاملي
رغم تفاؤل منظمة التجارة العاملية
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سالم الكبتي

الجزائر تفتح صمامات الغاز 
على ما تبقى من رئة العالقات 

)الجزائرية - املغربية(

سؤال في تنازالت الفكر

الجزائري  التصعيد  بعد  التوترات  من  ظلمة  أشد  نفقًا  المغربية   - الجزائرية  العالقات  دخلت 
الماضي،  أغسطس   24 يوم  لعمامرة،  رمطان  الجزائري  الخارجية  وزير  بإعالن  بدأ  الذي  األخير 
بعد  عرقاب،  محمد  الجزائري،  الطاقة  وزير  وتلميح  البلدين،  بين  الدبلوماسية  العالقات  قطع 
استغناء  يعني  ما  المغرب،  مع  الغاز  أنبوب  بالده التفاقية  تجديد  احتمال عدم  إلى  بيومين  ذلك 
إلى  الجزائري  الطبيعي  الغاز  لنقل  المغرب  عبر  يمر  الذي  المغاربي  الغاز  أنبوب  عن  الجزائر 
الطائرات  وجه  في  الجوي  مجالها  بإغالق   2021 سبتمبر   22 يوم  الجزائر  قرار  جاء  ثم  إسبانيا، 

مغربي. تسجيل  رقم  تحمل  التي  وتلك  المغربية  والعسكرية  المدنية 
المتوترة  العالقات  ملف  في  جدًا  والسلبي  ما،  حد  إلى  المفاجئ  الجزائري  التصعيد  وأثار 
الحقيقة  أسبابه  عن  التساؤالت  من  العديد  الجارين،  المغاربيين  البلدين  بين  عقود  منذ 
»المدرسة  إلى  لعمامرة  ركون  استهجنوا  الذين  المراقبين  أوساط  في  وأهدافه  توقيته  وعن 
المغرب  في  »المسؤولين  لتحميل  واالتصاالت،  المعلومات  ثورة  قبل  ما  مدرسة  القديمة«، 
منظمتين  بدعم  المغرب  قيام  أسماه  بما  العالقات  قطع  وتبريره  العالقات«،  تردي  مسؤولية 
هؤالء  ويعتقد  بالده،  في  اندلعت  التي  األخيرة  الحرائق  في  ضالعتين  باإلرهابيتين،  وصفهما 
المراقبون أن لعمامرة سوّق تبريرات واهية استخلصها من »الدخان األسود« لحرائق الغابات، 
التي  الحرائق  أن  يقينًا،  إدراكه  مع  آخر،  أحد  أي  قبل  الجزائري  العام  الرأي  لتضليل  محاولة  في 
اجتاحت غابات الجزائر، اندلعت في المغرب وفي كثير من الدول على امتداد كوكب األرض في 
والحظ  العام.  هذا  الحرارة  درجات  في  قياسي  ارتفاع  بسبب  والغرب  والشرق  والجنوب  الشمال 
العالقات  رئة  من  تبقى  ما  على  الجزائري«  »الغاز  صمامات  فتح  أن  المغاربي  للشأن  مراقبون 
نقل  ألنبوب  ببدائل  والتلويح  األجواء  وغلق  العالقات  قطع  خالل  من  والرباط،  الجزائر  بين 
لعمارة  رمطان  عودة  منذ  الحمراء،  الخطوط  مالمسة  على  يؤشر  إسبانيا،  إلى  الجزائري  الغاز 
إن  تبون.  عبدالمجيد  الرئيس  عينه  أن  بعد   2021 يوليو  في  الخارجية  وزارة  في  كرسيه  إلى 
والذي  والدولي،  الدبلوماسي  العمل  سلك  في  تدرج  الذي  المخضرم  الجزائري  السياسي  هذا 
مفوضية  رئيس  منصب  وشغل  األفريقية،  القارة  عبر  النزاعات  لفض  الملفات  عديد  على  عمل 
والسالح  والتسلح  المرتزقة  قضايا  في  وانخرط  األفريقي،  االتحاد  في  واألمن  السلم  مجلس 
هذه  بين  الخالفات  حل  في  للتوسط  والقاهرة  والخرطوم  أبابا  أديس  إلى  مؤخرًا  وطار  النووي، 
اليوم بالفعل، على عكس  النيل األزرق، نراه  الدول الثالث المتعلقة بسد النهضة اإلثيوبي على 
وعصر  الدولية  المتغيرات  لمتطلبات  المعاكس  االتجاه  وفي  والدبلوماسية،  السياسية  مسيرته 
العالقات  رئة  من  تبقى  ما  على  الجزائري  الغاز  صمامات  يفتح  العمالقة،  والتكتالت  الفضاءات 
الجزائرية - المغربية، وينخرط في توجه جزائري يهدف على ما يبدو إلى التصعيد مع المغرب، 
نأمل أال يكون توطئة لجولة جديدة من »حرب الرمال«. ال شك أن الجزائريين والمغاربة أقرب 
إلى بعضهم بعضًا من أي وساطة بينهم، ولكن الوضع المتأزم في المنطقة المغاربية تحديدًا، 
المدافع،  تغذيها  مسبوقة  غير  سياسي  انقسام  حالة  ليبيا  تعيش  إذ  عمومًا؛  أفريقيا  وشمال 
الهواة،  وعبث  الشخصية،  واألطماع  السلبية،  الخارجية  والتدخالت  والمرتزقة  األجنبية  والقوات 
الرئيس  إقدام  بعد  سياسيًا  مأزقًا  تونس  وتواجه  والجهوية،  والمناطقية  القبلية  والنعرات 
الجميع  يُحتم على  السلطات،  والسيطرة على جميع  البرلمان  الحكومة وحل  إقالة  التونسي على 
األمد  طويل  التوتر  انعكس  والخطير.  الحساس  الظرف  هذا  في  التصعيد  وتجنب  النفس  ضبط 
ومحاربة  الخدمات  وتحسين  التنمية  خطط  على  والرباط  الجزائر  بين  العالقات  في  والمتفاقم 
توسيع  بسبب  تحديدًا  الجزائر  في  ملموسة  كارثية  نتائج  التوتر  لهذا  وكان  واألمراض،  الفقر 
حساب  على   2020 إلى   1990 من  الفترة  في  قياسية  أرقامًا  سجل  الذي  العسكري  إنفاقها 
الشرقية،  جارته  مع  تسلح«  »سباق  يُشبه  ما  في  دخوله  رغم  استطاع،  المغرب  أن  غير  التنمية. 
وبعث  والبناء  والتطوير  التنمية  مجاالت  في  نوعية  قفزة  تحقيق  التوتر،  حالة  استمرار  بسبب 
دون  المملكة،  ربوع  في  الخدمات  قطاع  وتحديث  والعمالقة  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 
يوم  ذات  تلقيت  سنوات،  لعدة  قسري«  »شبه  انقطاع  بعد  المغرب  إلى  زيارة  في  غاز.  أو  نفط 
كيف  بسؤالي  بادر  المغرب،  إلى  برحلتي  اطالع  على  مصر،  في  مقيم  صحفي  زميل  من  اتصااًل 
لوحة  أقرأ  القنيطرة  أن كنت في محطة قطار  الطويل؟ وصادف  الغياب  بعد هذا  المغرب  وجدت 
وأنا،  صديقي  وكنا،  دقيقة.   47 طنجة   - القنيطرة  تقول:  السرعة  فائق  القطار  بمشروع  خاصة 
رد  ساعات.   5 حوالي  استمرت  رحلة  في  بالقطار  طنجة  إلى  القنيطرة  من  قرن  ربع  قبل  سافرنا 
صديقي بعد أن أرسلت له صورة مباشرة عن لوحة المشروع: »لقد فهمت...«. نأمل أن يكون 
لعمامرة  رمطان  وتراجع  ببساطة،  تجاوزه  إلمكانية  نظرًا  الجزائري،  التصعيد  وراء  الحسد  مجرد 
المغاربة  خاللها  من  يتنفس  التي  أصاًل  المريضة  الرئة  على  الجزائري  الغاز  صمامات  فتح  على 

الواحد. الجسد  إلى  الروح  وعودة  الشافي  الترياق  انتظار  في  والجزائريون، 

االتجاهات، وشهدت  كل  وفي  أطيافه،  بمختلف  الفكر  روح  بتنامى  عربيًا  الماضي  القرن  تميز مطلع 
بالتالى الساحة العربية نزااًل فكريًا متشعب األبعاد واألواصر، تراوح بين التقدمية والرجعية، أو حتى 
التيار  المتبادل.  والنقد  والنقاش  الحوار  فضاءات  في  لمعت  أسماء  تباعًا  فبرزت  بينهما،  المراوحة 
المحافظ دينيًا، كان دائمًا في الواجهة لمقاومة توجهات التجديد والتغريب علي حد سواء؛ بل إنه 
وقف صلبًا عنيدًا في مواجهة من قال بالطابع الدنيوي للخالفة، كما هو معروف في قضية الشيخ علي 

عبدالرازق.
الحوارات  مسرح  كانت هى  نسبيًا،  الكبرى  الشام  ومنطقة  الحقبة،  تلك  في  أن مصر  في  ال شك 
الفكرية هذه، ما لم نقل أنها كانت أرض الصراعات بين تلك التوجهات المتنوعة. فقد كانت أولى 
الصراعات مع الدكتور منصور فهمي الذي قدم أطروحته لنيل الدكتوراه بفرنسا العام 1913، والتي 
المرأة وحريتها.  تقيد  االجتراري في  التقليد  فيها نمطية  منتقدًا  اإلسالم،  المرأة في  تمحورت حول 
فقوبل بعد عودته لبالده بالسخط العام والتكفير الممنهج، وُطرد من الجامعة، التي عاد إليها العام 

1919 بعد تلبيته لشروط التنازل عن آرائه في رسالته العلمية*.
كما أن لطه حسين، بعد صدور كتابه المشكك في أصالة الشعر الجاهلي العام 1926 نصيب وافر 
من ذاك السخط المدجج بمفردات التكفير والزندقة واالستجوابات األمنية، تمامًا كما نال صديقه 
فيها  اختلط  كبرى  أثار ضجة  الذي  اإلسالم«،  في  الحكم  »أصول  بعد صدور  عبدالرازق  علي  الشيخ 
في  الفارق  رغم  تزاالن،  ال  ولعبدالرازق  لطه  القضيتان،  ضده.  والشعبوية  والدين  السياسة  ثالوث 
إشكاالت  مع  التعاطى  حول  المنصبة  واإلسالمية  العربية  المحنة  فلك  في  تدوران  البحث،  منهجية 
التراث الطاغي على الفكر والحياة. طه حسين في قضية الشعر الجاهلى تنازل بأن حذف من كتابه 
كل ما يثير الجدل، وأعاد طبع كتابه تحت عنوان مختلف، ورغم ذلك ظل التوظيف السياسى للقضية 
يالحقه مع صعود حزب الشعب للحكم برئاسة إسماعيل صدقي، الذى كان يعمل مع الملك في ظل 
استمالة األزهر سياسيًا أمام خصومهما. علي عبدالرازق تنازالته الفكرية تمظهرت جليًا في امتناعه 
عن الحديث عن كتابه المذكور، ورفض منح ترخيص إعادة طبعه ألى دار نشر عربية، داخل مصر أو 

خارجها.
المفكر السعودى عبداهلل القصيمي، الذي جاء لألزهر »كسفير« للحركة الوهابية في العشرينيات 
فكريًا  المرحلة  غمار  مقتحمًا  الوهابية«  »الثورة  كتابه  إصداره  بعد  خصوصًا  المنصرم،  القرن  من 
بالقاهرة والصراع فيها، إال أن تحواًل جذريًا سيطر على توجهاته من داعية وهابي إلى منازع شرس 
بعد  تنازالت حقيقية  للرجل  لم يسجل  األغالل«.  كتابه »هذه هي  مع  الوهابية  السلفية  للطوباوية 
ذلك في توجهه الفكرى المناهض للمحافظة وهابيًا أو أزهريًا، رغم محاوالت الغتياله، فقد ظل ينتقد 
ويصرخ في وجه التعنت المذهبي والتخلف، وحتى ضد مغامرات الساسة العرب بعد هزيمة 1967. 
بعكس صديقه خالد محمد خالد، صاحب كتاب »من هنا نبدأ«، والذي تبنى فيه الكثير من مواقف 
القصيمي في »هذه هي األغالل«**، منغمسًا في غمار فكرة النقد للقائم، إال أن خالد محمد خالد، 
لصالح خصمه  أفكاره  لكل  تراجعًا  نفسه  على  بأن سجل  تلك،  مواقفه  حياته عن كل  آخر  في  تنازل 

األساس، المتمثل في التيار المحافظ بعالمنا اإلسالمى.
الفيلسوف حسن حنفي، الذي كان اسمًا المعًا في أوساط الحرم الجامعي، ال شك أنه كان صاحب 
توجه فكري يتعدى المحافظة بكثير، من خالل ما كان يطرحه من أفكار، والختراعه مصطلحات فلسفية 
تخصه، تنال استحسان أقرانه بالجامعة، كانت قد بشرت بأن الرجل يخطو نحو تعزيز الحوار العربي-

العربي لتلمس مسارب النهوض بالعرب، إال أن حنفي، الذي عايش أطياف الفكر عربيًا وبالغرب، سجل 
على نفسه في آخر عمره تراجعًا حقيقيًا في أفكاره التنويرية لصالح التيار الديني مستغنيًا عن روحه 
النقدية، الشديدة والحادة، تجاه اليمينية الدينية المقلدة والجامدة في كتاباته األخيرة من حياته، 
ولعل المحاورة الفكرية الشهيرة بالسبعينيات، بينه وبين الجابري في باريس، والمعروفة بـ»حوارية 
حياة  مسيرة  في  الفكرية  التنازالت  أو  التراجعات،  مدى  يوضح  جيدًا،  دلياًل  تعد  والمغرب«،  المشرق 

حسن حنفي.
المفكر الجابري في نهجه المعاصر بما يخدم التراث ألجل تحقيق النهوض، والذي يسجل له التاريخ 
بإصداره ملحمته »نقد العقل العربي«، أنه قد رفع من مستوى النقاش الفكري العربي في مواضيعه 
المعاصرة، كما يعترف بذلك ألد خصومه، وهو جورج طرابيشي، الذي خص من عمره 25 سنة لنقد 
مشروع الجابري. الطرابيشي في رحلة تعاطيه ونقده لمشروع الجابري، وبحكم تقلباته بين ضفاف 
الجابري، كمثقف  العربي وبفرنسا؛ عاب علي  اللذين عاصرهما بالمشرق  الفكر  األيديولوجيا، وبحور 
ومفكر، أنه عندما يتخلى عن العلمانية في طرحه عمومًا يكون بذلك يقدم تنازاًل شديد الحساسية 
الذي  العنيف  وأسلوبها  اإلسالمي  التعصب  حركة  يهادن  وكأنه  الديني،  أو  التقليدي،  الصف  لصالح 

تنتهجه تجاه اآلخر بالساحة***.
راهنية األسئلة المطروحة على هموم نهضة العرب، والتى ال تزال تراوح بذات البقعة منذ عقود 
طويلة، تجبرنا اليوم على التمحص في ظاهرة التنازالت الفكرية التي يقدمها المثقف العربي التقدمي 
لصالح التيار المنافس، فهل هي بسبب شراء الطمأنينة للذات والسالمة؟! أم هو االسترزاق البحت! 
، ما لم نقل أن رجاالت التقدمية لدينا كان منهم من يمارس »التمعش« الفكري في خضم محنة ال 

تزال خانقة بانحطاطها الحضارى للعرب.
هوامش.

العام  للعربية  التقليد والتطور اإلسالمى«، وقد ترجمت  المرأة في  *الرسالة كانت بعنوان »حال 
1997 بعنوان »أحوال المرأة في اإلسالم« عن دار الجمل، ترجمة رفيدة مقدادي.

الكنوز  دار  ص120.  الهامش  كبيبو.  محمود  ترجمة:  فازال.  يورغن  ملحد.  إلى  أصولى  **من 
االدبية. بيروت. ط 1.

***هرطقات 2. دار الساقي ورابطة العقالنيين العرب. ط1. 2008.بيروت.

علي الداللي

رافد علي

خاضها  التي  األولى  البرلمانية  الخطوات  تلك  كانت 
وإيطالية  -عثمانية  أشكالها  اختلفت  وإن  الليبيون 
الطرقات  في  بعضها  تعثر  مع  مجملها  في  ومحلية- 
التجربة  وترسيخ  لالنطالق  ــات  ــاص وإره بــدايــات 
غير  المعاصرة.  ليبيا  في  النيابية  أو  الدستورية 
عن  ناتجة  كانت  التجربة  لهذه  الكبرى  القفزة  أن 
هيئة  عن  الصادر   )289( رقم  التاريخي  القرار  صدور 
والعشرين  الحادي  في  ليكسس  في  المتحدة  األمم 
العالمي  باالعتراف  قضى  الذي   1949 نوفمبر  من 
يناير  من  األول  أقصاه  موعد  في  ليبيا  باستقالل 
دستور  وضع  في  الليبيون  يشرع  أن  وعلى   1952

لبالدهم.
الليبيون  القرار المهم الذي يتجاهله  في ضوء هذا 
سبيل  في  لنضالهم  بأسره  العالم  من  وتقديرًا  دائمًا 
ودفعًا  سيادة  ذات  دولة  إلى  بهم  ووصــواًل  حريتهم 
المتحدة  األمم  عينت  المنتظر  االستقالل  نحو  بهم 
القرار  هذا  تنفيذ  على  للعمل  ليبيا  في  لها  مندوبًا 
البالد  أهل  ومساعدة  ودعمه  إنجازه  خطوات  ومتابعة 

لتحقيق ذلك االستقالل.
هولندا  من  بلت.  إدريان  السيد  هو  المندوب  كان 
منذ  والدولية  والدبلوماسية  القانونية  الخبرة  صاحب 
سبيل  في  شاقًا  جهدًا  بذل  الذي  األمم  عصبة  أيام 
الوصول إلى شاطئ السالمة وسط األنواء والعواصف 
الليبيين  من  المخلصون  ذلك  في  شاركه  المحيطة. 
ذات  الدول  بعض  من  استشاري  مجلس  تكوين  وتم 
وإيطاليا  وفرنسا  الليبية وهي: مصر  بالقضية  العالقة 
والباكستان وبريطانيا والواليات المتحدة، إضافة إلى 
مندوب عن كل إقليم من األقاليم الليبية الثالثة وآخر 
اإليطالية  الجالية  وتحديدًا  ليبيا  في  األقليات  يمثل 
مدينة  في  السكان  من  نسبة  تمثل  كانت  التي 

طرابلس وما حولها.
اعتبارًا  عملهما  المجلس  ومعه  بلت  المستر  بدأ 
1950. وقاما بزيارة كل األقاليم واستطلعا  من إبريل 
تلك  تقريب  النظر بها وعمال على  اآلراء ووجهات  كل 
وكانت  الثغرات.  وسد  االختالفات  وتجسير  الوجهات 
المهمة في واقع األمر نبيلة في معظمها وفي نصفها 
مشاكل  معها  أحيانًا  وتنهض  وشاقة  صعبة  اآلخــر 
أرسل   1950 الرابع من سبتمبر  وفي  توافقات.  وعدم 
للغاية  ودقيقًا  األول وكان ممتازًا  تقريره  بلت  المستر 
لألمم  العام  األمين  لي  تريجفي  المستر  )جناب  إلى 
المتحدة( لعرضه على الجمعية العامة وبحثه في دورة 
نوهت  كما  والتقرير  المقبلة(.  )الخامسة  انعقادها 
مجلد  وفي  الطابعة  اآللة  على  مرقونًا  يزال  ال  سابقًا 
ضخم يحتويه منذ تلك األيام وهو يختلف عن دراسته 
الغالب  في  واحتواها  الليبية  الحالة  عن  الالحقة 

األرشيف الخاص في األمم المتحدة.
بــأن:  تقريره  مستهل  فــي  بلت  المستر  يقول 
الخاص  القرار  باتخاذها  قصدت  العامة  )الجمعية 
أن  السابقة  اإليطالية  المستعمرات  أمر  في  بالتصرف 
وفزان  وطرابلس  برقة  على  تشتمل  التي  ليبيا  تكون 
ما يمكن في موعد  بأسرع  دولة مستقلة ذات سيادة 
وشكل  الدستور  يقر  وأن   .1952 يناير  أول  يتجاوز  ال 
جمعية  بهيئة  مجتمعين  ليبيا  سكان  ممثلو  الحكم 
عقبات  وجود  من  رغم  على  يقين  لعلى  وإني  وطنية. 
لكل  الشديدة  الرغبة  على  معتمدًا  خطيرة  وصعوبات 
وقت  أقصر  في  مستقلة  بــالده  تصبح  أن  في  ليبي 
العامة  الجمعية  قــرار  من  الغرض  أن  من  ممكن.. 

