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التاريخ على طريقة العوامي..
 صوت وصورة

ص16

انخفاض

فضاء

انخفضت أسعار النفط، األربعاء، وسط 
مخاوف من أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم 

والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا 
التضخم ويخفض وتيرة النمو العالمي، 

وبالتالي يحد من الطلب على النفط.
أيضًا أثر ارتفاع سعر الدوالر على سعر 
النفط، وانخفضت العقود اآلجلة لخام 

»غرب تكساس األميركي« بنسبة 0.9 في 
المئة لتصل إلى 79.93 دوالر للبرميل، 

بعد ارتفاعها 12 سنتًا، الثالثاء. وتراجعت 
عقود مزيج »برنت« بنسبة 0.8 بالمئة 

إلى 82.72 دوالر للبرميل وفق »رويترز«.

غاز

كل شيء

سينما الفضاء

قريبا في ليبيا
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24 ديسمبر في مهب الخالفات.. وتجزئة االنتخابات تهدد خارطة الطريق

أخنوش
بإعالن العاهل المغربي الملك محمد 

السادس، الخميس الماضي، أصبح 
عزيز أخنوش، رسميًا، رئيسًا للحكومة 

المغربية الجديدة، وذلك بعد فوز حزبه 
التجمع الوطني لألحرار في االنتخابات 

102 مقعد. التشريعية بحصوله على 
أخنوش الذي وُلد العام 

1961 ـ وفي فمه كما يقولون 
ملعقة ذهب ـ حصل على 

دبلوم في تدبير المقاوالت 
من جامعة شيربروك 

بكندا، وشغل منصب 
الفالحة  وزير 

البحري  والصيد 
منذ 2007، 

باألغلبية  وانتُخب 
رئيسًا لحزبه في 

29 أكتوبر 2016 بعد 
أن أصبح مليارديرًا.

فهل ينجح أخنوش 
»الرجل الذي قطف 

رأس اإلسالميين«، في 
»تعويم افتصاد بالده 

المأزوم« في ظل جائحة 
كورونا وتوتر العالقات 

مع الجارة اللدودة 
الجزائر؟

قالت مؤسسة »روس كوسموس« 
الفضائية الروسية إن رائد الفضاء أوليغ 

نوفيتسكي ترك حجرته في المحطة 
الفضائية الدولية للممثلة يوليا بيريسيلد، 

التي تشارك في تصوير أول فيلم في 
الفضاء. كان نوفيتسكي يعيش في كتلة 

»زفيزدا« بالقسم الروسي من المحطة 
الفضائية الدولية، وهو سيكون اآلن 

أول شخص يعيش في وحدة »ناؤوكا« 
التي التحمت بالمحطة الدولية 29 يوليو 

الماضي. ووصلت الممثلة يوليا بيريسيلد 
والمخرج كليم شيبينكو إلى المحطة 

الفضائية الدولية لتصوير فيلم »التحدي« 
الذي سيكون أول عمل سينمائي في 

التاريخ يتم تصويره في الفضاء حسب 
وكالة »تاس« لألنباء.

حكومة الدبيبة تواجه عاصفة »وزراء برقة« بعد عاصفة »النواب«.. والرئاسي »رجل إطفاء«

»مكافحة األمراض«: ليبيا ال تزال في مرحلة الخطورة الرابعة

»توابع جمعة الهروب«.. تقسيم فئوي للمهاجرين.. وانتقادات دولية

خصومات برملانية وحكومية تهد د املسار االنتخابي
تكفي،  ال  النواب  ومجلس  بينها  الخصومة  كأن 
نفسها،  الدبيبة  حكومة  داخــل  الخالف  لينفجر 
برقة«  »وزراء  أنفسهم  اعتبروا  عمن  بيان  بصدور 
في هذه الحكومة، انتقدوا فيه بشدة أداء رئيسها 
واتهموه  التنفيذي،  الجهاز  إدارة  في  وأسلوبه 

بـ»تكريس المركزية«.
يأتي ذلك بعد خطوة البرلمان بالتصويت على 
فيما  الدبيبة،  عبدالحميد  الثقة من حكومة  سحب 
يحاول المجلس الرئاسي أن يلعب دور»رجل إطفاء« 
بعض  يستخدمه  قد  الــذي  التصعيد  فتيل  لنزع 

األطراف كوسيلة لعرقلة المسار االنتخابي.
محمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  رمــى  فقد 
المنفي، بثقله في األزمة المندلعة بين النائب األول 
لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، 
ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، متعهدًا بحل »جميع 
إليه،  المشار  البيان  في  وردت  التي  اإلشكاليات« 
مهددة  أخرى  أصوات  ارتفاع  في  الممثلة  وتوابعه 

بغلق النفط من جديد، أو تشكيل حكومة موازية.
وتداعيات«  »أسباب  الدبيبة،  مع  المنفي  وبحث 
حسين  الحكومة،  رئيس  نائب  تاله  الذي  البيان 
بالحكومة«،  برقة  »مسؤولي  بتوقيع  القطراني، 
األربعاء، متعهدًا بالعمل مع جميع األطراف، للحفاظ 
الطريق  خارطة  وفق  السياسية،  العملية  سير  على 

ومخرجات الحوار السياسي.
وتحذر بعض األصوات من غرب وشرق وجنوب 
البالد من تبعات استخدام اسم برقة كغطاء لتأزيم 
وفرض مصالح سياسية  وتعقيده،  الليبي  المشهد 
أيضًا  إليه  ذهب  ما  وهو  معينة،  ألطــراف  ومالية 
قائاًل:  األربعاء،  الزنتان  الحكومة من مدينة  رئيس 
إن التوترات الحالية تستهدف الوحدة الليبية، وإن 
مشيرًا  البالد،  تقسيم  تحاول  يسمها-  أطرافًا–لم 
إلى »وجود مؤامرات كبيرة تحاك ضد وحدة ليبيا«، 
أنه »لن يسمح ولن يقبل بها تحت  ومشددًا على 
الدولية  الضغوط  تتزايد  األثناء  تلك  أي عذر«. في 
على الحكومة تجاه مسألة المقابر الجماعية، حيث 
يتطلب األمر اإلسراع في كشف مصير المفقودين، 
بينما  الجناة.  ضد  القانونية  اإلجـــراءات  واتخاذ 
إعالن  عن  األممية  الحقائق  تقصي  بعثة  امتنعت 
من  زاد  وما  الجرائم،  تلك  في  المتورطين  أسماء 
إطالق  واقعة  الحكومة،  على  الدولية  الضغوط 
أجهزة أمنية في طرابلس حمالت مداهمة لمراكز 
ال  إيــواء  مراكز  في  تجميعهم  ــادة  وإع مهاجرين 
ترضي المنظات اإلنسانية المعنية بقضية الهجرة، 

مع  »تتعامل  أنها  على  بالتأكيد  الحكومة  واكتفت 
مسألة معقدة، متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية 
تبعاته  إلى  إضافة  إنسانية،  مأساة  من  يمثله  لما 

االجتماعية والسياسية والقانونية محليًا ودوليًا«.
كل ذلك بات يشكل عنصر تشويش على المسار 
مجلس  إصدار  منذ  التعقيد  شابه  الذي  االنتخابي 
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  قانوني  النواب 
بشكل أحادي، دون إشراك المجلس األعلى للدولة 
الذي أصدر من جانبه قوانين انتخابية أخرى، وبدأ 
تطوير  على  العمل  الرئاسي  المجلس  أثرها  على 
بين  النظر  وجهات  لتقريب  دستورية  مقترحات 
وزاريــًا  مؤتمرًا  إعــداده  مع  مــوازاة  المتخاصمين، 
يطرح  أن  يرتقب  المقبل،  األسبوع  يعقد  دوليًا 
لردم  بديل  كمقترح  جديدة  ليبية  مبادرة  خاللها 
أن  سيما  ال  الدولي،  المجتمع  من  بدعم  الخالفات 
الصراع أصبح اآلن يدور حول تزامن موعدي إجراء 
األولى،  وأيهما  والبرلمانية،  الرئاسية  االنتخابات 

وليس على النقاط القانونية.
الحوار  بملتقى  أعضاء  مــازال  ذلك  ضوء  وعلى 
السياسي مستغربين من رفض البعثة األممية عقد 
الجتماع  المتكررة،  دعواتهم  رغم  خاصة،  جلسة 

الطريق من  بناء على ما نصت عليه خارطة  طارئ 
عودة القرار إليهم في حالة اختالف مجلسي النواب 

واألعلى للدولة.
عن  االبتعاد  محايدة  سياسية  أطراف  واقترحت 
الصراعات والتصريحات العدائية، عبر إعالن هدنة 
الموعد  إنجاز  على  الجميع  فيها  يركز  سياسية 
دوليًا؛  أما  ـــ24–12–2021،  ب المحددة  االنتخابي 
السياسيون  القادة  يحتذي  أن  واشنطن  فتأمل 

بنموذج تفاهم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 
االنتخابات  بشأن  اتفاق  إلى  للتوصل   »5+5«
وفق ما صرح السفير األميركي لدى ليبيا، ريتشارد 
نورالد، في بيان مقتضب نشرته السفارة األميركية 

عبر صفحتها على موقع »تويتر«.
 ،»5+5« العسكرية  اللجنة  خطة  أن  ورغــم 
تقدم  أو  إنجاز  أي  تحقق  لم  المرتزقة،  لخروج 
ينتظر  الجميع  أن  يثبت  التعثر  أن  إال  الملف،  في 
بكامل  منتخبة  حكومة  وتشكيل  انتخابات  إجراء 
ولتجميد  األمنية  المؤسسة  لتوحيد  الصالحيات؛ 
الحجة  تقطع  روسيا  أو  تركيا  مع  أمنية  اتفاقات 
على المماطلة في طرد القوات األجنبية. وفي هذا 
اإلطار تمثلت بريطانيا، الثالثاء، في اجتماع موسع 
للجنة العسكرية »5+5«، عبر الدائرة المغلقة بين 
المناطق  من  وعدد  وبنغازي،  طرابلس  مدينتي 
السفير  رأسهم  على  المشاركين،  وبعض  األخرى 
المحجوب،  خالد  اللواء  أكد  ما  حسبما  األميركي 

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش.
وجرى خالل االجتماع وضع رؤية موسعة بشأن 
المسلحة،  والتشكيالت  المجموعات  تفكيك  آلية 
سالحها،  وتجميع  المؤسسات  عمل  تعيق  التي 

المرتزقة  آليات انسحاب  فيما نوقشت قبلها بأيام 
خطة  في  بجنيف  اجتماع  خالل  األجنبية  والقوات 
من  أواًل  باالنسحاب  تبدأ  بنود  أربعة  على  نصت 
خطوط التماس، ثم يتم استدعاء مراقبين دوليين 
الخطة،  تنفيذ  على  محليين  مراقبين  مع  يعملون 
الحقيقية  األعــداد  رصد  عملية  يباشرون  وبعدها 
للقوات األجنبية والمرتزقة ليعقبها ترحيلهم على 
األطلسي  »المجلس  ويرى  متتالية.  دفعات  شكل 
ليبيا  حظ  »لحسن  أنه  له،  تقرير  في  للدراسات«، 
يمكن العثور على حل لألزمة الحالية في التصميم 
األمم  ناصحًا  برلين،  لعملية  األصلي  والتسلسل 
تقدم  إحراز  االنتخابات  في  تشترط  بأن  المتحدة 
عبر جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك على 
المستويين السياسي واالقتصادي، ولكن مع إعطاء 
قوة  إلنشاء  العسكري،  المستوى  على  األولوية، 
عسكرية خاضعة، بما في ذلك تسريح ونزع سالح 
الجماعات المسلحة الليبية والمرتزقة–دون استثناء 
– وإدماجهم، مشددًا على أنه »يجب أن تكون كلتا 
العمليتين شرطًا مسبقًا إلجراء االنتخابات لضمان 

احترام النتائج«.
تفاصيل ص3

14

13

»المجلس األطلسي للدراسات«: 
لحسن حظ ليبيا يمكن العثور 

على حل لألزمة الحالية

واشنطن تأمل بأن يحتذي القادة 
السياسيون بنموذج تفاهم أعضاء لجنة 

»5+5« للتوصل إلى اتفاق

طرابلس، طبرق، بنغازي، القاهرة- الوسط

السورية لني برازي
في السينما بني

السويد ودمشق

إيرادات روسية 
متوقعة للعام 

2021 من 
عائدات النفط 

والغاز.
وكالة »فيتش«

125
مليار
دوالر

»الفرسان« يسهل 
الطريق لـ »الفراعنة« 

نحو كأس العالم 
2022

قررت حكومة الوحدة الوطنية تشكيل 
لجنة تتولى التنسيق بين الجهات 

والمؤسسات لتنظيم احتفالية 
»طرابلس عاصمة اإلعالم العربي 

2022«، واتخاذ الترتيبات لتنظيمها.
يرأس اللجنة، وفق القرار رقم 352 

لسنة 2021، وزير الدولة لالتصال 
والشؤون السياسية، بعضوية وكالء 
وزارات الداخلية والسياحة والشباب، 

والثقافة، وعميد بلدية طرابلس وعدد 
كبير من المختصين.

وفي 16 يونيو الماضي، وافق 
مجلس وزراء اإلعالم العرب خالل 

اجتماعه بمقر األمانة العامة للجامعة 
العربية في القاهرة، على اعتماد مدينة 
طرابلس »عاصمة اإلعالم العربي للعام 

.»2022
وسبق أن اعتذرت ليبيا عن عدم 
االحتفال بطرابلس عاصمة لإلعالم 

العربي العام 2020، بسبب الظروف 
التي تمر بها آن ذاك. لكنها طلبت 

االحتفاظ بحقها في الدورة التي تليها.

لجنة الحتفالية »طرابلس 
عاصمة اإلعالم العربي«

البنك الدولي: االنتخابات تنعش االقتصاد الليبي

بموعد  االلتزام  إن  الدولي  البنك  قال 
إجراء االنتخابات الليبية المقررة في 24 
انتعاش االقتصاد  إلى  ديسمبر سيؤدي 
االقتصادي  التحديث  وقــدم  المحلي. 
توقعاته  البنك  عــن  الــصــادر  األخــيــر 
مؤكدًا  ليبيا،  في  االقتصادي  للوضع 
العملية  بتقدم  التوقعات  هذه  ارتباط 

السياسية واستقرار الوضع األمني.
أنه إذا تم إجراء االنتخابات  وأوضح 
مسألة  وتحققت  والبرلمانية  الرئاسية 
العامة،  المؤسسات  توحيد  إعــادة 
المتوقع  فمن  النفط،  إنتاج  واستمر 
للناتج  نمو  معدل  البالد  تسجل  أن 
 % 78.2 بنسبة  اإلجــمــالــي  المحلي 

.2021 العام  بنهاية 
التجارة  كما توقع أن تسجل أرصدة 
كحصة  فــوائــض  الــجــاري  والــحــســاب 
كما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 
فائضًا  المالي  الميزان  يسجل  قــد 
في  القوي  لالنتعاش  »نــظــرًا  أيضًا 
بعد  سيما  ال  وصادراته،  النفط  إنتاج 

العملة«. قيمة  انخفاض 
تمويل  تكلفة  تقليل  إلــى  ــار  وأش

ــاع الـــعـــام والــســلــع  ــط ــق رواتــــب ال
النفط  عائدات  باستخدام  والخدمات 

بالدوالر. المقومة 
لألشهر  المالية  البيانات  وتكشف 
إجمالي  أن   2021 من  األولى  السبعة 
مليار   31 نحو  بلغ  ليبيا  في  النفقات 
مليار   40.6 ــرادات  اإلي وإجمالي  دينار 
تحقيق  تعني  ــام  األرقـ ــذه  وه ديــنــار، 

فائض في الميزانية.
ليبيا  ــراز  إحـ عــن  البنك  وتــحــدث 
الذي  صراعها  إنهاء  نحو  كبيرًا  تقدمًا 
يؤدي  قد  ما  الزمن،  من  عقدًا  دام 
النفط  إنتاج  في  قــوي  انتعاش  إلــى 
من  يتبعه  وما  االقتصادي،  والنشاط 
المالية والتجارية  تحسن في الموازين 

الجارية. والحسابات 

طرابلس- الوسط

 ملتقى بناء السالم.. شباب ليبيا »تحت سقف واحد«
شمل  للم  حقيقية  فرصة  كانت  ربما 
شباب ليبيا من شرقها وغربها وجنوبها 
الملتقى  خالل  من  واحــد،  سقف  تحت 
وتعزيز  السالم  لبناء  الطالبي  الشبابي 
العاصمة  شهدته  ــذي  ال االســتــقــرار، 
رئيس  نائب  بحضور  الثالثاء،  طرابلس 

المجلس الرئاسي، عبداهلل الالفي.
أمام المشاركين، جدد الالفي تأكيده 
إنجاح  في  ليبيا  شباب  دور  أهمية  على 
بحضورهم  الوطنية،  المصالحة  مشروع 
وحدة  على  للتأكيد  المناطق  كل  من 
الــدور  أن  موضحًا  ولحمته،  الوطن 
األخذ  هو  الطالب  لشريحة  األساسي 
بزمام المبادرة لتوجيه دفة الوطن نحو 
الماضي،  أخطاء  من  متحرر  مستقبل 
في  إخوتهم  مع  الــجــادة  والمشاركة 
للشعب  حقيقية  نهضة  لبناء  الوطن، 
مشاركة  شهد  الملتقى  انطالق  الليبي. 
ووزير  عبدالرحمن،  العدل حليمة  وزيرة 

وزارة  ووكيل  الزني،  اهلل  فتح  الشباب 
الثقافة، ورئيس جامعة طرابلس، وطلبة 
وعضو  كافة،  الليبية  الجامعات  من 

مجلس النواب أيمن سيف النصر.
الملتقى الذي حظي بمشاركة كثيفة، 
من  توصيات  أعماله  ختام  في  أصــدر 

خمسة بنود، أولها؛ موجهة إلى المجلس 
الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، على 
التنمية  بملف  االهتمام  ضرورة  رأسها 
وخطط  المشاريع  وإطالق  المستدامة، 
تعديل  االقتصادية، مع ضرورة  التنمية 

القوانين واللوائح لتعزز فرص الشباب.

تطوير  أيــضــًا  شملت  التوصيات 
عناوين  ــاج  وإدم التعليمية،  المناهج 
تشكيل  مع  النزاعات،  وإدارة  السالم، 
صياغة  على  العمل  لمتابعة  لجنة 

الميثاق الوطني للشباب.
بناء  ملتقى  توصيات  مــن  جانب 
الوطنية  المفوضية  خاطب  السالم، 
بإشراك  وطالبها  للمصالحة،  العليا 
الشباب في العمل التشريعي والتنفيذي 
األطــراف  جميع  واحــتــواء  للمفوضية، 
ويالت  عانت  التي  خصوصًا  والفئات، 

الحروب والتهميش.
الالفي شدد على ضرورة صدور ميثاق 
وطني يجمع عليه كل الليبيين، وتشكيل 
لجنة لمتابعة توصيات الملتقى الشبابي 
استعداد  مؤكدًا  لتنفيذها،  الطالبي 
مبادرة  كل  لقبول  الرئاسي  المجلس 
رحب  كما  ليبيا،  استقرار  في  تساهم 

بإنشاء مركز دراسات إلحالل السالم.

<  الدبيبة مع املنفي، 13 أكتوبر 2021<  القطراني يلقي بيانا عقب اجتماعه بالوزراء وعمداء البلديات في برقة األحد

● ملتقى بناء السالم يصدر توصياته في ختام أعماله

● البنك الدولي
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فيلم صامت في افتتاح مهرجان فيلم صامت في افتتاح مهرجان 
»لوميير« السينمائي»لوميير« السينمائي

افتتاح  الفرنسية،  ليون  مدينة  شهدت 
من  أكثر  مع  السينمائي،  »لوميير«  مهرجان 
فيلم  لعرض  إضافة  ووثائقيًا،  روائيًا  فيلمًا   150
لقاءات  المهرجان  برنامج  وشمل  صامت،  قديم 
لبعضهم،  وتكريمًا  الكبار  النجوم  من  عدد  مع 
بيلوكيو  مــاركــو  اإليطاليين  كالمخرجين 
كامبيون  جين  والنيوزيلندية  سورنتينو  وباولو 
ويستمر  مــوران،  إدغــار  الفرنسي  والفيلسوف 
الجاري  أكتوبر   17 إلــى  »لوميير«  مهرجان 
وأنشطته في نحو عشرين موقعًا  وتقام عروضه 
في  بها  المحيطة  والمنطقة  ليون  مدينة  في 
موسيقية  حفالت  وبينها  فرنسا،  شرق  وسط 
»كازانوفا«  أحدها  سينمائية،  ألفالم  مرافقة 

مرممة. نسخة  في   )1927( فولكوف  أللكسندر 
هذه  خالل  عامًا(   67( كامبيون  وتحصلت 
على  عشرة،  الثالثة  وهي  المهرجان  من  الدورة 
2021« التي يعتبرها المنظمون  »جائزة لوميير 
أخيرًا  نالت  كانت  بعدما  السينما«،  »نوبل 
مهرجان  في  إخراج  الفضي ألفضل  األسد  جائزة 

والسبعين. الثامن  السينمائي  البندقية 
مشاهدة  إعادة  أو  مشاهدة  للجمهور  وأتيح 
الكبيرة،  الشاشة  على  السبعة  الروائية  أفالمها 
من  دوغ«  ذي  أوف  باور  »ذي  أحدثها  وبينها 
فازت  الذي  بيانو«  و»ذي  »نتفليكس«،  إنتاج 
العام  كان  مهرجان  في  الذهبية  بالسعفة  به 
بفرصة  السينما  هــواة  حظى  كذلك   ،1993
للمشتركين  معدة  أخرى  أفالم  ثالثة  اكتشاف 
»ذي  هي  األميركية،  التدفقي  البث  منصة  في 

التي  جيلنهال  ماغي  إخراج  من  دوتر«  لوست 
البندقية،  مهرجان  في  جائزة  على  أيضًا  حصلت 
آخر  اهلل(،  )يد  ديــو»  دي  مانو  ال  ستاتا  و»إي 
فيلم  أول  و»باسينغ«،  سورنتينو،  باولو  أعمال 
هول.  ريبيكا  األميركية  للممثلة  طويل  روائي 
في  كما  ليون  في  تُبرز  أن  »نتفليكس«  وترغب 

المؤلف. لسينما  دعمها  البندقية 
الفرنسي  السينمائي  المهرجان  وكــرم 
»معهد  رئاسة  تولى  الــذي  تافرنييه  برتران 
الماضي.  مارس   24 في  وفاته  حتى  لوميير« 
بمثابة  خاصة  أمسية  المهرجان  خالل  وستقام 
المهرجان،  افتتاح  في  وتعرض  لتافرنييه،  تحية 
كاميرامان«  »ذي  فيلم  مــن  مرممة  نسخة 
الشريط  هذا  ويرافق  كيتون،  لباستر  الصامت 
البيانو  على  عــزف   1928 العام  إلــى  العائد 

دوليرم. فنسان  والملحن  للشاعر 
احتفل  الذي  موران  إدغار  الفيلسوف  ويتولى 
عن  محاضرة  إحياء  المئة  ميالده  بعيد  أخيرا 
جان  مع  أجراها  التي  المباشرة«  »السينما  تجربة 
روش للفيلم الوثائقي »كرونيك دان إيتيه« الذي 
وسبق   ،1961 العام  كان  مهرجان  في  عُــرض 
»جائزة  على  حصلوا  أن  السينمائيين  من  لعدد 
كوبوال  فورد  فرانسيس  أبرزهم  من  لوميير«، 
دونوف  وكاترين  ــار-واي  ك وونــغ  فوندا  وجين 
وكوينتن  ألمودوفار  وبيدرو  سكورسيزي  ومارتن 
وميلوش  دوبارديو  وجيرار  لوتش  وكِن  تارانتينو 
المنصرم  العام  وفي  إيستوود،  وكلينت  فورمان 

االخوان جان بيار ولوك داردين.

للمغني  العائدة  الرسمية  القنوات  منصاتها  من  »يوتيوب«  سحبت 
سبتمبر  نهاية  جنسية  جرائم  بارتكاب  إدانته  بعد  كيلي  آر.  األميركي 
األربعاء،  برس«،  »فرانس  لوكالة  يوتيوب  باسم  ناطق  وقال  الفائت، 
»يمكننا أن نؤكد أننا ألغينا قناتين مرتبطتين بآر. كيلي عماًل بقواعدنا 
بشأن مسؤولية صانعي المحتوى«، لكن أعمال نجم موسيقى »آر إن بي« 
السابق ال تزال متاحة عبر منصة »يوتيوب ميوزيك« للموسيقى عبر البث 

التدفقي حيث ال يزال للمغني 137 ألف متابع.
وقالت المنصة التابعة لمجموعة »غوغل« إنها تسمح بالمحتويات التي 
نُشرت قبل إلغاء قناتي آر. كيلي الرسميتين، وفي السياق عينه، ال تعتزم 

»يوتيوب« سحب مقاطع الفيديو التي يظهر فيها المغني والمنشورة من 
مستخدمين آخرين، كذلك ال تزال أعمال آر. كيلي متوافرة على منصات 
التدفقي مثل »أبل ميوزيك« و»سبوتيفاي« و»أمازون  كبرى أخرى للبث 
ميوزيك«. ولم تحصل وكالة »فرانس برس« على ردود فورية من هذه 

الشركات الثالث في هذا الموضوع.
ودانت محكمة في نيويورك المغني آر. كيلي )54 عامًا( بتهمة إدارة 
مدى  على  قاصرات،  بينهن  للفتيات،  الجنسي  لالستغالل  »منظومة« 
سنوات، وستصدر العقوبة بحقه في الرابع من مايو 2022. وهو يواجه 

احتمال السجن مدى الحياة.

 »Facemoji« الرمزية  الصورة  شركة  أنهت 
شركة  بمشاركة  التمويل  من  أولية  جولة 
منصة  إنشاء  على  الشركة  وتعمل  »تويتر«، 
مطوري  لمساعدة  والتشغيل  للتوصيل  تقنية 
الصورة  أنظمة  على وضع  والتطبيقات  األلعاب 
 »SDK« باستخدام  تطبيقاتهم  في  الرمزية 

الخاص بالشركة الناشئة.
وظهرت على مدار السنوات القليلة الماضية 
العديد من الشركات الناشئة في مجال الصورة 
الذي تخيله  المستقبل  الرمزية واختفت. ولكن 
العديد من رواد األعمال الذين يقفون وراءها في 
األصل قد ثبت أنه متفاوت الدقة، وتهتم شركة 
الرمزية  الصورة  بتمثيل  متزايد  بشكل  أبل 
زوكربيرج  مارك  ويريد   ،»Memoji« خالل  من 
»ميتافيرس«  شركة  »فيسبوك«  تكون  أن 
يدخل  حيث  »روبلوكس«،  مثل  ومنصات 

ويشترون  افتراضي  عالم  إلى  المستخدمون 
ملحقات لشخصيتهم، وتعتقد »Facemoji« أن 
إنشاء  في  يرغبون  األلعاب  صانعي  من  المزيد 
أنظمة الصورة الرمزية الخاصة بهم بسهولة. 

ولكن ال يريدون االتصال بشبكات أخرى.
معظم  في  الضعف  نقطة  كانت  ما  وغالبًا 
الطموح  هو  المبكرة  الرمزية  الصورة  منصات 
لبناء نظام الصورة الرمزية متسق عبر المنصاة 
وتقول  به،  خاصة  ميتافيرس  كقناة  يعمل 
»Facemoji« إنها ال تتوقع أن تفتح أبل تطبيق 
»Memoji« لمجتمع المطورين وأن سناب شات 
االستحواذ  وجرى  بروزًا.  األكثر  المنافس  هي 
 »Facemoji« المنافسة لشركة على الشركات 
بوتيرة سريعة بشكل متزايد. وفي عام 2020، 
واستحوذت   »Loom.ai« روبلوكس  اشترت 

.»HyperSense على Epic Games«

الناشئة مهتمين  الشركة  يزال مؤسسو  وال 
على  ويعملون   ،»NFT«و بميتافيرس  بشدة 
والتشغيل،  للتوصيل   »NFT« متاجر  واجهات 
للسماح  دمجها  للمطورين  يمكن  التي 
لمستخدميهم بشراء ملحقات لصورهم الرمزية، 
استخدامات  أن بعضا من   »Facemoji« وترى
أن  إلى  كإشارة  بالتشفير  تويتر  حساب  صورة 
للصور  متحمسين  العاديين  المستهلكين 

الرمزية الخاصة بهم.
لالهتمام بشكل  مثيرًا  استثمارًا  ويمثل هذا 
مستثمر  وهي  تويتر،  لشركة  بالنسبة  خاص 
مؤسسي نادر. وقال فريق »Facemoji« إنهم 
أجروا بعض المحادثات مع الفريق في التطبيق 
حول   »Squad« الشاشة  لمشاركة  االجتماعي 
قبل  وذلك  بهم.  الخاصة  الرمزية  الصور  دمج 

شراء تويتر لتلك الشركة الناشئة.

اعترفت منصة البث التدفقي أللعاب الفيديو 
»تويتش«، األربعاء، بأنها تعرضت للقرصنة، لكنها 

لم تحدد بعد مدى الضرر الذي لحق بها، ونشرت 
الخدمة التابعة لمجموعة »أمازون« تغريدة جاء 

فيها: »يمكننا أن نؤكد حصول خرق. تعمل فرقنا 
بسرعة« على معالجته. وأضافت: »سنبلغ مجموعة 
الالعبين فور توافر المزيد من المعلومات لدينا«، 

وفق »فرانس برس«.
واضطرت المنصة التي ال تزال تعمل بشكل 

طبيعي إلى أن تعلق على االختراق في ظل 
انتشار شائعات عن أن كميات كبيرة من البيانات 
المسربة باتت متداولة عبر اإلنترنت، ونشر أحد 

المستخدمين في منتدى »4 تشان« الذي يديره 
مجهولون رابط تنزيل لـ125 غيغابايت من 

البيانات المعلوماتية، يُعتقد أنها تتضمن شيفرة 
مصدرية من »تويتش« ومعلومات عن المدفوعات 
لمنشئي المحتوى وعن خدمة لتوزيع ألعاب الفيديو 

تعمل »أمازون غايم ستوديوز« على ابتكارها. وال 
يبدو أن القرصنة طاولت المعلومات الشخصية 
لالعبين والمتفرجين، لكن هذا األمر غير مؤكد 

بعد. وأفاد موقع »ذي فيرج« المتخصص بأن 
عملية االختراق أعطيت عنوان »الجزء األول«، مما 

يوحي إلى أن غيرها قد يليها، وزادت عمليات البحث 
عن كيفية إلغاء التسجيل في »تويتش« ثمانية 

أضعاف على محرك »غوغل«.