تتداول منصات التواصل االجتماعي صورة ساخرة تنتقد 
رئيس البرلمان الليبي في طبرق معلقًة عليه بأنه »أخذ 
أكبر من حجمه«. أداء الرئيس المشمول بالتهكم الذي 
تواصل من 2014 إلى االنتخابات الرئاسية التي يُزمع 
الترشح لها في 24 ديسمبر 2021 امتد طوال السنوات 
الحجم  بين  للتفريق  الطبيعي.  حجمه  في  السابقة 
التي  للسوسيولوجيا  نعود  الطبيعي  والحجم  السياسي 
السياسي في  األنتروبولوجية في تحديد  الرؤية  تنتهج 

المجتمع.
أكبر  كانت  الــذي  العربية،  الوحدة  ــات  دراس مركز 
أنجز  الــعــراق  في  البعثية  القومية  الــدولــة  مموليه 
الوطن  مستقبل  الستشراف  السوسيولوجي  مشروعه 
الـ20 سلسلة  القرن  العربي فأصدر منتصف ثمانينيات 
الوطن  في  والدولة  »المجتمع  عنوان  تحت  الكتب  من 
الثنائية  المنهجية  تحت  تعسفًا  ليبيا  أقحم  العربي«. 
بقلم  وأدرجها  والمجتمع،  الُقطرية  الدولة  في  الباحثة 
ضمن  الهرماسي  عبدالباقي  التونسي  السوسيولوجي 
االجتماعية  خصائصها  تختلف  التي  المغاربية  البلدان 
والدولية عن ليبيا. ففي المنظومة الجغرافية المغاربية 
التي تنتمي إليها ثقافيًا وتاريخيًا ليبيا فالمغرب األقصى 
الزمن  مع  العرش  أو  السلطنة  تقاليد  إقــرار  في  نجح 
القارة  الحكومية  المؤسسية  القوالب  مع  بالتوازي 
األحزاب  حكومات  في  تطور  الذي  بالمخزن  عُرف  فيما 
االستقاللية. الدولة الباتريمونيالية التي حكمت تونس 
والجزائر في القرن الثامن عشر نموذجها الليبي سيطر 
لم  القرمانلية  ــرة  األس ولكن  طرابلس،  إقليم  على 
التجربة  أهلت  كما  ليبيا.  على  سلطتها  شمول  تسبغ 
االستقاللية  حربها  ومخاض  الطويلة  االستعمارية 
الحاكمة  المؤسسة  لصياغة  االنتكاسات  رغم  الجزائر 
من  المستخلص  الواحد  والحزب  الجيش  بمكونيها 
البشري«  »العمران  تمكن  تونس  وفي  التحرير،  جبهة 
بـ  سُمي  فيما  عائلي  نسق  في  القبائلية  حصر  في 
القرن  منذ  حكم  بيئة  تكوين  في  وساهم  »العروش«، 
علجية  أصول  ذات  أجنبية  عسكرية  طبقة  قادتها   18
المعايير  فيها  توفرت  ــة  دول لبيروقراطية  أسست 
العلماني  المشروع  تابعها  التي  للدولنة،  المطلوبة 
التي  الدستورية  المؤسسية  وتجربته  االستقالل  لدولة 
لم تنقطع استمراريتها السياسية بالتحديث وبسط نوع 

من الهيمنة الناعمة على المجتمع األهلي.
البيئية  الخصائص  لتشابه  لليبيا،  يمكن  كــان 
المجتمع  كتاب  فــي  بحثيًا  تــنــدرج  أن  والبشرية، 
المنظور  حسب  العربية  والجزيرة  الخليج  في  والدولة 
الكاتب  اقترحه مؤلف  الذي  المختلف،  السوسيوسياسي 
خلدون  عراقية  أصــول  من  الكويتي  السوسيولوجي 
وفقط  ما  حد  إلى  تتشابه  ليبيا  ولكن  النقيب.  حسن 
النفط  ريع  سياستها  يحكم  التي  الخليج  بلدان  مع 

سيتحقق في الموعد المحدد وربما تحقق قبل ذلك(!.
)ومهما  المركز:  بالقول  الدقيق  تقريره  ويواصل 
كان األمر سيواجه الشعب الليبي عدة مشاكل خطيرة 
في أثناء السنوات المقبلة قبل أن يتم له إنشاء إدارة 
قوي  واقتصاد  األســس  سليم  مالي  ونظام  ناجحة 
الليبي  الشعب  معيشة  مستوى  يرتفع  لكي  البنيان 
تدريجًا. وإلدراك هذه الغاية يحتاج الشعب الليبي إلى 
ووكاالتها  المتحدة  األمم  من  ومالية  فنية  مساعدة 
تشرفت  كما  األعضاء  الدول  وحكومات  المتخصصة 
وإني  مرات.  عدة  ذلك  إلى  نظركم  بتوجيه  قبل  من 
اعتقادهم  في  تامًا  اشتراكًا  ليبيا  سكان  مع  أشترك 
القرار  باتخاذها  لنفسها  جعلت  قد  المتحدة  األمم  أن 
خاصة  مسؤولية   1949 نوفمبر   21 يوم  في  الصادر 
االضطالع  سبيل  في  السير  ويمكن  بالدهم.  إزاء 
بالتطور  يختص  فيما  بإرشادهم  المسؤولية  بهذه 
إليهم  فنية  مساعدة  وتقديم  لبالدهم  الدستوري 
مالية  مساعدة  تقديم  على  أيضًا  العمل  يجب  ولكن 
إليهم في الفترة التي تسبق إعالن االستقالل وبعدها 
أو  الحكومية  والمصادر  المتحدة  األمــم  طريق  عن 
والفنية  المالية  المساعدة  انقطاع  ولتفادي  الخاصة. 
تصبح  أن  وقبل  مستقلة  تصبح  أن  بعد  ليبيا  عن 
عضوًا في هيئة األمم المتحدة أود أن أقول مرة أخرى 
وجه  على  المتحدة  األمم  تتخذ  لكي  ماسة  الحاجة  أن 
مستقلة  تصبح  أن  بعد  لليبيا  يخول  قــرارًا  السرعة.. 
المتحدة  ــم  األم هيئة  في  عضوًا  تصبح  أن  وقبل 

الحصول على مساعدة من األمم المتحدة(.
بلت  المستر  من  المهم  التقرير  ذلك  شمل  وقد 
يخص  فيما  الثالثة  األقاليم  عن  وافية  معلومات 
فيها  اعتمد  الوقت  ذلــك  في  الدستوري  تقدمها 
البريطاني  المعتمد  من  ورده  ما  على  بلت  المستر 
طرابلس  في  البريطانية  اإلدارة  ورئيس  برقة  في 
برقة  في  بأنه  وذكر  فزان.  في  الفرنسية  والسلطات 
استقاللها  إعــالن  عقب  بها  الخاص  الدستور  وضع 
في  التصرف  مطلق  لها  حكومة  وتألفت  الــذاتــي 
الـــوزراء  ومجلس  األمــيــر  وأن  الداخلية  الــشــؤون 
المختلطين  الموظفين  من  مختلط  لفيف  يعاونهما 
تتعلق  قوانين  ــدرت  وصـ وبريطانيا.  بــرقــة  مــن 
والسب  والقذف  والمحاكم  والصحافة  بالجمعيات 
التأمين  ومال  المدنية  والخدمة  المدنية  والجرائم 
االنتخاب  وقانون  والجنسية  القبائل  منازعات  وتسوية 
في  وافتتح  النواب  مجلس  أسس  ضوئه  على  الذي 

يونيو 1950.
الدستوري  التقدم  خطوات  شملت  طرابلس  وفي 
وافتتاح  إداري  مجلس  بإيجاد  تتعلق  ثالث  مراحل 
للسلطات  تــدريــجــي  ــل  ــق ون تشريعية  جمعية 
المجلس  إلى  البريطانية  اإلدارة  من  والمسؤوليات 

اإلداري والجمعية التشريعية.
في  اإلداري  المجلس  إيــجــاد  مــن  القصد  ــان  ك
طرابلس هو وضع هيئة تشريعية تحت تصرف أهالي 
طرابلس تكون ذات شأن بحيث يمكنهم عن طريقها 
حول  نظرهم  وجهات  اإلدارة  رئيس  إلى  ينقلوا  أن 
الذين  وإعطاء  اإلقليم  مصلحة  تتناول  التي  األمــور 
السياسية  المسؤولية  لتحمل  بعد  فيما  سيدعون 
وعلى  الحكم.  شــؤون  في  الخبرة  اكتساب  فرصة 
الواقع  في  كانت  المجلس  هذا  مهمة  أن  من  الرغم 
في  يؤخذ  ظل  رأيه  فإن  األولــى؛  بالدرجة  استشارية 
في  األولى  جلسته  عقد  وقد  الداخلية  الشؤون  جميع 

السعودي وإن اختلفت عنها حسب توليفة العالمة ابن 
خلدون. ففي السعودية هيمنت القبيلة البدوية الكبرى 
على  إمارة  إلى  الصغرى  القبائل  بإدماج  تطورت  التي 
في  أما  الحضرية،  شبه  الوهابية  اإلصالحية  الطريقة 
ليبيا فقد أدمجت الطريقة السنوسية فقهًا وتصوفًا سنيًا 
في  بنياتها  وفككت  برقة  في  الهشة  البدوية  القبيلة 

أيديولوجيتها الدعوية.
صوريًا  والتابعة  الحاكمة،  القرمانلية  األســرة  مع 
لمركز الخالفة العثمانية، يمكن الحديث عن مجال مواٍز 
مثلته  الذي  الزعامي  المجال  ونعني  القبائلي،  للمجال 
بحكمه  الباشا  استقل  فقد  القرمانللي.  يوسف  باشوية 
كبيرًا،  اعتبارًا  يضع  يعد  ولم  القبلية،  الضغوطات  عن 
في  نجح  فقد  القبلي.  أو  العشائري  النسب  العتبارات 
يوظف  أن  في  الحمراء  السرايا  في  بسلطته  ينفرد  أن 
القوافل  لتجارة  المضاف  القرصنة  ريع  له من  توفر  بما 
األفريقية جيشه النظامي المأجور. ولكن ذلك لم يغنه 
الضرائب،  من  أعفاها  التي  القبائل  إلى  الحاجة  عن 
الصحراوية،  القوافل  تجارة  وأمن  أمنه  تضمن  حتى 
ويستعملها أداة إخضاع للقبائل الطرفية المتمردة على 

السلطة في المركز.
الليبي  الداخل  في  القرمانلية  الزعامية  تركزت  لقد 
واإلغراء  باإلعفاء  الناعمة  1ـ  السياستين  مبدأ  باتباع 
المادي لشيوخ القبائل الكبيرة وإعفائهم من الضرائب 
عشيرة  أحفاد  مع  القرمانللي  باشا  يوسف  فعل  مثلما 
الغربي  الجبل  في  المحاميد  قبائل  شيوخ  نوير(  )أوالد 
و)عائلة حدّوث( من قبيلة البراعصة في الشرق الليبي، 
في  سليمان  أوالد  قبائل  شيوخ  النصر(  )سيف  وعائلة 
الجنوب الفزاني. 2ـ الخشنة بالعقاب والتشتيت كما فعل 
بقبائل الجوازي في برقة وعائلة أوالد محمد في فزان. 
على  سلطته  طرابلس  باشا  أحكم  فقد  الخارج،  في  أما 
الداخلي  بالغزو  األوروبية،  ـ  األفريقية  التجارة  خطوط 
باءت  التي  المتوسطي  المجال  في  البحرية  والقرصنة 

أخيرًا بالهزيمة.
انهيار حكم األسرة القرمانلية، وإعادة طربلس الغرب 
في  هو  اسطنبول  في  العالي  الباب  تتبع  عثمانية  إيالة 
حقيقته فشل الزعامة المحلية، التي مثلها يوسف باشا 

القرمانللي، في أن تحوز لنفسها مجااًل زعاميًا مستقاًل.
اإليطالي  واالستعمار  الغزو  ضد  النضال  حقبة  في 
السنوسية  1ـ  متعددة  أنماط  في  الزعامة  توزعت 
العثمانية التي متلثها جهادية أحمد الشريف السنوسي 
في برقة. 2ـ الزعامة اإلسالمية التي مثلها سليمان باشا 
الباروني بعضويته في مجلس المبعوثان العثماني، وما 
أشيع عن طموحه في تأسيس إمارة بربرية في الشمال 
التي مثلها في مصراتة  الزعامة الجهوية  األفريقي. 3ـ 
مثلها  التي  القبلية  الزعامة  4ـ  السويحلي.  رمضان 
عبدالنبي بلخير في قبيلة ورفلة. وسيف النصر في قبيلة 

رئيس  مع  وتناقش   1950 مايو  من  عشر  الخامس 
مختلف  حــول  مــشــورات  عــدة  إليه  وأســدى  اإلدارة 
المسائل المتعلقة بسياسة البالد الداخلية والتي هي 
بمثابة  كان  نظري  في  المجلس  إدارية.  أهمية  ذات 
الجمعية  افتتاح  يقع  ولم  مصغرة.  محلية  حكومة 
ألنه  هناك  النواب  مجلس  أو  المقترحة  التشريعية 
أعدت  الذي  انتخابي  قانون  إعالن  صدور  ينتظر  ظل 
في  اإلداري  المجلس  مع  مناقشته  وجرت  مسودته 
على  المناقشة  هذه  وتناولت   1950 يوليو  من  الرابع 
العموم مسودة المواد التي تتعلق باألهلية لالشتراك 
الذي  اإلنجاز  هذه  يتحقق  لم  وتاريخيًا  التصويت.  في 
األهمية  بالغة  دستورية  خطوة  بدوره  ألضحى  تم  لو 
الليبية  وتجربتنا  المعاصر  الدستوري  تاريخنا  في 

البرلمانية.
الشمال  ورائحة  الساحل  عن  البعيدة  فزان  وفي 
الفرنسية  السلطات  بشروع  الدستوري  تقدمها  مضى 
يرمي  انتقالي  نظام  إدخــال  في   1950 العام  أوائــل 
الشؤون  إدارة  في  االشتراك  من  السكان  تمكين  إلى 
االعتبار  بعين  األخــذ  مع  أوســع  نطاق  على  العامة 
تمتد  الذي  اإلقليم  بها  يتميز  التي  الخاصة  الحالة 
مناطق  فيها  تتناثر  شاسعة  مساحة  فــي  رقعته 
مترامية  بطاح  بعض  عن  بعضها  تفصلها  مأهولة 
يضمون  السكان  أولئك  أن  إلى  إضافة  الصحراء  من 
في  أيضًا  ويختلفون  العادات  متباينة  مختلفة  أجناسًا 
من  وبعضهم  مستقر  فبعضهم  معيشتهم:  طــرق 
الرحل  شبه  البدو  من  اآلخــر  والبعض  الرحل  البدو 
كبير  مركز حضري  ثمة  بأجمعه  اإلقليم  في  يكن  ولم 
 20 في  لفزان  الفرنسي  المقيم  قرار  على  وبناء  واحد. 
ضمن  إليها  أشير  )وقد  الجماعات  دعيت   1950 يناير 
تنظيمها  تاريخ  يرجع  سياسية  مؤسسة  بأنها  التقرير 
في جميع البلدان البربرية وهي هيئة تقليدية قديمة 
جمعية شعبية  لذلك  وهي  العائالت  رؤساء  من  تتألف 
غيرها  إلى  تفوضه  ال  كامل  سلطان  ولها  حقيقية 
وتعتبر الهيئة الوحيدة التي إلى جانب كونها قضائية 
وينفذها  قراراته  يتخذ  والشعب  أيضًا  تنفيذية  فهي 
رؤساء  دعوة  تم  أيضًا  الجماعات  تلك  ومع  بنفسه(. 
القرى لالجتماع في المراكز التابعين لها ألجل تسمية 
عن  ممثلين  وثالثة  مديرية  كل  عن  ممثلين  ثالثة 
منطقة غدامس. ثم اجتمع هؤالء الممثلون في سبها 
في شكل جمعية بتاريخ 12 فبراير 1950 وشرعوا في 
الممثلون  هؤالء  انتخب  وقد  لإلقليم.  رئيس  انتخاب 
حمد  السيد  الجمعية  هذه  في  والخمسون  الثمانية 
أن  غير  فــزان.  إلقليم  رئيسًا  باإلجماع  النصر  سيف 
رفضوا  وسطوره  التقرير  لثنايا  وفقًا  الطوارق  ممثلي 
المحافظة  في  لرغبتهم  وذلك  االنتخاب  في  االشتراك 
له.  التابعين  األزجر(  )اتحاد  مع  روابطهم  على سالمة 
فكانت  للحكومة  دستوري  نظام  تطبيق  في  شرع  ثم 
أولى الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن هي تعيين 
مستشارين ومساعدين باالتفاق مع السيد حمد سيف 

النصر لمساعدته في إدارة شؤون اإلقليم الداخلية.
النظر  وجهات  ومعرفة  اآلراء  تجميع  من  وانطالقًا 
المحلية  التجربة  من  وباالستفادة  العقبات  وتخطي 
الدستورية  الخطوة  إلى  ومجلسه  المندوب  وصل 
كانت  والعشرين.  الواحد  لجنة  تشكيل  األخـــرى.. 
الدستوري  للتطور  األســاس  حجر  هي  اللجنة  هذه 
المعاصر في ليبيا التي تسير نحو استقاللها في الرابع 

والعشرين من ديسمبر 1951.

أوالد سليمان في فزان، واألطيوش في قبيلة المغاربة 
في الوسط.

إلى  رمزيًا  إدريــس  محمد  السنوسي  األمير  انحاز 
بعد  الثانية،  العالمية  الحرب  في  وحلفائها  بريطانيا 
عن  يتخلى  أن  على  برقة،  بإمارة  كافأته  االنتصار 
في  به  اصطدمت  الذي  للسنوسية  الجهادي  الموروث 
المصرية  ـ  الليبية  الحدود  على  األولى  العالمية  الحرب 
البريطاني  االقتراح  مع  توافق  إدريس  األمير  وهزمته. 
وراثتها  لتكون  السنوسية  الطريقة  عن  إمارته  ففصل 
ليحصر  اإلمارة.  في  له  المنافسين  للسنوسيين  مشاعًا 
الرضاء. وفي معركة  والية عهده في نسل أخيه األمير 
المطالبة باالستقالل دخل األمير إدريس منافسًا زعاميًا 
موروثه  دون  المتعددين  طرابلس  لزعماء  سياسيًا 
البريطاني  الدعم  الذي توفر له  السنوسي، كأمير برقة 
والغربي ليكون ملكًا على دولة االستقالل التي تحققت 

دوليًا بصعوبة في 24 ديسمبر 1951.
 1969 إلى   1951 من  ليبيا  إدريــس  الملك  حكم 
السنوسي،  ــوروث  ــم ال مــن  المنقوصة،  بزعاميته 
زعامات  من  فيها  والمشكوك  عائلته،  من  والمنافسة 
والمُزايد  الطرابلسي،  الغرب  في  واألعيان  السياسة 
عليها من المشاريع العربية القومية البعثية والناصرية 
الداخلي  العنصر  أن  إال  وغربًا.  شرقًا  ليبيا  في  وفلولها 
 1 في  الجيش  مالزمي  النقالب  مهد  الــذي  الحاسم 
سبتمبر 1969، عدم حسم الملك إدريس والية العهد 
زوجته  من  وأبنائه  الرضاء  الحسن  األمير  أخيه  البن 
القبائلي  العامل  مساهمة  كانت  الــذي  الطرابلسية، 
الممثل في قبيلة البراعصة المتحالفة مع حاشية القصر 
ماعملت  هو  الوراثة  في  االنسداد  هذا  واضحة.  فيه 
عليه القوى الخارجية التي لها مصالح نفطية في ليبيا 
بأن تستعيض عن مشروعية الملك بمشروعية انقالب 

الجيش.
الزعامية الثورية التي تبوأت السلطة في الجمهورية 
مشروعية  على  فوريًا  قفزت   ،1969 الليبية  العربية 
وتبنت  القومية  المشروعية  إلــى  الوطنية  الجيش 
والتحريري  الوحدوي  مشروعها  المتطرف  بمزاجها 
ـ  المصرية  أكتوبر  حرب  من  استبعادها  لفلسطين، 
الثورية  زعاميتها  وضيعت  صدمها،   1973 اإلسرائيلة 
ـ  المصرية  الــســالم  اتفاقية  الراديكالية  العربية 
مشروعيتها  وأنهت  ديفيد،  1978بكامب  اإلسرائيلية 
للسالم  أوسلو  معاهدة  أو  اتفاقية  بعد  فيما  المتعسفة 

الفلسطيني اإلسرائيلي 1993.
العربية،  السياسة  من  النفسي  اإلحباط  تجاوز  تم 
المؤسسة على  الكتاب األخضر وأيديولوجيته  بمشروع 
لالنكفاء  أسس  ما  وهو  واالجتماعي،  الطبيعي  العامل 
االنقسامي  المشهد  في  الوطنية  وتالشي  القبلية  على 

الليبي السائد في ليبيا اليوم .

في طرابلس شملت 
خطوات التقدم 

الدستوري مراحل 
ثالث تتعلق بإيجاد 

مجلس إداري 
وافتتاح جمعية 
تشريعية ونقل 

تدريجي للسلطات 
واملسؤوليات من 
اإلدارة البريطانية 

إلى املجلس 
اإلداري والجمعية 

التشريعية

تم تجاوز اإلحباط 
النفسي من السياسة 

العربية، بمشروع 
الكتاب األخضر 
وأيديولوجيته 
املؤسسة على 

العامل الطبيعي 
واالجتماعي، وهو 
ما أسس لالنكفاء 

على القبلية وتالشي 
الوطنية في املشهد 

االنقسامي الليبي 
السائد في ليبيا اليوم
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الحرب الباردة على الجمال

االستبداد  وطــأة  تحت  الواقعة  أو  االحتالل  نير  تحت  الــرازحــة  الشعوب  تسلك 
والدكتاتورية، سلوكًا غريبًا في ما يخص االنتفاضات والهبات الشعبية )والحديث هنا 
يقتصر على االنتفاضات دون حركات التحرير والمقاومة(. ومصدر الغرابة الذي نعنيه 
يكمن في »اندالع« هذه الهبات واالنتفاضات بشكل مباغت يند عن أي توقع مسبق. 
تشعل  وفجأة  االستبداد،  أو  لالحتالل  عقود طويلة  على مدى  خاضعًا  ما  يظل شعب 
شرارة بسيطة انتفاضة عارمة. طبعًا غالبًا ما يتم قمع هذه االنتفاضات وإخمادها، إال 

أن األوضاع التي كانت مرينة قبلها ال تستأنف سيرها السابق بعدها.
وسأركز هنا على مثال واحد بارز، هو مثال انتفاضات الشعب الفلسطيني.

الفلسطينية  المقاومة  وإجبار  للبنان  الصهيوني  االجتياح  بعد   ،1982 سنة 
القضية  بأن  عرفات  ياسر  الكبير  الفلسطيني  الزعيم  صرح  هناك،  من  الخروج  على 

الفلسطينية دخلت في نفق يرى القدس تلوح في نهايته.
المقاوم  والعناد  المكابرة  باب  من  هذا  بتصريحه  صدع  عرفات  ياسر  كان  وسواء 
الذي يأبى االعتراف بالهزيمة؛ أم أنه كان يتوقع ما سيحدث الحقًا، فإن »نبوءته« قد 
صدقت. إذ تفجرت، وألول مرة في تاريخ صراع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
انتفاضة عارمة سنة 1987، استمرت إلى سنة  وقطاع غزة ضد االحتالل اإلسرئيلي، 

.1990
التحرير السابق المعتمد على  ويبدو أن محرك هذه االنتفاضة كان فشل مشروع 
أسلوب التحرير من الخارج. فبواقعة إخراج قوات المقاومة الفلسطينية من لبنان، لم 
في  العنصري  الصهيوني  االحتالل  وطأة  تحت  الرازح  الفلسطيني  الشعب  أمام  يعد 
المناطق المشار إليها، إال االعتماد على نفسه سبياًل للتحرير، أو، على األقل، للمقاومة. 
وقد أدى مسار هذه االنتفاضة وما صاحبه من مالبسات، إلى اتفاق أوسلو الشهير بين 

منظمة التحرير الفلسطينة والدولة الصهيونية.
وبذا تكون نبوءة ياسر عرفات، أو توقعاته، قد تحققت، وإن بقدر ما.

مختلفًا.  طابعًا  األمور  أخذت  العربي«  »الربيع  سميَّ  ما  انتفاضات  إلى  بالنسبة 
فانتفاضة الشعب التونسي كانت انتفاضة مباغتة فعاًل وعارمة أدت إلى سقوط النظام 
الدكتاتوري. لكن يبدو أن انتفاضات مصر وليبيا وسورية واليمن، كانت متوقعة، على 
نحو ما، وإن كان قبيل حدوثها، بسبب ما أسفرت عنه انتفاضة الشعب التونسي. إذ 

يبدو لي أنه لوال االنتفاضة التونسية لما اندلعت االنتفاضات األخرى.
المقال، حول غرابة سلوك  بها  بدأت  التي  المالحظة  يتنافى مع  لكن حكمي هذا 

الشعوب الواقعة تحت اضطهاد استعمار أجنبي أو نظام استبدادي محلي!.

حمامة  منه  تتخذ  قد  مناسبًا،  مأوى  نعد  أن  اقترحت  بالحمام،  الهتمامي  زوجتي  انتبهت 
عشًا لها. أجبتها كنت أتمنى ذلك ولكن سي عقيلة أخبرني أن »سبر أل دقيق« ال يربون 
رقبة!.  العائلة  تكلف  قد  البيت  في  الحمام  تربية  أن  طفل  وأنا  أمي  لي  وفسرت  الحمام، 
قالت لي: »هذه حقيقية معروفة وقد سمعتها من جدتك »زمزم« والحاج »محمد دقيق« 
ربي!  حكمة  »وهذه  واستطردت:  الدافئة،  ابتسامتها  أشرقت  ثم  اسمه..«  حملتُ  الذي 
يصنع  من  أفضل  كان  دقيق  محمد  جدك  تدري.  أن  دون  من  صنعته  بإحياء  أنت  قمت 
وكانت  )البوت(  بـ  األيــام،  هذه   ، تسمونه  الذي  مثل  الرقعة  الصبايا«.  »رقع  وينقش 

العائالت تشترط رقعته ضمن ما يتعين على العريس توفيره لعروسه«.
هي  تربيته  عن  يقال  ما  أن  مؤكدا  الحمام،  بتربية  عقيلة«  »سي  إقناع  حاولت  ولقد 

اعتقادات خاطئة، ولكنه كالعادة، أقنعني برأيه:
- »شوف، أنت لما تربي حيوان يقعد صاحبك. صح؟ حسنًا. معقولة واحد يأكل صاحبه؟ 
أو يترك أحدا يأكله؟« ويبدو أنه أحسن التشبيه ألنني اقتنعت بما قاله، ولم تعد لصرامته 
وعلى  عليك  حمام،  تأكل  تبي  »اسمع  رقته:  وعادت  نبرته،  تغيرت  حاجة،  الرفض  في 
المحشي  المصري  الحمام  حميدا«  »يا  أوووه  يأكلونه  وكيف  يربونه،  كيف  يعرفوا  مصر، 
بالفريك، حاجة فوق ما تتصور.. تأكل ثالث أو أربع وتقول زيدوني. سوف تمشي إلى مصر 
بحوالي  الحمام  عن  حكايته  بعد  وأكتشف  صغار«.  وإحنا  زمان  منه  أكلنا  ما  يا  وتتذوقه. 
المكرمة! ومن بنغازي  العالم »قمينس« ومكة  خمسة وعشرين سنة، أن كل ما رآه من 
إلى مقبرة سيدي اعبيد، مرورا بثالثة أيام قضاها بمستشفى »بروزدوشموا«! اهلل يرحمه 

ويحسن إليه.
كثيرًا ما انتبهت إلى أن أسلوبه في تربيتنا، بل وفي عالقته برفاقنا تشبه تلك التربية 
التي تعلمتها من أستاذي محمد علي العريان، عندما كانت محاضراته متأسسة على أفكار 
الفيلسوف وليم جيمس المتناغمة مع )البراغماتية( التي يعتمد استخدامها على الشخص 
الذي يحملها، وأن »العالم عبارة عن فسيُفساء مكون من تجارب متنوعة تفهم بالتطبيق 
تجربته  يكتب،  وال  يقرأ  ال  تمامًا،  )أمّــى(  اهلل  رحمه  فهو  بفطرته،  له  وهبه  ما  وهذا   »
الحياتية هي مدرسته، قال: »اترك الحمام يطير مثلما خلقه اهلل، وعندما تريد أكله اذهب 
إلى من خلقه اهلل وأمره بقتله وطهيه، ليست مهمتك ال تربيته وال ذبحه..« هكذا كانت 
تصلني معلوماته ببساطة، بال تعنت وال أوامر وال عقاب... وها أنا مبتهج بالحمام، وسعيد 
أنني من فعل ذلك، ولكن ما إن  التي نثرتها له، وهو يعرف  القمح  أن يبتعد عن حبوب 

أقوم بحركة مباغتة حتى تطير الحمامات في آن.
كثيرًا ما فكرت، في تقليد الكتاب الكبار محاواًل كتابة سيرتي، التي ال أعتقد أن بعض 
مررت  وأن  سبق  كتابته،  أريد  فما  مرة،  من  أكثر  الفكرة  ألغيت  ولكنني  حسن،  جوانبها 
التقيت بشخصيات  ألنني طوال سيرتي  ذلك  كتاباتي،  أغلب  في  مباشر،  غير  بسرد  عليه 
رائعة، كثيرًا ما حزنت أن سِيرها لم توثق، ولقد حاولت، قدر المستطاع، أن أنوه، أو أشير، 
أو أرمز إلى الكثير من هذه الشخصيات، في كتابي قهوة سي عقيلة الذي كتبته بأسلوب 
فقرات  وظفت  فلقد  الجمل«،  عرس  »ليلة  رواية  أما  واألسماء،  بالتواريخ  مباشر  سردي 
من فصولها ألجزاء من سيرتي. ومثلها رواية »تمر سيوة ولبن قرقارش« وكذلك رواية 
»كوامي أيايا«، ورواية »وردة بنت شفيق« وأيضًا رواية »وشم على جدار العين« بل حتى 
أنني  إما  تجارب شخصية،  فأغلبها  القصص  أما مجموعات  التاريخية.  »الكراكوز«  مقدمة 
بطلها أوشاهد على أحداثها. أيضًا الكثير من مقاالتي جزء من هذه السيرة التي أتمنى 

أن تكون في عيون الناس حسنة، وهو أمر قد يكون بعيد االحتمال!
الكثير، ولكن لطف اهلل بهم، وبي، كبير!  يعرفون عني  الحقيقيون،  رفاقي وأصدقائي 
فال أحد منهم أصابته لوثة »الكتابة«، وإال لكانوا حدثوكم عن خوارق يصعب كتابتها. 
المتقاطعة  العودة إلى كلماتي  ولذلك قررت أن أكتب ما أستطيع تذكره، أو بمعنى آخر 
كتابته  وقت  اآلن،  وحان،  تمامًا،  أتناوله  لم  جانبَا  إليها  وأضيف  الماضية،  السنين  طوال 
الكريم  القارئ  وبمقدور  سيرة،  منها  ويجعل  الكلمات  هذه  يجمع  الذي  هو  يكون  فقد 
أنني  إلى  انتبهتم  لعلكم  كلها.  الحكاية  تناسب  أنها  يرى  التي  الصفة  إليها  يضيف  أن 
زرعه  ما  هو  النصف  فهذا  حياتي،  عن  أبدًا  يغب  لم  الذي  اآلخر!  اإلنسانية  أغفلت نصف 
أبنائي،  أمهات  النصف هن  وهذا  عناصره،  أهم  يكون  بحيث  وجداني  في  عقيلة«  »سي 
السيرة!  أاّل يكون لهن مكان في هذه  وهن أيضًا صديقاتي ورفيقاتي، وليس من مبرر 
فال  ذلك  ومع  بخيباتها!  وأيضًا  بجمالها  هي!  كما  أكتبها  قررت  الذي  وأنا  كيف؟  ولكن 
من  حال  بأي  يمكن  ال  التي  الحكايات،  من  الكثير  بجرابي  ولكن  المحاولة.  من  ضرر 
الكائنات  هذه  يمس  أمرا  النقد  يعد  فلم  شخصياتها،  ونقد  وإبرازها،  تناولها،  األحوال 
مثالية  كانت  يقال  والحق  التي  لذريتهم،  يسئ  قد  عنه  فالمسكوت  النقد،  تستحق  التي 
هذه  كلمات  من  جزء  وهم  كذلك،  يكونوا  لم  أباءهم  أن  صحيح  وحياتها.  سلوكها  في 
أصل  أن  أحاول  سوف  ولكن  المباشر،  سردها  مغبة  جيدا  أعي  وأنا  المتقاطعة.  الحكاية 

الخبر، بتواصل الحلقات، بال ضرر.
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ثمة مثل ليبي بما معناه: امأل البطن تستحي العين، 
وعله ملخص لالستراتيجية األولى، لكسب البشر، التي 
فعلها اإلنسان، بعد تورط قابيل، في خلق استراتيجية 
لم  هذا  في  وهكذا  أخيه.  بقتله  مــراده،  على  حصوله، 
يأتِ الليبيون بجديد، فبعد أن سكتت المدافع، ظهرت 
الناس  شراء  أي  السالم،  حرب  في  االعتيادية،  الطريقة 

بالمال.
فيها  حالة  في  الطريقة،  تأتي  أن  المفارقة،  ولكن 
األقل،  على  يتم شراؤهم  من  عند  واضحة،  غير  الرؤية 
اليقين  لديه  أحد  فال  االنتخابات،  الهدف  كان  فإن 
المؤكد،  الموعد  أن  وهل  ستتم،  هل  الناخبين:  من 
السبعين  العيد  في  يعني  ما   ،2021 ديسمبر   24
لالستقالل؟. ومن هذا فالناخب ال يقين لديه، وحتى لو 
كان من يرشح نفسه، دون إعالن حتى اآلن، لديه يقين، 

فإنه كما يقين سري.
المسارات  مــن  اآلن،  حتى  والــغــمــوض  السرية 
االنتخابية الليبية الواضحة، فاألسلوب المتبع اآلن، شراء 
أن  التوكيد،  يتم عبر  ما  والترهيب،  بالترغيب  الناخبين 
ما  مرصد  وأيضًا  للمدافع.  التصويت  تعني:  االنتخابات 

قبل االنتخابات، يالحظ أنه:
1 - يتم مخاطبة الناخبين عبر حجاب.

في  مرشحين،  وغير  مرشحون  المرشحين،  أن   -  2
الوقت نفسه.

3 - حتى كتابة المقال، تؤكد مفوضية االنتخابات، أن 
المزمع  ليس ثمة قوانين مؤكدة ونهائية، لالنتخابات 

القيام بها.
4 - أن المتوفر حتى الساعة توكيدات دولية، وتواجد 

أميركي مباشر، ألجل قيام االنتخابات في موعدها.
تصريح  خالل  من  وصل  األميركي،  التواجد    -  5
في  البدء،  موعد  أن  إلى  األميركي:  السفير  المندوب/ 
الحمالت االنتخابية، سيكون بين أسبوع إلى األسبوعين 

المقبلين.
وقبل هذا فإن المسألة الليبية، أواًل: مسألة مؤتمرات 
الخارج.  في  ليبية  ليبية  ملتقيات  مسألة  ثانيًا:  دولية، 
ويحدث هذا، حتى مع التوكيد الدولي: أن الحل انتخابات 
فكثيرة  المؤتمرات،  جهة  من  فأما  ديسمبر2021.   24
فيما مضى، لكن قبيل االنتخابات ُأعلن عن مؤتمرين: 
أولهما في أكتوبر 2021، يعقد للمرة األولى بطرابلس، 
 ،2021 نوفمبر  في  والثاني  ليبيا،  دولــة  من  بدعوة 
أكتوبر  األول من  تم في  وقد  فرنسا.  بدعوة من دولة 
المشري«،  األعلى، »مجلس  المجلس  لقاء بين  الجارى، 
المغرب،  دولة  برعاية  الرباط،  في  النواب،  ومجلس 
مندوبية  عليه،  عقبت  إنشائيًا،  بيانًا  نتائجه  وكانت 
وسفارة الواليات المتحدة في ليبيا، الراعية أيضًا للقاء: 
االنتخابات  ضد  »فيتو«،  ليبيا  في  يملك  أحد  ال  بأن 

الليبية، والقوانين التي تصدر بالخصوص.
روسيا  دولة  ظهرت  االستثنائية،  اللحظة  هذه  وفي 
كمعترض، يهدد باستخدام الفيتو، فيما يخص التمديد 
لبعثة األمم المتحدة إلى ليبيا، وكانت الواليات المتحدة 
وبريطانيا خاصة، ثم االتحاد األوروبي في الوقت نفسه، 
يصرون بالقول، على خروج المرتزقة والقوات األجنبية، 
المتوجدة في ليبيا، مُفصحين باسم روسيا، ودون ذكر 
على  األوروبــي،  االتحاد  خارجية  وزير  علق  وقد  لغيرها. 
بأنها تسير  الليبية،  المسألة  التي تخص  األجواء،  هذه 

نحو األحسن، وإن بشكل بطيء.

- 2
يبدو أن ما كتبت، كما تقرير إخباري، غبّ االنتخابات 
االنتخابات  عقب  تحصل  أن  يفترض،  التي  الليبية، 
في  حساسة،  انتخابات  منهما  وكل  مباشرة،  العراقية 
للواليات  بالنسبة لكل األطراف، وبالنسبة  ظرف شائك 

المتحدة، بعيد خروجها من أفغانستان المربك.
فاالنتخابات  الممتنع،  السهل  الليبية  المسألة  لكن 
لديه  ليس  ما  الساحر،  قبعة  أنها  ملحة ومطلوبة، كما 
األرنــب.  يخرج  أن  أكثر،  الغرابة  من  فيكون  قبعة!، 
نجاح  أي  دون  حدثت  ليبيا،  في  السابقة  فاالنتخابات 
انشطارية،  حربية  عسكرية  نتائجها،  كانت  بل  يذكر؛ 
بين  الشرعية،  تقسيم  أيضًا:  الغرائبية  نتائجها  ومن 

مجلس رئاسة طرابلسي، ومجلس نواب طبرقي.
البيض مرة ثالثة، في سلة االنتخابات،  واآلن يوضع 
تحديد  أي  دون  للبالد،  رئيس  انتخاب  سكر:  زيادة  مع 
ليبيا،  دولة  هل  وقبل  الرئيس.  ذا  الختصاصات  يذكر، 
أو  أو  مثاًل  فرنسا  كما  رئاسية،  المقبلة  باالنتخابات 
الواليات المتحدة، أم دولة مختلطة، كما خلطة تونس، 
ما نتائجها ما نرى، من تفاقم ألوضاعها، أم دولة ليبيا 
نيابية، فيها الرئيس، كما مجلس الرئاسة الحالي، من 

ال يربط وال يحل ؟....
كمراقب أسمع قعقعة، وال أرى طحينًا، وليس عندي، 
ثمة  وليست  طريق،  من  ما  أن  أعمي:  يقين  ســوى 
طريقة، غير 24 ديسمبر 2021. وعلى هذا ثمة إجماع، 
أن  آخر،  إجماع  ثمة  أيضًا  لكن  دولــي،  إقليمي  محلي 
فهل  حتى،  عكاز  دون  الطريق  تلمس  الجميع:  وسيلة 
هذا ما عناه أرسطو، وأنها العالمة الليبية، منذ أكثر من 

ألفي سنة، حينما قال: من ليبيا يأتي الجديد؟.

القديمة  المدينة  في  موقتة  شقة  في  مقيمًا  كنت  حين 
البياصة  مقاهي  أحد  إلى  صباحًا  خرجت   ،2012 أكتوبر  بدرنة، 
قالون  أمام  طابور  في  أطفااًل  شاهدت  الشارع  وفي  الحمراء، 
بالستك مثقوب على رافعة خشبية يضعون به أوراقًا، راقبتهم 
قلياًل ثم سألت أحدهم عن اللعبة وماذا يفعلون؟ فقال ننتخب 
والحبور  الطمأنينة  من  بنوع  أحسست  )الشارع(.  الزنقة  رئيس 
واألطفال يقلدون أول انتخابات في ليبيا بعد ثورة فبراير، ألني 
1996حين  العام  في  المرعبة  المشاهد  تلك  أتذكر  زلت  ما 
كلعبة،  األطفال  يقيمها  حواجز  فتصادفني  بالشوارع  أمر  كنت 
ويعترضون  خشبية،  ألواح  من  بنادق  ظهورهم  على  يربطون 
المارة طالبين منهم أوراق ثبوتهم. تلك الفترة حصل الصدام 
وبدأ  درنة،  إلى  تسللت  إرهابية  ومجموعة  األمن  أجهزة  بين 
األطفال بتقليد تلك المشاهد عبر الحواجز التي غالبًا ما تتحول 

إلى معارك شوارع رمزية.
األطفال هم ذخيرة الوطن ومستقبله وهم أدوات تنفيذ أي 
بيضاء  وصفحات  ونهضته،  الوطن  لبناء  استراتيجي  مخطط 
من الممكن أن يكتب عليها أي شيء، والمجتمعات المتحضرة 
يجعلها  ما  كل  الصفحات  هذه  على  لتكتب  خططها  وضعت 

تتعلق بالجمال وتنتمي إلى وطنها وتنافس في بناء مستقبله.
بعد ذلك المشهد الساحر للعبة انتخاب الرئيس، عادت من 
يملي  وما  فقط  يلعبون  إنهم  للعنف،  األطفال  محاكاة  جديد 
القنوات  احتشاد  ومع  الشائعة،  الظاهرة  هو  اللعب  عليهم 
الموبايل  وأجهزة  الرصاص،  ــوات  وأص بالحروب  الفضائية 
بمقاطع العنف وقطع الرؤوس، كانوا يجدون أنفسهم في قلب 
يحولوها  يحاكوها،  كي  الحياة  لطريقة  الكلية  االستعارة  هذه 
سالحًا  أكتافهم  على  األلواح  تصبح  يكبرون  وحين  لعب،  إلى 
أسلحة  إلى  البالستيك  ومسدسات  بنادق  وتتحول  حقيقيًا، 

فتاكة.
مبايعي  بين  حصل  الذي  الصدام  فترة  وفي   ،2015 العام 

درنة،  أحياء  أحد  في  محاًل  دخلت  الظاهري،  ومبايعي  البغدادي 
بالستيكية  مسدسات  حاملين  يركضون  أطفال  دخل  وفجأة 
أم بوسليم؟  المحل وسألوه: داعش  أشهروها في وجه صاحب 
وحين  عويلتي.  يا  اهلل  مع  أنا  لهم  وقال  يجاريهم  يديه  فرفع 
هذه  عن  كتبت  أن  وسبق  هالحالة!.  ريت  لي:  قال  خرجوا 
السؤال  فيه  كان  الذي  الزمن  لذاك  وقتها متطرقًا  الواقعة في 

الدارج في درنة: أنت دارنيسي أم أفريقي؟
مجلس  يسمى  ما  نصبها  التي  بالبوابات  أمر  كنت  حين 
شورى مجاهدي درنة وفي ما بعد داعش بين قريتي والمدينة، 
بنادق  أكتافهم  على  من  تتدلى  صبية  الطريق  على  أرى  كنت 
وهم  شزرًا  الناس  إلى  ينظرون  األرض،  تالمس  حتى  طويلة 
عندهم  ويختلط  عليها،  ومن  األرض  يملكون  أنهم  يحسون 
حد  مؤلم  لكنه  هزلي  مشهد  إلى  يفضي  بشكل  بالجد  اللعب 
كانوا  من  الصبية  هؤالء  بعض  يعرفون  أوالدي  كان  البكاء. 
البالستيكية،  باألسلحة  عيد  كل  يلعبون  شارعنا  في  أطفااًل 

لكنهم كبروا في قلب هذا اللعب وكبرت ألعابهم.
نشاطًا  يجدوا  لم  الجمالية،  التربية  تغطية  خارج  أطفال 
مدرسيًا، وال من يعلمهم الموسيقى أو الرسم، أو كيف يزرعون 
التي  الفالحة  في حصة  ندرس  كنا  كما  نموها  ويراقبون  بذرة 
والرسم  الموسيقى  حصص  مثل  مثلها  المدارس،  من  ألغيت 
واستبدلت جميعًا  الحياة بصلة.  ورونق  للجمال  ما يمت  أو كل 
أو  ثكنات،  إلى  تحولت  التي  المدارس  في  العسكري  بالتدريب 
السلطة  متاهة  شرح  تحاول  التي  السياسية  الثقافة  بمادة 
على  حتى  فهمه  يصعب  بشكل  واللجان  والمؤتمرات  الشعبية 

الضالعين في السياسة.
تجرف  يوم  وكل  جماليًا،  معلمًا  محيطنا  في  نودع  يوم  كل 
الظالميون  سرقها  التي  درنة  في  الخصبة  التُرب  من  أطنان 
مقاولين  إلى  فقط  تحتاج  ال  وهي  الليبي،  الحلم  من  لسنوات 
وإلى  رؤى  إلى  تحتاج  النهار،  طوال  فيها  تضج  معدنية  وآالت 

مسؤولين يفهمون روحها، ويعرفون مسحة الجمال فيها التي 
أين  من  ويعرفوا  ابتكارها،  أو  ترميمها  ويعاد  تُنمّى  أن  يجب 

جاء القبح ليقفلوا دروبه.
العالم  في  يبهرنا  ما  وقرانا  مدننا  في  ننجز  أن  يمكن  ال 
حركة  ترفيه،  أماكن  حدائق،  نظيفة،  شوارع  إليه:  نسافر  الذي 
منظمة، مدارس أنيقة، خدمات صحية راقية، فضاءات للمعرفة 
كمهمة  بها  وآمنا  الحياة  أحببنا  إذا  إال  والفنون،  والبحث 
كي  جهدنا  قصارى  نبذل  تجعلنا  األرض  هذه  فوق  مقدسة 
أن  أمان  جوانبه،  كل  في  باألمان  نحس  وكي  أفضل،  نجعلها 
أقدام األطفال في  نسير في شارع نظيف، وأمان أن ال تغوص 
أن  وأمان  المدارس،  إلى  طريقهم  في  الصرف  ومياه  القمامة 
نقصد  أن  وأمان  نقيًا،  ماًء  ونشرب  ومراقبًا  آمنًا  طعامًا  نتناول 
وجهة صحية موثوقًا فيها حين نمر بوعكة، وأمان طرق معبدة 
وأمان  السرعة،  مراقبة  ومعدات  األمان  وسائل  وبها  ومخططة 
أن أتاكد من أن أطفالي في المدرسة يتلقون تعليمًا له عالقة 
تُحول  وال  والجمال،  واالكتشاف  البحث  وبــروح  بالمستقبل 
ال  التي  المعلومات  فيها  تحشى  أوعية  إلى  الذكية  أدمغتهم 
بحرية،  رأيه  عن  شخص  كل  يعبر  أن  وأمان  شيء،  في  تفيد 
بحرية،  والفساد  األخطاء  ضد  يتظاهر  وأن  بحرية،  يتنقل  وأن 
وأن  دراسته،  يكمل  حين  للعمل  فرصة  الشاب  يجد  أن  وأمان 
يجد سكنًا ودعمًا كي يبدأ حياته، وأمان أن ال يتعرض أطفالنا 
وينتمون  الحياة  يمقتون  يجعلهم  ما  لكل  وشبابنا  وصبياننا 