قرصنة منصة البث التدفقي 
أللعاب الفيديو »تويتش«

»غوغل« تستثمر مليار دوالر في 
أفريقيا لتعزيز الوصول إلى اإلنترنت

»تويتر« تستثمر في شركة الصورة الرمزية

CINEMA
CINEMA

أعلنت مجموعة »غوغل«، أنها ستستثمر مليار 
دوالر في السنوات الخمس المقبلة إلتاحة 
الوصول إلى شبكة اإلنترنت بشكل أسرع 
وبأسعار معقولة ولدعم ريادة األعمال في 

أفريقيا، ويطرح االعتماد على اإلنترنت مشكلة 
في أفريقيا حيث أقل من ثلث سكان القارة البالغ 

عددهم 1.3 مليار نسمة متصلون بإنترنت 
النطاق العريض، وفق البنك الدولي. غير أن 

القارة، ومع قرابة نصف عدد السكان دون سن 
18 عامًا، تمثل سوقًا واعدة.

وبحسب غوغل« ورئيس ألفابيت، سوندار 
بيشاي فقد أحرزت »خطوات كبيرة« في 

السنوات القليلة الماضية، لكن هناك حاجة 
لبذل مزيد من الجهود لجعل »اإلنترنت متاحة 

وبأسعار معقولة ومفيدة لكل أفريقي«، وسيدعم 
هذا االستثمار التحول الرقمي عن طريق ضمان 

تحسين قدرة الشبكة والوصول إليها، حسبما 
قال في بيان. وستخصص األموال، من بين أمور 

أخرى، لتطوير البنى التحتية ومن بينها الكابل 
البحري إكويانو، الذي سيربط جنوب أفريقيا 

وناميبيا ونيجيريا وسانت هيلين بأوروبا.
وتعهدت »غوغل« قبل أربع سنوات بتدريب 
نحو 10 ماليين أفريقي من الشبان، وشركات 

صغيرة على المهارات الرقمية.

●

االجتماعي  التواصل  منصات  »#فضيحة_صندوق_عز«  هاشتاغ  تصدر 
المالية  الرقابة  ديوان  قبل  من  صادمة  تفاصيل  عن  الكشف  عقب 
المستفيدين من صندوق  باختيار  واإلدارية يؤكد جود خروقات كبيرة 
كل  في  والمؤثرين  النشطاء  مئات  يواصل  حين  وفي  عز«.  »وقفة 
الجديدة  الفضيحة  على  التغريد  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من 
واإلدارية  المالية  الرقابة  ديوان  تقرير  كان  الفلسطينية،  للسلطة 
»وقفة  صندوق  من  المستفيدين  اختيار  في  خروقات  عن  كشف 
التي  الفئات  على  مساعدات  لتوزيع  الحكومة  خصصته  الذي  عز« 
الضفة  في  »كورونا«  فيروس  انتشار  من  األولى  المرحلة  في  تضررت 

وأوضح  العمل.  وزارة  عليه  وأشرفت  وغزة،  وقطاع  المحتلة  الغربية 
آليات  على  أجــراه  الــذي  التدقيق  أن  عنه  صدر  تقرير  في  الديوان 
البرنامج،  من  للمستفيدين  النهائية  القوائم  شمل:  الصندوق،  عمل 
للمعايير  العمل  وزارة  وامتثال  لالستفادة،  المتقدمين  وقوائم 
صرف  عن  التقرير  وكشف  البنكية،  والكشوفات  لالستفادة،  المعتمدة 
السفر  جواز  يحملون  أشخاص  لثالثة  الصندوق  من  مالية  مساعدات 
الدبلوماسي، وأشار إلى وجود خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد 
مالية  مساعدات  لصرف  أدى  مما  الواحدة،  األسرة  من  المستفيدين 

لستة أفراد من نفس األسرة في بعض الحاالت.

سانغ  أصبحت  المشاهدات،  ماليين  حققت  فيديو  مقاطع  بفضل 
اللواتي يكسبن  المؤثرات  والسبعين، من  السادسة  زيتشو، في سن 
المال، من خالل وسائل التواصل االجتماعي الصينية، واضعة نظارتين 
سنوات  بعشر  أصغر  تبدو  التي  السبعينية  هذه  تمشي  شمسيتين، 
قاعة  أرضية  على  األنيق  األسود  بفستانها  بثقة  الحقيقية،  من سنها 

لتدريب الرقص في بكين.
اللواتي  األخريات  المتقاعدات  حركات  مع  تحركاتها  وتتزامن 
التي  غراندماز«  »فاشن  مجموعة  الجدات  هؤالء  وتشكل  يرافقنها، 
اشتهرت بفضل مقاطع الفيديو القصيرة التي تصور حياة كبار السن 
إنهم ال يخافون  الشباب  بشكل مبدع، وقالت سانغ: »يقول معجبونا 
من الشيخوخة بعد رؤية الجدات مثلنا يعشن حياة عصرية وسعيدة«. 
وأثارت  خمسينية.  سنا  أصغرهن  عضوًا،   23 المجموعة  هذه  وتضم 
شهرتهن اهتمام العالمات التجارية التي رأت فيهن وسيلة للوصول 
إلى جمهور أكبر سنا. وأوضح وكيل أعمالهن هي دالينغ »يمكنهن بيع 
200 وحدة من منتج معين في غضون دقيقة واحدة من بدء البث«. 
المقاطع  أن  كما  المبيعات،  على  عمولة  على  يحصلن  المقابل،  وفي 
التي يظهرن فيها تنقل رسائل إيجابية مثل »الجمال ليس حكرًا على 
الشباب«، مع التطرق أيضًا لمواضيع أكثر جدية على غرار الدعوة إلى 
رجاًل  الخاصة بهن  الفيديو  أحد مقاطع  ويُظهر  المنزلي،  العنف  وقف 
يرفع يده لضرب شريكته في أحد المتاجر، قبل أن تمسك امرأة مسنة 

غاضبة بذراعه وتستدعي حراس األمن ليأخذوه بعيدًا.
في  المتوقع  العمر  متوسط  وزيادة  الصيني  المجتمع  تشيّخ  ومع 

 60 على  أعمارهم  تزيد  الذين  أولئك  يمثل  أن  المتوقع  من  الصين، 
عامًا ثلث سكان البالد بحلول العام 2050، ورأى باين شانغيونغ، وهو 
وسائل  على  ألنفسهم  الترويج  على  المسنين  تساعد  شركة  رئيس 
التواصل االجتماعي، في هاتيك النجمات الجديدات نعمة، وتابع باين 
من  الفئات«،  لجميع  المال  تُكسب  الصين  في  اإلنترنت  »صناعة  أن 
السن«.  كبار  )بعد(  ليس  »لكن  األهالي  وحتى  وشباب  ونساء  رجال 
قيمتها  تبلغ  كبيرة  سوقًا  »المسنات«  وتمثل  »فرصة«.  عن  متحدثًا 
مئات مليارات الدوالرات وفق شركات متخصصة. وتقدم شركة باين 
الكونغ  وحتى..  والرقص  الغناء  في  السن  لكبار  اإلنترنت  عبر  دروسًا 
اإلنترنت  على  أطول  وقتًا  المتقاعدون  أمضى  الوباء،  تفشي  ومع  فو. 
أول من استفاد من  الجيل هو  لباين. وهذا  التسوق، وفقا  أو  للترفيه 
التعليم العالي بعد فوضى »الثورة الثقافية« )1966-1976(، وخالل 
»المثقفين  من  الماليين  تونغ  تسي  ماو  الرئيس  أرسل  العهد،  ذلك 
بعض  في  جدا  قاسية  ظروف  في  األرياف،  في  للتعلم  الشباب« 
األحيان. وبقيت جامعات البالد مغلقة لمدة عشر سنوات. والمسنون 
باين  قال  علمًا«، كما  السابقة و»أكثر  األجيال  ثراًء« من  »أكثر  اليوم 
شانغيونغ رئيس شركة »بكين داما تكنولوجي«. وتملك الجدة روان 
طراز  من  هاتفًا  وتستخدم  بها  خاصة  قناة  عامًا،   58 البالغة  ياكينغ، 
»آي فون« للوصول إلى أكثر من ستة ماليين معجب، وهي تتجول في 
هو  االجتماعية  الشبكات  على  نفسها  وإظهار  وثقافتها،  بكين  تاريخ 
أيضًا بمثابة انتقام صغير لها من الشباب؛ ألنه »في كثير من األحيان، 

يعتقد الشباب أن المسنين ال يعرفون شيئًا«، وفقًا لها.

الجدة الصينية »نجمة« على مواقع التواصل

هاشتاغ »#فضيحة_صندوق_عز« يهز مواقع التواصل

شعر الحكمة
افضيتي يا مربرعة باتي *** وقل امباتي

واسمرت الليل بدمعاتي *** افضيتي ماعاد فيك اجواد
وال ميعاد*** وال طاسة شاهي وبراد
بعد غاب عليك النشاد*** غاب زهاتي

وغابن ضحكاتي ولعباتي

»فيسبوك« توقف بيع أراض 
في غابة األمازون

1000
منعت »فيسبوك« إعالنات تروج على منصاتها في »فيسبوك« و»إنستغرام« و»واتساب« 
وشرعت  العالم،  حول  أخرى  محمية  ومناطق  األمازون  غابة  في  تقع  أراض  شراء  أو  لبيع 
المجموعة، التي يرأسها مارك زوكربرغ في تغيير شروط االستخدام لحظر هذه الممارسات 
حظرًا رسميًا، وفق »فرانس برس«، وجاء في مدونة على موقع المجموعة »سنقارن اإلعالنات 
المعروضة )...( بقاعدة بيانات من إعداد منظمة دولية مرجعية في مجال المناطق المحمية 
بغية رصد اإلعالنات التي من شأنها انتهاك هذه القاعدة 
هذه  كانت  ما  إذا  »فيسبوك«  توضح  ولم  الجديدة«. 

الممارسات واسعة النطاق.
انتشار إعالنات  وفي فبراير، كشفت »بي بي سي« 
كثيرة على منصة »فيسبوك ماركتباليس« تعرض بيع 
قطع أرض في غابة األمازون، تمتد على مئات الهكتارات 
أنه  »فيسبوك«  وأوضحت  بتاتًا،  قانونية  غير  بطريقة 
»باالستناد إلى معايير محدّدة، سيتم رصد اإلعالنات 
مشيرة  وحجبها«،  المحمية  المناطق  بشأن  الجديدة 

إلى أنها »خطوة أولى« في هذا الصدد.

كلمة

»يوتيوب« تحذف قنوات املغني آر كيلي
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املضاربات بني النواب والحكومة تتواصل
قبل أيام من مؤتمر »استقرار ليبيا«

التحضير  أجل  من  وساق  قدم  على  تجرى  تجهيزات 
لمؤتمر »استقرار ليبيا« الذي تعقده الحكومة في 21 
أكتوبر الجاري؛ بينما يتابع رئيس الحكومة عبدالحميد 
حضور  ترقب  مع  التجهيزات،  هذه  بنفسه  الدبيبة 
دولي، السيما على مستوى وزراء الخارجية، ورغم ذلك 
ومجلس  الحكومة  جانب  من  المضاربات  تتوقف  لم 
رضا  نيل  منها  الهدف  مبادرات،  إعالن  في  النواب 

الليبيين.
التحضيرية  اللجنة  مع  اجتماعًا  الدبيبة  وعقد 
للمؤتمر لمتابعة كافة التحضيرات، وذلك يوم اإلثنين 
الماضي، فيما تعمل وزيرة الخارجية نجالء المنقوش 
على الترويج للمؤتمر بين دبلوماسي العالم. وتحدثت 
اإلجراءات  عن  الدبيبة  مع  االجتماع  خالل  المنقوش 
واللوجستية  السياسية  االستعدادات  المتخذة بشأن 
المتخذة من قبل الوزارة؛ فيما وجه رئيس الحكومة 
العالقة، وتعاونها  الوزارات ذات  بضرورة تكاتف كل 

مع وزارة الخارجية إلنجاح هذا الحدث.

مؤتمر يقدم صورة جيدة لليبيا
»المستوى  في  الحدث  يظهر  أن  الدبيبة  ويرغب 
التي  لبالدنا  الجيدة  الصورة  إعطاء  مع  المطلوب، 
غاب عنها تنظيم المحافل الدولية منذ فترة ألسباب 
ليبيا  استقرار  لمبادرة  المنقوش  وسوقت  مختلفة«. 
وللمؤتمر خالل لقاء مع أكثر من مسؤول دولي، وأمام 
االجتماع األخير لوزراء خارجية دول الجوار المنعقد في 
الجزائر  من  كل  بمشاركة  الماضي  أغسطس  نهاية 
واألمين  والنيجر،  وتشاد  والسودان  وتونس  ومصر 
العام للجامعة العربية ومبعوث األمم المتحدة وكذلك 

مبعوث االتحاد األفريقي.
استقرار  إلى  والمبادرة  المؤتمر  من  كل  ويسعى 
ليبيا، على أن يحدث ذلك »بقيادة وتوجه ليبي وطني، 
والصديقة  الشقيقة  والدول  المتحدة،  األمم  ودعم 
ومستقبلهم  مصيرهم  الختيار  الليبيين  لمساندة 

انطالقًا من مخرجات برلين«، وفق المنقوش.
وتركز مبادرة استقرار ليبيا المعلن عنها في يونيو 
الماضي على مسارين مهمين هما: المسار العسكري 

واألمني، والمسار االقتصادي.
توحيد  بملفات  يهتم  واألمني  العسكري  المسار 
السيادة  إلعالء  واحــدة  قيادة  تحت  الليبي  الجيش 
الليبية، ودمج المجموعات المسلحة، وتأهيلها أمنيًا 
أو مدنيًا، وكذلك انسحاب المرتزقة والقوات األجنبية، 
لمنع  الليبية  الحدود  وحماية  تأمين  إلى  باإلضافة 

واالتجار  الشرعية،  غير  كالهجرة  الهدامة  الظواهر 
بالبشر، والجريمة المنظمة، والتهريب.

ضمان  ــرورة  ض على  الخارجية  ــرة  وزي ــددت  وش
استدامة االستقرار والسالم لمصلحة جميع الليبيين، 
وتنفيذ القرارات األممية ومخرجات مؤتمري »برلين 
1 و2« بشأن ليبيا من خالل وضع اآلليات المطلوبة 
السيادة  تكريس  إلى  المبادرة  تهدف  كما  لذلك. 
الوطنية الليبية والقرار الليبي، وذلك من خالل وضع 
التنفيذ  موضع  الدولية  المجموعة  عمل  مخرجات 
باألدوات األممية واإلقليمية بهدف »دعم ومساندة 
السياسية  خططها  تنفيذ  في  الليبية  السلطات 

واألمنية واالقتصادية والمالية«.

جدل حول بيان القطراني
سطح  على  طغى  للمؤتمر،  التحضير  مع  وبالتزامن 
الصادر عن  للجدل  المثير  البيان  السياسية  األحداث 
من  وعدد  القطراني  حسين  الحكومة  رئيس  نائب 
وزراء ووكالء الحكومة وعمداء البلديات عن المنطقة 
الشرقية، الذي انتقد »عدم التوزيع العادل للمقدرات 

بالطرق القانونية الصحيحة بين األقاليم الثالثة«.
الماضي،  األحد  الصادر  الصادر  البيان،  في  وجاء 
الوحدة  بحكومة  برقة  »مسؤولي  مــن  ومــوقــع 
بنود  بتنفيذ  تلتزم  الحكومة  »رئاسة  أن  الوطنية« 
االتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق 
للمقدرات  العادل  والتوزيع  للمؤسسات،  توحيد  من 

بالطرق القانونية الصحيحة بين األقاليم«.
إلى  ترتِق  لم  الحكومة  »رئاسة  البيان:  وأضاف 
مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في 
والحسابات  الفردية  الديكتاتورية  اإلدارة  مسالك 
والتنفيذي«.  المؤسسي  العمل  وإضعاف  الشخصية 
ولوح معدو البيان باتخاذ »إجراءات تصعيدية يتحمل 
أمام  الخطيرة  تبعاتها  مسؤولية  الحكومة  رئيس 

الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي«.
ولمناقشة محتوى وتداعيات البيان، اجتمع رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الدبيبة، وناقشا 
أفضل الوسائل لرفع مستوى الخدمات وتوفير حاجات 
المواطنين في مختلف أنحاء البالد، وتحقيق العدالة 
االجتماعية بين المواطنين، وهي نقاط كانت مصدر 
مع  عمله  المنفي  وأكد  البيان.  في  رئيسية  شكوى 
السياسية  العملية  للحفاظ على سير  األطراف  جميع 
السياسي  الحوار  ومخرجات  الطريق  خارطة  وفق 
الليبي، بما يسهم في عبور المرحلة الراهنة نحو إجراء 

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
وأضاف أن المرحلة الراهنة »حساسة جدًا وتحتاج 

إلى التحلي بالمسؤولية من الجميع«، وااللتزام بكل 
تطلعات  تحقيق  في  للمساهمة  المرحلة،  محددات 
القانون والمؤسسات،  بناء دولة  الليبي، في  الشعب 

على أسس مشاركة الجميع.

الدبيبة يرد على اتهامات التقصير
من جانبه، رد الدبيبة على االتهامات بالتقصير، وقال 
نحو  قبل  ليبيا  في  المسؤولية  تسلمت  حكومته  إن 
خمسة أشهر وكان الوضع صعب، قائاًل: »لقينا ليبيا 
جسم ميت«، متحدثًا عن توقف جميع المشروعات في 

»كل القطاعات مثل الكهرباء والطرق وغيرهما«.
وقال في كلمته في مؤتمر شعبي بمدينة الزنتان، 
البالد  على  والــديــون  المهمة  »توليت  األربــعــاء: 
الحكومات  من  متراكمة  دينار  مليار   100 تجاوزت 
السابقة«. كما وعد بتوفير السيولة النقدية لسكان 
المدينة بداية من اليوم الخميس، معتبرًا أن الوضع 
في الزنتان ال يصل إلى معاناة مدن أخرى، وأضاف: 
صعبة،  حالتهم  أخــرى  مناطق  في  أخــوة  »لديكم 
وسنقف معكم ونرص الصفوف، وسنخرج من الوضع 
كالمًا  األمــر  وليس  واإلرادة  بالعمل  نعيشه  الــذي 
يعمل  التي  المشروعات  أن  الدبيبة  ويرى  تحفيزيًا«. 
إنه  قائاًل:  للشعب،  المعنوية  الروح  من  ترفع  عليها 
افتتح يوم الثالثاء المرحلة األولى من تمهيد طريق 

عين زارة، »وهذا األمر ليس له عالقة بحجم اإلنجاز، 
بسبب  المرتفعة  للمواطنين  المعنوية  الحالة  لكن 

المشروع، الذي سيتم االنتهاء منه بشكل كامل«.

»أوكازيون« الدبيبة
خالل  أعلن  فقد  يتوقف،  لم  المكثف  الدبيبة  نشاط 
لقاء مع مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا بملتقى »الوحدة 
مبادرة  الماضي،  اإلثنين  طرابلس،  في  الوطنية« 
لإلفراج عن »كل السجناء«، متعهدًا بالبدء الفوري في 

تنفيذها، على أن تستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل.
في  عليه  القبض  تم  من  كل  ستشمل  المبادرة 
معارك وحروب، »حتى األجانب منهم، باإلضافة إلى 
مشيرًا  الحكومة،  رئيس  حسب  السجينات«،  النساء 
إلى أن سفارات دول أجنبية من بينها تركيا، واألمم 

المتحدة تحدثت إليه بخصوص اإلفراج عن السجناء.
الكل  المساجين..  كل  يطلع  أن  البد   « ــال:  وق
أعيان  وخاطب  واحــد«.  حتى  مانخليش  الكل..  في 
المنطقة الشرقية: »كل السجناء اللي من هنا سنطلق 
سلطتنا  تحت  اللي  غــادي..  اللي  ليكم  سراحهم.. 
نوعدكم مانخليش حتى واحد، على رأسهم الجوكم«. 
اإلفراجات،  لتنفيذ  اتخاذها  الجاري  الخطوات  وأوضح 
بقوله إنه جرى تقسيم المحبوسين إلى ثالث فئات، 
الفئة األولى: »الدواعش، وهؤالء ما عندنا رحمة وال 

ويدير  العام  للنائب  أمرهم  سيرفع  عليهم،  شفقة 
محاكمة«.

أما الفئتان الثانية والثالثة وهم نحو 1000 معتقل، 
قضية  لديه  فمن  لحصرهم،  لجنة  تشكيل  فجرى 
لديه قضية ولم  فورًا، ومن  ومفرج عنه سيفرج عنه 
يصدر حكم بحقه، ستحال قضيته للمحكمة للفصل 
فيها مباشرة«. والشهر الماضي أعلنت الناطقة باسم 
السلطات  اعتزام  وهيبة،  نجوى  الرئاسي،  المجلس 
من  ساعات  بعد  وذلك  السجناء،  مزيد  عن  اإلفــراج 
أحمد  والعقيد  القذافي،  معمر  الساعدي  عن  اإلفراج 

رمضان، السكرتير الخاص للعقيد معمر القذافي.

مضاربات بالمبادرات
وفيما أعلن مجلس النواب، اإلثنين الماضي، تصويته 
باإلجماع على مشروع قانون لدعم األسرة بمبلغ 50 
ألف دينار لكل أسرة ليبية، مع استثناء المستفيدين 
الزواج  منحة دعم  أن  الدبيبة  أكد  الزواج،  منحة  من 

مستمرة بضوابط جديدة، خاصة منع زواج الُقصر.
وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الجاري من صرف 
مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها 25 ألف شاب 
و25 ألف شابة، بواقع 20 ألف دينار لكل فرد، وذلك 
في  الدبيبة  أعلنها  التي  الزواج  تيسير  مبادرة  وفق 
الزواح  دعم  منحة  إن  الدبيبة  وقالت  سابق.  وقت 
بأخرى  أو  بطريقة  يمكن  وال  واقعيًا،  أمرًا  »أصبحت 
أن نوقف البرنامج، فهو حق لجميع المواطنين وأقل 
شيء نقدمه لليبيين... هذا رزقهم وال في حد متجمل 
عليهم.. ال نبي منهم حاجة.. ال تصويت وال انتخابات 
من  عندهمش  ما  الليبيين  إن  الفكرة  غيره..  وال 

يضمنهم. أنا قلتلهم أنا بوكم. أنا بنضمنكم«.
في  للبدء  لجنة  ستشكل  الحكومة  أن  أعلن  كما 
الليبيين وليس  المصارف لكل  القروض عبر  برنامج 

أسبوعين،  خالل  وذلــك  ربــا«  »دون  للشباب  فقط 
وذلك باإلضافة إلى برنامج »اإليجار التمويلي«، الذي 
يتمثل في تقديم أفكار لمشروعات صغيرة ومتوسطة 
للجهات الحكومية المعنية، لدراسته والموافقة على 

تمويل تلك المشروعات ألصحابها.
أيضًا  الدبيبة  أكد  الماضي  أغسطس   12 وفي 
تخصيص مليار و700 مليون دينار قروضًا سكنية من 
توفير  ضرورة  على  مشددًا  العقاري،  المصرف  خالل 

فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.

بعثة تقصي الحقائق مستمرة
ووسط هذه التحركات المحلية، أعلن مجلس حقوق 
تمديد   48 الـ  دورتــه  في  المتحدة  لألمم  اإلنسان 
تسعة  لمدة  ليبيا  في  الحقائق  تقصي  بعثة  والية 
قراره،  خالل  وأشار  واليتها.  بتنفيذ  للسماح  أشهر 
المعلن اإلثنين الماضي، إلى ضرورة مراعاة الظروف 
االستثنائية التي واجهتها البعثة منذ إنشائها بسبب 
جائحة فيروس »كورونا« وأزمة السيولة التي واجهتها 

األمم المتحدة في ذلك الوقت.
متابعة  تقرير  تقديم  البعثة  المجلس من  وطلب 
بمشاركة  للمجلس  المقبلة  ــدورة  ال إلى  لنتائجها 
يعقب  أن  على  لليبيا،  العام  لألمين  الخاص  الممثل 
إلى  شامل  تقرير  وتقديم  تفاعلي،  حوار  تقرير  ذلك 
المجلس في دورته الخمسين عن حالة حقوق اإلنسان 
في ليبيا. ويجب أن يتضمن التقرير الشامل »الجهود 
انتهاكات  عن  المساءلة  وكفالة  لمنع  المبذولة 
للمتابعة  توصيات  مع  اإلنسان  حقوق  وتــجــاوزات 

يتبعها حوار تفاعلي«، وفق المجلس.
السماح  بمواصلة  الليبية  السلطات  طالب  كما 
جميع  إلى  عوائق  دون  بالوصول  البعثة  ألعضاء 
بزيارة  لهم  والسماح  تأخير،  دون  الليبية  األراضــي 
المواقع وااللتقاء والتحدث بحرية وعلى انفراد مع من 

يريدون عندما يطلبون ذلك.
ودعا المجلس األمين العام إلى تزويد المفوضية 
السامية بالموارد الالزمة للتنفيذ الكامل لهذا القرار، 

وإبقاء المسألة قيد نظره.
بدورها، رحبت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
بالقرار، مؤكدة دعم عمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق 
لدعم  األهمية  »بالغ  األمر  أن  على  وشــددت  كليًا. 
مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة«. كما 
دعت جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول األعضاء، 
إلى دعم والية البعثة من خالل توفير المعلومات، وأي 
دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

والقانون اإلنساني.

الدبيبة يرد على اتهامات التقصير
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24 ديسمبر.. موعد في مهب الخالفات

مقترحات تجزئة االنتخابات تهدد خارطة الطريق وتمنع دمج ذكرى االستقالل مع االقتراع
تحظى فكرة تجزئة االنتخابات الليبية بتأييد خارجي 
غير معلن، ويرى أصحابها أن خارطة الطريق التي 
تنص على انتخابات في 24 ديسمبر المقبل ليست 
الدولي  المجتمع  فشل  على  يدل  ما  مقدسًا،  نصًا 
تجاوزت  أزمة  تخطي  على  الليبيين  مساعدة  في 
باالحتفال  الليبيين  آمال  تبدو  فيما  سنوات،  عشر 
بالذكرى السبعين لالستقالل واالنتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في يوم واحد مهددة بعدم التحقق.
وتسير القوى اإلقليمية والدولية الفاعلة في طريق 
طرح خيارات أخرى على الطبقة السياسية الليبية عن 
قريب، تعنونها بإنقاذ الموعد االنتخابي من التعثر، 
مجدداً على ضوء تحول تلميحات تجزئة االنتخابات 
ترك مسافة  مع  العكس  أو  ورئاسية  برلمانية  إلى 
زمنية تقطع بينها، أو عبر جوالت اقتراع، إلى واقع 
النواب لقيت  أقرها مجلس  مفروض بقوة قوانين 
مقترحات  نوقشت  بينما  داخلية شديدة،  معارضة 
مشابهة في كواليس اجتماعات دول الجوار بشأن 

ليبيا امتداداً للرؤى األميركية والفرنسية.

توتر بين الدبيبة والقطراني
نائب  توجيه  خلفية  على  الشكوك  حدة  وترتفع 
القطراني،  الموقتة حسين  الوحدة  رئيس حكومة 
الدبيبة،  الحميد  عبد  الحكومة  لرئيس  انتقادات 
األمر الذي جعل االثنين يعيشان توترًا غير مسبوق 
دق مسمارًا في نعش العملية السياسية، فقد ألمح 
في  قائاًل  االنتخابات،  تأجيل  إلى  برقة  عن  النائب 
بيان له إنه يعتقد أن كافة المعطيات تشير إلى أن 
االنتخابات النيابية والرئاسية لن تجرى في موعدها، 

المقرر في ديسمبر ويناير المقبلين.
القمة  تكون  أن  من  مخاوف  الخالفات  وأعقبت 
طرابلس  تستضيفها  أن  المقرر  الدولية  الوزارية 
مناسبة  ليبيا  استقرار  مبادرة  لطرح  أيــام  خالل 
إطالق  إلى  الدعوة  بدل  االنتخابات  تأجيل  إلعالن 

من  الرغم  على  رسميًا،  والترشح  التنافس  عملية 
مبادرة المجلس الرئاسي لسد الفجوة بين مجلس 
على  توافق  لبناء  للدولة  األعلى  والمجلس  النواب 
مجلس  أن  خاصة  إلجرائها،  الالزمة  التشريعات 
القوانين  رفض  المشري  خالد  برئاسة  الدولة 

الصادرة عن البرلمان.

المنقوش.. وتأجيل االنتخابات
في المقابل، دافع 18 نائبًا، مساء الثالثاء، في بيان 
باالنتخابات  الخاصة  التشريعات  إنجاز  عن  لهم 
الحظوا  إنهم  قالوا  لكنهم  والبرلمانية،  الرئاسية 
لعديد  المنقوش  نجالء  الخارجية  وزيرة  »تحركات 
مبادرة  عليها  ُأطلق  لمبادرة  دعم  لحشد  الــدول 
استحقاق  أهم  تأجيل  أساس  على  تقوم  السالم 
وإجــراء  االنتخابات،  وهــو  الليبيين  كل  ينتظره 
انتخابات برلمانية فقط«، معتبرين أن »األمر يعد 
في  وحقه  الشعب  مطلب  على  لاللتفاف  محاولة 
ومخالفة  لــألوراق  وخلطًا  للدولة..  رئيس  انتخاب 
وإعاقة الستكمال خارطة  برلين وجنيف  لمخرجات 
تسود  االنتخابات،  إتمام  حــال  وفــي  الطريق«. 
هواجس داخليًا وخارجيًا بشأن قبول نتائج الصندوق 
االستعانة  الذي يستلزم  األمر  األطراف،  من جميع 
دولية  وهيئات  المتحدة  لألمم  تابعة  بمنظمات 
أخرى بالشراكة مع األطياف المحلية من أجل تأمين 

ضمان نزاهة العملية االنتخابية.
ومثل هذا السيناريو المتوقع وُضع على طاولة 
الماضي  اقترحوا في أغسطس  الذين  ليبيا  جيران 
االستحقاقات لشهرين  إجراء  أيام  تمديد  لتجاوزه، 
بداًل عن إجرائها في يوم واحد وذلك بالتعاون بين 

دول الجوار واألمم المتحدة.

مقترح جزائري بانتخابات مجزأة
تبون  عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  تشديد  وقبل 
على االنتخابات كحل نهائي لألزمة في ليبيا، كشف 
الذين حضروا  الليبيين  أيضًا على  المقترح  عرضه 
عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  وآخرهم  بالده،  إلى 

تواجههم  التي  بالصعوبات  اعترفوا  بعدما  صالح 
جراء التهديدات التي يصدرها من يريدون عرقلة 
إجــراء  بالضرورة  ليس  بأنه  وأبلغهم  المسار، 

االنتخابات في يوم واحد.
الشخصيات  فعل  ردود  يوضح  أن  ودون 
منطقة  إجراؤها  يمكن  أنه  تبون  أوضح  الليبية، 
العملية  هــذه  تستغرق  وقــد  ــرى،  أخ بمنطقة 
تعبير  هناك  يكون  أن  »المهم  مؤكدًا  شهرين، 
سلطة  أحد  يناقش  لن  وعندها  حقيقي،  شعبي 

من أفرزهم الصندوق«. 
ويبدو أن ضوًء أخضر من الخارج يكون قد حفز 
عقيلة صالح في خطوة اتجاه تعديل تاريخ الموعد 
في  التشريعية  االنتخابات  وإجراء  عليه  المتفق 
الرئاسة  مع  بالتزامن  وليس  المقبل  يناير  شهر 

كما كان مقررًا.

فرنسا ترحب بقوانين مجلس النواب
وقبل أيام وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو 
دريان، تبني مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس 
بـ»التقدم المهم وخطوة إلى األمام«؛ فيما كشفت 
بدورها  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية 
تسلمها رسميًا قانون انتخاب السلطة التشريعية 
مادة   46 المتضمن  النواب،  مجلس  عن  الصادر 
البرلمان  لتشكيل  تمهيدية  أحكام  على  تحتوي 
سحب  منها  واالقتراع،  الترشح  إجــراءات  وشروط 
مادة جدلية حول القوائم الفردية، فيما طالبت بعثة 
األمم المتحدة جميع األطراف بالعمل على إنجاح كل 

االتفاقات، وعدم عرقلة االنتخابات.

عرضتها  رؤية  عن  الجزائر  مقترح  يختلف  وال 
وألمانيا  وبريطانيا  فرنسا  من  كل  على  واشنطن 
وإيطاليا تقضي بإجراء الليبيين الجولة األولى من 
إلى  المقبل،  الرئاسية في 24 ديسمبر  االنتخابات 
جانب االنتخابات البرلمانية، ثم جولة ثانية وأخيرة 

)اإلعادة( في 15 سبتمبر 2022 .
الخوف  إلــى  االقــتــراح  هــذا  واشنطن  وأرجعت 
إلى  البالد  إعادة  في  السياسي  الفشل  من تسبب 
وضعها قبل اندالع حرب 2019، في إشارة إلى حرب 
العاصمة طرابلس، السيما أن حكومة الدبيبة نقلت 
عدة رسائل إلى باريس وواشنطن وروما من أجل 
تمديد مهمتها، في حين انتقل الدبيبة أخيرًا إلى 
التحرك لدغدغة مشاعر الليبيين، مستخدمًا أموال 
حال  في  شعبية  قاعدة  لكسب  الدولة  وتجهيزات 

ُأفسح له المجال لخوض انتخابات الرئاسة.
ومع أن المجتمع الدولي يمارس ظاهريًا ضغطًا 
هائاًل على القادة الليبيين لتنظيم االنتخابات، لكن 
هذه الرغبة تصطدم بمقاومة شديدة من الطبقة 
السياسية الليبية، فقد سبق أن دعت سفارات فرنسا 
والواليات  المتحدة  والمملكة  وإيطاليا  وألمانيا 
المتحدة في ليبيا جميع الجهات الفاعلة إلى ضمان 
برلمانية  انتخابات  ــراء  وإج والحرية،  الشمولية 
ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر المقبل، كما هددت 
تلك السفارات بعقوبات ضد من يتورط في تهديد 
االنتقال  تقويض  أو  البالد  في  واالستقرار  السالم 

السياسي من ناحية حظر السفر وتجميد األصول.

الدبيبة يريد الرئاسة
»المثير  فــإن  حــرشــاوي،  جــالل  الباحث  وبحسب 
لالهتمام هو ما يحدث بين الشرق والغرب، فمن 
أنه  بوضوح  الدبيبة  الحميد  عبد  أوضــح  ناحية 
الواضح  من  ولكن  ديسمبر،  في  السلطة  سيترك 
أنه بمجرد توليه السلطة، كان صريحًا تقريبًا في 
في  يرغب  بأنه  إشارات  وأرسل  البقاء،  في  رغبته 
البقاء لفترة أطول وقد ضاعف االتفاقات االقتصادية 

والزيارات الخارجية«.

الفاعلين  تحركات  على طبيعة  حرشاوي  وعلق 
إن  الدولية  فرنسا  إلذاعة  قائاًل  االستحقاق  قبيل 
ال  إذ  أيضًا.  لالهتمام  مثير  الشرق  في  »الوضع 
ينبغي أن نفترض أن المشير خليفة حفتر وعقيلة 
لكن  متحالفين.  ليسا  فهما  متحالفان،  صالح 
البقاء  يريد  الدبيبة  أن  الحظا  أنهما  لنفترض 
في السلطة لذا فإن خطابهما هو القول إن أهل 
الشرق يريدون حقًا إجراء انتخابات في أسرع وقت 
ممكن وفقًا لرغبة األجانب، لكنها ليست صادقة 

تمامًا«.
ويواصل الباحث المتخصص في الشأن الليبي 
مستغربًا ردة فعل المجتمع الدولي الباهتة حيال 
هذا  أسباب  ويحلل  التشريعية  االنتخابات  تأجيل 
ما  انتقاد  في  الدوليون  بدأ  »إذا  بقوله:  الصمت 
أنفسهم  يجدون  فإنهم  صالح،  عقيلة  به  تقدم 
أكثر اعتمادًا على الدبيبة، الذي ال يريد االنتخابات 
على اإلطالق، لذا فهم في موقف ال يملكون فيه 
األمم  خجل  جزئيًا  يفسر  الذي  األمر  خيارًا،  حقًا 

المتحدة والواليات المتحدة األميركية«.
ويرى حرشاوي أن تأييد فرنسا بشدة ما يفعله 
الخاص  االنتخابي  بالقانون  يتعلق  فيما  البرلمان 
باالنتخابات الرئاسية وربما أيضًا على التشريعات 
هناك  كانت  إذا  أنه  معتقدًا  لالهتمام،  مثير  أمر 
مما  إرباكًا  أكثر  فستكون  وقت،  أي  في  انتخابات 
ليبيا  بأن  علمًا   .2014 العام  في  عليه  كانت 
انتخاب  إلى  أدت  وقتها  برلمانية  انتخابات  أجرت 
البرلمان الحالي ، بيد أن ذلك لم يمنع االنقسام 

واندالع حرب جديدة في نفس العام.
الموعد  من  يومًا   70 من  أقــل  بقاء  ومــع 
قائمة  الشكوك  تظل  ديسمبر،   24 في  النهائي 
باريس  أطلقت  لذلك  االنتخابي،  الموعد  حول 
خالل  دوليًا  مؤتمرًا  ستنظم  أنها  جانبها  من 
يدع  قد  وبرلين  روما  بمساعدة  المقبل  نوفمبر 
مشتركة  أرضية  إيجاد  إلى  الليبيين  الفاعلين 
بعيد  األمل  هذا  أن  يبدو  فيما  النزاعات،  لحل 

المنال، حسب مراقبين.

الوسط: عبد الرحمن أميني

< جان إيف لو دريان

< الدبيبة خالل إلقاء كلمته بزنتان

< عقيلة صالح 

< جنالء املنقوش< عبداملجيد تبون

بيان لـ18 نائباً: المنقوش تقود تحركات لتأجيل االنتخابات
الرئيس الجزائري يقترح إجراء انتخابات في كل منطقة على حدة.. والفاصل شهران

القاهرة- الوسط
بيان »القطراني«: الحكومة تعاني 

ديكتاتورية فردية وتصفي حسابات شخصية

الدبيبة: تسلمنا ليبيا »جسم ميت« 
والديون تجاوزت 100 مليار دينار



محليات 04www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السادسة
العدد 308

14 أكتوبر 2021 م اخلميس

8 ربيع أول 1443 هــ

»توابع جمعة الهروب«: تقسيم فئوي للمهاجرين.. وانتقادات دولية

طرابلس: الوسط

مفوضية حقوق اإلنسان: بعض االنتهاكات ضد المحتجزين قد ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية

● رجال األمن بجانب موقوفين في الحملة األمنية على قرقارش، 1 أكتوبر 2021. )وزارة الداخلية(

● بيان وزارة الداخلية حول وقائع هروب مهاجرين محتجزين

● الكوني مع المهاجرين بمركز إيواء عين زارة

قفز ملف المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في 
ليبيا، إلى صدارة االهتمام الدولي والمحلي مجددًا، 
مهاجر  ألفي  لحوالي  الجماعي  الهروب  واقعة  بعد 
كانوا محتجزين في مركز إيواء المهاجرين بمنطقة 
وقبلها  الجمعة،  مساء  بطرابلس  الشعال  غوط 

بيومين فرار 500 مهاجر من مركز غريان.
لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  ودعت 
جميع  إطالق  إلى  الليبية  السلطات  اإلنسان، 
بعض  أن  واعتبرت  إجالئهم«،  و»وقف  المهاجرين 
ترقى  قد  المحتجزين  المهاجرين  ضد  االنتهاكات 

إلى جرائم ضد اإلنسانية.
الوطنية  الوحدة  حكومة  قالت  جهتها،  من 
متمثلة  معقدة  »مسألة  مع  تتعامل  إنها  الموقتة 
من  يمثله  لما  الشرعية«،  غير  الهجرة  ملف  في 
االجتماعية  تبعاته  إلى  إضافة  إنسانية،  مأساة 
والسياسية والقانونية محليًا ودوليًا. جاء ذلك تعليقًا 
المهاجرين  إيواء  مركز  شهدها  التي  األحداث  على 
مساء  طرابلس  بمدينة  الشعال  غوط  بمنطقة 

الجمعة.

فرار ألفي مهاجر
في  للهجرة  الدولية  المنظمة  مكتب  مدير  كان 
طرابلس، فيديريكو سودا، أعلن فجر الجمعة، مقتل 
ستة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على 
احتجاز«  مركز  في  بالرصاص  ليبيين  »حراس  يد 
عدد  فرار  الداخلية  وزارة  أكدت  فيما  العاصمة.  في 
من  األفارقة  الشرعيين  غير  المهاجرين  من  كبير 
مقر اإليواء الخاص بهم بمنطقة غوط الشعال في 

طرابلس، مقدرة أعدادهم بنحو ألفي شخص.
الحكومة من جهتها أوضحت في بيان، األحد، أن 
وزارة الداخلية واألجهزة األمنية المعنية عملت على 
إعادة توزيع مجموعات كبيرة منهم على مراكز إيواء 
داخل  احتُجزت  التي  العائالت  سراح  وإطالق  أخرى، 
وعدم  المسؤولية  درجات  بأقصى  والتزامها  المركز 

استخدام العنف ضدهم.

تزايد أعداد المهاجرين
السياسي  »االنقسام  أن  اعتبرت  الحكومة 
على  سلبًا  أثر  بالدنا  منه  عانت  الذي  والمؤسسي 
إيجاد حل مناسب لهذه القضية«، الفتة إلى أن هذا 
بسبب  األخيرة  اآلونة  في  تطورات  شهد  »الملف 
العبور  في  يرغبون  الذين  المهاجرين  أعداد  تزايد 
إلى الضفة األخرى، وعدم قدرة الحكومة الليبية على 
استيعابهم؛ األمر الذي يتطلب تدخل جميع األطراف 
الدولية  المنظمات  أو  المتحدة  األمم  وكاالت  سواء 
العاملة على هذا الملف وتقديم الخدمات األساسية 

لهم أينما وجدوا«.
قضية  تجاه  ليبيا  سياسة  أن  على  شدد  البيان 
بمبادئ  »التزامنا  مع  تتفق  الشرعية  غير  الهجرة 
المعنية  واالتفاقات  اإلنساني  الدولي  القانون 
الرحمة  قيم  على  ذلك  كل  وقبل  المسألة،  بهذه 
والمساعدة التي يؤمن بها الليبيون الذين ال تمثل 
غالبيتهم المتسامحة أي ممارسة عدائية أو عنصرية 
ُأرغموا  ممن  الضعيفة  والفئات  المهاجرين  تطال 
على البقاء في ليبيا، بسبب عدم وجود سياسات أو 
وانتقالهم  حركتهم  تنظم  وإقليمية  أممية  اتفاقات 

خارج ليبيا وتتيح لهم فرص حياة أفضل«.

ثالث فئات
صنّفت  الوحدة  حكومة  إن  البيان  وقال 
إلى  أجنبية  جنسيات  من  والموجودين  المهاجرين 
ثالث فئات، بناء على أنشطتهم داخل ليبيا، أبرزهم 
ليبيا بلد  أوروبا، وبالنسبة لهم  التي وجهتها  الفئة 
من  وفعال  حقيقي  تعاون  هناك  يكن  لم  وما  عبور، 
مستمرة،  الفئة  هذه  معاناة  فإن  األوروبي،  االتحاد 
الرؤى تجاه هذا  ليبيا عبء عدم توحد  ولن تتحمل 

الملف.
الثانية  الفئة  مع  تتعامل  أنها  الحكومة  وأكدت 
االنخراط  في  الراغبين  المهاجرين  في  والمتمثلة 
بسوق العمل وتلبي متطلباتهم المعيشية، من خالل 
توجيهها ومتابعتها المستمرة لخطة وزارتي العمل 
العمل  بسوق  وجودهم  وتنظيم  لضبط  والداخلية 
لضمان  المسؤولية  درجات  أقصى  وفق  الليبية، 

وفقًا  القانونية  أوضاعهم  وكذلك تصحيح  حقوقهم 
لقوانين اإلقامة والعمل المعمول بها في ليبيا.

الفئة األخطر
موقفها  الحكومة  فجددت  الثالثة،  الفئة  أما 
»المتشدد والحازم إزاء أي أنشطة إجرامية قد تتورط 
بها مجموعات من المهاجرين الذين يمثلون الفئة 
أي  في  محلية  مجموعات  مع  تتورط  أو  الثالثة، 
المواطنين«،  أو  المهاجرين  حياة  تهدد  أنشطة 
وقالت إن هذه الفئة من المهاجرين تتعامل معهم 
الراعية  الدولية  المواثيق  بكل  ليبيا  اللتزامات  وفقًا 
لحقوق اإلنسان. وشددت على أنها تواصل تصنيف 
وسالمة  لهم  حماية  ألنشطتهم  وفقًا  المهاجرين 

للمواطنين.

رسالة طمأنة
نتخلى  »لن  أنها  على  تأكيدها  جددت  الحكومة 
المهاجرين  تجاه  اإلنساني  واجبها  تأدية  عن 
الدولية  المنظمات  وندعو  أرضنا،  على  المتواجدين 
ناجحة  ووضع خطط  بجدية،  العمل  إلى  واإلقليمية 
»نطمئن  البيان:  واختتم  الملف«.  هذا  المعالجة 
المهاجرين  من  أعداد  لديها  التي  الدول  جميع 
ظروفهم  بأن  طرابلس  بمدينة  اإليواء  بمركز 
يشاع  ما  لكل  صحة  وال  جيدة  والمعيشية  الصحية 

بخصوصهم«.
من جهته، زار النائب بالمجلس الرئاسي، موسى 
لالطمئنان  زارة  عين  إيواء  مركز  السبت،  الكوني، 
نشرت  ما  وفق  المهاجرين،  من  المركز  نزالء  على 
الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، على 
كان  الذي  الكوني،  وأكد  »تويتر«.  بموقع  حسابها 
الصور  بعض  في  المهاجرين  من  عددًا  يتوسط 
التي نشرتها وهيبة، أنهم »ضيوف ليبيا، وليس من 

أخالق الليبيين إيذاء ضيوفهم«.

المديريات  لشؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  كان 
كبير  عدد  فرار  )الجمعة(  أعلن  األمين،  بشير  اللواء 
مقر  من  األفارقة  الشرعيين  غير  المهاجرين  من 
اإليواء الخاص بهم بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة 
في  )وال(  الليبية  األنباء  وكالة  ونقلت  طرابلس. 
طرابلس عن اللواء بشير األمين القول إن عددًا من 

الدوريات والمفارز التابعة للشرطة باشرت عملياتها 
الشرعيين  غير  المهاجرين  وإعادة  للبحث  األمنية 
ال  الفارين  عدد  أن  موضحًا  الجمعة،  فروا  الذين 
بعض  تتناقله  كما  وليس  شخص،  األلفي  يتجاوز 

الوسائل اإلعالمية، ومواقع التواصل االجتماعي .

شهود عيان: ال سماع لدوي إطالق نار
المنطقة  وسكان  أهالي  من  عيان  شهود  لكن 
خالل  النار  إلطالق  حوادث  أية  وقوع  أو  سماع  نفوا 
مقر  إلى  إلعادتهم  الفارين  المهاجرين  مالحقة 
سلمية،  كانت  الفرار  عملية  وأن  خاصة  اإليواء، 
الفرار  عملية  من  يريدون  كانوا  المهاجرين  وأن 
لشؤون  الدولية  للمفوضية  مطالبتهم  إيصال  هذه 

الالجئين لترحيلهم من ليبيا.

مطلب أممي
وسارعت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان، إلى مطالبة السلطات الليبية بإطالق جميع 
إجراء  إلى  إجالئهم«، كما دعت  المهاجرين و»وقف 
للقوة  الضروري  غير  االستخدام  تحقيق في »مزاعم 
قرقارش  أحداث  منها  وقائع،  عدة  في  ضدهم« 

األخيرة.
وقالت الناطقة باسم المفوضية مارتا هورتادو، 
ليبيا،  في  الوضع  حول  صحفية  تصريحات  في 

للمفوضية،  اإللكتروني  الموقع  على  منشورة 
ملحوظة«  »زيادة  رصدت  المفوضية  إن  الثالثاء، 
تستهدف  التي  »القاسية«  األمنية  العمليات  في 
العمليات  تلك  أن  مضيفة  ليبيا،  في  المهاجرين 
أدت إلى »سقوط قتلى ومصابين بجروح خطيرة«.

اعتقال  حاالت  »تزايدت  هورتادو:  وتابعت 
طرد  عن  فضاًل  مروعة،  ظروف  في  )المهاجرين( 
أفراد إلى بلدان أفريقية جنوب الصحراء دون اتباع 
لمبدأ  انتهاك  في  الواجبة،  القانونية  اإلجراءات 

الجماعي«. الطرد  القسرية وحظر  عدم اإلعادة 

أحداث قرقارش
وتناولت المداهمة األمنية التي استهدفت منطقة 
المكان  إن  قائلة  الجاري،  أكتوبر  مطلع  قرقارش، 
الواقع غرب طرابلس، يعيش فيه مئات المهاجرين، 
لألمم  السامية  المفوضية  في  مسجلون  بينهم 
القبض  »جرى  مكملة:  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 
أيديهم،  وتقييد  والرجال  واألطفال  النساء  على 
وغير  الضرورية  غير  القوة  األمن  قوات  واستخدمت 
النار  إطالق  ذلك  في  بما  الحتجازهم،  المتناسبة 
لذلك،  ونتيجة  الفرار،  حاولوا  أو  قاوموا  من  وضرب 
خمسة  وأصيب  األقل،  على  واحد  شخص  تُوفي 

آخرون، واعتقل أكثر من أربعة آالف«.
تديره  مركز  إلى  الموقوفين  نقل  إلى  وأشارت 
زنازين  في  »احتُجزوا  حيث  طرابلس  في  الحكومة 
على  الحصول  فرص  قلة  مع  االكتظاظ،  شديدة 
أكتوبر  من  الثاني  اليوم  في  ثم  الماء«،  أو  الطعام 
ويعيشون  غريان،  في  إيواء  مركز  إلى  المئات  نقل 
هناك »في ظروف غير صحية، مع قلة فرص الحصول 

على الطعام أو الماء«.

وقائع هروب
مهاجر   500 فرار  واقعة  إلى  هورتادو  وتطرقت 
قائلة  أكتوبر،  من  السادس  في  غريان  مركز  من 
عليهم  النار  وفتحوا  »طاردوهم،  المركز  حراس  إن 
المعلومات  وبحسب  الحية،  الذخيرة  مستخدمين 
وأصيب  بالرصاص،  أفراد  أربعة  نحو  ُقتل   ، األولية 

كثيرون«.
جماعي  »هروب  حدث  أكتوبر،  من  الثامن  وفي 
النار  األمن  رجال  أطلق  ومجددًا،  آخر،  مركز  من 
إلى إصابة وقتل عدد غير  على المهاجرين، ما أدى 
مراكز  إلى  واقتيدوا  الكثيرين،  أوقف  وقد  معروف، 
باسم  الناطقة  وغير رسمية«، حسب  احتجاز رسمية 

المفوضية.
األحداث  من  السلسلة  »هذه  إن  قائلة  وعلقت 
سوى  ليست  أيام،  ثمانية  مدى  على  المروعة، 
والمؤدي  المستقر،  غير  الوضع  على  مثال  أحدث 

يواجه  الذي  األحيان،  بعض  في  الموت  إلى 
ليبيا«. في  المهاجرين 

»جرائم ضد اإلنسانية«
وأكملت: »يتم تجريمهم فقط بسبب وضعهم 
روتيني في ظروف  واحتجازهم بشكل  كمهاجرين؛ 
وسوء  لالبتزاز  يتعرضون  ما  وكثيرًا  بغيضة؛ 
أن  ونالحظ  للقتل،  الحاالت  بعض  وفي  المعاملة، 
الحقائق  لتقصي  المستقلة  للبعثة  األخير  التقرير 
الواسعة  االنتهاكات  أن  إلى  خلص  ليبيا  بشأن 
المهاجرون  منها  يعاني  التي  والممنهجة،  النطاق 
ضد  جرائم  إلى  ترقى  أن  يمكن  البالد،  في 

اإلنسانية«.
الوطنية  الوحدة  حكومة  وعد  إلى  ونبهت 
مركز  في  المهاجرين  بعض  بإطالق  الموقتة 
ينبغي  كان  ما  أنه  نتذكر  »لكننا  مردفة:  إيواء، 
بأن  السلطات  ونذّكر  األول،  المقام  في  احتجازهم 
بما  أراضيها،  عليها واجب حماية كل شخص على 

المهاجرون«. في ذلك 

دعوة إلى التحقيق
»إجراء  إلى  الليبية  السلطات  هورتادو  ودعت 
في  ومستقلة  ونزيهة  وشاملة  فورية  تحقيقات 
المتناسب  وغير  الضروري  غير  االستخدام  مزاعم 
قوات  أيدي  على  القتل  مزاعم  ذلك  في  بما  للقوة، 
بهدف  لها،  التابعة  المسلحة  والجماعات  األمن 
العدالة  في  الحق  وللضحايا  المسؤولين،  محاسبة 

والتعويضات«.
أيضا طالبت الناطقة األممية السلطات في ليبيا 
على  المداهمات  ووقف  المهاجرين،  جميع  بإطالق 
تجريمهم،  عن  والتوقف  إجالئهم،  ووقف  أماكنهم، 
مشجعة إياها على »إصالح التشريعات إللغاء تجريم 
غير  بشكل  وخروجهم  وإقامتهم  األشخاص  دخول 

قانوني«.
عمليات  وقف  للسلطات  ينبغي  »كما  أضافت: 
الطرد والترحيل القسري للمهاجرين، التي ال تمتثل 
والتي  الواجبة،  القانونية  اإلجراءات  في  لحقوقهم 
الطرد  وحظر  القسرية  اإلعادة  عدم  مبدأ  تنتهك 

الجماعي«.
اختتمت  السامية  المفوضية  باسم  الناطقة 
جميع  تساعد  أن  الحكومة  على  »ينبغي  بقولها: 
األسر المنفصلة، وأن تقوم على وجه السرعة، بإيواء 
ضمان  مع  وآمنة،  مناسبة  ظروف  في  المهاجرين 
والغذاء  المالئمة  الصحية  الرعاية  على  الحصول 
والمياه والصرف الصحي، ويجب أن يكون لوكاالت 
حق  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  األمم 

الوصول إلى مراكز اإليواء«.

الحكومة: انقسام بالدنا السياسي 
والمؤسسي أثر سلباً على إيجاد 

حل مناسب لهذه القضية

»الداخلية«: التحقيق في 
مالبسات الفرار.. وأعداد الفارين 

ال تتجاوز 2000 شخص

الكوني في عين زارة:
»ضيوف ليبيا وليس من أخالق 

الليبيين إيذاء ضيوفهم«

بيان حكومي: نتعامل مع »مسألة معقدة«

التعليم  وزير  أصدرها  سابقة  قرارت  خطى  على 
الوحدة  حكومة  في  العلمي  والبحث  العالي 
الوزير  قرر  القيب،  عمران  الموقتة،  الوطنية 
التعليم  11 من مؤسسات  إيقاف  اإلثنين،  نفسه، 

العالي الخاص وفروعها عن مزاولة نشاطها.
قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمل 
المؤسسات التعليمية التالية؛ »جامعة االستحقاق 
الفيحاء  وجامعة  والتطبيقية،  اإلنسانية  للعلوم 
اإلدارية  للعلوم  المضيئة  العلوم  وكلية  األهلية، 
الطبية،  للعلوم  المعرفة  بحور  وكلية  والحاسوب، 

وجميعها تقع في العاصمة طرابلس«.
ويشمل قرار إيقاف المؤسسات كاًل من »كلية 
األميركية  والجامعة  الطبية،  للعلوم  العلم  صرح 
في ليبيا، والجامعة األكاديمية، وكلية المستنيرة، 
للعلوم  الليبية  والجامعة  بطرابلس،  وكلها 
في  وكلتاهما  اليقين  النبأ  وجامعة  والتكنولوجيا، 

مصراتة، وجامعة المستقبل في زليتن«.
العالي  التعليم  »مؤسسات  من  القيب  وطلب 
اعتماد  أو  طلبة  قبول  عدم  المعنية  الخاص 
وزارة  قبل  بقرار من  إال  الصادرة عنها  الشهادات 
القرار  وأسند  العلمي«.  والبحث  العالي  التعليم 
إلى »إدارة التعليم العالي الخاص بتنفيذ ومتابعة 
القرار،  أحكام هذا  بموجب  الموقوفة  المؤسسات 
عشرة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  مفصل  تقرير  وإعداد 
سبتمبر  من  الثاني  وفي  صدوره.  تاريخ  من  أيام 
بإيقاف  قرارًا  العالي  التعليم  وزير  أصدر  الماضي، 

الخاصة  العالي  التعليم  مؤسسات  من  عدد 
وهي  التعليمي،  نشاطها  مزاولة  عن  وفروعها 
بقصر  الحكمة  وقصر  بزليتن،  المستقبل  جامعتا 
بن غشير، وكلية المنار للعلوم الطبية بطرابلس.

إقفال 20 كلية وجامعة خاصة
وفي نهاية يوليو الماضي، قررت وزارة التعليم 

وجامعة  كلية   20 إقفال  العلمي،  والبحث  العالي 
وجنوب  وغرب  شرق  مناطق  في  منتشرة  خاصة 
أسماء  يتضمن  كشفًا  الوزارة  نشرت  كما  البالد، 
بقرار  المستهدف  الخاصة  والكليات  الجامعات 

اإلقفال.
الوزارة، عبر صفحتها على »فيسبوك«،  وقالت 
النهائي  التقرير  على  »بناء  جاء  اإلقفال  قرار  إن 

للجنة المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث 
فحص  بشأن   2021 لسنة   )22( رقم  العلمي 
وتقييم الجامعات الخاصة وقراره رقم )63( لسنة 
وتقييم  لفحص  فرعية  لجان  بتشكيل   2021

الجامعات الخاصة حسب المناطق الجغرافية«.
والكليات  الجامعات  أن  الوزارة  وأوضحت 
لديها  تتوافر  ال  إقفالها  تقرر  التي  الخاصة 

الذي  التقرير«  حسب  المطلوبة  الجودة  »معايير 
الطلبة  داعية  الوزير،  من  المكلفة  اللجنة  أعدته 
إلى االتصال  الجامعات والكليات  الدارسين بهذه 

باللجنة التي ستشكل لغرض إعادة تنسيبهم.

تنسيق مع األحوال المدنية
مصلحة  ديوان  احتضن  أخرى،  جهة  من 
ضم  اجتماعًا  الثالثاء،  صباح  المدنية  األحوال 
المصلحة  رئيس  نائب  عون  بشير  دكتور  العميد 
التعليم  بوزارة  واإلعالم  التواصل  مكتب  ومدير 
الدكتور علي أحمد سالم  العلمي،  العالي والبحث 
الموحدة  اإللكترونية  المنظومة  بمتابعة  المكلف 
المنظومة،  الليبية وبحضور مهندسي  بالجامعات 
المصلحة  بين  التعاون  سبل  االجتماع  وتناول 
الوطني  الرقم  منظومة  ربط  في  والوزارة 
بالجامعات  الموحدة  اإللكترونية  بالمنظومة 
والموظفين  الطلبة  بيانات  لمطابقة  الليبية 
بالجامعات  التدريس  هيئة  وأعضاء  والمعيدين 

الليبية.
الموحدة  االجتماع شهد عرضًا فنيًا للمنظومة 
وتم  تحتاجها  التي  والبيانات  الليبية  بالجامعات 
الفنية  والتفاصيل  البنود  من  جملة  على  االتفاق 
بعد النقاش المستفيض بين المهندس المشرف 
المكلف  والفريق  الوطني  الرقم  منظومة  على 
اإللكترونية  المنظومة  ومتابعة  وتنفيذ  بإعداد 
الموحدة بالجامعات الليبية وسيتم توقيع االتفاق 

النهائي خالل اليومين المقبلين.
من  الرقمي  للتحول  الوطني  المشروع  ويعتبر 
المعلومات  مركز  أطلقها  التي  المهمة  المشاريع 

العملية  تطوير  بهدف  بالوزارة  والتوثيق 
العالم  يشهده  الذي  التطور  ومواكبة  التعليمية 

في مجال االتصاالت.