لثقافة الموت.
كل  يحقق  ما  هو  فيها  واالستثمار  المدينة  روح  عن  البحث 
النشاط  وإعــادة  ركن،  كل  في  للجمال  فضاءات  وفتح  ذلك، 
المواهب  فرز  أجل  من  له  مهمة  ميزانية  رصد  عبر  المدرسي 
والذهاب بها إلى أقصى أحالمها هو ما يحقق كل ذلك. فطفل 
الرياضة  ممارسة  أو  الرسم  أو  الموسيقى  بعزف  حياته  يبدأ 
ويحب  للمكان،  ينتمي  أن  إال  يمكن  ال  الفن  من  ضرب  أي  أو 

الحياة، ويسعى لجعلها أجمل.
والعمارة  الفنون  كلية  خريجو  هم  أيــن  أتساءل  ولهذا 
وهي  سنة،   20 من  أكثر  طيلة  دفعات  خرجت  التي  درنة  في 
الجمالي  إطارها  في  المعمارية  الهندسة  تدرس  نوعية  كلية 
والثقافي، وليس مجرد هياكل أسمنيتة تظهر كل يوم متبجحة 

ببشاعتها، وبنشازها مع روح المدينة وسيرتها.
أجل  من  أهلية  جمعيات  الخريجون  هؤالء  ينشئ  ال  لماذا 
الجداريات،  ورســم  الخراب،  من  الناجية  الفضاءات  تجميل 
وروح  تاريخ  مع  تتناغم  التي  اإلعمار  إعــادة  خطط  واقتراح 
العشوائي،  بالبناء  معالمها  تتشوه  أصبحت  التي  المدينة، 
مع  بالعوادم  الشعراء  فيه  تغزل  طالما  الذي  هواؤها  ويختنق 
أي  فيها  تتوفر  ال  أوروبــا  خردة  من  مجلوبة  سيارات  ازدحــام 
الخضراء  للمساحات  يومي  تقلص  ومع  البيئة،  لسالمة  معدات 
بآالف  الخصبة  تربتها  جرف  ومع  المدينة،  بها  اشتهرت  التي 

األطنان يوميًا.
وعرضه،  الوطن  طول  وعلى  اآلن،  درنة  في  يجري  ما  كل 
خطط  ال  الموقتة،  الالجئين  مخيمات  في  بالعمل  شبيه 
وال  جماليًا،  تصور  وال  تصميمات،  أو  رسومات  ال  مستقبلية، 

حس بمزاج المدينة الذي تشكل عبر سنوات طويلة.
التي  والمدن  للحواضر  السابق  النظام  تقويض  سياق  في 
بدأ  الصفات،  بأقذع  ووصفها  كتاباته  في  القذافي  هجاها 
منذ  الحواضر  من  كغيرها  درنة  مدينة  على  يطغى  التجهم 
عقود، ومنذ أن أمم القطاع الخاص الذي كان نشطًا فيها إبان 
األلوان  وحلت  فيها،  السينما  دور  قفلت  أن  ومنذ  الستينيات، 

الرمادية محل ألوان الزهور والثياب.
والكتب،  الموسيقية  اآلالت  أحرقت  التي  تلك  التجهم  ثقافة 
موسيقى،  دون  جشاء  هتافات  في  بالموت  تتغنى  وأصبحت 
فعلت  التاريخ،  في  ورمــوزه  العنف  بنصوص  المناهج  وتعبئ 
أن نمزج  الحياة. ودون  الجمال وحب  فعلها في محاصرة وقتل 
نحب  أن  ودون  األطفال،  يرضعه  الذي  الحليب  مع  الجمال  حب 

الحياة ونجعل الجمال أسلوبًا لعيشها لن نخلق حضارة أبدًا.
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سنة  بنغازي  مواليد  من  الصديق،  أحمد  خالد  الفنان 
1969. أحد الذين انضموا مبكرا إلى ذلك الجيل الموهوب، 
الفنان  المرحوم  تواله  الذي  التشكيلي،  بالفن  والمأخوذ 
نقله  بعد  الجامعي  بالمرسم  التحقوا  الذين  إستيتة،  محمد 
من قصر المنار إلى كلية العلوم. قدم لهم خبرته وتجربته 
الفنان خالد الصديق عرف  ووضعهم على الطريق الصحيح، 
أن  إلى  وانتبه  اآلخرين،  أجل  من  لديك  ما  تُقدم  أن  معنى 
لمن  وفاؤه  هو  وفاء  وكلمسة  اإلحسان،  هو  اإلحسان  جزاء 
إستيتة  )مرسم  بتأسيس  قام  الصحيح،  الطريق  على  وضعه 
لتعليم األلوان المائية( يعلم فيه األطفال المهتمين الرسم 
محمد  الراحل  الفنان  أن  يعلن  وكأنه  المائية..  باأللوان 
»الذي  إستيتة  الهادي  عبد 
من  الكثيرين  بأيدي  أخــذ 
ومنحهم  بنغازي  تشكيليي 
ــه، وخــبــرتــه لكي  ــت ــل وق ك
مرسم  في  الرسم  يتعلموا 
يغب  لم  بنغازي«،  جامعة 
عن المشهد وهاهم تالميذه 
ويعلمون  الــرايــة  يحملون 
بالتأكيد  يعلِّم  سوف  جيال، 
أن  فحق  التالية.  األجــيــال 

نشكره على وفائه.
الصديق  خــالــد  الــفــنــان 
تخرج العام 1990 في معهد 
شعبة  للمعلمين  ــاصــر  ن
التربية الفنية. اهتم بالرسم 
األكريليك،  وألوان  المائية  واأللوان  الزيت  مستخدما خامات 
وأشكال  الصامتة،  الطبيعة  على  ركز   .1994 سنة  ومنذ 
المميزة  اللوحات  من  العديد  نفذ  الشعبي،  التراث  عناصر 
اتحاد  مؤسسي  من  يُعد  المائي،  بالرسم  طبيعية  لمناظر 
التشكيليين الليبيين وعضو نقابة الفنانين في بنغازي، وهو 
جامعة  مرسم  منتسبي  ومن  الفنانين،  رابطة  عضو  أيضًا 
الحر  المرسم  ومنتسبي   .1991 العام  منذ  الطبية  العرب 

لجامعة بنغازي العام 1994.
نصب  واضعا  الدولية،  المحافل  من  عدد  في  ليبيا  مثل 
تحدث  الشعوب،  بين  والتقارب  التسامح  ثقافة  نشر  عينيه 
في لقاء حواري عن »قصبة الفنان«، وهو ملتقى سنوي من 
فترتين يحفل في الغالب بمشاركة 100 فنان فأكثر يمثلون 
30 إلى 40 دولة من جميع أنحاء العالم. ويضم العديد من 
تتخللها حفالت موسيقية-  التي  والبانورامية  الفنية  الورش 
الربط- والجدير بالذكر أنه منذ سنة 1991 شارك في أكثر 

من 30 معرضا محليا ودوليا.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

خالد أحمد الصديق 
وجمال الوفاء

مثل ليبيا في عدد 
من املحافل الدولية، 

واضعا نصب عينيه 
نشر ثقافة التسامح 

والتقارب بني 
الشعوب،

أحميدة يحاضر عن »اإلبادة الجماعية 
املنسية في ليبيا« بجامعة نيو إنجالند

أننا جميعًا  المركز على اإلنترنت: »قد يبدو  وحسب ما جاء على موقع 
ندرك جيدًا أكبر الفظائع التي حدثت في القرن الماضي، بما في ذلك 
لألسف،  لمعظمنا،  يمكن  التي  الجماعية  لإلبادة  المختصرة  القائمة 
من  واحدة  جماعية  إبادة  لكن  المداوالت.  من  الكثير  دون  قراءتها 
الماضي غير البعيد كادت أن تتسلل عبر شقوق التاريخ قبل أن ينقذها 
الباحث في جامعة نيو إنجالند علي عبد اللطيف أحميدة من الغموض 
عامي  بين  حدثت  التي  ليبيا  في  الجماعية  اإلبادة  قصتها:  ليروي 

1929 و1934«.
وُلد أحميدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيو إنجالند، في بلدة 
ودان بليبيا وتلقى تعليمه في جامعة القاهرة في مصر وجامعة واشنطن 
في سياتل. أّلف العديد من الكتب مثل: تكوين ليبيا الحديثة، »األصوات 
»ما  وبعده«،  االستعمار  أثناء  ليبيا  في  والعصيان  الخضوع  المهمّشة: 
لشمال  والثقافي  االجتماعي  للتاريخ  نقدية  مراجعات  االستشراق:  بعد 
االستعمار  وراء  »ما  بتحرير  قام  كما  نعرفها«.  ال  التي  و»ليبيا  أفريقيا«، 
األخير،  كتابه  ويشكل  الصحراء«.  عبر  و»جسور  المغرب«  في  والقومية 

بعنوان »اإلبادة الجماعية في ليبيا«، أساس هذه المحاضرة.
الشفوية  الشهادات  استخدم  كيف  أحميدة  سيشرح  المحاضرة،  في 
النظام  قبل  من  وحشية  لمعاملة  تعرضوا  الذين  الليبيين  للناجين 
سابًقا  استكشافها  يتم  لم  أرشيفية  مواد  إلى  إضافة  الفاشي  اإليطالي 
عبر  وساروا  منازلهم،  من  قسرًا  الليبيين  إخراج  كيفية  قصة  بناء  إلعادة 
مسارات شاسعة من الصحاري والجبال، واحتجزوا خلف األسالك الشائكة 
قصصهم  في  الليبيون  سجلها  قصة  إنها  اعتقال..  معسكر   16 في 

ورواياتهم الشفهية التي ظلت مخفية عن األنظار العالمية حتى اآلن.
العلوم  لمركز   2021 خريف  لموسم  الثانية  المحاضرة  هذه  ستتبع 
ديسمبر.  وحتى  اآلن  من  أخرى  محاضرات  ثالث  العالمية  اإلنسانية 
بثها  ويتم  للجمهور  ومفتوحة  مجانية  دائمًا  المركز  في  المحاضرات 

مباشرة عبر اإلنترنت.
الكتاب، تحت عنوان في كتابه  تناولت هذا  الوسط«  وكانت »بوابة 
المنسية في  الجماعية  اإلبادة  أحميدة يحقق:  اللطيف  الجديد علي عبد 

ليبيا على يد الفاشية اإليطالية.

أعلن مركز جامعة نيو 
إنجالند للعلوم اإلنسانية 

العالمية، استضافته 
لمحاضرة تتناول 

تفاصيل عشر سنوات من 
العمل الميداني والبحث للباحث 

في جامعة نيو إنجالند، الدكتور علي 
عبد اللطيف أحميدة.

ويلقي أحميدة المحاضرة، بعنوان 
»اإلبادة الجماعية المنسية في 

ليبيا«،11 أكتوبر، في قاعة االبتكار في 
حرم بورتالند الجامعي بجامعة نيو 

إنجالند.

● خالد السحاتي

عن »شواطئ الغربة«

السحاتي.. لغة الصمت والبحث عن نوافذ للضوء
مجموعته  في  السحاتي  خالد  الكاتب  يوثق 
سيرة  من  ومضات  الغربة«،  »شواطئ  القصصية 
فهم  في  تجهد  حيث  أو  الداخلي،  لمنفاها  إنسانية 
من  الخالص  مسارب  أثر  واقتفاء  األبدية  عثورتها 

عذاباتها المتالحقة.
وكذا كيف يمكن جعل مواقفنا الغامضة وأفكارنا 
والمساءلة..  للتشريح  عرضة  أكثر  المشوشة 
ومضات  تكتنفها  ألقاصيص  حكاية  من  جزء  ذلك 
الوجد  بين  داخلية  فيوض  تتجاذبها  المجموعة 
جسد  بأنفاسه  مظلال  العام  اإلنساني  والحضور 

السرد.
بفعله  أو  الراوي  بصيغة  البطل  صوت  يتناوب 
المخاطب  بضمير  نصي  وقع  وعلى  المباشر 
شخوص  االغترابية  الحالة  تتلبس  والمتكلم 
أو  الهروبي  الطابع  عليها  ويغلب  القصص 
تلفه  حياتي  لطقس  كانعكاس  للواقع،  االستسالم 
ذاكرتها،  الى  منه  فتفر  والوحدة،  والتكرار  النمطية 
واالستماع  بالصمت  مكتفية  ماضاوية،  فهي  لذلك 
»أطالل،  عناوين  تجسده  السالفة  موسيقاها  الى 

رحيل، هروب، هجرة...«.

نموذج مقاوم
السابقة  اإلشارات  برغم  الغربة  شواطئ  لكن 
فنموذج  مطلق،  بضعف  تفاصيلها  تلتصق  ال 
الذي  الكاتب  شخص  في  يظهر  ربما  المقاوم 
باللجوء  األجواء  أوغباش  ضباب  امتصاص  يحاول 
في  الوقوع  لتفادي  صيغة  إيجاد  بغية  جوانيته  إلى 
هذه  ترتفع  وربما  الفيزيائي،  العالم  وحل  الوحل.. 
اللغة في وجه »السكون« وتتحول في قصة »ضجيج 
أبطاله  خالص  ميتافيزيقي  فضاء  إلى  الصمت« 
الصمت والزمن والسراب، لكأنما ذلك انتظار لرؤية 

جديدة تنتصر للمستقبل.
الغربة«  »شواطئ  نصوص  بعض  تنهض  كما 
استحضار  على  زخات«  فرار،  طوابير،  »انتظار،  مثل 
النفسي  البناء  معادلة  في  هزة  إحداث  أو  اآلني 
ومحاولة  الفرح  من  عابرة  نشوة  فنلحظ  لألفكار، 
السائدة،  اإلحباط  موجة  مع  صراع  القتامة،  إلزاحة 
القاتل،  السكون  بركة  في  حجر  بإلقاء  أشبه  وهي 
الحزين عن  إننا نبحث في األقاصيص رغم طابعها 
مترددة  بخطوات  ولو  والتقدم  للضوء  إرهاصات 

والصراخ أننا نقول الحقيقة وحسب.

المنتصرة  االنفعاالت  من  الشحنة  تلك  أن  إال 
فهي  األول،  مدارها  إلى  العودة  تلبث  ال  للتجديد 
توافرت  كلما  األثير  الجنائزي  بقاموسها  مشدودة 

ظروفه.
وتتشابك القصص في سياقها النفسي مع منحى 
تعبيري، ال يروم للمبالغة، لكنه يعبر بهذه الكثافة 
اإليحاء  عن  بعيدًا  تنجز حضورها  إلى حيث  النصية 
بتأويل محدد، مقتفيًا شكال أميبيا مربكا ومتواصل 
الحركة، هذه التسارع نحو صيرورة المتاهة، يتدفق 
انتقام:  نص  في  يقول  كما  الجمود  حالة  متحديًا 
البقاء  وال  الصورة،  هذه  إلى  النظر  يطيق  يعد  »لم 

أسير هذا العجز المدمر«.
هكذا تنزع اللغة رواسب الزمن، وتعيد تشكيلها 
انصهارها  مسوغات  يحاكي  نظم  الى  أخرى  مرة 
وتقذف  التفاصيل،  إلى  تشدك  وعنفوانها،  وتقلبها 
ذلك  مقابل  وفي  دالالتها،  خارج  إلى  أيضًا  بك 
فهي  قادمة،  اصطدامات  أي  لتقبل  متأهبًا  تبقيك 
واالنطباعات  األحاسيس  من  واسعًا  مجااًل  تصف 
والعواطف الجياشة، فجسر التنهدات في األقاصيص 
المرحلة  والمتناقضات  المصارحات  من  مخزون 

المسنودة بالوجع.

الوسط - عبدالسالم الفقهي

أكاديمية الدراسات العليا 
تستقبل وزيرة الثقافة

العليا،  للدراسات  الليبية  األكاديمية  استقبلت 
المعرفية، مبروكة  والتنمية  الثقافة  وزيرة  الخميس، 
توغي. وكان في استقبالها رئيس األكاديمية الدكتور 
رمضان المدني، ووكيل الشؤون العلمية باألكاديمية 
الدكتور  العام  والمسجل  جليطة  إبراهيم  الدكتور 
المدارس  عمداء  من  وعدد  األخضر،  عبدالسالم 
اإلنترنت،  على  الوزارة  موقع  وحسب  باألكاديمية. 
ذات  الموضوعات  من  عدد  بحث  اللقاء  »تناول 
االهتمام المشترك، ومناقشة سُبل التعاون والتواصل 
المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة  بين  المستقبلي 
واألكاديمية الليبية خاصة في مجاالت البحث العلمي 
والتدريب والتأهيل، وتنفيذ أنشطة ثقافية مشتركة«.

والحضور،  بالوزيرة  األكاديمية  رئيس  ورحَّب 
تُدرَّس  التي  والبرامج  األكاديمية  عن  نبذة  »وقدم 
عدة  تضم  األكاديمية  أن  المدني  وأوضح  فيها«. 
فرعًا   11 وتضم  دكتوراه،  وبرامج  تخصصات، 
عن  وأعرب  الطالب،  آالف  فيها  وتخرج  ليبيا،  داخل 
بين  إيجابية  أكثر  لعالقة  الزيارة  تقود هذه  أن  أمله 
سعادتها  عن  الوزيرة  وأعربت  والثقافة.  األكاديمية 
حققته  بما  اعتزازها  عن  وعبرت  األكاديمية،  لزيارة 
داخل  العليا  الدراسات  توطين  في  المساهمة  في 
والتنمية  الثقافة  وزارة  استعداد  وبيّنت  الوطن. 
العديد  في  الليبية  األكاديمية  مع  التعاون  المعرفية 
وتبادل  األبحاث  طباعة  إمكانية  ومنها  البرامج،  من 
الكتب، وتنفيذ أنشطة ثقافية مشتركة. وأكدت توغي 
»أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تعزيز العالقة والتواصل 
أنحاء  جميع  في  والثقافية  التعليمية  المؤسسات  مع 
داخل  للوزيرة  جولة  الزيارة  وشهدت  الوطن«. 
قدمت  حيث  المركزية،  المكتبة  شملت  األكاديمية، 

لها عددًا من المنشورات الصادرة عن األكاديمية.

شعيب يحاضر عن الكتابة التاريخية عند جبران
الناقد  األديب  عند  التاريخية  »الكتابة  بعنوان  محاضرة  الخميس،  العربية،  اللغة  مجمع  نظم 
محمد مسعود جبران«، ألقاها الدكتور عبدالواحد عبدالسالم شعيب، أستاذ التاريخ اإلسالمي 

بجامعة طرابلس، وقدم المحاضر الدكتور عبدالستار العريفي بشية.
وتطرق المحاضر في ورقته لتأثير مدينة طرابلس في التكوين العلمي والثقافي لدى الراحل 
الرواد  من  بمنجز من سبقهم  اإلشادة  في  األوائل  العلماء  وطريقة  واقتفائه ألسلوب  جبران، 

وتدوين سيرهم وأخبارهم.
المحلي  المستوى  على  األولى  للمرة  تاريخية  كتب  بتأليف  جبران  تميز  إلى  شعيب  وأشار 
في  المذهب  بانتشار  عنايته  األول  بُعدين،  في  المالكي  للمذهب  لتأريخه  إضافة  والمغاربي، 

الغرب اإلسالمي، واضطالعه بتحقيق أحد كتب تراجم وطبقاته.
وانتقل المحاضر بحديثه إلى توخي الناقد الراحل للمنهج الشمولى في تناوله لتاريخ الثقافة 
كتاباته،  في  واألدبية  التاريخية  المادتين  بين  مزجه  وكذا  والمشرق،  بالمغرب  اإلسالمية 

واعتماده على عنصر المعاصرة والمشاهدة في الترجمة والتأريخ لألعالم.

»عباءة التخفي« تنافس 
على جائزة نوبل للفيزياء

الفيزياء،  في  نوبل  بجائزة  الفائز  اسم  يعلن 
في  خبراء  لثالثة  منحها  على  عام  بعد  الثالثاء، 
مجال البحوث المتعلقة بـ»الثقوب السوداء« في 
المجرة. ويتنافس عليها هذا العام علماء حققوا 
»عباءة  اخترع  وآخــر  الكم،  مجال  في  إنجازات 
ثورية«،  »اكتشافات  حقق  وإيطالي  التخفي«، 
وفق »فرانس برس«. وستكون الجائزة العريقة 
الثانية التي تُمنح هذه السنة، بعد جائزة الطب 
جائزة  مُنحَت  وبعدما  اإلثنين.  ُأعلنت  التي 
بعلم  تتعلق  ألبحاث  الماضي  العام  الفيزياء 
الفلك، يُتوَقع أال يكون تركيزها هذه السنة على 
الفضاء. ومن أبرز المرشحين للجائزة الفرنسي 
آالن أسبيه، الذي يُطرح اسمه مجددا هذه السنة 
بعدما جرى تداوله لسنوات الكتشافاته المتعلقة 
بالتشابك الكمومي، ويتوج مع النمسوي أنتون 
زيلينغر واألميركي جون كالوزر. ووُلدت نظرية 
تدرس  وهي  العشرين،  القرن  بداية  في  الكم 
المستوى  على  للمادة  المدهشة  الخصائص 

البالغ الصِغر )الذرات، الفوتونات، اإللكترونات(.
أن يكونا  الكون  ويمكن لجسيمين في هذا 
ويصفهما  ــدا،  ج وثيق  نحو  على  مرتبطين 
الفيزيائيون بأنهما »متشابكان« أو »مرتبطان«، 
كيلومترات،  بينهما  تفصل  كانت  لو  حتى 

ويتصرفان وكأنهما »جسم« واحد.
تجربة  بواسطة  ذلــك  برهنته  خــالل  ومــن 
أجراها في أورسيه في فرنسا في بداية ثمانينات 
عمليا  أسبيه  آالن  أثبت  العشرين،  الــقــرن 
الثالثينيات عن سلوك هذه  ُأطلقت في  نظرية 
الجسيمات، وأظهر بذلك أن أينشتاين نفسه كان 
مخطئا جزئيا. وقد تكون جائزة نوبل من نصيب 
مهدوا  أيضا  الكم  مجال  في  آخرين  فيزيائيين 
الكمومية والتشفير  الكمبيوتر  الطريق ألجهزة 
تشارلز  األميركيان  هؤالء  أبرز  ومن  الكمومي. 

بينيت وبيتر شور والكندي جيل براسار.
ويشكل الكمبيوتر الكمومي أحد أبرز التقنيات 
المعلوماتية، إذ يستطيع معالجة كتل ضخمة من 
كإعالن  الخيال،  تفوق  عمليات  وإجراء  البيانات، 
»غوغل« أنها نجحت في ثالث دقائق في تنفيذ 
حساب تجريبي يتطلب إنجازه بواسطة الحواسيب 

الفائقة التقليدية...عشرة آالف سنة.

هاري بوتر
وسيكون عشاق شخصية هاري بوتر سعداء بقدر 
ما سيكون الفيزيائيون مهتمين في حال انتزع 
الجائزة البريطاني جون بندري عن اختراعه الذي 
الذي  المفهوم  وهذا  التخفي«.  »عباءة  سُميَ 

الخارقة  المواد  يستخدم   2006 العام  برهنه 
لتوجيه الضوء حول جسم ما، مما يجعله عمليا غير 
مرئي. وأشار معهد »كالريفت« المتخصص الذي 
يُكرَموا  أن  يمكن  الذين  قائمة  سنويا  يحدث 
بنوبل إلى أن الجائزة قد تُعطى لعالم الفيزياء 
النظرية اإليطالي جورجيو باريزي لـ »اكتشافاته 
الثورية المتعلقة بالديناميكا اللونية الكمومية 

ودراسة األنظمة المعقدة المتشابكة«.
العام  توجت  للفيزياء  نوبل  جائزة  وكانت 
المتعلقة  البحوث  مجال  في  ثالثة  روادا  الفائت 
الكون  من  مناطق  وهي  السوداء«،  بـ»الثقوب 
ذات جاذبية فائقة ال يمكن ألي جسيمات اإلفالت 
واأللماني  بنروز  روجــر  البريطاني  هم  منها، 

راينهارد غنزل واألميركية أندريا غيز.
وفي حال أرادت لجنة نوبل إبقاء الجائزة في 
الفضاء، فإن أبرز المرشحين للفوز بها المكسيكي 
البريطاني كارلوس فرينك والكندي األرجنتيني 
خوليو نافارو واأللماني البريطاني سايمون وايت 
ألبحاثهما حول تكون المجرات وتطورها، والبنية 
الكونية وهاالت المادة المظلمة. وكان اإلعالن 
عن الفائزين بجوائز نوبل استُهل االثنين بمنح 
جوليوس  ديفيد  األميركي  للعالم  الطب  جائزة 
ومواطنه المتحدر من أصل لبناني أرمني أرديم 
طريقة  بشأن  الكتشافاتهما  تقديرا  باتابوتيان 
نقل الجهاز العصبي لإلشارات المرتبطة بالحرارة 
اآلالم  لعالج  الطريق  فتحت  وهــي  واللمس، 
المزمنة. وقد تتاح فرصة ثانية عند اإلعالن عن 
جازة الكيمياء األربعاء للمجرية كاتالين كاريكو 
اللذين كان اسماهما  واألميركي درو وايسمان 
ابحاثهما  أوصلت  إذ  الطب،  لجائزة  مطروحين 
القائمة  اللقاحات  أول  إلــى  مباشرة  الــرائــدة 
ومهدت  المرسال  الريبي  الحمض  تقنية  على 
تطوير  أمام  الطريق  المنشورة  اكتشافاتهما 
المضادين  وموديرنا  فايزر/بايونتيك  لقاحي 

لفيروس كورونا.
األكاديمية  ستعلن  التي  اآلداب  جائزة  أما 
السويدية اسم الفائز بها الخميس، فمن الممكن 
أن يكون الفائز بها غير غربي، للمرة األولى منذ 
نحو عشر سنوات، قبل اإلعالن الجمعة في أوسلو 

عن الفائز بجائزة نوبل للسالم.
وتكثر األسماء المرشحة لجائزة السالم، ومن 
بين األوفر حظا المنظمات التي تحارب من أجل 
والمعارضة  الصحفيين،  وحقوق  اإلعالم  حرية 

البيالروسية سفيتالنا تيخانوفسكايا.
االقتصاد،  بجائزة  اإلثنين  الموسم  ويختتم 

وهي آخر فئة استُحدثت.

●●  عبد اللطيف أحميدهعبد اللطيف أحميده

»الخيالة واملسرح« تكرم نجوم ليبيا الراحلني
الهيئة  كرمت  والمبدعين«،  الفنانين  »ملتقى  هامش  الهيئة على  كرمت  والمبدعين«،  الفنانين  »ملتقى  هامش  على 
الراحلين،  الفنانين  من  عددا  األحد،  والمسرح،  للخيالة  الراحلين، العامة  الفنانين  من  عددا  األحد،  والمسرح،  للخيالة  العامة 
تقديرا لعطائهم. وقالت الهيئة في منشور لها على »فيسبوك«: تقديرا لعطائهم. وقالت الهيئة في منشور لها على »فيسبوك«: 
لفنانين  تكريم  والمبدعين  الفنانين  ملتقى  هامش  على  لفنانين »أقيم  تكريم  والمبدعين  الفنانين  ملتقى  هامش  على  »أقيم 
ولكن  عنا  رحلوا  قلوبنا،  في  باقية  ذكراهم  ولكن  عنا  ولكن رحلوا  عنا  رحلوا  قلوبنا،  في  باقية  ذكراهم  ولكن  عنا  رحلوا 
زالت في مسامعنا،  ما  لم ترحل، أصواتهم.. ضحكاتهم  زالت في مسامعنا، ذكراهم  ما  لم ترحل، أصواتهم.. ضحكاتهم  ذكراهم 
رحلوا وما زالت ذكراهم كالمسك تمأل زوايا المكان . رحلوا ولم رحلوا وما زالت ذكراهم كالمسك تمأل زوايا المكان . رحلوا ولم 
اللقاء  هذا  وفي  وبينهم«.  بيننا  الوصل  حبل  الدعاء هو  إال  اللقاء يبقى  هذا  وفي  وبينهم«.  بيننا  الوصل  حبل  الدعاء هو  إال  يبقى 

الراحلين  البيوضي،  محمد  الهيئة،  رئيس  كرّم  الكبير،  الراحلين الفني  البيوضي،  محمد  الهيئة،  رئيس  كرّم  الكبير،  الفني 
وشمل  الكبير.  الفني  لتاريخهم  وتقديرا  عرفانا  الوفاء  وشمل بدرع  الكبير.  الفني  لتاريخهم  وتقديرا  عرفانا  الوفاء  بدرع 
وتسلمه  الوفاء،  بدرع  العجيلي  إسماعيل  الراحل  الفنان  وتسلمه التكريم  الوفاء،  بدرع  العجيلي  إسماعيل  الراحل  الفنان  التكريم 
ُكرم  وكذلك  الغرياني،  يوسف  القدير  الفنان  الفني  دربه  ُكرم رفيق  وكذلك  الغرياني،  يوسف  القدير  الفنان  الفني  دربه  رفيق 
عنه  نيابًة  وتسلمه  الوفاء،  بدرع  األبيض  صالح  الراحل  عنه الفنان  نيابًة  وتسلمه  الوفاء،  بدرع  األبيض  صالح  الراحل  الفنان 
وكرمت  الحداد.  عبدالباسط  القدير  الفنان  الفني  دربه  وكرمت رفيق  الحداد.  عبدالباسط  القدير  الفنان  الفني  دربه  رفيق 
الهيئة كذلك الفنان الراحل هيثم درباش، بدرع الوفاء، وتسلمه الهيئة كذلك الفنان الراحل هيثم درباش، بدرع الوفاء، وتسلمه 
الفنان  وكرمت  الحداد،  عبدالباسط  القدير  الفنان  عنه  الفنان نيابًة  وكرمت  الحداد،  عبدالباسط  القدير  الفنان  عنه  نيابًة 
عبدالقادر  عنه  وتسلمه  الوفاء،  بدرع  سلمة  بن  خالد  عبدالقادر الراحل  عنه  وتسلمه  الوفاء،  بدرع  سلمة  بن  خالد  الراحل 

الدبري مدير إدارة البرامج واألنشطة.الدبري مدير إدارة البرامج واألنشطة.

بنغازي - مريم العجيلي

10    سنوات من العمل امليداني والبحث
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7 أكتوبر 2021 م اخلميس
1 ربيع أول 1443 هــ

انتشال التميمي: »الجونة السينمائي« 
أثبت وجوده بني املهرجانات الدولية

قبل انطالق الدورة اخلامسة

تقام في الفترة من 4 إلى 13 نوفمبر

»فينوم« يكتسح شباك التذاكر األميركية الشمالية

15 فيلما في الدورة الـ14 من »قافلة بني سينمائيات«

حوار- محمد علوش

من  الخامسة  الدورة  انطالق  من  أيام  قبل 
مع  تحدثنا  السينمائي«،  »الجونة  مهرجان 
ما  حول  المهرجان  مدير  التميمي،  انتشال 
الجديدة، واختيارات  الدورة  يأمل تحقيقه في 
يقدمه  الذي  والمختلف  المكرمين،  أسماء 

المهرجان.
»الجونة  مهرجان  على  سنوات  خمس  ترى  كيف   •

السينمائي«؟
إلى  يتبادر  انطباع  أول  هي  االستمرارية 
خمس  مرور  عن  نتحدث  عندما  الذهن 
فمعظم  »الجونة«،  مهرجان  على  سنوات 
كانت  العربية  المنطقة  في  الجادة  المشاريع 
القاهرة  الظروف  أمام  الصمود  في  فرصها 
مشروع  يستمر  عندما  وبالتالي  جدًا،  ضعيفة 
على  مُشيد  السينمائية  بالثقافة  يهتم  جاد 
ضوابط تنسجم مع تقاليد أعرق المهرجانات 
حد  وإلى  تأسيسها  منذ  والعربية  الدولية 
أنا  مهمة.  عالمة  ذاته  بحد  فهذا  اآلن، 
أتصور أن »الجونة« على مدار خمس سنوات 
بين  جدًا  مهم  كرقم  وجوده  إثبات  استطاع 
العربية.  بالمنطقة  الدولية  المهرجانات 
توازي  وفاعلية  بجاذبية  يتمتع  مهرجان 
أو  ربع  إلى  عمرها  يصل  عربية  مهرجانات 

نصف قرن.
• ما هي نقاط القوة التي تميز »الجونة السينمائي« 

من وجهة نظرك؟
يتربع  مهرجان،  كمدير  لي  بالنسبة 
دون  فمن  األولويات،  قمة  على  البرنامج 
منذ  جيد.  مهرجان  يوجد  ال  جيد  برنامج 
نحيد  ال  موقعًا  ألنفسنا  وضعنا  األولى  الدورة 
تفاجأ به كثيرون. بعض  ما  عنه نهائيًا، وهو 
نعرض  أن  منا  توقعوا  البداية  في  الموزعين 
كنا  لكننا  عامان،  أو  عام  عليها  مر  إنتاجات 
العربي  العرض  لدينا  يكون  أن  على  مصرين 
دورة  قدمنا  وألننا  نعرضه.  فيلم  لكل  األول 

عنها  التراجع  كان  المواصفات  بهذه  أولى 
رسخت  الالحقة  والدورات  مستحياًل،  أمرًا 
الممتازة  العروض  ومع  والتوجه.  الموقع  هذا 
األفالم،  لصناع  حضور  هناك  يكون  أن  يجب 
فحسب؛  عرض  برنامج  ليس  المهرجان  ألن 

للتفاعل. بل هو مكان حيوي 
مناقشات  في  األفالم  صناع  تواجد  لهذا 
الصحفية  والحوارات  الندوات  وفي  العروض 
باإلضافة  هذا  عليه.  حرصنا  جدًا  مهم  أمر 
منذ  تأسست  مشتركة  إنتاج  سوق  وجود  إلى 

للمهرجان. األولى  الدورة 
إلى أي مدى قد يؤثر ظهور مهرجان مثل »البحر   •

األحمر« على النجاح الذي تحقق؟
ناجحة  أخرى  لمهرجانات  تواجد  أي 
على  وإيجابي  جدًا  واضح  بشكل  سينعكس 
إلى  جديدًا  وزنًا  سيضيف  ألنه  المنطقة  نجاح 
ألي  العالميين  األفالم  صناع  زيارة  وزنها. 
يزيل  العربية  المنطقة  في  يقام  مهرجان 
بالتدريج  ويصحح  واالغتراب  الغربة  حاجز 
يزيد  كما  منطقتنا،  عن  السلبية  التصورات 
العامل  ولغتها.  العربية  بالمنطقة  االهتمام 
تجعلك  المنافسة  أن  هو  األكبر  اإليجابي 
أفكار  البتكار  وتدفعك  وحماسًا  يقظة  أكثر 

جديدة.
المنافسة  من  نوع  هناك  سيكون  ربما 
العربية  لألفالم  األولى  العروض  على  الحادة 
العالمية  لألفالم  بالنسبة  لكن  قليلة،  ألنها 
المهرجانات  قدرة  من  حتى  أكبر  عددها  فإن 
تحتدم  ربما  استيعابها.  على  العربية 
بين  األبرز  العالمية  األفالم  على  المنافسة 
حتى  لكن  الكبرى،  العربية  المهرجانات 
على  االستحواذ  على  قادرين  نزال  ال  اللحظة 
العربية  األفالم  أفضل  من  األكبر  الحصة 
مميز  برنامج  العام  هذا  لدينا  والعالمية. 
أهم  على  الحصول  من  تمكنا  ألفضلها. 
األعظم  الجزء  واستقطاب  العربية،  اإلنتاجات 
من أفضل أفالم مهرجان »كان« و»فينيسيا« 
المهرجانات  من  وغيرها  سباستيان«  و»سان 

في  الوضع  سيكون  كيف  لكن  الكبرى، 
الطريقة  على  يعتمد  هذا  القادمة،  السنوات 
مكان  كل  أن  أتصور  إجمااًل  بها.  نعمل  التي 
وأشكال  وحدوده  ومشاكله  تفاصيله  له 
وأن  العمل  نواصل  أن  جميعًا  وعلينا  متابعته 
بالجميع.  يضر  الصراع  ألن  ونتكاتف  نتعاون 
»القاهرة«  مهرجاني  بين  التعاون  مثال 
و»البحر األحمر« هذا العام في موضوع تغيير 
التعاون  تجليات  أقوى  من  برأيي  المواعيد 
لكال  كمتابعين  ويفيدنا  الطرفين  يفيد  الذي 

المهرجانين.

الجديدة  الدورة  في  االحتفاء  قررتم  لماذا 
كيشلوفسكي؟ كريستوف  األيقونة  بالمخرج 

مهرجان  أن  إلى  اإلشارة  أحب  أواًل 
في  يقع  دولي  مهرجان  هو  »الجونة« 
منحى  هناك  مصر.  وفي  العربية  المنطقة 
مصري  هو  ما  كل  استحواذ  نحو  بالتأكيد 
المهرجان  من  األكبر  المساحة  على  وعربي 
المهم  من  لكن  الجغرافي.  الوجود  بحكم 
مهرجان  النهاية  في  أنه  المرء  ينسى  ال  أن 
برامجنا  فإن  لهذا  العربية.  بالمنطقة  دولي 
أبوسيف  أنسي  من  متنوعة  االحتفائية 

ويوسف  عبدالقدوس  إحسان  ومن  لفيليني، 
العام  هذا  نحتفي  لكيشلوفسكي.  شاهين 
على  جدًا  المؤثر  السينما،  أباطرة  من  بواحد 
وهناك  عربيًا.  والمقدر  العالمي  المستوى 
إم  فرنسية  شركة  بترميم  يتمثل  آخر  عامل 
كادو )MK2( لمجموعة من أفالمه، وبالنسبة 
ورغبة  اهتمام  هناك  سينمائي،  مهرجان  ألي 
جمهوره  أمام  نادرة  فرص  لتوفير  دائمة 
شاشة  على  المرممة  األفالم  تلك  لمشاهدة 

كبيرة.
• ما هي حيثيات اختيار أحمد السقا لتكريمه؟

محبوب  سينمائي  ممثل  السقا  أحمد 
هناك  لكن  الحركة  سينما  نحيي  خالله  ومن 

المبررات األخرى الختياره. عشرات 
المهرجان  يكرم  نفسه،  المنوال  على 
لكونه  ليس  بكري،  محمد  الفلسطيني  النجم 
بل  فحسب؛  الفلسطينية  السينما  في  رائدًا 
العرب.  السينمائيين  أبرز  من  واحدًا  لكونه 
بكري مخرج وممثل سينمائي ومسرحي، وهو 
الحاضرين  القالئل  العرب  الممثلين  بين  من 
في  األساسية  النقطة  العالمية.  السينما  في 
يكون  أن  هو  المكرمة  الشخصيات  اختيار 
خارجًا  يكون  وأال  للتكريم  مستحقًا  الشخص 
عن دائرة االستحقاق، أما عن دالالت االختيار 
كل  في  الخاصة  دالالته  سيجد  شخص  فكل 
اختيار. على الصعيد الدولي نشعر بنصر كبير 
أرونوفسكي  دارين  األميركي  المخرج  لتكريم 
السينمائيين  المخرجين  أهم  من  واحد  وهو 

الحاضر. الوقت  في 
في  »الجونة«  مهرجان  به  يعد  الذي  الجديد  ما   •

دورته الخامسة؟

تضاف  للمهرجان  الخامسة  الدورة  في 
وهي  البيئة  أفالم  مسابقة  لمسابقاته 
مرة  ألول  لدينا  وسيكون  جديدة،  مسابقة 
أفالم  خمسة  عندنا  ألفالمها.  تحكيم  لجنة 
هذا  برنامج  في  البيئة  بقضايا  مرتبطة 
الماضي  العام  في  أطلقت  الفكرة  العام. 
األفالم،  أحد  عرض  تضمنت  ندوة  خالل  من 
 2021 دورة  من  ابتداء  بها  العمل  وجرى 
هذا  نستضيف  كما  مستقباًل،  وستستمر 
الشمس«  طائر  »حكايات  برنامج  العام 
القصيرة  األفالم  من  مجموعة  سيدعم  الذي 
السنوات  وفي  والشباب،  باألطفال  المعنية 
في  جوائزهم  سيقدمون  المقبلة  الثالث 
فعاليات  ضمن  النهائية،  عملهم  ورشة 
جانبها  وإلى  السينمائي«،  »الجونة  مهرجان 
تطورت  التي  بشارة  خالد  مسابقة  هناك 
األفالم  بمشاريع  مختصة  لتكون  العام  هذا 
فيلم  مشروع   120 وصلنا  حيث  القصيرة 

قصير. مصري 
اإلضافات  من  واحدة  برأيي  والمسابقة 
للمهرجان  أتاحت  ألنها  الكبيرة  المهمة 
سينمائي  وسط  مع  جديدة  عالقات  إقامة 
مهرجان  إلى  الوصول  عليه  الصعب  من  كان 

»الجونة«.
بالجائزة  يتعلق  العام  هذا  حصل  آخر  تغير 
السينما  لنقاد  الدولي  االتحاد  يمنحها  التي 
يتحول  أن  االتفاق  تم  حيث  »فيبريسي«؛ 
األولى  لألعمال  جائزة  لتقدم  توجهها 
في  وأفريقيا،  آسيا  قارتي  في  لصانعيها 
الجائزة  تلك  فيه  تُقدم  كانت  الذي  الوقت 

الماضية ألفضل فيلم عربي. السنوات  في 

ديزني  إنتاج  تراجع  متتالية،  أسابيع  أربعة  لمدة 
تن  ذي  أوف  ليجند  ذي  آند  تشي  »شانغ  الضخم 
 6 بلغت  إيرادات  محققا  الثالث،  المركز  إلى  رينغز« 

ماليين دوالر.
الجديد  الفيلم  الرابعة  المرتبة  في  وتاله 
إنتاج  من  نوارك«  أوف  سايتنس  ماني  »ذي 
للمسلسل  تقديم  وهو  براذرز«،  »وورنر  شركة 
التلفزيوني »ذي سوبرانوز«، بعدما حصد خمسة 

ماليين دوالر.
إيفان  »دير  فيلم  فاحتله  الخامس  المركز  أما 
هانسن« الغنائي الدرامي من إنتاج »يونيفرسال 

بلغت  بعدما  بالت،  بن  وبطولة  بيكتشرز« 
إيراداته 2.5 مليون دوالر.

مليون   2.3 مع  السادسة،  المرتبة  وفي 
الكوميدي  العلمي  الخيال  فيلم  حل  دوالر، 
الذي  رينولدز  راين  بطولة  من  غاي«  »فري 

مصرف  في  صندوق  أمين  دور  يؤدي 
لعبة  في  شخصية  بالواقع  أنه  يكتشف 

فيديو ضخمة.
وفيما يأتي المراكز المتبقية في التصنيف:

7- »كانديمان« مع 1.2 مليون دوالر.
8- »كراي ماتشو« مع مليون دوالر.

9- »جانغل كروز« مع 680 ألف دوالر.
10- »كوب شوب« مع 625 ألف دوالر.

● المخرجة أمل رمسيس

● انتشال التميمي

فى »60 دقيقة«..
فاطمة البنوي تلفت النظر 

للنساء ضحايا التحرش

تصدر فيلم »فينوم: لت ذير بي كارنج«، أحدث أفالم 
»سبايدرمان«  مغامرات  عالم  من  »سوني«  شركة 
الصاالت  في  التذاكر  شباك  العنكبوت(،  )الرجل 
 90.1 بلغت  عائدات  محققا  الشمالية،  األميركية 
أظهرت  ما  بحسب  األول،  أسبوعه  في  دوالر  مليون 

المتخصصة. ريليشنز«  أرقام شركة »إكزبيتر 
إلى  الجمعة  من  للفترة  التقديرية  اإليرادات  هذه 
جائحة  بدء  منذ  سينمائي  لعمل  األكبر  هي  األحد، 

»كوفيد-19«، وفق »فرانس برس«.
توم  البريطاني  الممثل  الفيلم  بطولة  ويؤدي 
بروك  إيدي  االستقصائي  الصحفي  دور  في  هاردي 
الذي تمنحه عالقته مع كائن غريب يدعى »فينوم« 
السفاح كليتوس  يوقف  أن  بروك  قوى خارقة. وعلى 
الهارب  هارلسون  وودي  دوره  يؤدي  الذي  كاسادي 

من السجن بعد اندماجه مع كائن غريب آخر.
هو  آخر  جديد  فيلم  الثانية  المرتبة  في  وأعقبه 
بلغت  إيرادات  حقق  الذي   »2 فاميلي  آدامز  »ذي 
المتحركة  الرسوم  فيلم  ويعرض  دوالر.  مليون   18
العائلة  مغامرات  أرتيستس«  »يونايتد  إنتاج  من 

الغامضة أثناء ذهاب أفرادها في إجازة.
التذاكر  شباك  في  األولى  المرتبة  احتل  وبعدما 

القاهرة- الوسط

القاهرة- الوسط

أحمد السقا نجم سينمائي محبوب يستحق التكريم

● بوستر قافلة بين سينمائيات

● فينوم

بوستر  سينمائيات«  بين  »قافلة  كشفت 
التي  القافلة  لعروض  عشرة  الرابعة  الدورة 
تجري فعالياتها »أونالين« في الفترة من 4 
إلى 13 نوفمبر المقبل. البوستر من تصميم 

رسامة الكاريكاتير دعاء العدل.
فيلما   15 األفالم  عروض  برنامج  يضم 
7 أفالم  ما بين تسجيلي وروائي، من بينها 
األولى.  للمرة  العربي  العالم  في  تعرض 
وتضم القائمة أفالما لمخرجات من 11 دولة 
فرنسا،  الجزائر،  األردن،  لبنان،  مصر،  هي 
إيران،  البرازيل،  كوبا،  سويسرا،  إسبانيا، 

وألمانيا.
وحصدت  الحالية  الدورة  أفالم  شاركت 
دولية  سينمائية  مهرجانات  في  الجوائز 
»برلين«،  مهرجان  بينها  من  بارزة  وعربية 
»أدفا«،  »فينيسيا«، »اليبزيغ«، »مونبلييه«، 
مهرجاني  إلى  باإلضافة  آيرس«،  و»بيونس 
السينمائي  و»القاهرة  السينمائي«  »الجونة 

الدولي«.
لقاءات  الحالية  الدورة  برنامج  يشهد 
مباشرة للجمهور مع جميع مخرجات األفالم، 
بتوقيت  مساء  السابعة  في  يوميا  وتتم 
فيلم  كل  ويتاح  »زووم«.  خالل  من  القاهرة 
 48 لمدة  العربي  للجمهور  اإلنترنت  على 

ساعة.
تقام على هامش العروض جلسات نقاشية 
سينمائيون  خبراء  فيها  يلتقي  مفتوحة 
قضايا  لمناقشة  الجمهور  مع  أفالم  وصناع 

المونتاج  ورشة  إلى  باإلضافة  سينمائية. 
األفالم  وصانعات  لصناع  الموجهة  األولى 
 12 اإلنترنت يومي  العرب، والتي تجرى عبر 

و13 نوفمبر.
من جهتها، قالت المخرجة أمل رمسيس، 
مؤسسة ومديرة »قافلة بين سينمائيات« إن 
دورة هذا العام تتم من خالل اإلنترنت نتيجة 
جائحة  ضغوط  بسبب  وليس  واعي،  خيار 
العربية  بالدنا  في  أنه  إلى  مشيرة  كورونا. 
والرقابية  البيروقراطية  الضغوط  من  الكثير 
التي تعيق حرية تنظيم عروض األفالم، وهو 

أوسع  مساحة  اإللكتروني  الفضاء  يجعل  ما 
للتواصل مع الجمهور دون قيود.