اليوم العالمي للترجمة
الليبي،  العربية  اللغة  مجمع  نظم  جانبه،  من 
باليوم  احتفالية  الكيمياء  بمدرج  اإلثنين 
التعليم  وزارة  مع  وبالتعاون  للترجمة،  العالمي 
رئيس  االحتفال  حضر  طرابلس.  وجامعة  العالي 
مجمع  ورئيس  عون  د.خالد  طرابلس  جامعة 
ونائبه  الهرامه  الحميد  د.عبد  العربية  اللغة 
والمختصين  الخبراء  من  وعدد  بالحاج  د.محمد 

والمهتمين.
المحاضرات،  من  العديد  االحتفال  ضم 
مجال  في  الشخصية  التجارب  عن  تحدثت  التي 
النهضة  مشروع  في  األدبية  والترجمة  الترجمة، 
إلى  المترجم  العربي  األدب  وكذلك  العربي، 
وإشكالية  نموذجًا،  محفوظ  نجيب  الفرنسية 

ترجمة مصطلح اللسانيات.
جامعة  في  العاملين  أزمة  صعيد  وعلى 
العالي  التعليم  وزير  اإلثنين،  التقى  طرابلس، 
نقيب موظفي  مع  القيب،  العلمي عمران  والبحث 
المكلف،  طرابلس  جامعة  ونقيب  العالي،  التعليم 
وزير  كتاب  الموظفين  نقابة  رئيس  استلم  حيث 
لشؤون  الدولة  وزير  إلى  الموجه  العالي  التعليم 
كل  المتضمنة  الوزراء  ومجلس  الحكومة  رئيس 
ألعداد  الدقيقة  باإلحصاءات  المتعلقة  التفاصيل 
أوضاعهم  لمعالجة  ومرتباتهم  الجامعة  موظفي 

في أقرب اآلجال.

طرابلس - الوسط

● قرار وزير التعليم العالي بشأن إيقاف المؤسسات المخالفة● القيب مع نقيب موظفي التعليم العالي ونقيب جامعة طرابلس المكلف لبحث حل أزمة  مرتبات العاملين في الجامعة

اإليقاف عقوبة مؤسسات التعليم العالي املخالفة
باألسماء: وزير التعليم العالي يوقف 11 مؤسسة خاصة

8 جامعات وكليات موقوفة في طرابلس و2 في مصراتة وواحدة في زليتن.. والوزير يبحث أزمة مرتبات العاملين في جامعة طرابلس مع نقيبي التعليم العالي والجامعة
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»مكافحة األمراض« يكشف سبب غياب القراءة الدقيقة النتشار »كورونا«

باألرقام: ليبيا ال تزال في مرحلة الخطورة الرابعة واالنتشار املجتمعي

عام المركز الوطني لمكافحة األمراض الدكتور 
حيدر مفتاح السايح بمكتبه بمقر المركز بقرجي، 
العالمية  الصحة  اإلثنين، ممثلة مكتب منظمة 
بليبيا إليزابيث هوف، وذلك بحضور يحيى بوزو 

المسؤول اإلعالمي بالمنظمة.
وحسب ما نشره المركز على صفحته في موقع 
فيسبوك، تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك 
بين المركز الوطني والمنظمة العالمية وإمكانية 
المركز  فروع  عمل  لتطوير  الالزم  الدعم  توفير 
الوطني لمكافحة األمراض بمختلف انحاء البالد. 
في سياق قريب، أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون 
الفنية والديوان سمير كوكو، أن الوزارة تستعد 
العزل والفلترة  العاملين بمراكز  لسداد مكافآت 

للعام الجاري 2021.
طالب  كتابًا  الثالثاء،  صباح  كوكو،  وأصدر 
باستكمال  والفلترة  العزل  مراكز  مديري  فيه 
العناصر  مكافآت  بتسديد  الخاصة  المستندات 
الطبية والطبية المساعدة، حتى يتسنى للوزارة 

إتمام عملية الصرف، وفق بيان للوزارة، الثالثاء.
علي  الصحة  وزير  أعلن  الماضي،  والخميس 
المبلغ  على  المصاحبة  الرقابة  رفع  الزناتي، 
العزل.  بمراكز  العاملين  لمكافآت  المخصص 
وأشارت الوزارة، إلى أن هذا القرار »يأتي تتويجًا 
مع  بالتعاون  الصحة  وزير  بذلها  التي  للجهود 
ديوان المحاسبة، لصرف مبلغ مئة مليون دينار 

ليبي كمكافآت للعناصر الوطنية«.

حمالت التطعيم
الوطني  المركز  واصل  التطعيم،  صعيد  على 
فيروس  ضد  للتلقيح  حملته  األمراض  لمكافحة 
»كورونا المستجد« في مدينة طرابلس، السبت. 
للتطعيم  االستثنائية  الوطنية  الحملة  وضمن 
ضد الفيروس، قام فريق العيادة الطبية المتنقلة 
التابعة للمركز، بحملة تطعيم بالتعاون مع إدارة 
الخدمات الصحية بالعاصمة، وذلك أمام الهيئة 

العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية.
عدد  وصول  الجمعة،  المركز،  وأعلن 
المطعمين بلقاحات فيروس »كورونا المستجد« 
و422  مليون  نحو  إلى  أولى(  )جرعة  ليبيا  في 
المصابين  إجمالي  وصل  فيما  شخص،  ألف 
ألف حالة منذ وصول   345 نحو  إلى  بالفيروس 

الوباء إلى البالد في مارس 2020.
والبحث  العالي  التعليم  وزير  أكد  من جهته، 
»كورونا«  لقاح  أن  القيب،  عمران  العلمي 
سيكون »إجباريًا« لدخول الجامعات ومؤسسات 
أن  إلى  منوهًا   ، للوزارة  التابعة  العالي  التعليم 

الوزارة ستصدر قرارًا بهذا الخصوص.
االجتماع  في  القيب  كلمة  خالل  ذلك  جاء 
الليبية  الجامعات  لرؤساء  الثالث  الدوري 

والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي.
لقاح  أخذ  »إن  القيب  قال  االجتماع  وخالل 
كورونا سيكون إجباريًا خالل األسبوع المقبل«، 
لن  بأنه  قرارًا  ستصدر  »الوزارة  أن  إلى  منوهًا 
تعليم  مؤسسة  أي  أو  الجامعة  أو  الكلية  يدخل 
وشدد  تطعيم«.  بطاقة  يملك  ال  مَن  كل  عاٍل 
تفعيل  إعادة  ضرورة  على  كلمته  في  الوزير 
مؤكدًا  الليبية،  الجامعات  في  الطالبي  النشاط 
األنشطة  تفعيل  ضرورة  الجامعات  رؤساء  على 

الطالبية لخدمة الطالب والعملية التعليمية.

مصر زيادة في عدد الحاالت الموجبة بلغت 12 
األسبوع  خالل   % بـ3  مقارنة  األسبوع  خالل   %
في عدد  انخفاضًا  تونس فشهدت  أما  السابق. 
اإلصابات الجديدة وبلغت 5 مقارنة بـ 8 % في 

األسبوع السابق.
وحاالت  والوفيات  اإلصابات  أرقام  وجاءت 
الشفاء، خالل أيام األسبوع الجاري، وفق بيانات 

المركز الوطني على هذا النحو:

السبت: 725 إصابة و18وفاة
ما  حسب  الماضي  السبت  حصيلة  شملت 
أعلنه المركز الوطني لمكافحة األمراض، تسجيل 
725 إصابة بفيروس »كورونا المستجد«، منها 
227 حالة حرجة، و1512 حالة شفاء و18 وفاة.

مختبراته  إن  األحد،  بيان  في  المركز،  وقال 
التحاليل  أظهرت  أمس،  عينة،   5278 تسلمت 
تأكدت  فيما  عينة،   4553 سلبية  المعملية 
إصابة 725 عينة بنسبة حاالت موجبة 13.7 %.

األحد: 637 إصابة و17 حالة وفاة
سجلت البالد يوم األحد الماضي،637 إصابة 
حسب  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  جديدة 

إحصائية المركز الوطني لمكافحة األمراض.
تماثلوا  مصابين   1310 إن  المركز،  وقال 
حسب  آخرون،   17 تُوفي  حين  في  للشفاء، 
التواصل  موقع  في  صفحته  على  نشره  بيان 
االجتماعي »فيسبوك«. وبلغت نسبة اإلصابات 
جرى  عينة   4863 إجمالي  من   %  13 الجديدة 

كشف المركز الوطني لمكافحة األمراض السبب 
وراء غياب القراءة الدقيقة لوضع انتشار فيروس 
»كورونا المستجد« في ليبيا، موضحًا أنه يتمثل 
في قلة عدد االختبارات التي يتم إجراؤها يوميًا.
االختبارات  عدد  في  ارتفاعًا  المركز  وسجل 
اليومية خالل الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري؛ 
مقارنة  يوميًا،  اختبارًا   4882 متوسطها  بلغ  إذ 
السابق؛  األسبوع  في  يوميًا  اختبارًا  بـ4641 

لكنها تبقى قليلة مقارنة بعدد السكان.
المنشور  للمركز،  األسبوعي  التقرير  وقال 
خالل  شهدت  الشرقية  المنطقة  إن  السبت، 
الحاالت  عدد  زيادة  في  استقرارًا  األسبوع 
سجلت  التي  طبرق،  مدينة  باستثناء  الموجبة 

زيادة بلغت 5 %.

انخفاض حاالت الجنوب والغرب
والغرب  الجنوب  مناطق  معظم  وسجلت 
انخفاضًا في عدد الحاالت الموجبة، فيما سجلت 
 100 لكل  إصابة  حالة   100 والكفرة  طرابلس 
ال  ليبيا  أن  مؤكدًا  التقرير،  وفق  مواطن،  ألف 

تزال في مرحلة االنتشار المجتمعي.
وأشار إلى ارتفاع متوسط عدد الوفيات الذي 
بلغ 17 حالة وفاة يوميًا، مقارنة بـ16 حالة وفاة 
في األسبوع السابق. وكذلك هناك انخفاض في 
الذي  المسجلة  الموجبة  الحاالت  عدد  متوسط 
في  حالة  بـ850  مقارنة  يوميًا  حالة   727 بلغ 

األسبوع الذي سبقه.
الوضع  تحسن  استمرار  إلى  التقرير  ونبه 
الموجبة لهذا  الحاالت  إذ بلغت نسبة  الوبائي؛ 
األسبوع 15 % مقارنة باألسبوع الماضي، الذي 
حاالت  متوسط  ارتفع  فيما  %؛،   18 فيه  بلغت 
الوفاة، ولم تسجل أي منطقة معدل 300 حالة 
المركز  وأوصى  مواطن.  ألف   100 لكل  إصابة 
وتكثيف  االحترازية،  اإلجراءات  اتباع  بضرورة 

حمالت التطعيم.

مرحلة الخطورة الرابعة
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  واعتبر 
فيروس  لجائحة  الوبائي  الوضع  تقرير  في 
»كورونا المستجد« من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، 
الرابعة،  الخطورة  مرحلة  في  تزال  ال  البالد  أن 

ومرحلة االنتشار المجتمعي.
وجاء في التقرير، أن منظمة الصحة العالمية 
سجلت 2.9 مليون حالة جديدة في العالم خالل 
األسبوع مقارنة بـ3.1 مليون حالة في األسبوع 
السابق، كما انخفض عدد الوفيات إلى 48 ألفًا 

مقارنة بـ55 ألفًا خالل فترة المقارتة ذاتها.

98 إصابة لكل مليون مواطن في ليبيا
لعدد  األسبوعي  المتوسط  أن  أوضح  المركز 
حاالت اإلصابة المسجلة لكل مليون مواطن في 
انخفاض أسبوعي  98 مواطنًا، بنسبة  بلغ  ليبيا 
وتركيا  ليبيا  أن  إلى  مشيرًا   ،%  28 إلى  وصلت 
الرابعة،  الخطورة  مرحلة  في  تزال  ال  وتونس 

فيما ال تزال مصر في مستوى الخطورة الثاني.
في  الوبائي  الوضع  يشهد  التقرير،  وحسب 

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● فريق العيادة المتنقلة التابعة للمركز الوطني السبت 9 أكتوبر وحملة تطعيم ضد كورونا● السايح بمكتبه مع إليزابيث هوف ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بحضور يحيى بوزو المسؤول اإلعالمي

● حملة تطعيم ضد كورونا امام الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية في طرابلس

تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4226 منها.

اإلثنين: 551 إصابة و16 وفاة
تسجيل  تم  الوطني،  المركز  أعلنه  ما  حسب 
وتماثل  اإلثنين.  يوم  في  جديدة  إصابة   551
للشفاء 1467 مصابًا، في حين تًوفي 16 آخرون، 
حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل 
اإلصابات  نسبة  وبلغت  »فيسبوك«.  االجتماعي 
جرى  عينة   4097 إجمالي  من   %  13.4 الجديدة 

تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3546 منها.

الثالثاء: 724 إصابة و24 حالة وفاة
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  سجل 
بفيروس  جديدة  إصابة   724 الثالثاء  يوم  في 

»كورونا المستجد«.
في  مصابين،   1403 للشفاء  وتماثل 
المركز  بيان  حسب  آخرون،   24 تُوفي  حين 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 
اإلصابات  نسبة  األربعاء.وبلغت  »فيسبوك«، 
الجديدة 14.6 % من إجمالي 4953 عينة جرى 

تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4229 منها.
وزاد إجمالي اإلصابات بالفيروس ليبلغ 348 
نشطة،  و936  ألفًا   68 منها  حالة،  و88  ألفًا 
و274 ألفًا و320 متعافى، و4832 متوفى، منذ 

بدء انتشار الوباء في البالد مارس 2020.

تنسيق مع الصحة العالمية
وفي سياق تطوير عمل المركز، استقبل مدير 

ارتفاع عدد المطعمين 
بالجرعة األولى إلى مليون 

و422 ألف شخص

القيب: اللقاح سيكون إجبارياً 
لدخول الجامعات ومؤسسات 

التعليم العالي

إدارة بايدن تتجنب االنحياز 
إلى أي طرف من المرشحين 

المحتملين مع دعمها االنتخابات

 348 ألفًا إجمالي اإلصابات ووفاة 4832 حالة وتعافي 274 ألفًا منذ مارس 2020

تقرير فرنسي يكشف استعانتهم بـ»اللوبي« لكسب االنتخابات

من  المزيد  إطالق  عن  فرنسي  تقرير  كشف 
متنافسة  نفوذ  حمالت  الليبيين  السياسيين 
الرئاسة  النتخابات  المتحدة  الواليات  دعم  لبناء 
المرشحون  هؤالء  ليفتح  ليبيا،  في  المتوقعة 
في  أخرى  معركة  المفترضون  الرئاسيون 

واشنطن.
وأدت التطورات في الساحة الليبية إلى ظهور 
الدولية  الجهود  في  رئيسي  كالعب  واشنطن 
إلعادة توحيد بلد منقسم إلى دولتين منذ العام 
الفرنسي  ريبورت«  أفريكا  »ذا  موقع  وفق   2014

في تقرير له.
الليبي  للتحالف  التنفيذي  الرئيس  عن  ونقل 
أميركية  الذوادي وهي مجموعة  األميركي منجي 
الواليات  أن  »يبدو  قوله  طرابلس  من  قريبة 
األمور  ألن  نشاطًا  أكثر  بدور  تقوم  المتحدة 
»دعم  أن  معتبرًا  المنطقة«  في  بسرعة  تتكشف 
االنتخابات في ديسمبر هو بالتأكيد إحدى المهام 
األميركيون  الدبلوماسيون  يصر  التي  الرئيسية 
تزال  ال  الحسم  ساعة  عقارب  دقات  ومع  عليها«. 
األطراف الليبية منقسمة بشأن قانون االنتخابات 
بدور  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  تقوم  حين  في 
اتُهمت  لطالما  صراع  في  متزايد  بشكل  نشط 
بناء  الخلف،  من  بقيادته  المتحدة  الواليات  فيه 
الذي  أوباما،  باراك  السابق  الرئيس  وصف  على 
لليبيا  المناسب  الدعم  تقديم  في  الفشل  اعتبر 
فترة  أكبر خطأ خالل  القذافي  معمر  بعد سقوط 

رئاسته.
التقرير الفرنسي يؤكد تجنب إدارة بايدن إلى 
المرشحين  من  طرف  أي  إلى  االنحياز  كبير  حد 
دعمها  مع  حتى  ليبيا  في  للرئاسة  المحتملين 
تجنب  على  حرصها  إلى  لفت  حيث  لالنتخابات، 
تكرار الفوضى التي حدثت في عهد دونالد ترامب 
الهجوم  امتدح  األميركي  الرئيس  أن  رأت  والتي 
على  حفتر  خلفية  العامة  القيادة  لقائد  العسكري 

طرابلس.
المشير  إعالن  ريبورت« على  أفريكا  وركز »ذا 
عن  موقتًا  تنحيه  الماضي  الشهر  حفتر  خليفة 

اعتبرت  حيث  الليبي،  الوطني  الجيش  قيادة 
فقد  حظًا.  األوفر  المرشح  واسع  نطاق  على  أنه 
التقى سفير الواليات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد 
ذلك  وفي  أغسطس.  في  القاهرة  في  نورالند 
المشير  إن  »الجزيرة«  لقناة  األخير  قال  الوقت، 
أحد »الشخصيات المهمة في المشهد السياسي 
وأنه  الحالي«  الوقت  في  الليبي  والعسكري 
»يمكنه المساعدة ال سيما في توحيد المؤسسة 

العسكرية في البالد«.
مجلس  أقر  أسبوعين  قبل  المقابل،  وفي 
تحقيق  قانون  ساحقة  بأغلبية  األميركي  النواب 
االستقرار في ليبيا، وهو تشريع يدعو إلى فرض 
مسؤوليتهم  تثبت  الذين  األفراد  على  عقوبات 
السالم  وتقويض  األجنبي  التدخل  دعم  عن 
ليبيا.  في  اإلنسان  حقوق  وانتهاك  واالستقرار 
الدبيبة  عبدالحميد  الحكومة  رئيس  وأشاد 

بإقرار القانون. وعلى حد تعبير التقرير الفرنسي 
حفتر  استعان  سمعته،  تحسين  على  حرصًا  فانه 
أواخر  في  البارزين  الضغط  جماعات  بأعضاء 
لمدة  زيارة  ترتيب  في  للمساعدة  أغسطس 
ثالثة أيام إلى واشنطن وهما المستشار الخاص 
ديفيس  الني  كلينتون  بيل  للرئيس  السابق 

لويزيانا  عن  والجمهوري  السابق  والممثل 
اشتراك  على  العقد  ونص  ليفينغستون  روبرت 
لكن  دوالر،  ألف   960 بقيمة  أشهر  ستة  لمدة 
انسحاب  بعد  الماضي  األسبوع  انهار  االتفاق 

وليفينغستون. ديفيس 
وفي الوقت نفسه، استأجر فتحي باشاغا وزير 
مقرها  ضغط  شركة  السابق  الليبي  الداخلية 
ألف   50 مقابل  أغسطس  أواخر  في  واشنطن، 
دوالر شهريًا، وسط معلومات عن تطلعه لزيارة 

الواليات المتحدة في األسابيع المقبلة.
من جهته، تعاقد الدبيبة مع مكتب ميركوري 
مما  مارس،  منذ  واشنطن  في  العامة  للشؤون 
قبعته  إلقاء  قرر  إذا  محتملة  ميزة  له  يمنح 
األشخاص  بين  ومن  االنتخابية.  الدائرة  في 
للحصول  يسعون  إنهم  قيل  الذين  اآلخرين 
جماعات  عبر  المتحدة،  الواليات  دعم  على 

واشنطن  في  المطلعين  من  وغيرهم  الضغط 
اإلسالم  بسيف  قائمة  الفرنسي  التقرير  كشف 
الذي  القذافي  معمر  الرئيس  نجل  القذافي، 
أميركيين  دعاة  توظيف  على  قدرته  يعيق  قد 
بدأت  التي  األميركية  العقوبات  استمرار  بسبب 

.2011 في العام 

النايض
العربية  اإلمارات  في  السابق  الليبي  السفير 
النايض،  علي  عارف  والمقرب من حفتر  المتحدة 
محتمل.  مرشح  وأنه  خصوصًا  هؤالء  من  واحد 
ومستشار  الضغط  جماعة  أعضاء  أحد  ويعتقد 
القضايا  حول  عمل  الذي  واشنطن  في  سياسي 
هناك  أن  »سيفهمون  أنهم  لسنوات  الليبية 
المتحدة وأوروبا يمكنه حقًا  الواليات  )لوبي( في 
أن يحدث فرقًا في االنتخابات ويمكن أن تنتهي 

االنتخابات قبل أن تبدأ بإبعاد بعض الشخصيات 
عن الخريطة«.

للقوات  األعلى  القائد  زار  الماضي،  والشهر 
طرابلس  تاونسند  ستيفن  أفريقيا  في  األميركية 
لعقد اجتماعات مع مسؤولي البالد، متوجًا بذلك 
موجة من الدعوات األخيرة من قبل المسؤولين 
للتصويت  الزمني  بالجدول  لاللتزام  األميركيين 
إصرار  »أفريكوم«  قائد  وأكد  ديسمبر.   24 في 
الواليات المتحدة على الجدول الزمني لالنتخابات 
بمن  الليبيين،  المسؤولين  بكبار  التقى  عندما 
فيهم الدبيبة. وبرفقة السفير األميركي المبعوث 
األميركي  الجيش  جنرال  التقى  ليبيا  إلى  الخاص 

أيضًا باللجنة العسكرية المشتركة »5+5«.
وما يعكس االنخراط األميركي الالفت مشاركة 
وزير الخارجية أنطوني بلينكين في منتدى وزاري 
لألمم  العامة  الجمعية  هامش  على  ليبيا  حول 
المتحدة التي استضافتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا. 
القومي جيك سوليفان  األمن  كما طرح مستشار 
موضوع االنتخابات خالل لقائه بالرئيس المصري 
فعلت  وكذلك  القاهرة  في  السيسي  الفتاح  عبد 
مديرة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية سامانثا 
باور في مكالمة هاتفية مع وزيرة الخارجية نجالء 

المنقوش.
ريبورت«  افريكا  »ذا  موقع  إلى  بيان  وفي 
القومي دعم  األمن  باسم مجلس  وصف متحدث 
ليبيا  في  السياسية  للعملية  المتحدة  الواليات 
بأنه »جهد مستمر«. وقال المصدر إن التحركات 
لليبيا  المتحدة  الواليات  دعم  »تؤكد  األخيرة 
ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وخالية من 

التدخل األجنبي«.
الواقع  ففي  حاسمة  األخيرة  النقطة  وتعد 
ديسمبر،  انتخابات  المتحدة  الواليات  تعتبر 
بمن   - أخيرا  األجانب  المقاتلين  إلزالة  حاسمة 
السوريون  والمسلحون  التركية  القوات  فيهم 
 - الروس  والمرتزقة  تركيا  من  المدعومون 
طرابلس  معركة  منذ  البالد  على  تدفقوا  الذين 
النار  إطالق  بوقف  العدائية  األعمال  انتهت  حيث 
 2020 أكتوبر  في  المتحدة  األمم  من  المدعوم 
الوحدة  حكومة  تشكيل  إلى  الطريق  مهد  ما   ،

الوطنية المؤقتة في مارس 2021.

معارك الليبيني الطامحني إلى الرئاسة للفوز برضا واشنطن

الوسط- عبدالرحمن أميني

● عبدالحميد الدبيبة● سيف اإلسالم القذافي● فتحي باشاغا● خلفية حفتر

منجي الذوادي: يبدو أن الواليات المتحدة تقوم بدور أكثر نشاطاً ألن األمور تتكشف بسرعة
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االنتخابات العراقية تعمق 
االنقسام وسط مقاطعة تاريخية

السياسية  الكتل  تحافظ  أن  خبراء  يتوقع 
المشهد  على  هيمنتها  على  العراق  في  الكبرى 
التي  التشريعية  االنتخابات  بعد  السياسي، 
التظاهرات  عن  منبثقة  وأحزاب  ناشطون  اختار 
غير  مناخ  في  تجري  أنها  معتبرين  مقاطعتها، 
العراقي  البرلمان  سيبقى  وبذلك،  ديمقراطي. 
التكتالت  يرغم  ما  غالبية واضحة،  مقسمًا ودون 
أعراض  بدت  فيما  بينها،  فيما  التحالف  على 
عبرت  إليران  موالية  شيعية  أحزاب  من  تململ 
التشريعية  االنتخابات  بنتائج  الطعن  نيتها  عن 
العراقية المبكرة التي سجلت فيها تراجعًا، منددًة 

بحصول ما وصفته بـ»تالعب« و»احتيال«.
منذ  الخامسة  وهي  االنتخابات  هذه  وشهدت 
سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 بعد 
مسبوقة،  غير  مقاطعة  نسبة  األميركي،  الغزو 
تالها إعالن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر 
التشريعية  االنتخابات  في  بالطليعة  حلوله 
الناخبين  حفزت  بالكاد  والتي  المبكرة،  العراقية 
العامة  والخدمات  المزمن  الفساد  الغاضبين من 
المتردية ونظام سياسي يعتبرونه غير قادر على 

تحسين ظروف حياتهم.
لهم  يحق  شخص  مليون   25 نحو  ودعي 
مرشح.   3200 من  أكثر  بين  لالختيار  التصويت 
لكن نسبة المشاركة األولية بلغت نحو 41 %، من 
ما  وفق  مسجل،  ناخب  مليون   22 من  أكثر  بين 
أعلنت المفوضية العليا لالنتخابات صباح اإلثنين. 
وفي العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52 %، 
وفق األرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض 
»تقدم«  حزب  أكد  جهته،  من  حينذاك.  مضخمة 
بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الحصول 

»على أكثر من 40 مقعدًا«.
»ذي  مركز  في  السياسي  المحلل  ويوضح 
لوكالة  جياد  سجاد  فاونديشن«  سنتشوري 
الضئيلة  المشاركة  »نسبة  أن  برس«  »فرانس 
عند  واضحة  مباالة  ال  ثمة  متوقعة...  كانت 
تغييرًا  االنتخابات ستنتج  أن  يعتقدون  الناس، ال 
في  أو  الحكومة  أداء  في  تحسنًا  يتوقعون  وال 
مستوى الخدمات العامة«. ويشير إلى أن النسبة 
رئيس  شرعية  »ستضع  المشاركة  في  الضئيلة 
الوزراء المقبل محط تساؤالت، لكن أيضًا شرعية 

الحكومة والدولة والنظام بأكمله«.
عن  ملحوظًا  تقدمًا  الصدري  التيار  وحقق 

»سائرون«  تحالف  كان  بعدما   ،2018 العام 
الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية واليته، 
للتيار  ذلك  يتيح  وقد  مقعدًا.   54 من  يتألف 
تشكيلة  وفي  للوزراء  رئيس  اختيار  في  الضغط 
تحالف  تمكن  المقابل،  في  المقبلة.  الحكومة 
األسبق  الوزراء  رئيس  برئاسة  القانون«  »دولة 
االنتخابات،  في  خرق  تحقيق  من  المالكي  نوري 
»على  حصوله  الحركة  في  مسؤول  أعلن  حيث 
الفتح  لتحالف  بالنسبة  البرلمان«.  37 مقعدًا في 
شيعية  فصائل  تحالف  الشعبي  للحشد  التابع 
موالية إليران والذي دخل البرلمان للمرة األولى 
في العام 2018 مدفوعًا باالنتصارات ضد تنظيم 
الدولة االسالمية، فيبدو أنه سجل تراجعًا، بعدما 
كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية واليته.

وفي كلمة له دعا الصدر، »الشعب أن يحتفل 
مظاهر  دون  لكن  األكبر،  بالكتلة  النصر  بهذا 
المئات  احتفال  وسط  جاء  ما  وهو  مسلحة«، 
في  التحرير  ساحة  في  بالفوز  التيار  أنصار  من 
وسط العاصمة بغداد، مطلقين أبواق السيارات 
ورايات  العراقية  الرايات  ورافعين  واألهازيج، 
البالغ  ناصر  وقال   . الصدر  مقتدى  وصور  التيار 
بالساحة  يحتفل  كان  فيما  عامًا   37 العمر  من 
فرحة  يوم  هذا  زمن،  منذ  الفوز  هذا  »ننتظر 
الصدر  بمقتدى  أملنا  العراقي.  للشعب  كبيرة 

فقط، ال غيره«.