جمهور  مع  التواصل  »هدفنا  وأضافت: 
عربي ال تتاح له فرصة حضور المهرجانات أو 
ارتياد قاعات السينما التي صار الوصول إليها 
مقتصرا على نخبة من المهتمين والقادرين 
على دفع ثمن التذكرة. فضال عن أن معظم 
هذه األفالم ال يجد طريقه لصاالت العرض. 
ال شيء يضاهي شاشة السينما لكن العودة 
لها يظل حلما مرتبطا بتحريرها من الحصار 
االستمتاع  من  العربي  الجمهور  يحرم  الذي 

بسحر السينما«. وأشارت أمل إلى أن برنامج 
مجموعة  يضم  العام  هذا  القافلة  عروض 
الموضوعات  في  المتنوعة  األفالم  من 
على  »حرصنا  مؤكدة  السينمائية،  واللغة 
اختيار مجموعة منتقاة من أفالم مميزة غير 
متاحة على أي منصات إلكترونية، فضال عن 
دعوة مخرجات األفالم للقاء مباشر يوميا مع 
الجمهور. قافلة بين سينمائيات ليست فقط 
والمناقشة  للتفاعل  وإنما  للعروض  منصة 
اللغة  تخص  قضايا  عن  الخبرات  وتبادل 
أن  كما  أيضا.  واقعنا  وتخص  السينمائية 

تكوين  من  أساسي  جزء  التدريبية  الورش 
مقابل  دون  العام  طوال  تتم  والتي  القافلة 
وارتفاع  التدريب  فرص  محدودية  لمواجهة 
أسعارها. فأحد أوجه دعم السينما في بالدنا 
هو دعم صناع األفالم ومنحهم الفرصة لشق 

طريقهم«.
بين  »قافلة  إن  رمسيس  وتقول 
العام  في  بدأت  مبادرة  هي  سينمائيات« 
بين  عالقة  خلق  محاولة  بحلم   ،2008
االقتصادي  والواقع  الثقافة  تجمعها  عوالم 
من  اللغة  وتفصلها  والسياسي  واالجتماعي 
من  لمخرجات  متنقلة  أفالم  عروض  خالل 
واقع  تبرز  الالتينية،  وأميركا  العربي  العالم 
وجهة  من  المنطقة  هذه  في  المجتمعات 
عاما   14 مدى  وعلى  األفالم.  صانعات  نظر 
التجربة لتشمل عروض  الحلم وتطورت  كبر 
العالم  أنحاء  جميع  من  لمخرجات  أفالم 
والالتيني.  العربي  العالم  من  فقط  وليس 
العروض  وتنقلت  األفالم  عدد  تضاعف  كما 
بين العديد من العواصم على مدار السنوات 
الذي  الثابت  العرض  ذلك  في  بما  الماضية 
نظم في مصر لعدة سنوات باسم )مهرجان 
إلى  وصوال  المرأة(  لسينما  الدولي  القاهرة 

الدورة الحالية.
واختتمت: »العروض االفتراضية لقافلة بين 
سينمائيات مرحلة مهمة ومتوافقة مع هدفنا 
جميع  في  الواسع  الجمهور  مع  التواصل  في 
لغة  خالل  من  والعالم  العربي  العالم  أنحاء 
السينما التي تتجاوز الحدود وتقرب بين البشر 

وجهة  خالل  من  بينهم  المشترك  وتؤكد 
نظر مخرجات من كل أنحاء العالم«.

أمل رمسيس: أمل رمسيس: 
اإلنترنت يواجه اإلنترنت يواجه 

الحصار المفروض الحصار المفروض 
على عروض السينما على عروض السينما 

في عالمنا العربيفي عالمنا العربي

● بوستر المهرجان ● أحمد السقا

● فاطمة

جذبت  المصرية،  التليفزيونية  بالدراما  األول  دورها  في 
الممثلة السعودية فاطمة البنوي األنظار بأدائها في مسلسل 
»60 دقيقة« الذي يعرض حاليًا على منصة »شاهد«، مجسدة 
النادر  ظهورها  ورغم  نفسيًا.  المضطربة  »سارة«  لشخصية 
البنوي  المسلسل، استطاعت فاطمة  األولى من  الحلقات  في 
أن تخطف األنظار بأدائها المؤثر كامرأة تتعافى من محاولة 
بسبب  منها  اإلحباط  تمكن  أن  بعد  عليها  أقدمت  انتحار 
بكل  أنك تشعر معها كمشاهد  بها، حتى  المحيطة  الظروف 
أو جسديًا، ومع  اجتماعيًا  أو  ألم تمر بها، سواء نفسيًا  لحظة 

كل نفس تتنفسه، ومع كل محاولة منها للكالم.
ومع الحلقة السادسة التي عُرضت أخيرًا، تصل البنوي إلى 
درجة عالية من التمكن مع الكشف عن تاريخ شخصية سارة 
يخلق  والذي  الوالدة  بعد  ما  باكتئاب  يعرف  بما  تعاني  التي 
عند األم حالة من االضطراب النفسي يجعلها ترفض كل ما 
كان يجلب لها السعادة في الحياة، بما في ذلك زوجها الذي 
زوجها،  يستوعبه  ال  الذي  الشيء  وهو  بالنفور.  تجاهه  تشعر 
مما  بنفسها،  الثقة  تفقدها  قاسية  معاملة  إال  منه  تجد  فال 

يقودها  إلى اللجوء سرًا إلى طبيب نفسي للعالج.
وبداًل من أن يلقي لها بطوق النجاة، يخذلها طبيبها هو 
فيزيد  النفسية،  أزمتها  ويعمق  جنسيًا  عليها  ويعتدى  اآلخر 
بذلك من حالتها سوءًا فال تجد أمامها حاًل سوى إنهاء حياتها. 
لتتمكن البنوي بذلك من نقل معاناة الكثير من النساء الالتي 
للتحرش من أشخاص يعتبرهن محل ثقة، ولتعبر  يتعرضن 
التواصل  مواقع  على  ظهورها  تكرر  عامة  حالة  عن  بذلك 
للسؤال  إجابة  أدائها  خالل  من  البنوي  طرحت  االجتماعي. 
وكىف المرأة أن تتعرف على الخطوات العلمية والعملية من 
أجل التعافي، وكىف لها أن تضع حدودًا ضد ما خالف ذلك، 

حتى ولو كانت تتسم بالسذاجة والعفوية؟
الضعىفة  للمرأة  األداء  هذا  مع  وبالتوازي 
نهاية  في  البنوي  تفاجئنا  للشفقة،  المثيرة 
الحلقة بشخصىة أخرى تناقض السابقة، 
تتالعب  قوىة،  ماكرة  كامرأة  لتظهر 
بمن حولها وتضللهم عن حقيقتها 
الخبيثة، وذلك عندما نراها بعين 
حدث  لما  سرده  عند  طبيبها 

بينهما من وجهة نظره.
من  دقيقة«   60« مسلسل 
مريم  وإخراج  »شاهد«  إنتاج 
هشام  محمد  وتأليف  أحمدي 
فاطمة  وتشارك  عبية. 
مع  بطولته  في  البنوي 
وياسمين  رضا  شيرين 
نصر،  محمود  رئيس، 
سوسن بدر، ومها نصار. 

»البحر األحمر« لن يمنعنا من االستحواذ على أفضل األفالم العربية والعالمية



أحمد  برئاسة  المصرية،  القدم  كرة  إدارة  تكليف  مع 
مجاهد، البرتغالي كارلوس كيروش مهام تدريب المنتخب 
مرحلة  تبدأ  المقال،  البدري  لحسام  خلفًا  األول  الوطني 
البرتغالي  الفني  المدير  بقوة  مشهدها  يتصدر  جديدة 
بات على موعد مع مهام  الذي  عامًا،  الـ68  صاحب 
متنوعة في انتظاره خالل األيام المقبلة، التي تتركز 
لحظة  من  بدءاً  المتوالية،  الخمسة  األشهر  في 
وصوله القاهرة لتوقيع عقده لتولي مهمة قيادة 
»الفراعنة«، الذي يمتد حتى الوصول إلى كأس 
ويسابق جهاز   ،»2022 المقبلة »قطر  العالم 
الفترة  في  الزمن  الجديد  الوطني  المنتخب 
والنفسي  الفني  التجهيز  بهدف  المقبلة، 
والبدني مع أولية لحظات استقبال الالعبين، 
»الفراعنة«  البدري  حسام  وضع  أن  بعد 
في موقف ال يحسدون عليه، في تصفيات 
المؤهلة  األفريقية  السادسة  المجموعة 
بشق  تعادل  حيث  العالم،  كأس  نحو 
األنفس في الدقيقة األخيرة أمام الغابون 
سبقها  بهدف،  فرانسفيل  مدينة  في 
ركلة  من  بهدف  أنغوال  على  باهت  فوز 
أربع  الثاني برصيد  المركز  ليحتل  جزاء، 
نقاط، خلف ليبيا المتصدر برصيد ست 
في  بقوة  آمالها  انتعشت  التي  نقاط، 
قبل  التوقعات  جميع  بعكس  المنافسة، 
بدء التصفيات بشكل رسمي، حيث رجح 
ليتولد  المصري،  المنتخب  كفة  الجميع 
لـ»الفراعنة« منافس قوي وشرس، بسبب 
األمر  لينتهي  البدري،  مع  األداء  تراجع 

بإقالته وجهازه المعاون.

اختبار ليبي صعب
في  لكيروش  رسمي  اختبار  أول  سيكون 
إنقاذ  مهمة  في  الجمعة،  غدًا  اإلسكندرية، 
يستقبل  عندما  المصرية،  الكرة  سمعة 
الجولة  ضمن  الليبي،  جاره  الوطني  الفريق 
المجموعة،  الثالثة، بعد أن اختلفت معطيات 
المجموعة  في  األول  المرشح  سيواجه  حيث 
فإما  الثانية،  الجولة  حتى  النقاط  بترتيب 
التواجد  وإعالن  بقوة  المنافسة  دخول 
المصري، أو مزيد االرتباك وتدهور الحسابات 
باقي  عنه  ستسفر  ما  انتظار  في  مستقباًل، 
أنغوال  المجموعة  منتخبات  بين  الجوالت 
والغابون، قبل أن يحل المنتخب المصري في 
لقاء العودة مباشرة ضيفًا على الجانب الليبي 
الجاري،  أكتوبر   11 يوم  بنغازي،  مدينة  في 
بالملعب،  خاصة  هناك،  أزمة  كيروش  وينتظر 
الذي سينعكس سلبًا  كونه نجياًل صناعيًا، األمر 
على  القدرة  عدم  عن  فضاًل  الالعبين،  أداء  على 
الليبيين  بعكس  الكرة،  وضبط  إيقاع  في  التحكم 
المتمرسين على هذا الملعب، األمر الذي يحتاج إلى 
المالعب  النوعية من  للتدرب على مثل هذه  وقت 
الوقت  المستحيل حدوثه، بسبب ضيق  وهو األمر 
المجموعة،  في  الحاسمتين  المباراتين  أداء  بين 

بين المرشحين األبرز في المجموعة.

فيفي
املرمىاملرمى
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»إنبي«  فريق  مع  سلبيًا  »االتحاد«  فريق  تعادل 
خالل  الممتاز،  المصري  الدوري  في  المنافس 
مباراته الثانية بمعسكره الخارجي في مصر، وكان 
»االتحاد« فاز في مباراته الودية األولى على فريق 
»كرداسة« أحد أندية دوري القسم الثاني المصري 
بثالثية، ومن المقرر أن يخوض ودية ثالثة مع فريق 
لـ»الترجي«  استعدادًا  الجمعة،  غدًا  »الزمالك«، 
التونسي، بعد أن حقق »االتحاد«، ممثل كرة القدم 
بطل  كم«  »كم  نظيره  على  مستحقًا  فوزًا  الليبية 
زنجبار ذهابًا وإيابًا، حيث عزز تفوقه الثاني بنتيجة 
في  أهداف  أربعة  بمجموع  ليعبر  نظيفين  هدفين 
المهيري  الطيب  بملعب  واإلياب،  الذهاب  مباراتي 
بصفاقس ضمن منافسات الدوري التمهيدي الـ64 

لدوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع »الترجي«.
الفوز سهل مهمة فريق االتحاد »العميد« ليواجه 
في الدور التمهيدي الثاني للبطولة فريق »الترجي«، 
حيث سيكون على موعد مع مباراة نارية أمام عمالق 
العربية وديربي جوار،  المواجهات  تونس في أقوى 
حيث ستقام مباراة الذهاب األولى في منتصف شهر 
أكتوبر الجاري، بينما ستقام مباراة اإلياب الحاسمة 
منافسات  قرعة  وكانت  نفسه،  الشهر  من   22 يوم 
الدور التمهيدي أعفت فريق »الترجي« التونسي من 
»االتحاد«  وقاد  التمهيدية،  األدوار  مباراتي  خوض 
المدرب  الحمادي  أسامة  مدربه  األخيرة  الفترة  في 
للمدرب  الفنية  اإلدارة  تنتقل  أن  قبل  المساعد، 

الجديد اإليطالي جوسيبي سانينو.

6»االتحاد« يستعد لـ »الترجي« بمعسكر خارجي

● مباراة االتحاد وإنبي الودية في القاهرة

● صالح

تتجه األنظار غدًا )الجمعة( إلى مدينة اإلسكندرية 
الكروية  الليبية  المواجهات  عودة  ستشهد  التي 
الديربيات  وأعرق  أقدم  من  تعد  والتي  المصرية 
العربية ومضى على انطالقتها أكثر من 68 عامًا 
وتعود القمة الكروية العربية إلى الواجهة وتتجدد 
بعد غياب دام أكثر من ستة عشر عامًا مرت على 
آخر المواجهات الرسمية التي جمعت المنتخبين 
تاريخ مباريات  الثالثة في  التصفيات وهي  ضمن 
المنتخبين على صعيد تصفيات كأس العالم؛ حيث 
ضمن  مواجهة  أول  في  الليبي  المنتخب  تفوق 
لهدف،  بهدفين  بطرابلس  المونديال  تصفيات 
العودة  لقاء  في  المصري  المنتخب  تفوق  بينما 

بالقاهرة.
اللقاءات  باقى  عن  المرتقبة  المباراة  وتختلف 
الرسمية على مر التاريخ الطويل؛ حيث تأتي هذه 
الذي يمر فيه  الوقت  العربية في  الكروية  القمة 
بعد  كبيرة  وصحوة  بانتعاشة  الليبي  المنتخب 
اللعب  باستعادة  الدولية  الواجهة  إلى  عاد  أن 
سبع  قرابة  وبعد  الحظر  رفع  بعد  ملعبه  على 
سنوات مرت عجافًا لتتساوى الحظوظ بينه وبين 
المجموعة  متصدر  منتخبنا  ويخوض  منافسيه 
بالعالمة  المونديال  تصفيات  ضمن  السادسة 
الكاملة مباراته المرتقبة بعد انتصارين متتاليين 
داخل وخارج الديار بمنافسه ومالحقه المباشر من 
منتخب مصر الذي يحل ثانيًا بفارق نقطتين أقل 

في أقوى المباريات في تاريخ المنتخبين.
تعود أولى المواجهات الرسمية بين المنتخبين 
الشقيقين إلى أول ظهور ليبي رسمي في الدورة 
العربية باإلسكندرية العام 1953، ورغم التفوق 
مصلحة  في  يصب  الذي  التاريخي  والفارق 
المنتخب المصري في عدد المباريات؛ فإن الندية 
واإلثارة حضرت في المنافسات األخيرة؛ حيث نجح 
المنتخب الليبي في تحقيق عدة انتصارات مدوية 
المواجهات  من  عدد  في  المصري  نظيره  على 
الودية والرسمية. على صعيد تصفيات المونديال 
تبادل منتخبنا االنتصار مع المنتخب المصري في 
أولى المباريات بطرابلس والقاهرة العام 2004 
وعلى صعيد تصفيات أمم أفريقيا سبق أن تفوق 
منتخبنا الوطني على مصر ببنغازي بهدفين لصفر 
الرسمية  المنافسات  صعيد  وعلى   2001 العام 
بالدورات العربية شهدت نتيجة التعادل السلبي 
العام  بالقاهرة  العربية  بالدورة  مواجهة  آخر 
الدولية  الودية  المباريات  وعلى مستوى   ،2007
المنتخب  على  تفوق  أن  الليبي  للمنتخب  سبق 
لصفر  بهدف  اإلسكندرية  بملعب  وديًا  المصري 
بنكهة  المرتقبة  ومصر  ليبيا  قمة   .2002 العام 
مختلفة هذه المرة من أجل الصراع على صدارة 
المجموعة وكسب الرهان والدفاع عن الحظوظ 
المرحلة  إلى  الوحيدة  العبور  بطاقة  وانتزاع 
بكل  وتبوح  بوعودها  تفي  أن  ينتظر  الحاسمة 
أسرارها فهي مباراة االنفراد بالصدارة والزعامة 
المرحلة  نحو  الطريق  ومواصلة  بها  واالبتعاد 
الشاقة  الحصاد  األصعب من أجل تتويج مسيرة 
بخطف  لتتوج  سعيدة  المشوار  خاتمة  لتكون 

بطاقة التأهل الوحيدة.

الحدث

زين العابدين بركان

المدرب البرتغالي يتولى القيادة الفنية خلفاً للبدري وسط ترقب ألسلوب تعامالته بعد استبعاد أفشة وشريف

كيروش..كيروش.. في مهمة إنقاذ سمعة »الفراعنة«

الوسط - زين العابدين بركان

اإلنجليزي  ليفربول  نجم  أظهر 
وانسجامًا  تفاهمًا  صالح  محمد 
البرتغالي  مدربه  مع  كبيرين 
المصري  المنتخب  في  الجديد 
تبادال  حيث  كيروش،  كارلوس 
أول  في  طوياًل  الفني  الحديث 
تولى  أن  بعد  بينهما،  لقاء 
خلفًا  أخيرًا  المهمة  كيروش 
البدري،  حسام  الوطني  للمدرب 
حل  أن  بعد  إقالته،  تمت  الذي 
الوصافة  مركز  في  مصر  منتخب 
خلف  نقاط   4 برصيد  بالتصفيات 
نقاط،   6 برصيد  المتصدر  ليبيا 
الدوري  هداف  صالح  ويستعد 
برصيد  »البريميرليغ«  اإلنجليزي 
ليبيا  لمالقاة  زمالئه  مع  أهداف   6
واإلثنين  الجمعة  غدًا  وإيابًا،  ذهابًا 
الثالثة  الجولتين  ضمن  المقبل، 
المجموعة  تصفيات  في  والرابعة 
لكأس  المؤهلة  األفريقية  السادسة 
ويواصل   ،2022 بقطر  المقبلة  العالم 
نفسه  عن  معلنًا  التألق  صالح 
ناديه  مع  له  ظهور  آخر  في  بقوة 
هدفًا  سجل  حيث  ليفربول، 
مانشستر  مرمى  في  مميزًا 
قمة  في  الماضي،  األحد  سيتي، 
بهدفين  انتهت  التي  اإلنجليزي،  الدوري  مباريات 
قبل  كبيرة،  وبدنية  فنية  إفاقة  أظهر  كما  منهما،  لكل 
إلى جاهزيته  إشارة  »الفراعنة«، في  إلى صفوف  ينضم  أن 
العرب  برج  استاد  على  اللقاء  يقام  حيث  ليبيا،  لمباراتي 

باإلسكندرية.

أكد نائب رئيس اللجنة األولمبية الليبية السابق، أحمد اليزيدي، أن الرياضة الليبية 
عاشت لسنوات طويلة مشاكل وخلاًل في التشريعات واللوائح، قائاًل: »نحن بحاجة 

فعلية إلصدار قانون عام للرياضة لتنفيذ سياسات رياضية. إن إصدار قانون عام 
للرياضة خطوة مهمة ألنه يؤسس لمرحلة جديدة، كما أن وزير الرياضة تعامل 
بإيجابية مع إصدار قانون عام للرياضة بعد االنتهاء من مسودة القانون وكان 

الوقت ضيقًا خالل ثالثة أشهر، وكنا نتمنى وقتًا أطول إلنجاز المسودة، 
التي أصبحت اآلن واقعًا ملموسًا قبل اعتمادها من مجلس النواب«.

انطلقت بمدينة جدة السعودية بطولة كأس العالم لرفع األثقال للشباب تحت 17 عامًا، ◆
وتتواصل حتى 12 أكتوبر الجاري، برعاية األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبحضور رئيس 

االتحاد الدولي لرفع األثقال مايكل إيراني، وأعضاء المكتب التنفيذي، وبمشاركة 223 رباعًا 
يمثلون 51 دولة، ورغم غياب الرباعين الليبيين عن المحفل العالمي، إال أن التواجد الليبي 
تمثل في الرباع الليبي، المهندس خالد المهلهل بصفته عضوًا بالمكتب التنفيذي لالتحاد 

الدولي، ورئيس االتحاد الليبي وأمين االتحاد األفريقي لألثقال المهندس منار الدين الشلي، 
والصديق المصراتي ضيف شرف البطولة، والحكم الدولي محمد الواعر.

◆

قمتا اإلسكندرية 
وبنغازي بنكهة مختلفة

العشرينات،  ليبيا منذ مطلع  القدم في  عرفت كرة 
أواخر  في  تدريجيًا  االنتشار  في  اللعبة  وأخذت 
واألربعينات، وتوسعت دائرة ممارستها  الثالثينات 
لتشمل كافة ربوع الوطن، وتميزت في بداية مرحلة 
الخمسينات بظهور وتكوين أول منتخب ليبي يمثل 
باإلسكندرية  األولى  العربية  بالدورة  الليبية  الكرة 
أول  شهدت  التي  البطولة  وهي   1953 العام 
مواجهة ليبية - مصرية رسمية، ومنذ ذلك الحين 
عن  المتوسط«  »فرسان  ليبيا  منتخب  يغب  لم 
المشاركة بعد أن أصبح يحظى بمكانة مرموقة بين 

المنتخبات العربية.

االنطالقة قبل 68 عامًا
وقد بدأت المواجهات الكروية الليبية - المصرية 
 68 من  أكثر  قبل  مبكرًا  المنتخبات  مستوى  على 
المباريات الرسمية منذ مطلع  عامًا، حيث انطلقت 

»الفراعنة«  المصري  المنتخب  وكان  الخمسينات، 
من أوائل المنتخبات العربية التي قابلها المنتخب 
الليبي في أول ظهور له بالدورة الرياضية العربية 
كان  وحينها   1953 العام  باإلسكندرية  األولى 

التفوق لمستضيف البطولة، المنتخب المصري.
وتعد المباريات الليبية - المصرية على مستوى 
العربية،  الديربيات  وأعرق  أقدم  من  المنتخبات 
والتقى المنتخبان في كافة التصفيات وعلى مختلف 
الواجهات على مر تاريخهما الطويل، حيث مضى على 
انطالقة المباريات الدولية الرسمية بين المنتخبين 
في  األولى  انطالقتها  فبعد  عقود،  ستة  من  أكثر 
بداية الخمسينات تواصلت منافسات الجوار وواصل 
المنتخب المصري تفوقه على صعيد النتيجة خالل 
ثم   ،1961 العام  بالمغرب  الثالثة  العربية  الدورة 

الستينات  بالقاهرة منتصف  الرابعة  العربية  الدورة 
المنتخب  نجوم  تألق  شهدت  التي  البطولة  وهي 
الليبي وتوج الهداف التاريخي علي البسكي هدافًا لها، 
وحل خاللها منتخب ليبيا في المركز الثالث عربيًا، ثم 
عرفت الندية واإلثارة أولى المواجهات الرسمية بين 
كاد  حيث  أفريقيا،  أمم  تصفيات  ضمن  المنتخبين 
المنتخب الليبي يفوز على المنتخب المصري بالقاهرة 
بعد أن كان متقدمًا بهدفين أحرزهما هداف المنتخب 
المنتخب المصري  الليبي أحمد بن صويد، غير أن 
الدقائق  آخر  في  واستعادها  لصالحه  النتيجة  قلب 

بثالثة أهداف لهدفين.

إثارة وندية في فترة السبعينات
مواجهات  في  والندية  اإلثارة  تواصلت 

المنتخبين خالل مطلع السبعينات، وحقق المنتخب 
في  المصري  المنتخب  على  انتصاراته  أول  الليبي 
في  بليبيا  والثانية  األولى  الدولية  اإلجالء  دورتي 
ثالث مناسبات متتالية، ثم عاد المنتخب المصري 
في  السبعينات  منتصف  في  االنتصارات  لسكة 
في  ثم  بالجزائر،  المتوسط  البحر  ألعاب  دورة 
دورة األلعاب األفريقية بالجزائر العام 1978، التي 
أواخر  في  المنتخبين  مباريات  وأقوى  آخر  شهدت 
السبعينات، وهي المباراة التي خاضها منتخب ليبيا 
الوطني بتشكيلة شابة وجيل جديد قادها المدرب 
أبرز  خبرة  مواجهة  في  برادلي  رون  اإلنجليزي 
وألمع نجوم الكرة المصرية بقيادة نجمه محمود 
الخطيب لتتوقف بعدها المباريات بين المنتخبين 
بسبب توتر العالقات السياسية بين البلدين، ولم 

تعد مباريات المنتخبين رسميًا إال بعد مرور ومضى 
قرابة 23 عامًا.

انتصارات وانتعاشة ليبية
على  المصرية   - الليبية  المواجهات  تستأنف 
مجددًا،  الواجهة  إلى  وتعود  المنتخبات  مستوى 
حيث جاءت العودة العام 2001 ضمن تصفيات أمم 
وقوية، حيث شهدت هذه  أفريقيا وجاءت مختلفة 
المرحلة انتعاشة ليبية وانتصارات للمنتخب الليبي 
حين  ورسميًا  وديًا  المصري  المنتخب  على حساب 
حقق منتخب ليبيا الوطني أول انتصار على مستوى 
بنغازي  بملعب  لصفر  بهدفين  أفريقيا  تصفيات 
المصلي  وأحمد  التاورغي  أحرزهما كل من محمد 
»الفرسان«  مدرب  جمعت  قوية  مواجهة  بعد 

ومدرب  الخمسي،  ليبيا محمد  في  المدربين  شيخ 
المنتخب المصري وعميد مدربيه محمود الجوهري 
المنتخب  على  لالنتصار  ليبيا  منتخب  عاد  ثم 
ضمن  بطرابلس  المباريات  أولى  في  المصري 
تفوق  حيث   ،2004 العام  العالم  كأس  تصفيات 
من  كل  أحرزهما  لصفر  بهدفين  الليبي  المنتخب 
نادر كاره وأحمد سعد، وهي المباراة التي شهدت 
إقالة مدرب المنتخب المصري، اإليطالي تارديلي، 
الذي جاء من بعده المعلم حسن شحاته الذي قاد 
على  متتالية  بطوالت  لثالث  المصري  المنتخب 

مستوى بطولة أمم أفريقيا.

منافسات رسمية في البطولة العربية
بالدورات  الرسمية  المنافسات  صعيد  وعلى 
آخر  السلبي  التعادل  نتيجة  شهدت  العربية، 
مواجهة بينهما بالدورة العربية العاشرة بالقاهرة 
العام 2007، التي أحرز خاللها منتخب ليبيا القالدة 
حامل  المصري  المنتخب  مع  تساويه  بعد  الفضية 

اللقب في مجموع النقاط.
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● الواعر

● كيروش

طرابلس- القاهرة- الوسط

● تدريبات المنتخب المصري على ملعب برج العرب

● ميدو في افتتاح أمم أفريقيا 2006 بين مصر وليبيا

السقوط في أزمة أفشة وشريف
محمد  المصري،  »األهلي«  نجمي  كيروش  استبعد 
متفاهم  ثنائي  أهم  أحد  شريف،  ومحمد  أفشة  مجدي 
له  ودي  لقاء  أول  بعد  المصرية،  الكرة  في  حاليًا 
محمد  سجلهما  بهدفين  فيه  فاز  والذي  ليبيريا،  أمام 
شريف، ليصدم كيروش الشارع المصري قبل مباراتي 
معروف  أن  رغم  األسباب،  إلى  يتطرق  أن  دون  ليبيا، 
مع  التعامل  في  متخصص  أنه  البرتغالي  العجوز  عن 
مكتشفي  أحد  كونه  التدريبية،  مسيرته  خالل  النجوم 
كوستا  وروي  فيغو  لويس  البرتغالية  األساطير 
على  النجوم  من  كوكبة  درب  كما  كوتو،  وفرناندو 

ورونالدو  كارلوس  وروبرتو  زيدان  الدين  زين  رأسهم 
غيغز  وريان  رونالدو  وكريستيانو  بيكهام  وديفيد 
أزمة  على  الجماهير  تطمئن  معطيات  كلها  وديكو، 
في  تفاقمت  التي  القضية  تلك  النجوم،  مع  التعامل 
النجوم،  مع  التعامل  على  قدرته  لعدم  البدري،  عهد 
وحرصًا  صالح،  محمد  »ليفربول«  نجم  فيهم  بمن 
السيد مدربًا عامًا،  اختيار ضياء  الكرة، كان  اتحاد  من 
كونه صاحب  السبب،  لهذا  كيروش  اسم  تحديد  قبل 
تجارب مقنعة مع معظم العبي هذا الجيل سواء محمد 
صالح أو محمد النني أو أحمد حجازي، حيث قادهم في 

منتخب الشباب 2011.

لواندا قبل الختام والبطولة العربية
يحل المنتخب في رحلة أفريقية ضيفًا على نظيره األنغولي 
نوفمبر   13 يوم  منتخبها  ليواجه  لواندا،  العاصمة  في 
تلك  أهمية  وتتحدد  الدولية،  األجندة  بحسب  المقبل، 
المباراة بفائدتها من عدمها، بناًء على ما يتحقق في لقاءي 
ليبيا، على أن يكون ختام منافسات المجموعات يوم 16 
من ذات الشهر في القاهرة أمام الغابون، أما كأس العرب، 
في  »فيفا«  تنظيم  تحت  منتخبًا،   16 بمشاركة  فتقام 
قطر، من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، وينافس 
المنتخب ضمن المجموعة الرابعة بجانب الجزائر ولبنان 
والسودان، في بطولة يحصل البطل فيها على 5 ماليين 
دوالر، و3 ماليين دوالر للوصيف، و2 مليون دوالر لصاحب 
المركز الثالث، و1.5 مليون دوالر لصاحب المركز الرابع، 

ومليون دوالر لصاحب المركز الخامس.

شبح الجزائر ينتظر البرتغالي
أوقعت القرعة »الفراعنة« مع أقوى المنتخبات العربية 
الجزائري  المنتخب  الساحة حاليًا، وهو  واألفريقية على 
الذي ينافس بقوة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 
عن مجموعته األولى، إال أن مواجهات مصر والجزائر، 
الزائد  الحماس  دائمًا  يغلفه  تاريخيًا،  طابعًا  تحمل 
وبينهما  الساحة،  في  كرويتين  قوتين  أقدم  كونهما 
سيكون  لذا  الكروية،  أحداث  أهم  على  أزلي  تنافس 
جمال  الجزائري  نظيره  على  بالتفوق  مطالبًا  كيروش 
األفريقية  األمم  بطولة  تنطلق  بعدها  ومن  بلماضي، 
فبراير  و6  يناير   9 بين  الكاميرون  تستضيفها  التي 
2022، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية، بعد نسخة 
نيجيريا  منتخبات  مصر  وتنافس   ،2019 في  القاهرة 
بيساو،  وغينيا  الكبرى،  األفريقية  القوى  أهم  إحدى 
العربي، وسيكون  اللقاء  بعد  السوداني مجددًا،  والجار 
لمنصات  والعودة  البطولة  بتحقيق  مطالبًا  كيروش 

التتويج التي أدمنها المصريون.
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المدرب اإلسباني يفقد جهود سلتو في اإلسكندرية بسبب اإلصابة.. ويعلن: لن نلعب بعشوائية في برج العرب

كليمنتي..كليمنتي.. في رحلة الحفاظ على الصدارة
لقاء أخوي

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

رغم رفع سقف االهتمام اإلعالمي والشعبي 
وإيابًا  ذهابًا  ومصر  ليبيا  بمباراتي 
مهمتين  مباراتين  كونهما  الشهر  هذا 
المنتخب  هوية  كبيرة  بنسبة  وتحددان 
كأس  لتصفيات  الثاني  للدور  المرشح 
ال  المباراتين  لكن   ،»2022 »قطر  العالم 
أن  ويجب  أخوية،  لقاءات  كونهما  تعدو 
عن  بعيدًا  الرياضية  الروح  فيهما  تتجسد 

أي تضخيم وتهويل إعالمي كبير.
ليبيا  في  الرياضي  الوسط  الحظ  وقد 
بالمباراة  االهتمام  حجم  ارتفاع  ومصر 
وهو شيء إيجابي من الناحية اإلعالمية 
والثانية  مصر  في  مهمة  مباراة  ألنها 
المنطق  أن صوت  بليبيا، وقد الحظت 
بدأ يطفو على السطح، حيث إن هناك 
اإلعالم  قبل  من  للمنافس  احترامًا 
في الدولتين باعتبار أن فوز المنتخب 
المجموعة  بمباراتين وتصدره  الليبي 
الرياضي  اإلعالم  جعل  اآلن  حتى 
كبيرًا  اهتمامًا  يهتم  المصري 
لقيمته  والتنبه  الليبي  بالمنتخب 
مثلما  به  االستهانة  وعدم  الفنية 
خاصة  سابقة  منافسات  في  حصل 
بعض  اعتبرت  عندما   ،2004 العام 
المنتخب  أن  المصرية  اإلعالم  وسائل 
الليبي  المنتخب  سيعبر  المصري 
في  وذلك  المتناول،  في  وأنه  بسهولة 
بألمانيا   2006 العالم  كأس  تصفيات 
لهدف  بهدفين  مصر  على  ليبيا  وفازت 
المنتخب  مدرب  إقالة  وتمت  طرابلس  في 
في  تارديلي  اإليطالي  المدرب  المصري 

المباراة مباشرة. ذلك الوقت وعقب تلك 
العقالنية واالتزان في الخطاب اإلعالمي 
األشقاء،  بين  اللقاءات  في  مهمة  مسألة 
يجبر  منتخب  لكل  الفني  التطور  أن  كما 
عن  واالبتعاد  المنافس  احترام  على  اآلخر 
يجب  األحوال  كل  وفي  فنيًا،  التعالي  لغة 
على  وشعبيًا  إعالميًا  التأكيد  استمرار 
وكبير  حافل  المنتخبين  لقاءات  تاريخ  أن 

عليه. المحافظة  ويجب  ومميز، 

● تدريبات منتخب ليبيا )صفحة المركز اإلعالمي لمنتخب ليبيا عبر فيسبوك(

● تدريبات الكرة للفرسان )صفحة المركز اإلعالمي لمنتخب ليبيا عبر فيسبوك(

يقود  كان  عندما   )3  -  3  -  4( طريقة  يتبع 
لطريقته  عاد  ولكنه  البرتغال،  منتخب 
تولى  عندما   ،)1  -  3  -  2  -  4( المعتادة 
على  أيضًا  االعتماد  مع  اإليراني،  المنتخب 
طريقة لعب )4 - 4 – 2( و)4 - 1 - 4 - 1( 
المنتخب  المباريات، وأخيرًا مع  في عدد من 
ولكن  المعتادة،  بطريقته  بدأ  الكولومبي 
مع  مشواره  آخر  في  الطريقة  بتغيير  قام 
  4( طريقة  على  االعتماد  خالل  من  الفريق 

.)3- 3-
الدفاعي  التنظيم  على  كليمنتي  يعتمد 
الكرات  على  االعتماد  مع  المحكم، 
الفارعة  األطوال  بعض  مستثمرًا  الطولية، 

نفسه  الوقت  في  تشكيالته،  صفوف  في 
بتنظيم  الهجومي  االنقضاض  يجيد 
الغابون  مواجهتي  في  فعل  كما  محكم، 
كاملة،  نقاط  بالست  منهما  ليخرج  وأنغوال، 
الوحيد  اإلنجاز  صاحب  كليمنتي  ويبقى 
فاز  عندما  الليبية،  القدم  كرة  تاريخ  في 
المحليين  لالعبين  األفريقية  األمم  ببطولة 
كليمنتي  وقاد  وسبق   ،2014 »الشان« 
 2013 بين  الفترة  في  ليبيا  منتخب 
في  الوحيدة  بالبطولة  معه  وتوج  و2016، 

ليبيا. منتخب  سجل 
المقبلة  المرحلـة  رجل  كليمنتي  بات 
المونتينغري  المدرب  مرحلة  انتهاء  مع 
عقب  وذلك  طوياًل،  تدم  لم  التي  زوران 
المتوسط«  »فرسان  قيادة  في  إخفاقه 
وتصفيات  الـ»شان«  نهائيات  خالل 
أمام  إخفاقه  ورغم  األخيرة،  الـ»كان« 
الجديد  للمدرب  اختبار  أول  في  السودان 
في  جيد  بشكل  يسير  أنه  إال  القديم، 
طريق  عرف  أن  بعد  العالم،  كأس  تصفيات 
مدرب  أول  وهو  العبيه،  مع  االنسجام 
في  اإلسبانية  التدريبية  المدرسة  يمثل 

الليبية. الكرة 

األول  المصري  الوطني  المنتخب  يستضيف 
غدًا  الليبي،  ونظيره  جاره  القدم،  لكرة 
مساء  التاسعة  الساعة  تمام  في  الجمعة، 
برج  ملعب  على  معًا،  ومصر  ليبيا  بتوقيت 
الجولة  ضمن  اإلسكندرية،  بمدينة  العرب 
المجموعة  تصفيات  إطار  في  الثالثة، 
كأس  نحو  المؤهلة  األفريقية  السادسة 
أن  على   ،»2022 »قطر  المقبلة  العالم 
المقبل،  اإلثنين  يوم  اإلياب  مباراة  تقام 
بنغازي،  مدينة  في  بنينا  ملعب شهداء  على 
خارج  إسبانية   - برتغالية  مواجهة  في 
المصري  المنتخب  يقود  حيث  الخطوط، 
كيروش،  كارولوس  البرتغالي  المدرب 
المدرب  فكر  على  ليبيا  تعتمد  بينما 

كليمنتي. خافيير  اإلسباني 
برصيد  المجموعة  ليبيا  منتخب  يتصدر 
في  الغابون  على  فوزين  من  نقاط،  ست 
ويأتي  بهدف،  أنغوال  ثم   ،)1  -  2( بنغازي 
برصيد  الثاني  المركز  في  مصر  منتخب 
أنغوال  على  باهت  فوز  من  نقاط  أربع 
خارج  الغابون  أمام  تعادل  ثم  بهدف، 
ثم  بنقطة،  الغابون  تأتي  بينما  الديار، 
في  أسهم  الذي  األمر  نقاط،  دون  أنغوال 

المصري  للمنتخب  الفني  المدير  إقالة 
البرتغالي  واستقدام  البدري،  حسام 
مع  مهامه  أولى  في  كيروش،  كارلوس 

»الفراعنة«.
هي  معتادة  بطريقة  كيروش  ويلعب 
لنجم  المفضلة  الطريقة  وهي   )3  -  3  -  4(
يتوهج  التي  صالح،  محمد  مصر،  منتخب 
في  اإلنجليزي  »ليفربول«  مع  خاللها  من 
السنوات  مدار  على  كلوب  يورغن  والية 

الماضية.
مرونة  البرتغالى  الفني  المدير  ويمتلك 
والمنتخبات  األندية  مع  كبيرة  تكتيكية 
خالل  من  مسيرته،  خالل  دربها  التي 
خالل  لعب  طريقة  من  أكثر  استخدامه 
على  أكثر  يعتمد  كان  وإن  المباريات، 
وهي   ،)1  -  3  -  2  -  4( اللعب  طريقة 
معلمه  يتبعها  كان  التي  الطريقة  نفس 
مع  فيرجسون  أليكس  السير  االسكتلندي 
واعتمد  اإلنجليزي،  يونايتد«  »مانشستر 
مدريد«  لـ»ريال  تدريبه  خالل  كيروش 
3 - 1(، وكان   - 2  - 4( اللعب  على طريقة 
القوة  لزيادة  المباريات  بعض  في  يحولها 
أن  قبل   ،)2  –  3  -  1  -  4( إلى  الهجومية 

قمة عربية بأفكار أوروبية في تصفيات كأس العالم قطر 2022

●  المهاجم المصري عمرو زكي أمام ليبيا في أمم أفريقيا 2006

ارتبط استاد برج العرب بمدينة اإلسكندرية بتأهل 
مصر إلى كأس العالم األخيرة في روسيا 2018، 

بعد غياب امتد إلى 28 عامًا عن المونديال، ليعود 
الملعب الكبير الستقبال األحداث الكبرى الرسمية 
من جديد، بعد فترة من االنقطاع، بسبب أعمال 

الصيانة، ليستقبل المنتخب المصري نظيره الليبي، 
غدًا الجمعة، على أرضية استاد برج العرب ضمن 

الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
2022. ويعد استاد برج العرب باإلسكندرية 
تميمة الحظ للمنتخب المصري الذي خاض 

عليه 13 مباراة رسمية حقق خاللها الفوز في 11 
مباراة وتعادل مرة وخسر في مباراة وحيدة، حيث 

انطلقت المباريات الرسمية لمنتخب مصر في برج 
العرب في فترة المدرب األميركي األسبق بوب 

برادلي، بينما تعتبر والية شوقي غريب الوحيدة 
التي لم يلعب خاللها منتخب مصر أي مباراة على 

هذا الملعب، كما فاز منتخب مصر بجميع مبارياته 
على استاد برج العرب في عهد األرجنتيني هيكتور 

كوبر، سواء بتصفيات كأس أمم أفريقيا أو 
المؤهلة إلى كأس العالم األخير في روسيا.

»فرسان المتوسط« ضيوف »الفراعنة« 
في اإلسكندرية قبل رد الزيارة
على ملعب شهداء بنينا ببنغازي

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي األول لكرة 
المنتخب  استعداد  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني  القدم، 
بشكل كامل لمباراته المقبلة أمام نظيره المصري في 
الجولة الثالثة للتصفيات األفريقية المؤهلة إلى بطولة 

كأس العالم »قطر 2022«.
وقال كليمنتي، في تصريحات لوكالة األنباء الليبية 
أرضه  على  الفوز  هي  مصر  منتخب  »خطة  إن  »وال«، 
بنسبة  التأهل  ضمان  وبالتالي  بنغازي،  في  والتعادل 
هذه  في  عشوائيًا  نلعب  لن  »نحن  متابعًا:  كبيرة«، 
في  والضعف  القوة  نقاط  كل  درسنا  بل  المواجهة 
المنتخب المصري، وما سيحدث خالل التسعين دقيقة 

سيكون مغايرًا تمامًا لمباراتينا مع الغابون وأنغوال«.
دعم المحترفين وغياب سلتو

القدم  لكرة  الليبي  الوطني  المنتخب  ويتصدر 
ست  برصيد  التصفيات  في  السادسة  المجموعة 
نقاط،  أربع  برصيد  المصري  المنتخب  وخلفه  نقاط، 
من  األنغولي  والمنتخب  واحدة،  بنقطة  الغابون  ثم 
المنتخب  يستضيف  أن  المقرر  ومن  رصيد،  دون 
برج  ملعب  على  الجمعة  غدًا  الليبي  نظيره  المصري 
العرب باإلسكندرية، على أن تكون العودة في بنغازي 
المنتخب  وأجرى  الجاري،  أكتوبر  من  عشر  الحادي  في 
الوطني الليبي تدريباته في مدينة اإلسكندرية، بعد أن 
والمعتصم  الهوني  المحترفين حمدو  استكمل وصول 
كشف  بينما  الالفي،  ومؤيد  صولة  ومحمد  المصراتي 
غيابه  سلتو،  أنيس  الدولي  الوطني  المنتخب  مهاجم 
عن مواجهة »فرسان المتوسط« أمام نظيره المصري، 
ونشر »سلتو« عددًا من الصور لألشعة الخاصة بإصابته 
وعلق عيلها: »قدر اهلل وما شاء فعل، رغم اإلصابة على 
مستوى الحوض؛ التحقت بالمنتخب الوطني في مباراة 
وتابع  التقوية«،  أجري  واآلن  الغابون،  ومنتخب  أنغوال 
»سلتو«: »الحمد هلل اإلصابة بسيطة اللهم لك الحمد.. 
نتمنى لزمالئي التوفيق في المنتخب الوطني، وإن شاء 

اهلل أكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن«.
طاقم التحكيم ذهابًا وإيابًا

بقيادة  تحكيم  طاقم  مصر  في  الذهاب  لقاء  يقود 
الحكم باسيفيك مانا من بوروندي إلدارة مباراة الجولة 
الثالثة ويعاونه التنزاني فرانك كومبا والبورندي ديزيريه 
أويكوندا،  صامويل  رواندا  من  رابع  وحكم  نكورونزيزا 
مباراة  أما  أريتريا،  من  جويش  توكو  المباراة  ويراقب 
اإلياب بالجولة الرابعة فستقام في ملعب شهداء بنينا 
حكم  غوميز  فيكتور  بقيادة  أفريقيا  جنوب  من  بطاقم 
أثينكوسي  وندونجيني  زكالي  سويال  ويعاونه  ساحة 
المباراة  ويراقب  رابعًا،  حكمًا  أمدلولي  أوجين  ومعهم 
من  كالي  وكاتشاال  تونس  من  قيراط  هشام  الحكم 

نيجيريا.
قائمة »الفرسان«

في  كالتالي:  المتوسط«  »فرسان  قائمة  جاءت 
حراسة المرمى الثالثي محمد نشنوش ومراد الوحيشي 
ومعاذ الالفي، والالعبون: سند الورفلي والمعتصم باهلل 
صبو وعلي سالمة وأحمد التربي وعلي يوسف ومحمد 
وعبداهلل  عامر  بن  والطاهر  الترهوني  ومحمد  المنير 
الشريف وفيصل البدري وعمر الخوجة ومحمد التهامي 
وأيمن  المصراتي  باهلل  والمعتصم  الجورني  ومحمد 
الالفي وحمدو  الهادي ومؤيد  محمد عمير والسنوسي 

الهوني ونورالدين قليب ومحمد صولة ومحمد الطبال 
أن  قبل  سلتو،  وأنيس  عيسى  ومعاذ  زعبية  ومحمد 

يتعرض األخير لإلصابة.