لكن اتهامات بالتالعب واالحتيال تالحق هذه 
االنتخابات، إذ إن اإلطار التنسيقي لقوى شيعية، 
رئيس  وائتالف  الفتح  تحالف  خصوصًا  يضم 
بيان  في  أعلن  العبادي،  حيدر  األسبق  الوزراء 
بها  قبولنا  وعدم  نتائج  من  أعلن  بما  »الطعن 
التالعب  لمنع  المتاحة  اإلجراءات  جميع  وسنتخذ 
العسكري  أبوعلي  وقال  الناخبين«.  بأصوات 
إحدى فصائل  اهلل،  كتائب حزب  باسم  المتحدث 
»ما  إن  بيان  في  نفوذًا  األكثر  الشعبي  الحشد 
احتيال  عملية  أكبر  يمثل  االنتخابات  في  حصل 
التاريخ  في  العراقي  الشعب  على  والتفاف 
الشعبي  الحشد  في  »اإلخوة  وأضاف:  الحديث«. 
عربون  دفع  وقد  األساسيون،  المستهدفون  هم 
النواب  مجلس  في  مقاعد  يريد  من  إلى  ذبحهم 
للدفاع  وأن يستعدوا  أمرهم  يحزموا  أن  وعليهم 

عن كيانهم المقدس«.
توقع  التيارات،  بعض  تراجع  عن  متحدثًا 
الباحث ورئيس مركز التفكير السياسي العراقي 
القوى  بين  »توترات  حصول  الشمري  إحسان 
الوزراء  رئيس  منصب  على  وصراعًا  السياسية، 
نفسه  الوقت  في  رأى  لكنه  الوزارات«.  وتقاسم 
التوافق  عودة  على  تدلل  المؤشرات  »كل  أن 
هذا  النتخابات  الدعوة  وتمت  السياسي«. 
 ،2022 العام  في  األساسي  موعدها  قبل  العام 
االنتفاضة  بعد  الشارع  غضب  تهدئة  بهدف 
 2019 العام  خريف  في  اندلعت  التي  الشعبية 
والتدهور  العامة  الخدمات  وتراجع  الفساد  ضد 
النفطية.  بالثروات  غني  بلد  في  االقتصادي 
عن  أسفر  دموي،  بقمع  قوبلت  االنتفاضة  لكن 
 30 من  أكثر  وإصابة  شخص   600 نحو  مقتل 
ومحاوالت  اغتياالت  حملة  وتلته  بجروح،  ألفًا 
فصائل  إلى  نسبت  لناشطين،  وخطف  اغتيال 
تتمتع  باتت  والتي  إليران  موالية  مسلحة 
المشهد  يبقى  بلد  في  العراق.  في  قوي  بنفوذ 
من  العديد  بشأن  منقسمًا  فيه  السياسي 
األميركية  القوات  وجود  من  انطالقًا  الملفات، 
للجارة  المتزايد  النفوذ  إلى  وصواًل  البالد  في 
إيران، ينبغي على األحزاب أن تطلق مفاوضات 
رئيس  الختيار  طوياًل  وقتًا  ستتطلب  أنها  يبدو 
تتولى  بأن  يقتضي  العرف  بأن  علمًا  للوزراء، 
المفاوضات  لكن  شيعية.  شخصية  المنصب 

الوزارية. الحصص  تقاسم  ستشمل  أيضًا 

● مركز اقتراع في بغداد بتاريخ 10 أكتوبر 2021. )أ ف ب(

● أنصار الزعيم العراقي النافذ مقتدى الصدر يحتفلون في ميدان التحرير في بغداد في 11 أكتوبر 2021                          )أ ف ب(

● بشار األسد 

اتهامات بالتالعب واالحتيال 
تالحق هذه االنتخابات من 

تحالفي الفتح والعبادي

محلل عراقي: كل المؤشرات
تدلل على عودة التوافق السياسي 

في العراق

دراسة فرنسية: اللقاحات تقلل من خطر ما بعد عشرية احلرب األهلية
الوفاة بسبب »كورونا« بنسبة 90 %

باريس–وكاالت
أظهرت دراسة فرنسية ُأجريت على 22 مليون 
شخص أن التطعيم ضد »كوفيد- 19« يقلل 
فيروس  بسبب  والوفاة  االستشفاء  خطر  من 
كورونا بنسبة 90 % لدى الذين يزيد عمرهم 
ضد  أيضًا  فعااًل  ويبدو  عامًا  الخمسين  على 
المتحورة )دلتا(. ونقلت »فرانس برس« على 
لسان مدير مجموعة »إيب فار« وعالم األوبئة 
األشخاص  أن  يعني  »هذا  أن  زريق  محمود 
أقل عرضة لدخول  الملقحين هم تسع مرات 
المستشفى أو للموت من مضاعفات كوفيد- 

19 مقارنة بغير الملقحين«.
خالصات  الفرنسية  ــة  ــدراس ال وتــؤكــد 
العالم  في  أخــرى  مناطق  في  مماثلة  أخــرى 
والواليات  المتحدة  والمملكة  إسرائيل  منها 
هي  الفرنسية  الــدراســة  أن  إال  المتحدة، 
زريق.  بحسب  العالم«،  نطاق  على  »األوســع 
وتوصل الباحثون في مجموعة »إبي فار« إلى 
 11 بيانات  مقارنة  خالل  من  االستنتاج  هذا 
مليون فرد ملقحين تتجاوز أعمارهم الخمسين 
من  شخص  مليون   11 بيانات  مــع  عــامــًا 
ملقحين،  غير  ولكن  ذاتها  العمرية  الشريحة 
على فترة امتدت من أول يوم بدأ فيه التلقيح 
 20 حتى   2020 ديسمبر   27 أي  فرنسا،  في 

يوليو المنصرم.
نسبة  في  »انخفاضًا  الباحثون  والحــظ 
الـ90  على  يزيد  بما  المستشفى  خطر دخول 
تلقي  عقب  عشر  الرابع  اليوم  من  اعتبارًا   »%
فايزر-  »لقاح  من  الثانية  جرعته  الشخص 
بيونتيك أو موديرنا أو أسترازينيكا«. أما نوع 
فرنسا  في  استخدامه  المسموح  الرابع  اللقاح 
على  الموافقة  تمت  الذي  جونسون  لقاح  أي 
استخدامه في وقت الحق، فقد استُخدم بنسب 

أقّل في فرنسا، لذلك لم تشمله الدراسة.
وبهدف تحديد تأثير المتحورة )دلتا( الذي 
هو الشكل األكثر انتشارًا حاليًا من الفيروس، 
نسبة  انخفاض  تحديدًا مدى  الباحثون  درس 
التي  الفترة  خالل  المستشفى  إلى  الدخول 
من  اعتبارًا  فرنسا  في  بكثافة  فيها  انتشر 
20 يونيو، أي قبل شهر من انتهاء الدراسة. 
الزمنية  الفترات  نتائج  تشبه  نتائج  والحظوا 
الذين  لدى   %  84 بنسبة  فعالية  السابقة: 
يتخطى عمرهم الـ75 عامًا وبنسبة 92 % لدى 
الذين تتراوح أعمارهم بين الـ50 والـ74 عامًا.

غير أن الباحثين الذين ال يزالون يعملون 

على دراستهم لمعرفة المزيد عن الموضوع، 
»معلومات  تقدم  األرقــام  هذه  أن  إلى  لفتوا 
قصيرة  تعتبر  الزمنية  الفترة  و»هذه  أولية«، 
هذا  على  للتلقيح  الفعلي  التأثير  لتقييم  جدًا 
مواصلة  »يجب  زريق  ويُضيف  المتحورة«. 
أغسطس  شهري  بيانات  ــال  إلدخ الــدراســة 
أن  فار«  »إبي  لمجموعة  وتبيّن  وسبتمبر«. 
تقريبًا  تــوازي  االنخفاض  من  النسبة  »هذه 
االستشفاء  أثناء  الوفاة  خطر  انخفاض  نسبة 
بسبب كوفيد- 19«. ويبدو أن هذه الفعالية 
»لم   19 كوفيد-  من  الحادة  األشكال  على 
إلى  التي وصلت  المتابعة  فترة  تتراجع طيلة 

الخمسة أشهر«.
مخصصين  شقين،  الــدراســة  وتتضمن 
من  السكان.  من  مختلفتين  لمجموعتين 
شخص  مليون   7.2 من  مؤلفة  عيّنة  جهة، 
ممن يتخطى عمرهم الـ75 عامًا )50 % منهم 
جهة  ومن  ملقحين(،  غير   % و50  ملقحون 
مليون شخص  عينة مؤلفة من 15.4  أخرى، 
تتراوح أعمارهم بين الـ50 والـ74 عامًا )50 % 

منهم ملقحون و50 % غير ملقحين(.
الشريحة  تلقيح  حملة  فرنسا  في  وبــدأت 
العمرية األولى في 27 ديسمبر 2020 والذين 
تتراوح أعمارهم بين الـ65 و74 عامًا في 19 
الـ50  بين  أعمارهم  والذين  المنصرم  فبراير 

و64 عامًا في 10 مايو.
حتى  العينتين  أفـــراد  الباحثون  وتــابــع 
في  مماثلة  فعالية  نتائج  مــع  يوليو   20
المجموعتين. وبهدف مقارنة البيانات، شكل 
ملقح  شخص  كل  فجمعوا  ــًا،  أزواج الباحثون 
العمر  من  ملقح  غير  بشخص  محدّد  بتاريخ 
نفسه والجنس نفسه ويسكن المنطقة عينها، 
يوليو،   20 حتى  المجموعات  هذه  وتابعوا 

وقارنوا نسبة دخولهما المستشفى.
وتُرّكز الدراسة فقط على فعالية اللقاحات 
 ،»19 »كوفيد-  من  الحادة  األشكال  ضد 
من  اللقاحات  منع  مدى  تحديد  تستطيع  وال 
وبينت  العدوى.  نقل  أو  بالفيروس  اإلصابة 
دراسات أخرى في العالم أن اللقاحات المضادة 
المتحورة  على  فاعلية  أقل   »19 لـ»كوفيد- 
)دلتا( مما هو على نسخ أخرى من الفيروس. 
من  الحادة  األشكال  تجنب  إن  زريق  ويقول 
للصحة  األساسي  »الهدف  يشكل  الفيروس 
أشكال حادة ال  »الوباء دون  العامة«، مضيفًا 

يعود وباء«.

العرب يخففون عزلة األسد.. واالهتمام األميركي في اتجاه آخر
التعامل  يتحاشى  يزال  ال  الغرب  أن  رغم 
ويحمله  األسد  بشار  السوري  الرئيس  مع 
القاسية  األهلية  الحرب  سنوات  مسؤولية 
الشرق  منطقة  بدأت  بالده،  في  العشر 
خالله  من  تعيد  تحواًل  تشهد  األوسط 
مع  العالقات  لواشنطن  حليفة  عربية  دول 
الرئيس السوري بإحياء الروابط االقتصادية 

والدبلوماسية.
سورية  شهدتها  انتخابات  أسفرت  وقد 
األسد  رئاسة  تمديد  عن  الماضي  مايو  في 
المستمرة منذ عقدين، لكن وكالة »رويترز« 
رأت أن هذا لم يفعل شيئًا إلخراجه من عزلته 
بين الدول الغربية. غير أن قادة عرب بدأوا 
يتقبلون حقيقة استمرار قبضته القوية على 

السلطة في بالده.
وأدى االنسحاب األميركي من أفغانستان 
اعتقاد  تعزيز  إلى  فوضى  من  صاحبه  بما 
لرسم  بحاجة  بأنهم  العرب  القادة  بين 
مسارهم بأنفسهم. ومع توقع نهج تميل فيه 
واشنطن إلى الوقوف على الحياد النشغالها 
أصبحت  الصين،  تمثله  الذي  بالتحدي  اآلن 
أولويات القادة العرب تحفز خطواتهم وعلى 
الذي كبلته  اقتصادهم  رأسها كيفية إصالح 

سنوات الصراع وجائحة كوفيد- 19.
سياسية  اعتبارات  أيضًا  األفق  في  وتلوح 
وعمّان  القاهرة  مثل  عربية  عواصم  في 
عالقاتها  االعتبارات  هذه  ومن  وأبوظبي. 
مع روسيا أقوى الدول الداعمة لألسد والتي 
تعمل على إعادة دمج سورية وكذلك كيفية 
إيران  من  لكل  تحقق  الذي  للنفوذ  التصدي 

وتركيا في سورية.
اإلسالميين  من  لفصيل  ودعمها  فتركيا 
ذلك  في  بما  المنطقة،  أنحاء  في  السنة 
شريط في شمال سورية ال يزال خارج سيطرة 
األسد، تمثل مصدر قلق خاص للحكام العرب 
الذين يجمعهم مع دمشق موقف واحد من 
الجماعات اإلسالمية. غير أنه في الوقت الذي 
بدأت تتنامى فيه العالمات على تقارب عربي 
عاهل  عبداهلل  الملك  أجرى  دمشق–إذ  مع 
للمرة  الشهر  هذا  باألسد  اتصااًل  األردن 
السياسة  ستظل  سنوات-  عشر  منذ  األولى 
األميركية عاماًل مربكًا. فواشنطن تقول إنه 
والتي  سورية  تجاه  سياستها  في  تغيير  ال 
عليه  نص  سياسي  انتقال  تنفيذ  تقتضي 
تزال  وال  الدولي.  األمن  مجلس  أصدره  قرار 
دمشق،  تستهدف  التي  األميركية  العقوبات 
والتي تم تشديدها في عهد الرئيس السابق 
دونالد ترامب، تمثل عقبة كبيرة أمام حركة 
سورية  إن  يقولون  محللين  أن  غير  التجارة. 
ال تمثل أولوية في السياسة الخارجية إلدارة 
الرئيس جو بايدن. ويشيرون في هذا الصدد 
أن  كما  للصين  التصدي  على  تركيزه  إلى 
إدارته لم تطبق حتى اآلن عقوبات بمقتضى 
ما يسمى قانون قيصر الذي بدأ سريانه العام 
األسد.  على  الضغوط  زيادة  الماضي بهدف 
الدول  تحذر  ترامب  إدارة  كانت  أن  وبعد 

هذه  بدأت  دمشق  مع  التعامل  من  العربية 
الدول تلح في التقارب معها من جديد.

الشأن  في  الخبير  ليش  ديفيد  وقال 
تكساس  بوالية  ترينيتي  بجامعة  السوري 
في  المتحدة  الواليات  »حلفاء  األميركية 
رفع  على  واشنطن  يشجعون  العربي  العالم 
الحصار عن دمشق والسماح بعودة اندماجها 
بايدن  إدارة  أن  ويبدو  العربي.  المحيط  في 
تستمع لذلك إلى حد ما«. واعتبرت »رويترز« 
أن هذا يمثل ذلك تحواًل عن السنوات األولى 
للصراع التي عُلقت فيها عضوية سورية في 
جامعة الدول العربية وساندت دول من بينها 
السعودية واألردن واإلمارات بعض الفصائل 

التي كانت تحارب األسد.

هدم الحواجز
الزمان  الذي بدأ قبل عقد من  الصراع،  أدى 
وتصاعد بعد أن كان في مهده ثورة شعبية 
إلى  العربي،  الربيع  خالل  األسد  حكم  على 

مقتل مئات اآلالف ونزوح نصف سكان سورية 
عن ديارهم وأرغم الماليين على اللجوء إلى 
للمعارضة  يزال  وال  وأوروبا.  مجاورة  دول 
الشمال  في  قدم  موطئ  لألسد  المناوئة 
بدعم من تركيا بينما تسيطر قوات بقيادة 
الشرقي  والشمال  الشرق  على  سورية  أكراد 

وتدعمها الواليات المتحدة.
محسوم،  غير  يزال  ال  الصراع  أن  ورغم 
معظم  على  السيطرة  األسد  استعاد  فقد 
األراضي السورية بفضل روسيا وإيران اللتين 
كانتا أكثر التزامًا ببقائه من التزام واشنطن 
بعزله، حتى عندما تم إطالق أسلحة كيماوية 
مسيرة  األردن  وقاد  المعارضة.  مناطق  على 
التحول في السياسة العربية في وقت يعاني 
فيه ضعفًا اقتصاديًا واهتزازًا في العالقات مع 
بين  الحدود  فتح  بالكامل  وأعيد  السعودية. 
سورية واألردن أمام حركة التجارة في الشهر 
الماضي وكانت عمّان هي القوة الدافعة وراء 
اتفاق لضخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان 

عبر سورية بموافقة أميركية فيما يبدو. وقال 
الوزير  المعايطة  سميح  السياسي  المحلل 
التابع  المملكة  لتلفزيون  السابق  األردني 
للدولة »عندما يكسر األردن الحواجز ويقيم 
عالقات وبهذه الوتيرة فإن دواًل أخرى ستحذو 
البلدين  بين  الحدودي  المعبر  كان  حذوه«. 
طريقًا تقطعه مئات الشاحنات كل يوم لنقل 
الخليج.  البضائع بين أوروبا وتركيا ومنطقة 
وسيكون إحياء حركة التجارة دفعة اقتصادية 
أزمة  اقتصادها  يعاني  التي  وسورية  لألردن 
عميقة. كما أن ذلك سيفيد لبنان الذي يعاني 
اآلن واحدة من أسوأ األزمات االقتصادية في 

التاريخ الحديث.
األميركي  المبعوث  جيفري  جيم  وقال 
ترامب  عهد  في  لسورية  السابق  الخاص 
أن  الثقة  تمام  واثق  »أنا  لـ»رويترز«: 
المتحدة  الواليات  بأن  يشعرون  األردنيين 
كثير  كالم  »يتردد  وأضاف:  تعاقبهم«.  لن 
المنطقة  في  وأصدقاء  اإلعالم  وسائل  بين 

تفرض  تعد  لم  المتحدة  الواليات  أن 
بموجب  األسد  على  ونشاط  بهمة  عقوبات 
الجو  هذا  وانعكس  غيره«.  أو  قيصر  قانون 
الشهر  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في 
الماضي حيث التقى وزيرا الخارجية المصري 
سنوات،  عشر  منذ  األولى  للمرة  والسوري 
وفي معرض إكسبو 2020 دبي، حيث بحث 
تنشيط  واإلماراتي  السوري  االقتصاد  وزيرا 

مجلس األعمال بين البلدين.
لدى  سورية  سفير  عباس  غسان  قال 
السوري  الجناح  في  لـ»رويترز«  اإلمارات 
تحت  أقيم  والذي   2020 إكسبو  بمعرض 
دعت  اإلمارات  إن  لنا(  المستقبل  )معا  شعار 
سورية للمشاركة في المعرض رغم محاوالت 
وأضاف  السورية.  الحكومة  لـ»شيطنة« 
الماضية  ونصف  العشر  السنوات  في  »جرت 
السورية.  الحكومة  لشيطنة  كثيرة  محاوالت 
العربية  اإلمارات  دولة  مثل  دواًل  هناك  لكن 
المتحدة ظلت مصرة على التعامل معنا من 
في  بها  المعترف  الدول  أننا من ضمن  باب 
األمم المتحدة. وعلى هذا األساس تم اتخاذ 

الموقف لتوجيه دعوة إلى سورية«.
وعبر عن اعتقاده أن »أهم نافذة يعطيها 
بأن  السوريين  لكل  أمل  نافذة  هي  إكسبو 
خالل  من  نحن  تغير...  قد  ما  شيئًا  هناك 
تساعدنا  لكي  العالم  دول  كل  ندعو  إكسبو 
صيغ  هناك  تكون  وأن  البلد  إعمار  بإعادة 
المحبة،  الحوار،  أساس  على  بها  لنتفاهم 
واحترام سيادة الدول.. ال أن نفرض عليهم 
آخر«.  أو  لشعب  مقبولة  تكون  ال  قد  صيغًا 
للتعامل  مقاربة جديدة  هناك  وأضاف: »هل 

مع سورية؟ نعم«.
بمعهد  البحوث  مدير  ستاين  آرون  وقال 
بايدن  إدارة  إن  الخارجية  السياسة  أبحاث 
»ليست مهتمة باستهالك رصيد دبلوماسي 
بما  القيام  من  بالمنطقة  حكومات  منع  في 
بالنظام«.  يتعلق  فيما  األفضل  أنه  تعتقد 
سورية  في  األميركية  السياسة  أن  وأضاف 
تنظيم  مقاتلي  محاربة  على  اآلن  تركز 

»داعش« وعلى المساعدات اإلنسانية.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية األميركية 
أي دعم  إبداء  نفعله هو  ولن  نفعله  لم  »ما 
للدكتاتور  االعتبار  رد  أو  التطبيع  لجهود 
الغاشم بشار األسد أو رفع عقوبة واحدة عن 
إعادة  معارضة  في  موقفنا  تغيير  أو  سورية 
إعمار سورية إلى أن يحدث تقدم ال رجعة فيه 

صوب حل سياسي«، حسب تعبيره.
حلفاء  من  كثيرون  يسعى  حين  وفي 
لعالقات  المنطقة  في  المتحدة  الواليات 
تبدي  السعودية  تزال  ال  دمشق  مع  جديدة 
ترددًا. قال جوشوا النديس المتخصص في 
»الجهد  أوكالهوما  بجامعة  السوري  الشأن 
في  وسورية  السعودية  جمع  هو  الكبير 
أن  وأعتقد  المصالحة.  أشكال  من  ما  شكل 
ينتظرون  وأنهم  رأيها  ستغير  السعودية 

الواليات المتحدة فحسب«.

السعودية تتردد في إعادة العالقات لكنها 
ربما تكون التالية

وزير أردني سابق: كسرنا الحواجز ودول 
أخرى ستحذو حذونا

● رجل يتلقى جرعة لقاح ضد »كوفيد- 19« في مركز تلقيح موقت في مدينة ليلي في شمال فرنسا في 18 سبتمبر 2021
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االقتصاد على رأس األولويات

هل تنجح حكومة نجالء بودن
في »إنقاذ تونس«..؟

التونسية  الحكومة  قدرة  عن  السؤال  بات 
الجديدة برئاسة نجالء بودن على »إنقاذ البالد 
للطبقة  الشاغل  الشغل  هو  الفساد«  ومكافحة 
السياسية في تونس، بعد 11 أسبوعًا من إطاحة 
الرئيس قيس سعيد بالحكومة السابقة وتوليه 
الجديدة  الحكومة  عن  اإلعالن  وجاء  السلطات. 
غداة تظاهر اآلالف في شوارع تونس العاصمة 
الرئيس  به  قام  »انقالبًا«  يعتبرونه  ما  ضد 
على  اآلن  حتى  شعبي  احتجاج  أكبر  في  سعيد، 

تدابير تعزيز صالحياته منذ 25 يوليو.
أوكلت  البالد،  تاريخ  في  األولى  وللمرة 
المتخصصة  الجامعية  األستاذة  هي  امرأة 
األوساط  في  المعروفة  وغير  الجيولوجيا  في 
الحكومة  بودن مهمة تشكيل  نجالء  السياسية 
في 29 سبتمبر، لكن سلطاتها وسلطات وزرائها 
ستكون محدودة بناء على التغييرات التي أقرها 
والتنفيذية.  التشريعية  السلطة  على  الرئيس 
سعيد.  إشراف  وتحت  مراقبًا  نشاطها  وسيكون 
وأكدت بودن )63 عامًا(، اإلثنين، في أول كلمة 
منذ تعيينها أن من أبرز مهام الحكومة الجديدة 
بالدولة«  الثقة  و»استعادة  الفساد  مكافحة 
االستثمار  مجال  وفتح  للمواطنين  األمل  وإعادة 
تنشيط  في  والتسريع  العيش  ظروف  وتحسين 

الدورة االقتصادية و»تشديد مبدأ المحاسبة«.
الصفحة  نشرت  الماضي،  اإلثنين  ويوم 
على  التونسية  الجمهورية  لرئاسة  الرسمية 
بيانًا  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع 
ورئيسة  سعيد  للرئيس  بصورة  مصحوبًا 
فيه »رئيس  المكلفة نجالء بودن جاء  الحكومة 
الحكومة  رئيس  تسمية  أمر  يصدر  الجمهورية 
الحكومة  في  عضوًا   25 أدى  ثم  وأعضائها«. 
مباشر  بث  وفق  نساء،  تسع  بينهم  من  اليمين 
للتلفزيون الحكومي. وبقي وزير الخارجية عثمان 
اللذان  السالوتي  فتي  التربية  ووزير  الجرندي 
كانا في الحكومة قبل 25 يوليو، في منصبيهما 
أصدر  سبتمبر،   22 وفي  الحالية.  الحكومة  في 
بمقتضاها  أصبحت  »استثنائية«  تدابير  سعيد 
بنفسه  يتولى  فيما  أمامه  مسؤولة  الحكومة 
إصدار التشريعات بمراسيم عوضًا عن البرلمان، 
ما اعتبره خبراء تمهيدًا لتغيير النظام السياسي 
دستور  عليه  نص  الذي  البالد  في  البرلماني 
عن  الحصانة  رفع  سعيد  قرر  كذلك   .2014
التي  المالية  والمنح  رواتبهم  وتعليق  النواب 

كانوا يتقاضونها.
الحكومة  أداء  بعد  كلمة  في  سعيد  وأكد 
البالد ممن يتربصون بها  اليمين على »إنقاذ 
في الداخل والخارج« و»من يعتبرون المناصب 
نستثني  ولن  الملفات  سنفتح  غنيمة... 
بسيادة  العبث  يريدون  لمن  مكان  وال  أحدًا 
الشعب  أموال  الدولة«. وتابع »لقد نهبوا من 
أسماء.  ذكر  على  يأتي  أن  دون  من  الكثير«، 
األيام  قادم  في  »سنعمل  سعيد  أعلن  كذلك، 
على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي...حوار مع 
ومع  الجمهورية  من  الجهات  كل  في  الشباب 
يقبلون  الذين  والتونسيات  التونسيين  كل 
واستكمال  الثورة  الستكمال  الصادق  بالحوار 

والتحرير«. التصحيح  حركة 

من  محطة  لكل  محددة  مواعيد  وستوضع 
أهدافه  سعيد  يبين  لم  الذي  الوطني  الحوار 

ومنهجيته.
التونسية  بالجامعة  القانون  أستاذ  وعين 
عماد مميش على رأس وزارة الدفاع. كذلك، عاد 
توفيق شرف الدين لتولي حقيبة الداخلية بعدما 
المشيشي  السابق هشام  الحكومة  أقاله رئيس 
2021 إثر خالف بين  العام  من المنصب مطلع 

الرجلين تعلق بتعيينات في وزارة الداخلية.
الذي  الرئاسي  األمر  وجاء في بعض فصول 
ذات  القوانين  إصدار  »يتم  أنه  سعيد  أصدره 
يختمها  مراسيم  شكل  في  التشريعية  الصبغة 
الصالحيات  هذه  وتتحول  الجمهورية«  رئيس 
المجمدة  البرلمان  عن  عوضًا  سعيد  إلى 

أعماله.
الرئيس  »يمارس  آخر  فصل  في  وورد 
يرأسها  حكومة  بمساعدة  التنفيذية  السلطة 
من  الحكومة  و»تتكون  الحكومة«  رئيس 
رئيس  يعيّنهم  دولة  وكتّاب  ووزراء  رئيس 
في  أساسًا  التنفيذية  والسلطة  الجمهورية«. 
بموجب  البرلمان  أمام  ومسؤولة  الحكومة  يد 
ستكون  أنها  أعلن  سعيد  لكن   ،2014 دستور 

الجمهورية مستقباًل. رئيس  أمام  مسؤولة 
وبودن غير معروفة في األوساط السياسية 
في  خبرات  وال  سياسي  انتماء  عنها  يعرف  وال 
المتخصصة  وُكّلفت  اقتصادية.  ملفات  إدارة 
بوزارة  بوغديري  سهام  الضرائب  مجال  في 
المجال  في  الخبير  عُيّن  حين  في  المالية 
وزارة  رأس  على  سعيد  سمير  المصرفي 

والتخطيط. االقتصاد 

التونسي  السياسي  المحلل  قال  بدوره، 
»دي  قناة  مع  مداخلة  في  يونس،  بن  كمال 
أطرافًا  هناك  إن  المصرية،  الفضائية  إم سي« 
على  الحكومة  تشكيل  بحل  تطالب  سياسية، 
البرلمان التونسي، بينما هناك خبراء يوافقون 
الظروف  في  خاصة  الحكومة  تشكيل  على 
أن  يونس  بن  كمال  وتابع  األن.  االستثنائية 
ضرورة  على  أكد  من  هو  التونسي  الرئيس 
الشعب  آمال  يلبى  بما  ذلك  في  التسريع 
المحلل  وأشار  تطلعاته.  ويحقق  التونسي 
أولويات  هناك  أن  إلى  التونسي  السياسي 
الملفات  وهي  الجديدة  التونسية  للحكومة 
وأيضًا  السياسية،  واألحزاب  العمالية  النقابات 

واالجتماعية. االقتصادية  الملفات 

البالد  في  المتردي  االقتصادي  الوضع  لكن 
الحكومة  الملفات على طاولة رئيسة  أول  يمثل 
عقد  منذ  يعاني  قطاع  وهو  المكلفة،  التونسية 
من الزمن بسبب غياب االستقرار السياسي الذي 
والمانحين  المستثمرين  رغبة  يضعف  يزال  ال 

الدوليين في دفع األموال.
وبلغ معدل النمو االقتصادي في البالد سنويًا 
وبسبب   .%  0.6 حوالي  و2020   2010 بين  ما 
الجائحة، سجل في العام 2020 انكماشًا بنسبة 
8.8 %، فضاًل عن تأثر قطاع السياحة الذي كان 
والذي  الخام  الداخلي  الناتج  من   %  14 يمثل 

تضرر بشكل كبير.
المثقلة  تونس  عادت  الفائت،  مايو  في 
للتفاوض  عقد  خالل  الرابعة  للمرة  بالديون 
إلى  للتوصل  سعيًا  الدولي  النقد  صندوق  مع 
اتفاق على ثالث سنوات والحصول للعام 2021 
على 3.3 مليار يورو في مقابل وعد بإصالحات 
لكن  السابق.  من  أصعب  بها  االلتزام  يبدو 
المفاوضات توقفت منذ إعالن سعيد اإلجراءات 
المديونية  نسبة  ارتفعت  كذلك،  االستثنائية. 

في تونس وتجاوزت 80 %،
الديون  لسداد  تقترض  تونس  وأصبحت   
ودفع أجور الموظفين. ويعلل خبراء الوصول إلى 
االستقرار  عدم  إلى  التراجع  من  المستوى  هذا 
على  حكومات  تسع  تعاقبت  فقد  الحكومي. 
ثورة  منذ  السياسية  التجاذبات  بسبب  السلطة 
آمال كبيرة أيضًا على أن يتحرر  2011. وعلقت 
من  المقربين  أيدي  ومن  الفساد  من  االقتصاد 
السلطة كما كان عليه الحال في نظام بن علي، 
لكن بقي مجال األعمال حكرًا على عائالت نافذة.

النقابات العمالية واألحزاب 
السياسية من أولويات الحكومة 

التونسية الجديدة

الوضع االقتصادي المتردي في 
البالد يمثل أول التحديات أمام 

نجالء بودن

● إحدى جلسات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 20 سبتمبر 2021 في فيينا. )أ ف ب(

● رئيسة الحكومة التونسية نجالء بودن خالل آداء اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، 11 أكتوبر 2021. )الرئاسة التونسية(

انقسام دولي على دور الطاقة 
النووية في مكافحة االنبعاثات

منها  تنبعث  ال  التي  النووية  الطاقة  تستطيع  هل 
غازات االحتباس الحراري أن تنقذ المناخ أو على األقل 
أن تتيح كسب الوقت في انتظار تطوير مصادر طاقة 
السواء  على  والدول  المتخصصون  ينقسم  ؟  جديدة 

في شأن هذه المسألة.
واعتبر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح 
بيرول ردًا على سؤال لوكالة »فرانس برس« عن دور 
الذرة كطاقة متجددة أن »كل ما يخفض االنبعاثات هو 
خبر سار«، مؤكدًا أن »كل مصادر الكهرباء النظيفة« 
تحوز رضاه. ويشّكل عدم انبعاث ثاني أكسيد الكربون 
مباشرة أحد أهم مزايا الطاقة النووية التي توّفر نحو 

10 % من كهرباء العالم.
تحليل  من  حتى  ويتبين 
مع  الكاملة،  حياتها  دورة 
احتساب االنبعاثات المرتبطة 
أو  اليورانيوم  باستخراج 
لمحطات  الخرسانة  ببناء 
الطاقة، أن ما تصدره  توليد 
االحتباس  غازات  من  خاللها 
وأدنى  جدًا،  قليل  الحراري 
الغاز  أو  الفحم  من  بكثير 
وحتى من الطاقة الشمسية، 
الطاقة  حصة  جعل  ما  وهذا 
»معظم«  في  تزيد  النووية 
التي وضعتها  السيناريوهات 
الدولية  الحكومية  الهيئة 
المعنية بتغير المناخ التابعة 
لألمم المتحدة لحصر االحترار 
مئوية  درجة  ب1,5  المناخي 

مقارنة بنهاية القرن التاسع عشر.
في  أساسيًا  سيكون  النووية  الطاقة  دور  أن  ويبدو 
المرحلة المقبلة التي سيحتاج فيها العالم إلى مزيد من 
هي  كما  األحفوري،  الوقود  عن  لالستعاضة  الكهرباء 

الحال في النقل البري.
توقعاتها  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ورفعت 
للمرة األولى منذ كارثة فوكوشيما العام 2011 ، وباتت 
تتوقع مضاعفة القدرة اإلنتاجية بحلول العام 2050 في 

السيناريو األكثر مالءمة.
فيما  الصين،  في  الجديدة  المفاعالت  معظم  وتقع 
طاقة  إلنتاج  النووية  الطاقة  اعتماد  عدة  »دول  تعتزم 
التي تتخذ من  الوكالة  موثوق بها ونظيفة«، بحسب 

فيينا مقرًا.
ورأى مديرها العام رافاييل ماريانو غروسي في هذا 
التوجه إدراكًا لكون الطاقة النووية »حيوية جداً لتحقيق« 
الحياد الكربوني في منتصف القرن، وهو أحد األهداف 
حول  والعشرين  السادس  األطراف  لمؤتمر  الرئيسية 

المناخ )كوب26( في نوفمبر المقبل.
الهيئة  علماء  إن  تقول  برس«  »فرانس  أن  إاّل 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يقرّون أيضًا بأن 
النووية مستقباًل قد  بالطاقة  العاملة  المحطات  »نشر 

يتأثر بميول المجتمعات«. فسمعة الذرة ال تزال سيئة 
حوادث  وقوع  من  الخشية  إلى  نظرًا  الدول  بعض  في 
كارثية أو بسبب مشكلة النفايات التي توّلدها وال يتوافر 
حّل لها بعد. وينقسم االتحاد األوروبي في شأن هذه 
من  التدريجي  التخلص  قررت  ألمانيا  أن  إذ  المسألة، 
الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما، فيما تعتبر دول 
أوروبا الوسطى كبولندا وتشيكيا أنها وسيلة للحد من 

االعتماد على الفحم.
وتختلف نظرة الرأي العام إلى الموضوع من دولة إلى 
أخرى. وقال خبير الطاقة في كلية إدارة األعمال في براغ 
يُنظر  فاديم ستريلكوفسكي »في جمهورية تشيكيا، 
إلى الطاقة النووية على أنها 
ورخيص  به  موثوق  مصدر 
وينعكس  للكهرباء«.  نسبيًا 
الدائر  النقاش  على  الخالف 
االتحاد  مؤسسات  داخل 
في  بروكسل  في  األوروبي 
شأن إدراج الطاقة النووية أو 
التصنيف  في  إدراجها  عدم 
باألنشطة  الخاص  األخضر 
للمناخ  جيدة  تعتبر  التي 

والبيئة.
الطاقة  معارضو  ولجأ 
من  غالبًا  وهم  الذرية، 
كمنظمة  السالم  دعاة 
وضع  إلى  »غرينبيس«، 
جانبًا،  التقليدية  حججهم 
على  التركيز  مفضلين 
فتكاليف  الفاعلية.  حسابات 
أصبحت  بينما  االنخفاض  تُواصِل  المتجددة  الطاقة 
وتجاوزات  ومكلفة،  طويلة  الكبرى  النووية  المشاريع 
أحيانًا االعتمادات المخصصة لها، على ما شهده مشروع 

المفاعل النووي في مدينة فالمانفيل الفرنسية.
والحظ ميكل شنايدر الذي يعدّ تقريراً سنويًا نقديًا 
أغلى  الجديدة  »الطاقة  هذه  أن  النووية  الطاقة  عن 
بكثير وأبطأ بكثير من مصادر الطاقة المتجددة«. ورأى 
هذا الخبير أن »إنفاق األموال اليوم على الطاقة النووية 
ال  االستثمارات  ألن  أسوأ،  المناخ  أزمة  يجعل  الجديدة 

توظف في ما هو أرخص وأسرع وبالتالي أكثر فاعلية«.
غير إن قطاع الطاقة النووية يرى أنه لم يقل بعد 
كلمته األخيرة. فهو بات يراهن كثيرًا منذ سنوات على 
)المعروفة باإلنكليزية  المعيارية الصغيرة  المفاعالت 
كبيرة  بكميات  وتُنتِج  أبسط  وهي  آر«(،  إم  بـ»إس 
في مصانع، وهي تاليًا أقل تسببًا بمخاطر من الورش 
»مستقبل  أن  ستريلكوفسكي  فاديم  ورأى  الضخمة. 
الطاقة النووية، سواء في تشيكيا أو في أي مكان آخر 
في العالم ، قد يكمن في المفاعالت الصغيرة«. ولكن 
على الرغم من االهتمام القوي الذي تبديه دول عدة، 
محطة  الخدمة  في  وضعت  اآلن  إلى  روسيا  وحدها 

عائمة لتوليد الكهرباء باستخدام هذه التكنولوجيا.

»عرينبيس«: الطاقة الجديدة 
أغلى بكثير وأبطأ بكثير من

 مصادر »المتجددة«

 بيرول عن دور الذرة كطاقة 
متجددة: »كل ما يخفض 
االنبعاثات هو خبر سار«

األمم املتحدة تنظم )كوب 26( .. وبكني ترد مبؤمتر مواز

مفاوضات املناخ العاملية في قلب الصراع األميركي الصيني
يزداد الزخم بشأن أزمة المناخ، لكن التحرك قدما لن 
المتحدة  الواليات  يكون ممكنا من دون قوتين هما 
نصف  من  أكثر  في  معا  تساهمان  اللتين  والصين 
العالقات  فيه  تشهد  وقت  في  االنبعاثات،  إجمالي 
تتزايد  فيما  األزمة،  مواجهة  في  يؤثر  توترا  بينهما 
تخذيرات  مع  خصوصا  االتفاق  اخفاق  من  المخاوف 
ما  االنبعاثات،  في خفض  اإلخفاق  أممية من خطورة 
درجة   2.7 بمقدار  الحرارة  درجة  ارتفاع  إلى  سيؤدي 

مئوية.
وحسب وكالة »فرانس برس«، يشكل التوتر مصدر 
 )26 )كوب  المناخ  بشأن  األطراف  مؤتمر  قبل  قلق 
تدور  فيما  المتحدة في جالسكو،  األمم  تنظمه  الذي 
تساؤالت حول احتمال أن تؤدي التوترات الدبلوماسية 
الحادة بين القوتين العظميين إلى إفشال قمة غالسكو 
»الحاسمة«، حسب وكالة »فرانس برس«. ومتوقع أن 
بين  اسكتلندا  مؤتمر  في  اتفاق  إلى  التوصل  يعطي 
بكين وواشنطن دفعة قوية التفاق دولي ذي أهمية 
قصوى؛ فيما يفيد خبراء أن العالقات الباردة جدا بين 
بكين وواشنطن ال تشكل عائقا ال يمكن تجاوزه إذ أن 
المنافسة المحتدمة بينهما قد تحفز مكافحة االحترار 

المناخي.
الصين، وفي إجراء مواز، نظمت مؤتمر »كوب 15« 
للتنوع البيولوجي في مفاوضات حاسمة لمحاولة إصالح 
الطبيعة التي ألحق بها اإلنسان أضرارا ويهددها تغير 
خالل  التحرك  في  الدولية  األسرة  فشل  بعد  المناخ، 
عشر  الخامس  األطراف  مؤتمر  وعقد  الماضي.  العقد 
التفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي افتراضيا في 
الفترة الممتدة من 11 إلي 15 أكتوبر األول الجاري، 
غرب  بجنوب  كونمينغ  في  المقررة  المفاوضات  قبل 
الصين في الفترة من 25 نيسان إلى 8 مايو 2022، 

وذلك بعد تأجيلها عدة مرات بسبب كوفيد19-.
المبادرات  على  أشرفت  التي  نيكولز  ماري  وتقول 
األميركية  كاليفورنيا  والية  في  الرئيسية  المناخية 
للوكالة الفرنسية إنه في حال لم يتوصال إلى االتفاق 
على شيء كبير فهذا لن يمنع اتخاذ إجراءات جديدة 
من  كل  كثيرة،  بأشياء  بالقيام  يرغبان  البلدين  ألن 
جانبه، وأنهما قادران على ذلك. وأضافت الباحثة في 
جامعة كولومبيا في نيويورك: »لكن هذا ال يعني ان 
اتفاق  دون  فمن  تأثير.  له  يكون  لن  االتفاق(  )عدم 
الدول  تتردد  قد  والصينيين  األميركيين  بين  صريح 

األخرى في التحرك«.
منذ دخوله البيت األبيض في يناير الماضي، حدد 
الرئيس األميركي جو بايدن أولويتين رئيسيتين في 
المتزايد  الصيني  النفوذ  مواجهة  الخارجية:  سياسته 
بين هذين  التوفيق  أجل  المناخية. ومن  األزمة  وحل 
الهدفين وضع سياسية خارجية على خطين متوازيين 
المناخ  صعيد  على  التعاون  على  يقومان  بكين  حيال 
الحرب  بأجواء  تذكر  التي  االستراتيجية  والمنافسة 

اإلنسان  حقوق  من  األخرى  األصعدة  على  الباردة 
ومصير تايوان والتجارة وغيرها.

المناخ  لمفاوضات  الخاص  األميركي  الموفد  وقال 
جون كيري قبل فترة قصيرة »الخالفات الكثيرة بين 
على  لكن  بسر.  ليست  المتحدة  والواليات  الصين 
صعيد المناخ يشكل التعاون الطريقة الوحيدة لتجنب 

االنتحار الجماعي الذي يتجه إليه الجميع«.
خصوصا  محاولة  في  مرتين  الصين  كيري  وزار 

إلقناع السلطات الشيوعية بطي صفحة محطات توليد 
الخارجية  وزير  لكن  الحجري؛  بالفحم  العاملة  الطاقة 
الصيني وانغ يي رد قائال إنه من المستحيل أن يكون 
عن  بمعزل  المناخ  حول  األميركي  الصيني-  التعاون 

األجواء العامة للعالقات الصينية- األميركية.
إلى  الصين  تلجأ  أن  خصوصا  واشنطن  وتخشى 
قضايا  حول  تنازالت  على  للحصول  المناخي  االبتزاز 
شائكة أخرى. ويؤكد األميركيون انهم حذروا الصين 

خالل لقاء األسبوع الماضي في سويسرا بأن قطعهم 
التزامات بهذا الخصوص ال يشكل »خدمة« ينتظرون 
مكافأة عليها. لكن الحوار بين البلدين لم ينقطع. فقد 
قام الرئيس الصيني شي جينبيغ بمبادرة الفتة بإعالنه 
في سبتمبر وقف بالده تمويل محطات تعمل بالفحم 

في الخارج.
ويرى أليكس وانغ من جامعة كاليفورنيا في لوس 
بين  الدولية  الساحة  على  المنافسة  أن  انجلوس 
إلى مزاحمة  الخصمين قد تؤدي  العظميين  القوتين 
إيجابية على المسائل البيئية. ويضيف أن كال الطرفين 
لديه أسباب ناجعة إلحراز تقدم خصوصا الصين التي 
تحسن من خالل اعتماد سلوك جيد على صعيد المناخ، 
المسؤولون  شعر  إذ  أنه  موضحا  الدولية،  سمعتها 
الصينيون بأنهم متخلفون في هذا المجال قد يدفعهم 

ذلك إلى بذل المزيد.
وعلى هذا الصعيد، غير انتخاب جو بايدن الوضع، 
ما عزز الضغوط. واعتمد الرئيس الديمقراطي موقفا 
مخالفا لسلفه دونالد ترامب الذي انسحب من اتفاق 
الفحم.  استخدام  عن  بشراسة  ودافع  للمناخ  باريس 
حربة  رأس  مجددا  تصبح  أن  اآلن  واشنطن  وتريد 
غير  مبالغ  استثمار  وتنوي  المناخي  التغير  مكافحة 

مسبوقة لهذه الغاية.
المناخية  بالمؤتمرات  االهتمام  وتيرة  وارتفعت 
المتزايدة  األخطار  نتيجة  بالذات  و)كوب–26(  عموما 
خالل  العالم،  شاهده  وما  االنبعاثات،  تزايد  من 
في  وارتفاعات  كوارث طبيعية  الماضية من  السنوات 

درجات الحرارة.
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  وأطلق 
المتحدة  لألمم  تقرير  في  مدوية،  صرخة  غوتيريش 
خفض  في  اإلخفاق  خطورة  شارحًا  الماضي،  األسبوع 
االنبعاثات، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 
2.7 درجة مئوية؛ وذلك ألن نحو 191 دولة )األغلبية 
اتفاقية  طموح  تلب  لم  العالم(  دول  من  الساحقة 
درجة   1.5 إلى  الحراري  االحتباس  من  للحد  باريس 
العصر  قبل  ما  الحرارة  درجة  بازدياد  مقارنة  مئوية 
العالم  أن  تقريره  في  غوتيريش،  وأضاف  الصناعي. 
درجة   2.7 من  احترار  إلى  كارثي  طريق  في  »يسير 
الهدف  هذا  تحقيق  في  »الفشل  أن  مضيفًا  مئوية«، 
سيقاس بعدد الوفيات وسبل العيش المدمرة وضبط 

تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها الدول«.

● الرئيس الصيني شي جينبيغ ● الرئيس األميركي جو بايدن

 هل يستجيب العالم لتحذيرات غوتيريس من ارتفاع درجة احلرارة مبقدار 2.7 درجة مئوية؟
 باحث أميركي: املنافسة بني »القوتني العظميني« قد تؤدي ملزاحمة إيجابية على املسائل البيئية



اقتصاد

كالم في األرقام

دوالر تريليون 
السعودية بضحه  تعهدت  الذي  المبلغ 

البالد في  االستثمارات  لتعزيز 
2030  حتى العام 

قالوا

08

أطلع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون رئيس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي على سير اإلنتاج في قطاع النفط والعراقيل التي تعيق زيادة 

اإلنتاج وسُبل تحسين أوضاع القطاع.
وخالل اجتماع عُقد بينهما اإلثنين الماضي جرى التطرق إلى أهم اإلشكاليات التي 
لجان  تشكيل  قضية  مناقشة  جرت  كما  فيها،  والعاملين  والغاز  النفط  قطاع  تواجه 

اإلدارة للشركات التابعة للوزارة، واالختصاصات التي آلت لوزارة النفط.
ودخلت الوزارة صراعًا مع المؤسسة الوطنية للنفط بسبب االختالف حول اختصاصات 
كل منهما، ولم ينته األمر بين الوزير عون ورئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى 
صنع اهلل إال بتدخل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي تمسك ببقاء صنع اهلل 

في منصبه، وذلك قبل نحو شهر.

وزير النفط يطلع املنفي
على عراقيل زيادة اإلنتاج »الحكومة تبدأ العمل خالل 

األسبوعيْن المقبلين في 
برنامجيْن لإلقراض دون 
فوائد على أن تكون متاحة 
لجميع الليبيين«

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة

عبدالحميد الدبيبة 

7.2
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5647دوالر أميركي
5.2727يورو

6.2117الجنيه االسترليني
1.217الريال السعودي
1.2428درهم إماراتي

0.7079االيوان الصيني

2021  /10/13 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

»روشتة« من البنك الدولي النتعاش االقتصاد الليبي
قدم البنك الدولي روشتة لتعافي االقتصاد الليبي 
ثالثة  تحقق  بضرورة  تتعلق  القريب،  المدى  على 
االنتخابات  إجراء  بموعد  االلتزام  أبرزها  شروط 
البالد  ستدخل  »وإال  ديسمبر،   24 في  المقررة 
أشار  كما  ــاع«.  األوضـ تدهور  شبح  في  مجددا 
األمن  انعدام  الليبية من  األسر  إلى معاناة  البنك 

الغذائي.
عن  الصادر  األخير  االقتصادي  التحديث  وقدم 
البنك الدولي توقعاته للوضع االقتصادي في ليبيا، 
بشكل  السياسية  العملية  بتقدم  مرتبطة  وكلها 

إيجابي واستقرار الوضع األمني.
االنتخابات  إجراء  تم  إذا  المقبلة،  األشهر  وفي 
المؤسسات  توحيد  وإعادة  والبرلمانية  الرئاسية 
أن  المتوقع  فمن  النفط،  إنتاج  واستمر  العامة، 
اإلجمالي  المحلي  للناتج  نمو  معدل  ليبيا  تسجل 

بنسبة 78.2 % في العام 2021، وفق البنك.
فوائض مالية قد تحققها ليبيا

تسجل  أن  العالمية  المالية  الهيئة  وتوقعت 
كحصة  فوائض  الجاري  والحساب  التجارة  أرصدة 

المحلي  الــنــاتــج  ــن  م
اإلجــمــالــي. كــمــا قد 
المالي  الميزان  يسجل 
»نظرا  أيــضــا  فائضا 
في  القوي  لالنتعاش 
وصادراته  النفط  إنتاج 
قيمة  انخفاض  وبعد 
العملة«، مما يقلل من 
رواتــب  تمويل  تكلفة 
والسلع  العام  القطاع 

المقومة  النفط  عائدات  باستخدام  والخدمات 
بالدوالر.

وتكشف البيانات المالية لألشهر السبعة األولى 
من 2021 في ليبيا أن إجمالي النفقات حوالي 31 
دينار،  مليار   40.6 اإليرادات  وإجمالي  دينار  مليار 
للفترة  الميزانية  فائض  تعني  التي  األرقام  وهذه 
من  العظمى  الغالبية  أن  حين  في  الذكر،  سالفة 
النفط  صــادرات  من  تأتي  الحكومية  ــرادات  اإلي
المقومة بالدوالر، حسب البنك. وتحدث البنك عن 
الذي  صراعها  إنهاء  نحو  كبيرا  تقدما  ليبيا  إحراز 
إعادة  نحو  قدما  والمضي  الزمن  من  عقدا  دام 
التوحيد خالل العام الجاري، مشيرا إلى أن ذلك قد 
والنشاط  النفط  إنتاج  في  قوي  انتعاش  إلى  أدى 
الموازين  في  انتعاش  من  تبعه  وما  االقتصادي، 

المالية والتجارية والحسابات الجارية.
الغذائي  األمن  انعدام  يعاني من  األسر  بعض 

والفقر
مع  تكافح  الليبية  األسر  تزال  ال  المقابل،  في 
تقديم  وضعف  والفقر  الغذائي  األمــن  انعدام 
الدولي  البنك  تقرير  سلط  وقد  العامة،  الخدمات 
الضوء على مواصلة الليبيين معاناتهم من الفقر، 
مستندا إلى استطالع له أفاد بأن أكثر من نصف 
أجورها  تغطي  أن  لها  يمكن  ال  أنه  أكدت  األسر 

النفقات األساسية.

في  استقرارًا  األساسية  السلع  أسعار  وشهدت 
العام 2021 حتى اآلن، فيما كان الحد األدنى من 
بنسبة  أعلى  الماضي  مايو  في  الغذاء  سلة  قيمة 

12.3 % عن مارس 2020.
آثار  الغذاء  تكاليف  الرتفاع  يكون  أن  ويمكن 
كبيرة على األسر الضعيفة، األمر الذي يدفع األقل 

قدرة على مواجهة الفقر والجوع.
والبنك  العالمي  األغذية  لبرنامج  وحسب مسح 
الدولي، فإن 14 % من الليبيين يعانون من عدم 
انعدام األمن  الغذاء، مع تسجيل  كفاية استهالك 

الغذائي في أعلى مستوياته بالجنوب )19 %(.
في  الوطنية  االنتخابات  تنظيم  تحديات  وتثير 
السياسي  الوضع  تدهور  شبح   2021 ديسمبر 
نحو  التقدم  يهدد  أن  شأنه  من  الــذي  واألمني 

السالم والتعافي.
زيادة اإلنتاج النفطي

قطاع  فــي  الهائل  االنكماش  أعــقــاب  ــي  وف
الطاقة في العام 2020 ، مدفوعا بتصاعد الصراع 
النفط  وحقول  محطات  على  المفروض  والحصار 
الليبي  االقتصاد  وبالتالي  النفطي  القطاع  شهد 

بشكل عام، انتعاشا كبيرا.
إنتاج  متوسط  وبلغ 
النفط 1.2 مليون برميل 
يوميا خالل النصف األول 
من العام 2021، مقارنة 
مليون   0.3 بمتوسط 
ــا خــالل  ــومــي ــل ي ــرمــي ب
األولى  التسعة  األشهر 
 0.9 و   2020 العام  من 
يوميا  برميل  مليون 
من  الــرابــع  الربع  خــالل 

العام نفسه.
وعموما، يتوقع التقرير انتعاشا طفيفا ومتفاوتا 
سنة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
2021، إذ من المنتظر أال يرتفع نصيب الفرد من 
إال  المنطقة  في  الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي 
بنسبة 1.1 % في العام 2021 بعدما تراجع بنسبة 
تقدر بنحو 5.4 % في العام 2020. ارتفاع نصيب 

الفرد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
نصيب  سيظل  الجاري،  العام  نهاية  وبحلول 
الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون 
وستنخفض   ،%  4.3 بنسبة   2019 سنة  مستوى 
مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلدا من 
مستوياتها  عن   2021 سنة  في  المنطقة  بلدان 

قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.
المقدرة  التراكمية  التكلفة  ستبلغ  وإجماال، 
المحلي  الناتج  إجمالي  خسائر  حيث  من  للجائحة 
200 مليار  العام حوالي  المنطقة بنهاية هذا  في 

دوالر.
التوزيع  على  أيضا  االنتعاش  هذا  وسيتوقف 
ظهور  مع  سيما  ال  للقاحات  والمنصف  السريع 
مخاطر  وثمة  الفيروس،  من  جديدة  ــالالت  س
إضافية على النمو بسبب »عدم اليقين السياسي« 
قطاع  انتعاش  سرعة  ومدى  البلدان  بعض  في 

السياحة في بلدان أخرى، وفق التقرير ذاته.

الوسط - عبدالرحمن أميني

شركة الحديد والصلب تحقق إنجازًا في اإلنتاج وتتعهد بخفض األسعار
لم  إنجازًا  والصلب  للحديد  الليبية  الشركة  حققت 
10 سنوات، وذلك في خط مصنع  إليه منذ نحو  تصل 
مقاس  األسياخ  من  لفة   230 بإنتاج  األسياخ،  درفلة 
وبجودة  الصفر  عند  محبوس  وبجنوح  متر«،  »مللي   8
ارتفاعها  بعد  األسعار  بخفض  تعهدت  فيما  %؛   100
إن  الشركة  وقالت  الزيادة.  من  المواطنين  وشكاوى 
تحقيقه  جرى  األسياخ  لفات  إنتاج  في  القياسي  الرقم 
دون أي توقف، في غضون سبع ساعات ونصف الساعة 
ترقب  وعيونهم  الزمن،  ومع  أنفسهم  مع  تحدٍ  في 
األسياخ  من  طن   300 أن  مضيفة  الرقم،  هذا  تحقيق 
تكاتفت  التي   ،A3 المسائية  الوردية  غراس  نتاج  هو 
الشكر  موجهة  والصيانة،  التشغيل  من  رجالها  جهود 
لتحقيق  العاملين  إلى  الماضي  األحد  يوم  بيان  في 

اإلنجاز. هذا 

الغاز الحديد من  زيادة حصة شركة 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  التقى  آخر،  سياق  في 
المؤسسة  رئيس  األحــد،  الفقيه،  عبدالملك  محمد 
أوجه  لمناقشة  اهلل  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية 
مسألة  حل  وطرق  والمؤسسة،  الشركة  بين  التعاون 
الطبيعي  والــغــاز  عامة  بصورة  الطاقة  في  العجز 
الغاز،  من  الشركة  حصة  زيادة  وسبل  خاصة  بصورة 
للشركة  التابعة  الكهرباء  محطة  احتياجات  فصل  مع 
وتخصيص حصة إضافية لها. كما تطرق االجتماع إلى 
اإلضافية  واالحتياجات  المستقبلية  الشركة  مشاريع 
على  القائمة  المشاريع  بعض  ومناقشة  الغاز،  من 
ومنها  بالمؤسسة،  العالقة  وذات  الشركة  منتجات 
أنابيب  لتصنيع  وخط  الغاز،  أسطوانات  مصنع  مشروع 
وتوافر  األسعار  ارتفاع  يخص  وفيما  والغاز.  النفط 

بأن  المواطنين  الشركة  إدارة  طمأنت  المنتجات، 
بوتيرة  تشتغل  التسليح  لحديد  المنتجة  مصانعها 
بأن  ونوهت  جدًا.  مطمئن  المخزون  وبأن  ممتازة، 
األسعار  وأن  مستمرة،  البيع  وعمليات  الحديد  إنتاج 

قليلة. أيام  خالل  عهدها  سابق  إلى  سترجع 
في  التسليح  حديد  أسعار  ارتفاع  الشركة  وأرجعت 
السوق إلى توقف الشركة مدة األشهر الثالثة الماضية، 
تكن  ولم  فجائية  »كانت  اإليقاف  عملية  أن  إلى  الفتة 

مخططة، لتالفي االرتفاع الحاصل في األسعار«.

اإلنتاج في  التوسع 
ناقشت  إذ  اإلنتاج؛  في  التوسع  على  الشركة  وتعمل 
بمنتجاتها  إلمدادهم  مصريين  شركاء  مع  التعاون 
نائب  التقى  حيث  المستقبلية؛  مشاريعهم  خــالل 
عن  ممثلين  بيرام  سليمان  اإلدارة  مجلس  رئيس 
عالم  حسن  وأبناء  الحديثة  الهندسة  رواد  شركتي 
اإلنشاءات.  مجال  في  والمتخصصتين  المصريتين 
شركة  منتجات  ألهم  استعراضًا  االجتماع  وتناول 
على  قدرتها  ومدى  ومواصفاتها  والصلب  الحديد 
اللتين  المصريتين  الشركتين  احتياجات  توفير 
بناء  ليبيا،  في  الطرق  مشاريع  بعض  تنفيذ  تدرسان 

الليبية. الدولة  من  عطاءات  على 
وفقًا  منتجاتها  تقدم  الشركة  أن  بيرام  وأوضــح 
الطلبيات  توفر  أن  وبإمكانها  السوق،  لمتطلبات 
»ألن  مسبقًا،  معها  االتــفــاق  تــم  مــا  إذا  الخاصة 
محكمًا  تنسيقًا  تحتاج  معين  لمنتج  الخاصة  الطلبيات 
الهندسة  رواد  شركتا  وتشكل  ــوقــت«.   ال قوامه 
»أوراسكوم«  شركة  مع  عالم  حسن  وأبناء  الحديثة 
تحت  يعد  الذي  المصرية،  الشركات  الئتالف  النواة 
التأسيس، وجرى االتفاق مع هذا االئتالف لتنفيذ عدد 

ليبيا. في  اإلعمار  إعادة  من مشروعات 

طرابلس - الوسط 

●  موظفون بالشركة الليبية للحديد في صورة تذكارية بعد تحقيق رقم قياسي في إنتاج األسياخ

إمتام االنتخابات يؤدي لوضع أكثر تفاؤال

حل أزمة األمن الغذائي
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الغذائي  األمن  انعدام  يشكل 
المتحدة،  أفريقيا تحديا متزايدا. وقد ذهبت تقديرات وكاالت األمم 
حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا )كوفيد19-(، إلى أن المنطقة 
التغذية من  55 مليون نسمة يعانون من نقص  أكثر من  كان بها 

بين سكانها البالغ عددهم 456.7 مليون نسمة.
وهذه الجائحة، ومعها حاالت الصراع التي طال أمدها في بعض 
بلدان المنطقة، باإلضافة إلى عوامل أخرى، تجعل من الجوع مشكلة 
من المشاكل األكثر شيوعا. وفي العام 2020، شكلت حصة المنطقة 
العالم  الحاد في  الغذائي  انعدام األمن  من إجمالي من يعانون من 
المنطقة ال تشكل  أن  اعتبار  عند  للغاية  مرتفعة  نسبة  %، وهي   20

سوى 6 % من سكان العالم.
العربي ومصر وجيبوتي، كان عدد األشخاص  المغرب  بلدان  في 
تفشي  قبل  بثبات  مستقرا  الغذائي  األمن  انعدام  من  عانوا  الذين 
قد  الغذائي  األمن  انعدام  معدالت  بأن  اعتقادا  ثمة  لكن  الجائحة. 
األخيرة في معدالت  الزيادة  الحين، وذلك من جراء  ارتفع منذ ذلك 
الفقر في المنطقة – حيث تهدد آثار الجائحة بدفع 16 مليون شخص 

آخر للسقوط في براثن الفقر المدقع.
التحديات

ما زال يساورنا قلق بالغ إزاء هذا الوضع؛ إذ يتعين على المنطقة أن 
الرامية  التي تضع عراقيل أمام الجهود  تتصدى للتحديات الهيكلية 

إلى توفير الغذاء لسكانها الذين يتزايدون بمعدالت سريعة.
ويتمثل أول هذه التحديات في تغير المناخ، حيث تؤثر الزيادة في 
وتيرة التقلبات المناخية وشدتها وارتفاع درجات الحرارة في أنشطة 

الزراعة المحلية.
النمو  معدل  في  فيتمثل  منطقتنا  يواجه  الذي  الثاني  التحدي  أما 
نمو  وكذلك  العالم،  مستوى  على  األعلى  وهو  نفسه،  السكاني 
في  السكان  من   %  66 يعيش  أن  يُتوقع  حيث  الحضرية،  المناطق 
الزراعية  اإلنتاجية  معدالت  تواكب  وال   .2030 العام  بحلول  المدن 

على  تزيد  حيث  مصر،  عدا  فيما  نفسها،  السكانية  الزيادة 
المتوسط العالمي.

ويتمثل التحدي الثالث في النظام الغذائي والتغذية؛ إذ تعتمد 
بلدان المنطقة اعتمادا استثنائيا على الواردات الغذائية، ال سيما 

القمح والحبوب األساسية األخرى.
صحة  دعم  يستطيع  ال  المنطقة  ببلدان  الغذائي  النظام  إن 
الغذائية  فالمواد  الناس؛ 
السكان  تزود  تقدمها  التي 
بالسعرات الحرارية الضرورية 
كافية.  تغذية  توفر  ال  لكنها 
الناس  يعاني  لذلك،  ونتيجة 
من العبء الصحي المضاعف 
التغذية،  سوء  عن  الناجم 
من  أو  التقزم  من  سواء 

السمنة.
أن  إلى  اإلحصاءات  وتشير 
اليمن  في  األطفال  نصف  قرابة 
مقارنة  الوزن  نقص  من  بالفعل  يعانون  جيبوتي  في  وثلثهم 
نموهم  على  األمد  طويلة  تداعيات  من  لذلك  ما  مع  بأعمارهم، 
لهذين  االقتصادية  المسارات  على  وأيضا  والمعرفي  اإلدراكي 
االتجاهات  هذه  مسار  لتغيير  نفعل  أن  يمكننا  ماذا  إذن؛  البلدين. 