صفحة جديدة
سبق ووجه خافيير كليمنتي الدعوة رسميًا إلى الثالثي 
الدولي المحترف أحمد بن علي المحترف بصفوف نادي 
المحترف  المصراتي  والمعتصم  اإليطالي  "كروتوني" 
وإسماعيل  البرتغالي  براغا"  "سبورتينغ  نادي  بصفوف 
التاجوري، المحترف بنادي "نيويورك سيتي" األميركي، 
وجاء ذلك بهدف بدء صفحة جديدة مع الثالثي، حيث 

برئاسة عبد  الليبي  الكرة  اتحاد  بأزمة مع  مر بن علي 
اللعب  اعتزاله  إعالن  في  تسببت  الشلماني  الحكيم 
الدولي، والمصراتي الذي كان يمني النفس باالنتقال 
الدوري  إلى  األخير  الصيفي  الميركاتو  باب  غلق  قبل 
"بنفيكا"  البرتغالية  الكرة  قطبي  أحد  أو  اإلنجليزي، 
االنضمام  عن  اعتذاره  فكان  لشبونة"،  "سبورتنغ  أو 
وكان  غامضًا،  التاجوري  موقف  زال  ما  بينما  للمنتخب، 
الثالثي المحترف قد غاب عن مواجهة المنتخب الوطني 
أمام  المونديال  تصفيات  من  االفتتاحية  الجولة  في 
ويمنح  لواندا،  أنغوال في  الثانية ضد  والجولة  الغابون 
الفنية  الحلول  الثالثي اإلسباني خافيير كليمنتي مزيد 

في الملعب، ليستمر غياب التاجوري وبن علي.
مهم الحفاظ على االنطالقة

مجموعته  قمة  الليبي  الوطني  المنتخب  تصدر 
المؤهلة  األفريقية  التصفيات  افتتاح  في  السادسة 

من  زاد   ،2022 قطر  في  المقبلة  العالم  كأس  نحو 
على  بالفوز  عبر  أن  بعد  كليمنتي،  وتكليفات  مهام 
بنينا  شهداء  ملعب  في   ،)1  -  2( الغابون  منتخب 
كان  أن  بعد  مثيرة،  »ريمونتادا«  محققًا  ببنغازي، 
سجله  بهدف  متأخرًا  المتوسط«  »فرسان  منتخب 
أندريه بيوغو بوكو، المحترف بصفوف "ألتاي سبور" 
التركي، لكن قائد الفريق الوطني الليبي علي سالمة 
التعادل،  إحراز هدف  في  نجح  "النصر"،  فريق  مدافع 
لالتحاد سند  المنضم حديثًا  المدافع  أن يضيف  قبل 
الفريق الوطني أول  الثاني، ليقتنص  الورفلي الهدف 

ثالث نقاط مهمة في الجولة األولى.
الدعم والمساندة

القدم  كرة  اتحاد  لرئيس  األول  النائب  أشاد 
الوحدة  حكومة  رئيس  بتجاوب  آدم،  خميس  الليبي، 
وتذليله  الدبيبة،  عبدالحميد  المهندس  الوطنية 
لكرة  الليبي  المنتخب  مشاركة  أمام  الصعاب  جميع 
المؤهلة نحو نهائيات  األفريقية  التصفيات  القدم في 
رئاسية  طائرة  تخصيص  تقرر  أن  بعد  العالم،  كأس 
خميس  حيا  كما  القدم،  لكرة  الليبي  المنتخب  لنقل 
آدم، دعم وتحفيز وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، 
تصريح  في  آدم  وقال  القدم،  لكرة  الليبي  للمنتخب 
الوزير  سيادة  »إن  »الوسط«:  جريدة  إلى  خاص 
ببنغازي  بنينا  بملعب  تواجد  الجويفي،  عبدالشفيع 
الجولة  في  الغابون  مع  المنتخب  مباراة  لمتابعة 
العالم  لكأس  المؤهلة  األفريقية  للتصفيات  األولى 

لكرة القدم قطر 2022«.

● كليمنتي

الهوني والمصراتي وصولة والالفيالهوني والمصراتي وصولة والالفي
في مقدمة صفوف المحترفين بجانب نجوم الدوري المحليفي مقدمة صفوف المحترفين بجانب نجوم الدوري المحلي

هداف المنتخب الليبي 
برصيد 4 أهداف

أحمد بن صويد

أول 
مواجهة رسمية 

للمنتخب الليبي مع 
المنتخب المصري تقام بليبيا 
جرت بطرابلس ضمن تصفيات 
أمم أفريقيا، وانتهت بالتعادل 

بهدفين لهدفين العام 
.1966

أول مدرب قاد منتخب ليبيا 
ألول انتصار رسمي على مصر

محمد الخمسي
أول مدرب قاد المنتخب الليبي في 

مواجهة رسمية أمام المنتخب المصري

مسعود الزنتوتي

أول العب أحرز 
هدفًا في شباك 

المنتخب المصري 
بالدورة العربية 
فى اإلسكندرية 

عام 1953

علي الزنتوتي
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 زي
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برج العرب تعود 
الستقبال 

األحداث الكبرى

هداف مواجهات 
المنتخبين من جانب 

المنتخب المصري 
برصيد ثمانية أهداف

مصطفى رياض

●  أول انتصار للمنتخب الليبي على المنتخب 
المصري كان في دورة اإلجالء الدولية ببنغازي 

العام 1970 وأسفرت عن فوز »فرسان 
المتوسط« بثالثة أهداف لهدفين.

● أول انتصار رسمي للمنتخب الليبي على 
المنتخب المصري بتصفيات أفريقيا كان 

العام 2001 بملعب بنغازي، وأسفر عن 
فوز المنتخب الليبي بهدفين 

لصفر أحرزهما محمد 
التاورغي وأحمد 

المصلي.

● أول انتصار للمنتخب الليبي 
على المنتخب المصري بمصر كان 
في مباراة ودية العام 2002 بملعب 
اإلسكندرية، وأسفرت المباراة عن فوز 

»فرسان المتوسط« بهدف لصفر.

● أول انتصار للمنتخب الليبي على مصر في تصفيات 
كأس العالم كان العام 2004 بملعب طرابلس، وأسفرت 

المباراة عن فوز ليبيا بهدفين لهدف.

تاريخ 
المواجهات

● آخر مواجهة رسمية بين المنتخب الليبي 
والمصري كانت بالدورة العربية بمصر 

وأسفرت عن التعادل السلبي العام 2007.

● آخر مباراة بين المنتخبين كانت ودية 
وُأقيمت بملعب أسوان مطلع العام 

2016 وفازت مصر بهدفين 
لصفر، وكان يقود المنتخب 

الليبي المدرب اإلسباني 
الحالي خافيير 

كليمنتي.
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ماذا تريد باريس من ورائه؟

لماذا دعت إليه في هذا التوقيت؟

من سيشارك فيه من األطراف المحلية والدولية؟

أين تقف فرنسا من أطراف األزمة؟
متى سيتوافق الموقف الفرنسي في ليبيا مع مواقف 

جاراتها األوروبيات؟
كيف يثق الليبيون في الدور الفرنسي؟

 كل شيء كل شيء  

»مؤتمر باريس«

مصطفى املكي
في أربعينيات القرن الماضي كانت بضعة فرق تمارس رياضة كرة 

القدم في بنغازي. سنة 1947 رأت جمعية عمر المختار تكوين 
فريق لكرة القدم يساهم في استقطاب الشباب لينتسبوا إلى 

الجمعية، فانتقت الموهوبين في ممارسة اللعبة. وهكذا تأسس 
بهم فريق األهلي. كان مصطفى المكي، وهو من مواليد بنغازي 
1933 من ضمنهم، ولعب أول مبارياته الرسمية مع فريق األهلي 
في بطولة بنغازي الموسم 1949-1950، وسجل في ذلك الموسم 

7 أهداف ساهمت في حصول فريقه على بطولة ذلك الموسم، 
ومنها انطلق نجمه، ويصبح صاحب الغاللة رقم )7( الذي لم يغب 

عن أية تشكيلة منتخب ليبيا طوال ثالثة عقود، نجم فريق النادي 
األهلي وقائده للفوز ببطولة بنغازي لكرة القدم أربعة مواسم 

متتالية من سنة 1950 إلى 1955، وفي 22 /3 /1969 أقيمت له 
مباراة رسمية العتزاله. رحل عنا في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر قبل 

ثمانية عشر عامًا.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

في  إال  غيرها،  عن  تختلف  ال  بالتأكيد،  المقالة،  وهذه  حكاية.  أو  قصة،  مقالة  لكل 
خصوصية صغيرة جدًا، وهي أنها ولدت في جزيرة دوران، في مدينة طرابلس، يطلق 
عليها الطرابلسيون اسم جزيرة دوران المدار، وحسب علمي، تقع في الجزء الشرقي 
وما  المدار.  المسماة  االتصاالت  شركة  مقر  من  قريبة  أنها  التسمية  وسبب  منها. 
تلقيت،  الماضية،  القليلة  األيام  في  للمدينة،  الحالية  زيارتي  خالل  أنني  هو  حدث 
البحر، واحتساء  ذات مساء، دعوة كريمة من ابن شقيقتي للتنزه قلياًل على شاطئ 
معروف  سكني  تقسيم  في  إقامتنا  مقر  من  السيارة  بنا  انطلقت  قهوة.  فنجان 
يسمى »حوازة البطاطا« في طريقنا إلى وسط المدينة. يقول العارفون إن »حوازة 
البطاطا« كانت مزرعة كبيرة لزراعة البطاطا، كان يملكها رجل أعمال ليبي معروف 
يسمى بن دخيل، حولها إلى تقسيم سكني في الستينيات من القرن الماضي، وهي 

اليوم من أكثر أحياء المدينة كثافة سكنية.
بعد دقائق قليلة، وجدتني، ومن دون مبالغة، خائضًا في أوحال أسوأ مستنقع - 
أنه ال  المشكلة  المدار.  اختناق مروري، شاهدته في كل حياتي، حول جزيرة دوران 
توجد مشكلة!! وكل ما حدث، وال يزال يحدث، أن سائقي السيارات - السامحهم اهلل 
ولو حكموا  البعض.  مناكفة بعضهم  إبليس، في  أكفر من  عناد شيطان  ركبهم   -
السيارات  كانت  الواقعة.  وقعت  لما  الصبر،  من  بقليل  وتزودوا  والمصلحة،  العقل 
القادمة من مختلف االتجاهات تتقدم بطيئًا نحو جزيرة الدوران، وتتزاحم متالقية 
وكأنها كباش تتأهب للنطاح. زعيق األبواق، وتلوث الجو بعوادم السيارات رفع من 
أكثر من نصف ساعة  بعد  تمكنا،  إلى نقطة حرجة، خاصة حين  توتري  درجة حرارة 
أن  االختناق. فكرت  إلى وسط  الوصول  إلى  والشتم،  والسب  والتدافع  التداعك  من 

ذلك،  استحال  لكن  السيارة،  وأغــادر  الباب  أفتح 
أمامي  أجد  ولم  وخطورته.  االزدحام،  شدة  بسبب 
التي وافقت فيها على مغادرة  اللحظة  سوى لعن 
سابق  لي  كانت  ولو  الدعوة.  وقبول  إقامتي،  مقر 
تلك  في  سأالقيه  ما  بطبيعة  ضئيلة،  ولو  معرفة، 

البقعة لما غادرت مطلقًا.
في اللغة، مدار مفرد، تعني دار/ دار بـ/ دار على: 
موضع الدوران »وضع القمر الصناعي في مداره«، 
مدار األمر / مدار الكالم: ما يجري عليه غالبًا، مدار 
دارَ/  من  زمان  واسم  األهمية.  موضع  االهتمام: 
مدار  على   / األسبوع  مدار  على  على،  دارَ  بـ/  دارَ 
الشهر / على مدار العام: من بدايته إلى نهايته، 

دون انقطاع. )معجم اللغة العربية المعاصرة(.
موسوعة  في  ــرأت  ق حسبما  ــدوران،  الـ وجــزر 
اإلنترنت،  على  الحرة(  الموسوعة   ( ويكبيديا 
اختراع بريطاني في منتصف الستينيات من القرن 
الماضي، وجد بغرض تسهيل حركة مرور السيارات 

والصين  ليبيا  في  مختلفة.  اسماء  عليها  ويطلق  االتجاهات.  مختلف  من  القادمة 
تسمى جزيرة دوران. وفي العراق يطلقون عليها اسم الفلكة. وفي مصر يسمونها 
»الروانبون«.  فرنسي  اسم  عليها  العربي فيطلقون  الغرب  بلدان  أما في  الميدان، 
المروري إال في  الدوران  المتحدة لم تعرف جزر  الواليات  ومما قرأت واستغربته أن 
وقت متأخر. وعلى المستوى الشخصي، فإن أقدم جزيرة دوران عرفتها في طرابلس 
كانت في ميدان القادسية حاليًا، وفي السابق كان يطلق عليه اسم ميدان الوسام 
الغزالة، حول  باللغة اإليطالية(. وأخرى كانت في ميدان  أورو  الذهبي )ميداليا دي 
حماة  قبل  من  قمر،  بال  ليلة  في  خطفهما  يتم  أن  قبل  والغزالة،  الحسناء  نافورة 

الفضيلة. وثالثة في جنة العريف.
االختناق في جزيرة دوران المدار، وما سببه لي من توتر ونكد وألم وأسف، جزء 
من المعاناة اليومية المرورية في طرابلس وغيرها من المدن الليبية. ويقينًا أن 
الثالث  العالم  العالم، خاصة من دول  بلدان  األخرى في مختلف  المدن  العديد من 
بالحالة  براثنه،  من  سالمين  وخروجنا  نجاتنا،  بعد  وذكرني،  األزمة.  نفس  تعاني 
الخصوص، وفي  العربي على وجه  الربيع  الليبية، وفي غيرها من بلدان  السياسية 
ذلك  في  والسبب  عمومًا.  الخليج  إلى  المحيط  من  الممتدة  المنطقة  في  غيرها 
الصراع واالقتتال على السلطة والثروة. وما حدث هو أن القوى المتصارعة، باختالف 
في  المساء  ذلك  في  السيارات  سائقي  مثل  وعقائدها،  وشعاراتها  راياتها  ألوان 
جزيرة الدوران سيئة الصيت تلك، ركبهم شيطان العناد والطمع، فأدخلوا بلدانهم 
أنفاق معتمة، ملوثة، بال مخارج. وكان بإمكانهم، لو حكموا العقل  وشعوبهم في 
بلدانهم  وكفوا  الغنيمة،  اقتسام  على  واالتفاق  التوافق  والمصلحة،  والمنفعة 
آخرين،  لصوص  أي  مثل  لكنهم،  الــدم.  وأنهار  والدمار  الخراب  شر  وشعوبهم 
كل  أراد  وخلقهم،  طباعهم  وفساد  وجشعهم،  وطمعهم  لصوصيتهم  الستشراء 

فريق منهم أن يستأثر بها لوحده.

جمعة بوكليب

جزيرة دوران املدار

لم أجد أمامي 
سوى لعن 

اللحظة التي 
وافقت فيها على 

مغادرة مقر 
إقامتي وقبول 

الدعوة

أقوالهمأقوالهم

»مفتاح استقرار ليبيا يعتمد على 
الحوار والحكمة«

ملك البحرين 
حمد بن عيسى آل خليفة

»روسيا تؤيد سحب الجماعات 
المسلحة والوحدات العسكرية 

األجنبية من ليبيا على مراحل وبشكل 
متزامن لتالفي مخاطر محتملة«

وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

» لدينا توجيهات رئاسية، بتسخير 
جميع اإلمكانات لمساعدة األشقاء 

الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة«

وزير الخارجية المصري
 سامح شكري

»هناك احتمال لتقسيم ليبيا إلى 
منطقتي نفوذ تركي وآخر روسي، 
وفقًا للنموذج السوري، وهذا يعد 

هزيمة ثقيلة ألوروبا«

وزير الداخلية اإليطالي األسبق 
ماركو مينيتي

ما بين السير على األقدام مسافات طويلة، 
والدقة في التسجيل والرصد، بذل رجال 

مصلحة اآلثار الليبية جهودًا مضاعفة، من 
أجل مسح المنطقة بين طلميثة والعقلة 

أثريًا. وشكرت المصلحة »الفريق الرائع والذي 
سخر كل إمكاناته وخبراته في هذه المرحلة، 

والتي تعتبر مهمة جدًا لصعوبة المنطقة، 
والتي تحتاج إلى السير على األقدام لمسافات 
طويلة والتنقل بين الوديان، باستخدام طرق 

وعرة«. لكن بعزيمة الفريق وعلى قلب رجل 
واحد، »استطعنا االنتهاء من أصعب المراحل 

التي واجهتنا في هذا المشروع«، حسب 
مصلحة اآلثار الليبية.

كذلك شملت عملية المسح »رحلة ممتعة« 
تمثلت في الغوص من أجل توثيق بعض 

المواقع داخل البحر وباستخدام القوارب.

سحر الطبيعة وعبق التاريخ بني طلميثة والعقلةسحر الطبيعة وعبق التاريخ بني طلميثة والعقلة

»بيبي« يلتقط
 أولى صوره لعطارد

أعلنت وكالة الفضاء األوروبية، السبت، أن القمر 
الصناعي »بيبي كولومبو« المخصص الستكشاف 

»عطارد«، التقط أولى صوره ألقرب كوكب إلى 
الشمس. وهذه المرة األولى منذ إطالق هذا القمر 

الصناعي المشترك بين وكالتي الفضاء األوروبية 
واليابانية العام 2018، يحلق فوق الكوكب الذي 

يشكل »هدًفا« له.
ومن المقرر أن يكتفى بوضع »بيبي كولومبو« 

في مدار عطارد في العام 2025 ألن الوصول إلى 
أصغر كواكب النظام الشمسي بالغ الصعوبة. 

والتقطت كاميرات المركبة صورًا باألبيض واألسود 
خالل تحليقها فوق »عطارد«، ولكن بعدما وصل 
إلى الجانب الليلي من الكوكب، لم تكن الظروف 

»مثالية« اللتقاط الصور مباشرة من النقطة األقرب 
)199 كيلومترًا(.

التانغو يعود
لبوينس آيرس

على أنغام موسيقى التانغو، يتمايل راقصون في حي 
سان تيلمو التاريخي )بوينس آيرس(، بعد انقطاع 
لسنة ونصف سنة توقفت فيها الموسيقى بسبب 

الجائحة. ويقول أورالندو إسبوسيتو، الذي لم يكن 
ليفوِّت إعادة فتح موقع باراكولتورال للرقص مهما 

حصل، »تراجعت اإلصابات وأغلبيتنا تلقوا اللقاح. 
وبدأ العالم يتنفس الصعداء مجددًا«. ويقر بأن 

»العودة لرقص التانغو هي بطريقة ما عودة للحياة 
الطبيعية«، وال يزال أورالندو )75 عامًا( مبتدًئا 

في هذا المجال. وهو بدأ يأخذ حصص تانغو قبل 
سبع سنوات إثر تحدٍ من صديق. وتعرف على ماريا 

كريستينا شريكته في الرقص ثم في الحياة.
والزوجان ضمن مجموعة من 125 شخصًا حجزوا 

مكانًا لالنضمام إلى موقع الرقص الذي يسمى 
ميلونغا عند فتح أبوابه مجددًا. وانتقلت الميلونغا 

إلى باحة مبنى الفت يعود للقرن الثامن عشر .

بريتني سبيرز تشكر 
معجبيها بعد تحررها

سبيرز  بريتني  األميركية  المغنية  شكرت 
معجبيها على السنوات التي ناضلوا فيها 

سراحها  إطالق  أجل  من  الحملة  في 
من الوصاية. وعلق قاٍض من لوس 
سيطرة  الماضي  األسبوع  أنجليس 
والدها على شؤون أعمالها التجارية، 
ســاري  ــان  ك قانوني  ترتيب  ــو  وه

المفعول منذ العام 2008.
وكتبت: »ليس لديّ كلمات بفضلكم 

يا رفاق وثباتكم المستمر في تحريري 
اآلن  حياتي  الوصاية،  من 

وقال  االتجاه«.  هذا  في 
ماثيو  سبيرز،  محامي 
يأمل  إنه  روزينغارت، 
الوصاية  إنــهــاء  فــي 

بالكامل في نوفمبر.
ووصــــــف جــيــمــي 
سبيرز،  ــد  وال سبيرز، 
»مخيب  بأنه  الحكم 
»بي  بحسب  لآلمال«، 

بي سي«.
وكتبت نجمة البوب 
»بكيت  »تويتر«:  على 
لمدة  الماضية  الليلة 
معجبي  ألن  ساعتين 
أعلم  وأنا  األفضل  هم 
ــك«. وأضـــافـــت:  ــ ذلـ
بقلوبكم  ــر  ــعـ »أشـ

وتشعرون بقلبي«.
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