المتردية في انعدام األمن الغذائي؟
المرتبطة  المخاطر  من  الحد  في  الممكنة  التدخالت  أحد  يتمثل 
يعني  ما  وهو  الغذائية،  الواردات  على  الشديد  المنطقة  باعتماد 
بالتقلبات  المتصلة  االقتصادية  المخاطر  البلدان  تعالج  أن  ضرورة 
التقلبات  من  الحد  للحكومات  ويمكن  الغذائية.  المواد  أسعار  في 
في أسعار السلع األولية، وتحقيق استقرار موازناتها، وزيادة إمكانية 
أدوات  استخدام  إلى  باللجوء  الغذائية  الواردات  بتكلفة  التنبؤ 
العمليات  في  للمخاطر  والتحوط  األولية  السلع  ألسواق  مُصممة 

اآلجلة.
وتخزينها  الغذائية  المواد  استيراد  إجراءات  كفاءة  رفع  ويساعد 
مصر  تعكف  المثال،  سبيل  فعلى  أيضا؛  المخاطر  هذه  معالجة  على 
وتجربة  الغذائية،  وارداتها  على  للرقابة  إطارها  تحديث  على  حاليا 
الغذاء.  القومية لسالمة  الهيئة  مع  المخاطر  تحليل  قائم على  نظام 
ومن شأن ذلك أن يحد من احتمال تأخر فئات المواد الغذائية التي 
منها  عينات  ألخذ  الغذائية  للسالمة  االمتثال  من  موثق  تاريخ  لها 
تسريع  المرجح  ومن  الحدودية،  المنافذ  إلى  وصولها  عند  للفحص 

إنهاء إجراءات تخليصها جمركيا.
ويمكن أن تكون األنظمة الزراعية والغذائية المحلية قاطرة للنمو 
العمل.  سوق  إلى  الجُدد  للوافدين  وظائف  يوفر  مما  االقتصادي، 
االبتكار  مجال  في  القديم  الريادي  دورها  استعادة  للمنطقة  ويمكن 
والتكنولوجيات  الممارسات  أحدث  في  االستثمار  خالل  من  الزراعي 
وأساليب  المائية  الزراعة  مثل  المتغيرة،  المناخية  للظروف  المراعية 

الزراعة الحافظة للموارد واالستخدام اآلمن للمياه المعالجة.
لها  يتيح  جيد  في وضع  المنطقة  بلدان  تعد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ووضع  الزراعية  األغذية  قطاع  في  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام 
الخاص  القطاع  استثمارات  من  لالستفادة  جديدة  مالية  نماذج 
نوعية  لتحسين  واسعا  مجاال  هناك  أن  شك  ال  الزراعة.  مجال  في 
الزراعية  األغذية  قطاع  جاذبية  وزيادة  بالزراعة  المرتبطة  الوظائف 
في المنطقة. وهذا أمر نراه جليا في بلد مثل المغرب، مع ما توفره 
من برامج التدريب على ريادة األعمال والممارسات المراعية للمناخ. 
وفي بلد آخر كاليمن، يمول البنك الدولي مشاريعا تقدم دعما فوريا 
القيمة  ذات  األطعمة  وتوفير  العمل  مقابل  النقد  برامج  خالل  من 
الغذائية، لكنها تبني أيضا قدرة طويلة األجل على الصمود في وجه 
التحديات من خالل استعادة قدرات اإلنتاج الزراعي وسالسل القيمة.
األمان  شبكات  مثل  االجتماعية،  الحماية  لتدابير  بالنسبة  أما 
وبرامج المعونة الغذائية الموجهة إلى الفئات األكثر احتياجا واألولى 
المواد  إتاحة  لضمان  أساسيا  عنصرا  تشكل  تزال  فال  بالرعاية، 

الغذائية بأسعار معقولة، ال سيما في الظروف الطارئة.
وال يمكننا، بل ال ينبغي لنا، أن نتقاعس عن اعتبار األزمة الحالية 
شموال  وأكثر  أقوى  أنظمة  لبناء  ذهبية  فرصة  الجائحة  عن  الناجمة 
توفر الغذاء الصحي وفرص عمل أفضل وتستخدم الموارد الطبيعية 

الشحيحة في المنطقة على نحو أكثر استدامة.

الشرق  لمنطقة  الدولي  البنك  رئيس  نائب  بلحاج  فريد   *
أفريقيا وشمال  األوسط 

التنمية  إلدارة  اإلقليمية  المديرة  سليمان  ــات  آي  *
الدولي البنك  بمجموعة  المستدامة 

يجب اعتبار الجائحة 
فرصة ذهبية لبناء أنظمة 
أقوى توفر الغذاء الصحي 

وفرص عمل أفضل

بقلم: فريد بلحاج وآيات سليمان *

●  جانب من استخراج النفط الليبي. )حقل السرير(

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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     إنتاج 230 لفة من األسياخ مقاس 
8 »مللي متر« في وقت قياسي

قالت إن لديها مخزونًا يكفي حاجة السوق

نفقات األشهر السبعة األولى من 
2021  بلغت 31 مليار دينار 
واإليرادات 40.6 مليار دينار



 

اقتصاد 09

أعلنت بلدية جالو توقيع عميد البلدية المكلف ورئيس لجنة التنمية واالستثمار 
وتصنيع  إلنتاج  المضيء«  »الهالل  شركة  مع  عقدًا  الشحاتي،  أحمد  بالمجلس 
معجون  وإنتاج  لتعبئة  أحدهما  مصنعين،  إنشاء  بموجبه  يتم  الغذائية  المواد 

الطماطم واآلخر لتعبئة وتغليف التمور.
الخصخصة  لشؤون  العامة  الهيئة  برعاية  األحد،  جرى،  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
التي أشارت إلى توجيه الشحاتي الشكر إلى  البلدية  وتشجيع االستثمار، حسب 

رئيس مجلس إدارة الهيئة جمال النويصري لدعمه البلدية.
مناقشتها خالل  التي جرت  للموضوعات  الهيئة  تنفيذ  إلى  الشحاتي  وتطرق 
الملتقى الذي عُقد ببنغازي في 2 أكتوبر الجاري تحت عنوان: »االستثمار يقرع 

أبواب البلديات«.

إنشاء مصنعني للمواد 
االعتداء على النهر الصناعي يهدر مليون لتر مياهالغذائية في جالو

السعر بالدوالرنوع الخام

83.32برنت

80.59غرب تكساس

80.68دبي

82.53سلة أوبك

81.93البصرة الخفيف

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     10/13/ 2021

»املالية« تناقش ميزانية 
وزارة النفط مع عون

ربط 90% من فروع املصارف 
التجارية باإلدارة العامة

القطاع الخاص الليبي يشارك في 
منتدى اقتصادي بتركيا

الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتجارة  االقتصاد  وزارة  أكدت 
التركي  الليبي  بالمنتدى  الخاص  للقطاع  للمشاركة  األولوية  منح 

وذلك خالل الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2021.
البارز  ودوره  الخاص  للقطاع  المشاركة  أولوية  أن  وأوضحت 
الرائدة،  المشاريع  المنتدى، وتحديد نماذج من أصحاب  في نجاح 
وعرض التجارب الخاصة بهم خالل المنتدى بهدف تحفيز أصحاب 
األفكار على تطوير مشاريعهم واالستفادة من خبرة الجانب التركي 

في قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.
كما أن الهدف تعزيز دوره في التنمية المكانية ودعم االقتصاد 
وأدوات  والمصرفي  المالي  القطاع  مشاركة  جانب  إلى  الوطني، 
التمويل التي تعد ركيزة في النهوض بقطاع المشروعات الصغرى 

والمتوسطة.
بالشأن  معني  تركي،  ليبي-  منتدى  إسطنبول  بمدينة  ويعقد 
وتأهيل  التحتية،  والبنى  الهيكلة،  حيث  من  ليبيا  في  الصناعي 
الكادر البشري، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، 
لتطوير  التركي  الليبي-  »المنتدى  مسمى  تحت  األعمال،  وريادة 

المشروعات«.

الميزانية  مشروع  والغاز  النفط  وزارة  مع  المالية  وزارة  ناقشت 
عُقد  اجتماع  خالل   2022 المالية  السنة  عن  لألخيرة  التقديرية 
يوم الثالثاء وحضره أعضاء اللجنة المالية المعنية بإعداد مشروع 

الميزانية العامة للدولة ووزير النفط محمد عون.
وتحدث عون عن دور الوزارة في وضع االستراتيجيات والخطط 
يخص  فيما  السيادية  الجهة  بصفتها  النفطية  السياسات  ورسم 
لضمان  الميزانية  اعتماد  أهمية  على  مشددًا  النفطي،  النشاط 
الدخل  أن مصدر  بحكم  النفطية،  للعمليات  الالزم  التمويل  توفير 

للدولة الليبية هو النفط، حسب بيان صادر عن وزارة النفط.
الالزمة من  اإليضاحات  إلى  اللجنة  أعضاء  استمع  من جهتهم، 
والتقديرات  الميزانية  أبواب  يخص  فيما  بالوزارة،  المختصين 
المعدة لكل بند، ومدى مطابقتها للقواعد المتبعة في شأن إعداد 

الميزانيات.
وثمنت وزارة النفط والغاز »جهود أعضاء اللجنة المالية بوزارة 
انعكست  والتي  بالمثمرة  وصفتها  التي  مناقشاتهم  على  المالية 
بصورة إيجابية على التوافق بين الوزارتين، فيما يتعلق بالبيانات 
والقواعد  األسس  مع  يتماشى  وبما  للوزارة،  التقديرية  المالية 

المنظمة إلعداد مشروع الميزانية المقترحة«، وفق البيان.

فروع  من   90% نحو  ربط  استكمال  المركزي،  ليبيا  مصرف  أعلن 
المصارف التجارية بإداراتها العامة.

على  الرقابة  إدارة  مدير  ونائب  الربط  مشروع  مدير  واجتمع 
العامين  المدراء  مع  الثالثاء  التفتيش  لشؤون  والنقد  المصارف 
بقية  ربط  استكمال  خطوات  لمتابعة  التجارية  المصارف  لبعض 

فروع المصارف التجارية.
التجارية  المصارف  فروع  ربط  استكمال  الخطوات  تناولوا  كما 
ربوع  في  المنتشرة  المصرفية  الفروع  من   10% نحو  تشكل  التي 

ليبيا.
من جانبه، تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع 
المدراء العامين للمصارف التجارية »الجمهورية، والتجاري الوطني، 
»المركزي«  خطة  تنفيذ  أفريقيا«  وشمال  والصحاري،  والوحدة، 
الجاري، وأيضًا  العام  التي أطلقها مطلع  النقدية،  السيولة  لتوفير 

خطة تطوير خدمات الدفع اإللكتروني.
وجرت كذلك مناقشة تنفيذ رؤية تحريك عجلة االقتصاد وإطالق 
التأجير  نشاط  بإطالق  الخاصة  للتطورات  باإلضافة  المشروعات، 

التمويلي.

●  مسؤولون من وزارة المالية في اجتماعهم مع مسؤولين 
بوزارة النفط لمناقشة الميزانية.

●  مؤتمر عقد في تركيا لمناقشة تعزيز التعاون االقتصادي 
مع ليبيا. )أرشيفية(

جائزة نوبل في االقتصاد ألميركيني وكندي 
أبدعوا في مجاالت سوق العمل والهجرة

وكاالت- الوسط
في  اختصاصيين  ثالثة  إلى  االقتصاد  جائزة  منح  نوبل  لجنة  قررت 
كارد  ديفيد  الكندي  هم  التجربة،  على  والمبني  االختباري  االقتصاد 
إمبنس؛  غيدو  الهولندي  واألميركي  أنغريست  جوشوا  واألميركي 
والهجرة  العمل  سوق  مثل  المجاالت  من  العديد  في  إلسهاماتهم 

والتربية.
مبتكرة  أفكارًا  »قدموا  الثالثة  االقتصاد  علماء  إن  اللجنة  وقالت 
استنتاجها  يمكن  التي  االستخالصات  وأظهروا  العمل،  سوق  حول 
وكالة  حسب  السببية«،  العالقات  صعيد  على  الطبيعية  التجارب  من 

»فرانس برس«.
االقتصادية  العلوم  في  السويد  بنك  »جائزة  اسم  اللجنة  وتتخذ 
أعمال  إن  وقالت  نوبل،  جوائز  أحدث  وهي  نوبل«،  ألفريد  ذكرى  في 
المبني  البحث  في  ثورة  وأحدثت  أخرى  ميادين  إلى  امتدت  الفائزين 

التجربة. على 
سويدي  كورون  ماليين  عشرة  مبلغ  تتضمن  التي  الجائزة  ومنحت 
)نحو 980 ألف دوالر(، مناصفة بين الكندي ديفيد كارد المولود العام 
 58( إمبنس  وغيدو  عامًا(   61( أنغريست  وجوشوا  جهة،  من   1956

عامًا( من جهة أخرى.
أحد الفائزين قدم دراسة حول سوق العمل

في  المرموقة  بيركلي  جامعة  في  األستاذ  كارد،  أن  اللجنة  وذكرت 
لألجور  األدنى  الحد  تأثير  لتحليل  طبيعية  بتجارب  استعان  كاليفورنيا، 
في  »دراساته  أن  إلى  مشيرة  العمل،  سوق  على  والتعليم  والهجرة 
تحليالت  إلى  قاد  ما  المسلمات،  في  النظر  أعادت  التسعينيات  مطلع 

جديدة وفتح آفاق جديدة«.
وأظهرت أعماله خصوصًا أن زيادة الحد األدنى لألجور ال تقود حتمًا 
أهم  المدارس  موارد  أن  أيضًا  »أدركنا  وبفضلها  وظائف،  إلغاء  إلى 
سوق  في  الحقا  التالميذ  نجاح  أجل  من  سابقًا  نظن  كنا  مما  بكثير 

العمل«.
معهد  في  األستاذ  إلى  فمنح  الجائزة،  من  الثاني  النصف  أما 
تكريمًا  إمبنس،  ستانفورد،  في  واألستاذ  أنغريست،  تي«،  آي  »إم 

السببية«. العالقات  تحليل  في  المنهجية  لـ»مساهماتهما 
كيف  التسعينيات  منتصف  في  أثبتا  أنهما  العالمين  إنجازات  ومن 
من  والمفاعيل  األسباب  حول  دقيقة  استخالصات  »استنتاج  يمكن 

التربية. تجارب طبيعية«، ال سيما في مجال 
األجور  متوسط  يزيد  إضافيًا  دراسيًا  عامًا  أن  بذلك  واستخلصا 
السنة  األخير من  القسم  المولودين في  األميركيين  وأن   ،% 9 بنسبة 

يكون لهم تحصيل دراسي أفضل.
وأعرب إمبنس عن »ذهوله« بالفوز وذلك في اتصال هاتفي أجراه 
وهو  زفافي،  في  إشبيني  أنغريست  جوش  »كان  مضيفًا:  نوبل،  معهد 

بالتالي صديق جيد لي على صعيد شخصي وعلى صعيد مهني، وإنني 
الجائزة معه ومع ديفيد«. بتقاسم  سعيد 

التي رشحها خبراء  الثالثة من ضمن عشرات األسماء  الخبراء  وكان 
الماضي  العام  في  الجائزة  ومنحت  برس«،  »فرانس  استطلعتهم 
في  الرائدة  ألعمالهما  ويلسون  وروبرت  ميلغروم  بول  لألميركيين 

العلنية. المزادات  مجال 

أحدثوا ثورة في البحث المبني على التجربة

هدر  عن  المائية  الموارد  وزارة  كشفت 
االعتداء  نتيجة  مكعب  متر  مليون  نحو 
بالمسار  الصمامات  غرف  إحدى  على 
مدينة  شمال  الصناعي،  للنهر  األوسط 

بني وليد.
وإدارة  تنفيذ  جهاز  قال  جانبه،  من 
مشروع النهر الصناعي إن االعتداء كان 

بغرض إنشاء توصيلة غير شرعية.
والخميس الماضي، اعتدى مجهولون 
بالمسار  الصمامات  غرف  إحدى  على 

في  متسببين  توصيلة  وضع  لغرض 
الصيانة  فرق  اضطر  ما  المياه،  تسرب 
إلجراء  بالمسار  الضغط  تخفيض  إلى 

أعمال اإلصالح.
إتمام  من  تتمكن  لم  الفرق  لكن 
أعمال اإلصالح في ظل االكتفاء بتخفيف 
إيقاف  قررت  ولذلك  فقط،  الضغط 
الضخ عبر المسار تمامًا، واالستمرار في 
المسار  عبر  طرابلس  العاصمة  تغذية 

الشرقي.
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● عامل نفط في حقل تابع لشركة الخليج العربي للنفط في ليبيا.

● كريستالينا غورغييفا

ارتفاع سعر خام »أوبك« 58.5 % خالل 
عام بتسجيله 65.74 دوالر للبرميل

كريستالينا تبقى مديرة لصندوق النقد 
رغم اتهامات بالتالعب لصالح الصني

لصالح  بيانات  في  بالتالعب  اتهامها  رغم 
االقتصادي،  عملها  مــشــوار  خــالل  الصين 
على  غورغييفا  كريستالينا  البلغارية  حافظت 
الدولي  النقد  لصندوق  عامة  مديرة  منصبها 
للصندوق  التنفيذي  المجلس  أعلن  بعدما 
بعد  ــك  وذل بها،  الكاملة«  »ثقته  تجديد 

تحقيق دام أسابيع عدة.
 68( العامة  المديرة  بقاء  مسألة  وكانت 
مكتب  نشر  بعد  محل شك  منصبها  في  عامًا( 
سبتمبر   16 في  للمحاماة  هايل«  »ويلمر 
لجنة  من  بطلب  أجراه  تحقيق  نتائج  الماضي 
وكالة  حسب  الدولي،  البنك  في  األخالقيات 

»فرانس برس«.
ضغطت  غورغييفا  أن  التحقيق  في  وجاء 
الدولي  للبنك  العامة  المديرة  كانت  عندما 
بيانات  لتغيير  كبار،  مسؤولين  جانب  إلى 
لصالح الصين خالل إعدادهم تقرير »ممارسة 
نفت  لكنها   ،2018 للعام  األعمال«  أنشطة 

على الدوام أن تكون أقدمت على ذلك.
في  العالمية  النقدية  المؤسسة  وقالت 
المعلومات  أن  رأى  اإلدارة  »مجلس  إن  بيان 

المديرة  أن  قاطع  بشكل  تثبت  لم  المقدمة 
بشأن  مناسب  غير  بــدور  اضطلعت  العامة 
 )2018 األعــمــال  أنشطة  )ممارسة  تقرير 

الدولي«. للبنك  العامة  المديرة  عندما كانت 
األدلة  جميع  فحص  »بعد  البيان:  وأضاف 
مجددًا  التنفيذي  المجلس  يؤكد  المقدمة، 
العامة  المديرة  قيادة  في  الكاملة  ثقته 
على  واجباتها  أداء  مواصلة  على  وقدرتها 
جهتها  من  غورغييفا  فعال«.وشددت  نحو 
صعبة  »مرحلة  كانت  القضية  هذه  أن  على 
أن  التأكيد  معيدة  الشخصي«  الصعيد  على 

إليها »ال أساس لها«. االتهامات الموجهة 
وقت  »في  القرار:  على  تعليق  في  وقالت 
يجتمع صندوق النقد الدولي يشرفني أن أقود 
دونما  يعمل  الذي  جدًا  الموهوب  الفريق  هذا 
العالمية، من  التحديات  أكبر  هوادة لمواجهة 
والتغير  المستجد،  كورونا  فيروس  مكافحة 

االقتصادية«. المساواة  انعدام  إلى  المناخي 
الـ  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  وانقسم 
24 بقوة حول هذه القضية، ففي حين أعربت 
عن  عمومًا  وأوروبا  المتحدة  والمملكة  فرنسا 
المتحدة  الواليات  أبدت  غورغييفا،  دعمها 

الثقة بها. تحفظًا في تجديد 

سلة  نفط  سعر  متوسط  ارتــفــع 
بنسبة  الجاري  العام  خالل  »أوبــك« 
دوالر   65.74 ــى  إل ليصل   %  58.5
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  للبرميل 
دوالر،   41.47 بلغ  حين   2020 العام 
موقع  نشرها  بيانات  تحليل  حسب 

األميركي. »إستاتستا« 
متوسط  فــي  الــقــفــزة  هــذ  ــأتــي  وت
على  مؤشرًا  »أوبــك«،  سلة  نفط  سعر 
صدمة  العالمي  االقتصاد  استيعاب 
من  وتعافيه  كورونا  فيروس  جائحة 
االنخفاض  خصوصًا  آثارها  تداعيات 
النفط  خــام  على  الطلب  في  الكبير 
»أوبك«  سلة  أن  إلى  يشار  ومنتجاته. 
من  تعد  الليبي،  السدر  خام  تضم  التي 

النفط  القياسية ألسعار  المؤشرات  أهم 
إضافة  العالم  أنحاء  جميع  في  الخام 
تكساس«،  و»غرب  »برنت«  خامي  إلى 
تطور  األميركي  الموقع  بيانات  وتظهر 
»أوبــك«  خامات  سلة  أسعار  متوسط 
وحتى   1960 العام  من  الفترة  خالل 
منذ  »أوبــك«  سلة  سعر  تطور   .2021
سلة  سعر  متوسط  وقفز   1960 العام 
في  للبرميل  دوالر   1.63 من  »أوبك« 
بعد  دوالرًا   11 نحو  إلى   ،1960 العام 
دوالر   29.19 إلــى  ثم  أكتوبر،  حــرب 

أسعار  لكن  الثمانينيات.  مطلع  مع 
طوال  هابط  مسار  في  نزلت  الخام 
األسيوية  األزمــة  بسبب  الثمانينيات 
إلى  ثــم  دوالر،   13.53 ــى  إل لتصل 
التسعينيات  في  للبرميل  دوالر   12.28
حققت  الجديدة  األلفية  ومع   .)1998(
متوسطات أسعار سلة أوبك وثبة كبرى 
كان  األول  العقد  في مسار صاعد خالل 

107.45 دوالر للبرميل. أعالها سعر 
ــذي  ــرســم الــبــيــانــي ال ويــظــهــر ال
تذبذب  »إستاتستا«  موقع  نشره 
الثاني،  العقد  خالل  األسعار  مسار 
»عام  في  له  سعر  أدنى  بلغ  عندما 
دوالر   41.47 سجل  حين  الكورونا« 
خالل  جديدًا  صعودًا  ليبدأ  للبرميل، 

الجاري. العام 

االقتصاد العالمي يؤكد 
تعافيه من صدمة »كورونا«

وكاالت- الوسط

طرابلس - الوسط
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حلحلة!!

مالحظات عن الفن والصراعات

بنا مفردات غير شائعة وغير  الذي نعيشه، مرت  المرتبك  الفوضوي  االنتقالي  الزمن  فى 
مألوفة استخدمت لتوصيف الواقع المعاش، وأظن وليس كل الظن إثمًا أن التمعن فيها 
والمصطلحات  األلفاظ  ناحية، وضبط  والمعنى من  المقصد  نتفهم  أهميته حتى  له  أمر 
من ناحية أخرى، فهناك مفردات لها رنين جذاب في لغة السياسة وجب تأملها ومحاولة 
تحديد معناها، فربما كانت في حقيقتها لفظًا عابرًا قصد به التعمية والغموض واإلثارة 

دونما داللة حقيقية أو نتيجة على أرض الواقع.
حقيقة  رغم  ومنتشرة  متداولة  تكن  لم  أنها  أظن  بعينها  مفردات  انتباهي  لفت  وقد 

معناها ومغزاها، أذكر منها مفردة »حلحلة«.
وحلحَل  حَلحََل  الفعل  مصدر  هي  حلحََلة:  أن  نجد  اللغة  قاموس  على  عابر  بمرور 
وأزاَله  حرَّكه  أي  الشيَء:  وحَْلحََل  مُحَْلحَل  والمفعول  مُحَْلحِل،  فهو  حَْلحََلًة،  يحلحل، 
عن موضعه، أما اصطالحًا فأظن أن هناك مسارين للمعنى؛ فقد تكون الحلحلة إيجابية 
يشابه  وذلك  سلبية  حلحلة  تكون  وقد  المشاكل  لحل  أفضل  موقع  إلى  الحركة  بمعنى 
حلحلة تمثال الغزالة عن موضعه واختفائه لألبد وكذلك مصير جامع الشعاب بطرابلس 

وأيضًا حلحلة سكان المقابر والعبث برفاتهم.
كما ال يفوتنا اإلشارة إلى أنها قد تكون بمعنى: حلحل القومَ، أي أزالهم عن منازلهم 

وهجّرهم، كما حدث فى عدة مناطق فى بالدنا.
الحلحلة »في صورتها السلبية« قد تذكرنا بتلك الفئة من البشر الذين اعتادوا الكذب، 
لصالح  موقفًا  اتخذوا  أنهم  األيام  من  يوم  في  اإلطالق  على  منهم  نسمع  لم  والذين 
الوطن أو دافعوا عن قضايا وهموم الناس.. أو ساهموا في أي »حلحلة إيجابية« باتجاه 

بناء الدولة وتوحيد المؤسسات.
حلحلة  الى  يسعى  أنه  بالقول  الراهنة  الحالة  مع  تفاعله  عن  تعبيرًا  مسؤول  يقول 
أنه يعمل على حلحلة الصعوبات، ويقول ثالث أن هدفه  المختنقات، ويقول مسؤول آخر 
لم  التي  الفضفاضة  العناوين  تلك  آخر  إلى  السياسي،  الجمود  وحلحلة  األزمة  حلحلة  هو 
بـ»حلحلة«؛  تتعلق  نظري  لفتت  هناك مالحظة  أن  رغم  حاًل ألي مشكلة،  تجد  أو  تحلحل 

حيث لو تم تفكيك حروف الكلمة لوجدنا بداخلها لفظ »حل« مكرر!
المدنية  الدولة  بناء  طريق  في  والمضي  مشاكلنا  حلحلة  في  ننجح  ولكي  تقديري  في 
من  الكثير  »حلحلة«  إلى  جهدنا  يتوجه  أن  يجب  العقبات،  من  الكثير  وتجاوز  المأمولة 
وحلحلة  الرأي  حرية  من  يتبعه  وما  التفكير  حرية  يعيق  الذي  الموروث  المعرفي  الركام 
وإزالة كل العوائق التي تقف أمام التفاعل الحر مع الحياة، أي »تغيير طرق التفكير وإجراء 
تحليل نقدي وعلمي للتراث، وأن نتعامل معه بوصفه أمرًا من حقنا أن نفكر ونجتهد فيه 
السائد  الديني  الفهم  مع  حتى  يتعامل  أن  فرد  لكل  ويحق  حاله،  على  نتركه  وال  كأفراد 
على  المصارعين  الدين«  لرجال  أمره  نفوض  وال  الشخصي،  المستوى  على  موروثنا  في 
امتالك الحقيقة »كي يحددوه لنا؟ فتجديد فهمنا للدين ضرورة وليس ترفًا، وليس ذلك 
محاولة للتخلي عن الدين بدعوى الحداثة والتجديد، ولكن ألجل بعث روح العصر وتجاوز 
الجمود والتشدد واالنغالق وإلى »امتالك رؤية عصرية جديدة للنص المقدس«.. ورغم 
أو  حديث  كل  تجاه  الدينية،  والمؤسسات  الدين  رجل  يبديها  شديدة  حساسية  وجود 
دعوة للتجديد أو التحديث والتي أظنها ردة فعل غير واعية على األسئلة والتحديات التي 
يطرحها عصرنا الحالي، فال بُد من ضرورة إعادة توضيح عالقة الدين بالحرية والفردية 
الناشئة  فاألجيال  مقنعة،  أو  كافية  التقليدية  اإلجابات  عادت  فما  الشخصية،  واالختيارات 
وشبكة  الذاتي  التطور  على  تساعدهم  التي  والطرق  األفكار  على  انفتاحًا  أكثر  أصبحت 
اإلنترنت فتحت األبواب المغلقة للمعرفة والمعلومات، وإذا استمر جمود الخطاب الديني 
والقتل  العنف  إلى منهج  أو تحول  والشكليات،  بالمظاهر  اهتمامه  انحصر  الذى  التقليدي 

بيد الجماعات المتطرفة، فقد نشهد موجة إلحاد تقصي الدين برمته.
خيارًا  الدين  يكون  أن  فكرة  على  التأكيد  هو  هذا«  »الحلحلة  حديث  فى  األهم  ولعل 
كل  في  ويحدث  حدث  أمر  وهو  وربــه.  اإلنسان  بين  خالصة  إيمانية  وعالقة  شخصيًا 

المجتمعات التى حققت التقدم وتقود البشرية فى مسيرة النمو واالزدهار.
إن تأويل النص عندنا هو تأويل عُنفي ألنه يستند في قراءته إلى قراءة السلف دون 
أكثر  النص قراءة  لقراءة ذلك  اليوم مؤهل  إنسان  أن  التاريخي... رغم  المتغير  استحضار 

عمقًا بحكم تطور العلوم.
ان الذين ال يقبلون انزياحًا عن الماضي، وال زحزحة له بل حمله كما هو من القرون 
إعمال  وعدم  عليه،  خروج  كل  وتسفيه  منتجاته،  واجترار  عباءته  في  والعيش  السابقة، 
العقل في تحليل أحداثه، لإلفادة مما يناسب عصرنا وطرح ما ال يناسبه، هو إغالق لباب 

الحرية في البحث والتفكير.
لقد علمتنا مختلف تجارب الحياة وجوب السعي لعدم سيطرة الفكر األحادي والهويات 
البشر  واقتتال  والكوارث  الحروب  سوى  تنتج  وال  الفردية  الحريات  تكره  التي  المنغلقة 

باسم الدين.

رغم أن الفن عابر لألجيال وللحدود، يظل للقديم منه نكهته الخاصة، التي تالقي قبواًل وشغفًا لدى 
البعض، ويظل للجديد، أيضًا، تميّزه، وقدرته على فرض حضوره. ومعًا، يوثقان لتطور نمو الوجدان 
اإلنساني وتحوالته فنيًا عبر مراحل التاريخ المختلفة. وال مفر من االعتراف أنه مع كل جيل جديد تولد 
هوية فنية بمالمح متميزة، إلى حدّ ما، عن الجيل الذي قبله، وحقيقة أن لكل جيل سحره وإبداعه 
وذائقته الفنية. والتعارض، أو باألحرى واألصح، االختالف، الذي، نرصده طافيًا، بين حين وآخر، فوق 
تمامًا، كونه  والجديد، ليس غريبًا  القديم  بين  العديدة،  اليومية  الحياة  الواقع، وفي مسارب  سطح 
والتعامل  واستيعابه،  تفهمه  بل  بسهولة،  رصده  فقط  ليس  الممكن  من  يبدو  ولذلك،  طبيعيًا. 
معه على هذا األساس، من دون حاجة للجوء للتعصب. وما دعاني للحديث عن هذا الموضوع تلك 
الفنية  الذائقة  القديم ضد  الجيل  البعض من  التي يصدرها   - نظري  في  المنصفة  غير   - األحكام 
للجيل الجديد، وال تغيب عن مالحظة الكثيرين، وتصل، في بعض األحيان، حد االستهانة والتهكم، 
وإطالق اتهامات مجافية للحقيقة، بغرض النيل من تلك الذائقة الجديدة ومبدعيها وعشاقها. وقد 
يفوته  أال  يحاول  قديم  جيل  األجيال:  صراع  يسمونه  عما  ناجم  طبيعي،  أمر  ذلك  أن  البعض  يرى 
قطار الزمن، فيحاول تقييد حركة جيل جديد، لعرقلة سيره، ومنعه من التقدم. وجيل جديد يحاول 

االنفكاك من أسر القديم، وتخطي حدود مفروضة، واكتشاف ما وراءها.
ألن  بالفشل،  عليها  محكوم  التغير  ذلك  كبح  البعض  محاولة  أن  يعلمنا  اإلنساني  التطور  تاريخ 

الزمن بطبيعته، ولحسن حظنا كبشر، ال يعود للوراء. 
ويتجلى  لقطاعات حياتية متعددة.  يمتد  بل  الفن؛  ليس مقصورًا على  الواقع،  الصراع، في  ذلك 

أكثر في مناحي الحياة الثقافية عمومًا.
لكن ذلك ال يمنع من التذكير بأن سطوة الذائقة الفنية الجديدة، ال تكون كاملة تمامًا، وخاصة 
حين تكون جزءًا من أيديولوجية النظام السياسي القائم. بمعنى أن جيوبًا عديدة، تمثل المعارضة، 
تظل في منأى عنها. وفي تلك الجيوب تحديدًا، يستمر القديم، ويواصل دورته الحياتية في الهوامش. 
وقد تتاح له فرصة االنتشار، إذا واتته ظروف مناسبة: اجتماعية وسياسية واقتصادية. ومثال ذلك، 
ما حدث خالل سنوات الحكم العسكري في ليبيا، وسعيه إلى فرض ذائقة فنية، بسمات وخصائص 
تلك  فرض  في  التمادي  أن  إال  ملحوظ.  حد  إلى  ذلك  في  ونجاحه  العام،  الفني  الذوق  على  معينة 
الذائقة الفنية الرسمية، في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، أدى إلى خلق رد فعل شعبي في 
اتجاه معاكس. رد الفعل ذاك، مّثل نوعًا من مقاومة سياسية مبطنة وذكية ضده، لتعذر وجود منافذ 
سياسية للتعبير عنها. ولذلك، ولدت نزعة قوية تنادي بالعودة إلى الطرب الليبي القديم، ووجدت 
الرسمية  األجهزة  أن  حتى  المجتمع،  من  كبيرة  قطاعات  في  انتشارها  إلى  أدت  مناسبة،  بيئة  لها 
للنظام وجدت نفسها مضطرة لمسايرتها وإفساح المجال أمامها في وسائل اإلعالم الرسمية، تفاديًا 
النظام.  باستمرارية  سياسيًا  مضر  وغير  معهود،  غير  تسامح  من  نوع  وإبداء  بعشاقها،  لالصطدام 
العسكري  النظام  أنصار  انقسام سياسي.  تعبيرًا عن  جاء  المجتمع  في  الفنية  الذائقة  في  االنقسام 
ما  واستخرجوا  خزائنهم  فتحوا  للنظام  والرافضون  وموسيقاهم،  وشعرائهم  أغانيهم  حول  التفوا 
الليبي  القلب  السابق.  الملكي  النظام  في  وانتشر  وترعرع  نشأ  وطرب  وموسيقى  فن  من  بداخلها 
القطيعة.  يشبه  بما  الشقين  بين  العالقة  اتصفت  االثنين،  بين  التكامل  وبداًل من  انشق نصفين. 
وأدى ذلك أن يكون الفن والطرب أحد أهم األسلحة في حرب ضروس وطويلة بين النظام معارضيه. 
عن  واإلعالن  المنافي،  في  أنفسهم  تنظيم  في  للنظام  المعارضون  بدأ  حين  المثال،  سبيل  وعلى 
من  خارجي،  دعم  من  عليه  تحصل  ما  نتيجة  بعضهم،  واستطاع  سياسية،  تنطيمات  في  أنفسهم 
امتالك أجهزة إعالمية، اختاروا اللجوء إلى إذاعة ما كان سائدًا من أغانٍ، والحرص على إعادة البريق 
ورطة  في  اإلعالمية  النظام  أجهزة  وقوع  إلى  ذلك  وأدى  النظام.  تجاهلهم  أحياء  ليبيين  لفنانين 
سياسية وفنية. إذ لم تكن قادرة على تجاهل ما حدث ويحدث فنيًا من تغير في الذائقة الفنية شعبيًا. 
ولم يكن سهاًل عليها أو مقبواًل لها بث أغانٍ اشتهرت وانتشرت بفضل أعالم المعارضة، تعبر عن 
قرع طبول  وخالية من  عليها،  وتستحوذ  القلوب  إلى  تتسرب  هادئة  موسيقية  وبنغمة  الوطن  حب 
الحماس السائدة والممقوتة. لكن النظام قام بمناورة سياسية ماكرة تمكن بها من االلتفاف على 

المعارضة، بأن أوعز إلى أجهزته الرسمية بث تلك األغاني واألناشيد.

صالح الحاراتي

جمعة بوكليب

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أوفدتني  )لقد 
لها لقصد مساعدة شعبها على  ليبيا ممثال  إلى 
مستقلة  حكومة  وتأليف  لبالده  دستور  وضع 
لها. إن هذه المساعدة تقدم بدون مقابل وإذا 
له  فإن  بها  االندفاع  اليريد  ليبيا  شعب  كان 

مطلق الحرية في عدم قبولها(
في  المتحدة  األمم  مجلس  أمام  بلت  إدريان 

ليبيا 1950
تلك  والعشرين  الواحد  لجنة  تكونت  فكيف   ..

األيام؟
إلى  بلت  ــان  أدريـ المستر  ــول  وص بمجرد 
بإجراء  الحال  في  بدأ   1950 يناير   18 في  ليبيا 
والهيئات  الزعماء  مع  وإتصاالته  مشاوراته 
ــس  إدري األمــيــر  ــع  وم طرابلس  فــي  ــراد  ــ واألف
في  النصر  سيف  حمد  السيد  ومــع  برقة  في 
الموجودة  الرغبة  فهم  كله  ذلك  وعبر  فــزان. 
واألكيدة لدى الشعب الليبي وزعمائه وجماعاته 
أمرين  إلى  األجواء  هذه  من  وخلص  السياسية 

مهمين في تلك الفترة:
األمير  مبايعة  على  كله  الشعب  إجماع  األول: 

إدريس السنوسي ملكا على ليبيا .
بين  اتحادي  نظام  إقامة  ضــرورة  والثاني: 
أمر  وهو  وفزان  وبرقة  طرابلس  الثالثة  األقاليم 
في  الموجودة  المختلفة  األوضــاع  مع  يتمشى 
النظام  هذا  بغير  يجري  لما  وفقا  وألنه  البالد 
)ليبيا(  جمع  في  جديا  التفكير  اليمكن  االتحادي 

في دولة واحدة.
ووصل  المندوب  فهمها  التي  الخالصة  تلك 
إليها بسهولة طبقا لرحالته ومشاوراته وما ورد 
المتحدة.  لألمم  العام  األمين  إلى  تقاريره  في 
والحكمة  الصبر  من  الكثير  ذلك  مع  البد  وكان 
هنا  والخطوات..  المشاوير  من  الكثير  وقطع 

وهناك.
هامة  ظلت  مشكلة  الــواقــع  في  ــرأت  ط ثم 
والمجلس  المندوب  وجــد  فقد  الوقت  بعض 
أنفسهما  ليبيا  في  المتحدة  لألمم  االستشاري 
باختصار شديد  تمثلت  التي  المشكلة  تلك  أمام 
)الجمعية  بموجبها  تدعى  طريقة  إيجاد  في 
شكل  وتقرر  الدستور  تسن  التي  الوطنية( 
الواردة  الثالثة  للفقرة  تنفيذا  البالد  في  الحكم 
 .1949 نوفمبر   21 في  المتحدة  األمم  قرار  في 
يحدد  لم  لكنه  ذلك  على  نص  المذكور  القرار 
هذه  عنهما  تنشأ  الــذي  األسلوب  أو  الطريقة 

الجمعية.
الــمــشــاورات  مــن  المزيد  مــن  ــد  الب وكـــان 
لتحقيق  الصعاب  وتذليل  المشكلة  لمواجهة 
جديد  مــن  المندوب  ــام  ق التاريخي.  الــقــرار 
ثم  ثالثة  أشهرا  استغرقت  أخــرى  بمشاورات 
 1950 مايو  من  الرابع  في  نهايتها  في  تقدم 
تجتمع  خطة  حول  مشورته  طالبا  المجلس  إلى 
خمسة  من  مؤلفة  تحضيرية  لجنة  أثرها  على 
المجالس  تختارهم  إقليم  كل  من  ممثلين 

في  خاصًة،  والقصة  أدبًا  يكتبون  من  ـ  عمومًا  ـ  يشكو 
يتناولون  الذين  النقاد  غياب  من  عقدين  منذ  ليبيا 
الككلي  أبوالقاسم  عمر  الكاتب  بالدرس.  كتاباتهم 
التحليل  لتقبل  نموذجيًا  معيارًا  قصته  تعتبر  الــذي 
والتفسير، بين في مقابلة صحفية قديمة معه األسباب 

الموضوعية لغياب نقاد األدب الحديث في ليبيا.
خليفة  بالكاتب  الحديثة  الليبية  الشعرية  حظيت 
التليسي، الذي كان مؤهاًل للنقد حسب أصول المدرسة 
الليبية  القصة  بل  الشعر  ليس  ولكن  الرومنطقية. 
المؤهلة  هي  كانت  الثالثة،  عقودها  في  القصيرة، 
ألسباب تخص ليبيا الحديثة، دون الضروب األخرى من 
النقدية. وعندما نذكر القصة  الكتابة األدبية، للدراسة 
حسن  كامل  الكاتب  عند  نتوقف  فإننا  القصيرة  الليبية 
لم  التي  مدينتي«  من  قصة   14« ومجموعته  المقهور 
تتعرض للنقد والتفسير والتحليل. لنختر منها قصتين 
هما »السالم على منصورة«، و»الطريق« و»عيناه خطان 
المشنوق«  »األمــس  الثانية  مجموعته  من  أســودان« 
األولى.  للمجموعة  جوهرهما  في  تنتميان  كانتا  وإن 
بتاريخ  عالقة  لها  بمرجعية  مرتبطتة  القصص  هذه 
المجتمعية الليبية في الحقبتين الخمسينية والستينية 
من القرن الـ 20 كـ ـ استفحال األمية، واالقتالع البشري 
منتصف  الجفاف  بسبب  طرابلس  إقليم  ضرب  الــذي 
الذي  الليبي  والمعلم  ـــ20ـ  ال القرن  من  األربعيينات 
اإلمكانات  بقلة   1951 االستقالل  بُعيْد  تأهيله  تم 
المعرفية ليكون معلمًا أو باألحرى منورًا. غياب المرجعية 
المعاشة سيكون عائقًا أمام الناقد لتفسير هذه القصص 
الظروف  هذه  ويعاصر  يعايش  لم  الذي  الليبي  للقارئ 
العربي  القارئ  على  فهمها  ويُستصعب  ومالبساتها، 
الذي ال إلمام له بتاريخية المجتمعية الليبية في هاتين 
الحقبتين اللتيين لم تُدرسا تاريخيًا وسوسيولوجيًا من 

الباحثين الليبيين.
الزمان  عنصر  عدا  الثالث،  القصص  هذه  في  يبرز 
مدينة  في  وداللــتــه  المكان  عنصر  أعــاله،  المحدد 
طرابلس: في 1ـ قصة »عيناه خطان أسودان« المدرسة 
االبتدائية المكتظة في الصباح بالتالميذ لتعليم الصغار، 
وفي الليل لمحو أمية الكبار، 2ـ في السالم على منصورة 
الرصيف  أو  المنبثة في شارع سيدي عمران،  الدكاكين 
الخلفي للسوق المركزي للسمك )الحوت( بامتداد سوق 
كتاب  يصطف  حيث  المأمون،  شــارع  في  الحرية  باب 
لكتابة  »العرضحلجية«  بالتركية  المسمون  الرسائل 
عن  المنقطعين  األميين  ورسائل  والشكاوى  العرائض 
أهاليهم لهم، 3ـ حافلة الركاب تشق الطريق الساحلي، 
ليبيا  غرب  بين  الرابط  االستعماري  العهد  مشروع 
وشرقها. العنصر الثالث: الظرف اإلنساني المتمثل في 
المعلم الخائف من تالميذه أن يفضحوه ويضيعوا جهده 
التربوي.  المفتش  اختبار  أمام  الذي بذله في تعليمهم 

في  أما  وطرابلس  برقة  في  المنتخبة  المحلية 
فزان فيمكن أن يتم اختيارهم من قبل الجمعية 

نفسها التي سبق لها انتخاب رئيس اإلقليم.
التطور  نحو  يمضي  الذي  الصدد  هذا  وفي 
المجلس  ــاء  ــض أع ــل  ظ الليبي  ــوري  ــت ــدس ال
االنتخاب  بمبدأ  األخذ  إلى  يميلون  االستشاري 
وفقا لما ورد في التقرير السنوي األول للمندوب 
في  الباكستان  ممثل   .135 رقــم  فقرته  في 
تكون  لــن  االنــتــخــابــات  ــأن  ب ــرح  ص المجلس 
التشريعية  الهيئة  أن  حيث  طرابلس  في  حرة 
إمرة  تحت  يقعان  هناك  اإلداري  والمجلس 
أيضا  القول  مؤكدا  البريطانية  اإلدارة  رئيس 
األحزاب  تاريخا طويال وعددا من  بأن لطرابلس 
اختيار ممثلي  أن  يبدو  وأنه  المعروفة  السياسية 
التشاور  يتم  عندما  سهال  أمــرا  يعد  طرابلس 
السيد  أوصى  ذلك  وعلى  األحزاب  هذه  قادة  مع 
هذه  باتباع  الباكستان  ممثل  خان  عبدالرحيم 
الذي يرضى  التوافقي  الحل  إلى  الطريقة وصوال 

عنه المجلس والمندوب.
المدونة  والحوارات  االجتماعات  هذه  عقب 
المجلس  فضل  المتحدة  ــم  األم تقارير  فــي 
النهائي  رأيه  إبداء  في  يتمهل  أن  االستشاري 
المجلس  أعضاء  ينتهي  أن  إلى  الموضوع  في 
لألقاليم  مختلفة  بزيارات  القيام  من  بالكامل 
على  بأنفسهم  الوقوف  فيها  لهم  يتاح  الليبية 
عمله  ماينبغي  تعيين  قبل  والظروف  األحــوال 
الجمعية  بتكوين  المتحدة  األمم  قرار  لتنفيذ 

الوطنية.
اليوم  وهو   1950 يونيو  من  عشر  الثاني  في 
نواب  مجلس  إدريــس  األمير  فيه  افتتح  الــذي 
االستشاري  المجلس  واصــل  بنغازي  في  برقة 
عودة  بعد  بلت  إدريــان  السيد  لمشروع  بحثه 
وذكرت  وفزان.  برقة  في  جوالتهم  من  أعضائه 
بلت  السيد  من  بالخصوص  الصادرة  التقارير 
طرابلس  ممثل  ميزران  مصطفى  السيد  أن 
عدم  إلــى  الدعوة  في  تمثل  الــذي  رأيــه  أبــدى 
الظروف  في  إجراءها  أن  بحجة  إنتخابات  إجراء 
اضطرابات  إلى  سيؤدي  طرابلس  في  السائدة 
العامة  الجمعية  قرار  وألن  جهة  من  البالد  في 
الجمعية  تأليف  يحدد طريقة  لم  المتحدة  لألمم 

الوطنية من جهة أخرى.
السيد  والباكستان  مصر  ممثال  أيــد  وهنا 
وانتقدا  رأي  مــن  إليه  مامضى  فــي  مــيــزران 
ولغيرها.  ذاتها  لألسباب  بلت  السيد  مشروع 
بلت  السيد  مقترحات  إن  الباكستان  ممثل  وقال 
أنها  كما  العامة  الجمعية  قــرار  نطاق  تتعدى 
يعارضون  الذين  الزعماء  أغلبية  تأييد  التنال 
)الظروف  في  صورة  أية  على  األنتخابات  إجراء 
قرار  مشروع  المجلس  إلى  قدم  ثم  الحاضرة( 
بأنه  ووصفه  تحضيرية  لجنة  إنشاء  فيه  يقترح 
التي  ذاتها  الطريقة  يالئم  فهو  ديمقراطي  غير 
ليبيا  ممثلي  لتعيين  العامة  الجمعية  اختارتها 

واألمي الذي ارتجل بداية رسالته بالسالم على منصورة 
أمام  جملته  يعيد  فظل  مرتبكًا  بعدها  وتوقف  زوجته 
كاتب الرسائل )العرضحلجي(. واألب سائق الحافلة العائد 
طرابلس  إلى  بنغازي  من  كيلومتر  الـــ1000  رحلة  من 

الذي يمضه القلق على ابنه الطريح على فراش الموت.
المقهور  كامل  القاص  بها  كتب  التي  الواقعية 
واألمــس  مدينتي  من  قصة   14 مجموعتيه  قصص 
كما  الطبيعة  في  الواقع  من  تنطلق  كانت  المشنوق 
وتصور  اإلنسان،  يعيشه  الذي  المجتمع  واقع  ومن  هو، 
واقعيًا  تصويرًا  الواقع  ذلك  مع  القائمَة  الصراعات 
في  تتشكل  ديناميكية  إلى  الستاتيكية  يتجاوز  نقديًا، 
للتفاصيل  كبيرًا  اهتمامًا  تعطي  وحــوار  وسرد  وصف 
واأللوان  والحركات  األصوات  وصف  مثل  كانت،  مهما 
في  تتوخى  القصصية  الواقعية  ــذه  وه واألشــكــال. 
لـ»الواقعية  المشهدية  التقنيات  كتابتها  أسلوب 
الثقافية  الجديدة »Neorealismo cinema »الحركة 
األربعينيات  في  إيطاليا  في  ظهرت  التي  السينمائية 
بالواقعية  وتسمت   ،1961 العام  حتى  وامتدت   1942
الجديدة وتميزت بميزتي العرض الوثائقي، واالرتجالية 

العفوية.
على  »السالم  قصة  من  نموذجيًا  مقطعًا  نقتطف 
يفتقد  الذي  الناقد  تفسير  إزاء  متمنعًا  يكون  منصورة« 
المقتطف  يختصر  القاص.  منها  يكتب  التي  المرجعية 
وأنا أضع في  )الوصف(: »وابتسمت  الوثائقية  الميزتين 
المار  والطريق  قروش(..  )خمسة  الحمراء  الورقة  جيبي 
أمام المستشفى يمتد أمام عيني، والبناء الضحم ورائي 
كلهم  منهم،  عشرات  باألصدقاء،  يعج  ساكنًا  موحشًا 
يقولون، دائمًا يقولون.. كيف حال منصورة، يا مبروك!«. 
يخص  موحشًا«  ورائي  الضخم  البناء  »وتركت  الوصف: 
بطرابلس،  المركزي  الزاوية  شارع  مستشفى  هو  مكانًا 
العام  والذي شُيد  الفخم،  اإليطالي  الكولونيالي  ببنائه 
جانب  إلــى  عسكري،  كمستشفى  أساسه  في   1924
وبنك  والمشرحة  الموتى،  كدار  به  المحيطة  األبنية 
الدم، وورش صناعة التوابيت، ومحالت مستلزمات دفن 
تتمظهر  موت  كصورة  المستشفى  الطليان.  الموتى 
سردًا في هذا المقطع الحواري الدال في قصة الطريق 
»ـ يقول األب: نرفعوه للسبيتار)المستشفى(؟ .. ترد األم: 
ـ واهلل ما يعفسه.. ثم ينخفض صوتها إلى أقصى حد: ـ 

نبي ولدي يموت بحداي.
منصورة«  على  »السالم  من  الثاني  المقطع  في 
المار  والطريق   )،( »وابتسمت  حيويًا:  السرد  يكون 
باألجواء  إحاطة  أمام عيني« هو  المستشفى يمتد  أمام 
المحالت  أنشطة  في  المتمثلة  الليبية  اإلنسانية 
والدكاكين المقابلة للمستشفى: القصابين المتجاورين، 
والطبرنة  )السنفاز(،  والفطائري  الحطب،  ومخبز)كوشة( 
والبقاالت  )السكليستي(،  الدراجات  ومصلح  )الحانة(، 

ورابع  إقليم  )ثالثة عن كل  المجلس  األربعة في 
عن األقليات(.

واألخذ  والمجادالت  المناقشات  لهذه  ووفقا 
في  االستشاري  المجلس  رفض  بشأنها  والــرد 
يونيو  من  عشر  الرابع  يوم  المنعقدة  جلسته 
آخر  ومشروعا  المندوب  قــرار  مشروع   1950
فيه  أيد  الذي  المتحدة  الواليات  ممثل  قدمه 
المجلس  ووافــق  المعدل  المندوب  مشروع 
مشروع  على  طرابلس  في  يونيو  حرارة  مع  هنا 
على  المجلس  أشار  وفيه  الباكستان  ممثل  قرار 

المندوب بما يلي:
أسماء  اقتراح  إدريس  األمير  إلى  يطلب  أن  أ- 

سبعة ممثلين عن برقة.
في  األحزاب  زعماء  المندوب  يستشير  أن  ب- 
رأيه  ألخذ  المجلس  على  يقترح  وأن  طرابلس 
بعد معرفة وجهات نظرهم في الموضوع أسماء 
لألنضمام  طرابلس  من  بارزين  أشخاص  سبعة 

إلى ممثلي برقة.
إقليم  رئيس  إلــى  المندوب  يطلب  أن  ج- 
بالتشاور  يقومون  ممثلين  سبعة  تعيين  فزان 
إليهم  المشار  وطرابلس  برقة  ممثلي  مــع 
طرابلس  في  اجتماع  عقد  أجل  من  سبق  فيما 
خطة  لوضع   1950 يوليو  أول  ميعاده  اليتجاوز 
تؤدي إلى اجتماع ممثلي سكان برقة وطرابلس 
الغرض  لتحقيق  وطنية  جمعية  بهيئة  وفــزان 

المنصوص عليه في قرار األمم المتحدة.
وحسب  المجلس  لـــرأي  ــازا  ــج وإن تحقيقا 
في  بلت  المستر  بدأ  التقارير  وثائق  في  ماورد 
اختير  أن  وبعد  نفسه  اليوم  في  استشاراته 
والسيد  إدريس  األمير  من  وفزان  برقة  أعضاء 
بأنه  بلت  المستر  صــرح  النصر  سيف  حمد 
أن  بعد  لطرابلس  ممثلين  سبعة  نهائيا  اختار 
قدمتها  التي  القائمة  أوال  االعتبار  بعين  أخذ 
األحزاب السياسية وبعد أن راعى كفاءة كل من 

المرشحين.
يوليو  من  والعشرين  الخامس  اليوم  في 
الذين  األشخاص  كل  بلت  المستر  دعا   1950
مجلس  عليها  صــادق  التي  القائمة  شملتهم 
في  يشتركوا  لكي  ليبيا  في  المتحدة  األمــم 
عقدت  وهكذا  والعشرين.  الواحد  لجنة  عضوية 
 1950 يوليو   27 بتاريخ  جلساتها  أولى  اللجنة 
يتضمن  أعمال  جدول  على  ووافقت  بطرابلس 
والدستورية  القانونية  الطريقة  إيجاد  مسألة 
وعدد  الوطنية  الجمعية  تجتمع  بموجبها  التي 
اختيارهم  وطريقة  الجمعية  هذه  في  الممثلين 
ومكانه  اجتماعه  وتاريخ  اعتمادهم  وكيفية 

ومسألة تمثيل األقليات.
طرابلس  في  األقاليم  من  األعضاء  التقى 
 30 يوم  آخرها  كان  جلسة  وعشرين  اثنتين  في 
إقرار  عن  الجلسات  تلك  وأسفرت   1950 إكتوبر 
التطور  من  المزيد  نحو  للطريق  قادمة  خطة 

الدستوري والبرلماني.. وإستقالل ليبيا.

والعصائر  والحلوى  البسكويت  لبيع  وأكشاك  والمقاهي 
)الحوار  العفوية  أمــا  مرضاهم.  العائدون  يشتريها 
السردي( فيبينها هذا الجزء من المقطع: »مشغول على 
منصورة!/ وابتسم الحارس الواقف على باب المستشفى 
وقال في لهجة رطبة وعيناه تتبعان الخارجين:/ نقزتها 
الخمسة  ذات  من  ورقة  بيده  أمسك  ثم  مبروك../  يا 
فيك  ــزاد  ن واهلل  انتفخو…  شــدوقــك  حتى  قـــروش../ 
الجمعة..  يوم  في  الصيف..  في  ذلك  وكان  النفص!/ 
الناس..  وجوه  عن  الطريق  في  أبحُث  ابتدأتُ  عندما 
وكانت تذكرني بالجميع.. بالصغار.. بفتحي.. بابتسامته 
إلي..  ينظر  وهو  جبهته..  فوق  بالحبوب  الصغيرة.. 
كنقاد   .»! فقــست  دمالتي  بوي..  شقاوة../  في  ويشير 
مفسري ومحللي أدب نتوقف هنا أمام تعبيرات ال يلتقط 
حمولتها االستعارية، والكنائية من أفواه الناس إال كاتب 
التعبيرات  وهذه  المقهور.  كامل  بموهبة  ليبية  قصة 
هي: »نقزتها يا مبروك )..(/ شدوقك انتفخو/ واهلل نزاد 

فيك النفص !/بوي.. دمالتي فقــست.«!
استعادتهما  تمت  واالرتجالية  الوثائقية  عنصرا 
قصة   30« في  المقهور  كامل  عزة  الكاتبة  قبل  من 
حتى  األب.  معطف  من  اضطراريًا  خروجًا  مدينتي«  من 
فعكسه  أبيها.  كتابة  عن  األدبية  بشخصيتها  تستقل 
الذي عنون باستعارة كنائية ليبية مجموعته القصصية 
تعمدت  فإنها  المي«،  .. صبي  »ياسمي  بقصة  الرابعة 
أن تكون أغلب عناوين قصصها استعارات كنائية ليبية 
اإلزاحة  الياتريك«  »حوش  القصص  هذه  من  محضة. 
االستعارية المستعادة من مرجعية طفولتها منقولة عن 
مبنى شركة  واصفًا  ألطفاله  يشير  وهو  األب،  ـ  الكاتب 

الكهرباء الطرابلسية.
األدب  نقاد  أربك  الياتريك«  )بيت(  »حوش  العنوان 
المصريين في النقاش* الذي جرى بين الكاتبة وبينهم 
بالحموالت  المحتشدة  العالمية  من  فانزاحوا  حولها. 
وانحازوا  المقهور،  كامل  الكاتب  موروث  في  الرمزية 
كعادتهم إلى المضمونية المسطحة في تفسير القصة. 
»الياتريك«  لفظة  أعجمية  قارن  المشاركين  النقاد  أحد 
تسمية  ـ  الكاكاوية  »قشور  قصة  في  »الكاكاوية«  بـ 
عبر  فانزاح  ـ«  الليبية  اللهجة  في  السوداني  الفول 
الذي  البحري  الحيوان  »الجمبري«  إلى  »التقشير«  فعل 
يتسمى كوجبة غذائية مصرية »جمبري مقشر«. نختم 
في  مقارب  سياق  في  ياكوبسن«  »رومان  أورده  بمثال 
كتابه »قضايا الشعرية« عن سمكة صغيرة تؤكلـ  فقط 
ـ مقلية في الزيت، بأنها فقدت تسميتها الوراثية وصار 

اسمها »سمكة بالزيت«.

 02/09/2021 بتاريخ  تم  الذي  النقاش  إلى  إشارة   *
ذاكرة  صدى  موقع  باستضافة  أونالين«  »قصة  عبر 

القصة المصرية.

في الثاني عشر من 
يونيو 1950 وهو 
اليوم الذي افتتح 

فيه األمير إدريس 
مجلس نواب برقة 
في بنغازي واصل 

املجلس االستشاري 
بحثه ملشروع السيد 

إدريان بلت بعد 
عودة أعضائه من 
جوالتهم في برقة 

وفزان

حظيت الشعرية 
الليبية الحديثة 
بالكاتب خليفة 

التليسي، الذي كان 
مؤهاًل للنقد حسب 

أصول املدرسة 
الرومنطقية

10



رأي

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازي 
مكتب القاهرة:

 أبو رواش - استوديوهات شركة مكة  
الكيلو 26 بجوار توكيل نيسان

info@alwasat.ly :بريد إلكتروني 
www.alwasat.ly :الموقع »مقاالت الرأي تعبر عن رأي كتابها

والتعبر عن رأي »             «

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :رأيالبريد اإللكتروني

االنتخابات .. االنتخابات

ال يجادل أحد في تصدر جاك ديريدا Jacques Derrida الحراك الفكري ما بعد الحداثي في فرنسا والعالم، من خالل 
نظريته المسماة »التفكيكية deconstruction«، التي هي نظرية نقدية في مجالي األدب والفلسفة. وفي هذا المقال 
القصير نتطرق إلى ثالثة عناصر رئيسية خفية، إلى درجة كبيرة، في فكر ديريدا، هي الكتابة واليهودية والصهيونية، 
وهي عناصر متعالقة، معتمدين، بشكل يكاد يكون كليًا، على كتاب كريستوفر وايزChristopher Wise 1، »ديريدا: 
أفريقيا والشرق األوسط Derrida, Africa, and The Middle East« وهو، في نظري، كتاب رفيع األهمية بالنسبة 
إلى الملتزمين بالرؤية النقدية الموضوعية المعادين، ضرورة، للعنصرية واالستعمار، وفي صدارتهم، في هذا السياق، 
المثقفون العرب، ذلك أنه وايز يكشف عن )كي ال أقول: يفضح( البعد الديني اليهودي الدفين، الذي ال تتبدى منه سوى 
أعراض جانبية، انحياز دريدا الدفين لليهودية والصهيونية، وبالتالي إلسرائيل، التي هي دولة دينية عنصرية إمبريالية.

* الكتابة
ينتقد دريدا الفلسفة الغربية، منذ الفلسفة اليونانية، لتمركزها حول الصوت logocentrism، أي حول الكالم 
فيعارض   .metaphysics of presence الحضور  ميتافيزيقا  أو  عليها،  وسموه  الكتابة  على  وأسبقيته  المنطوق 
ذلك محاججًا بأن الكتابة أسبق من الكالم وإن لم تكن أسمى قدرًا، مقترحًا ما يسميه الكتابة األصلية أو النموذجية 
arche-writing، وهي كتابة سابقة على الكالم وال يحددها نظام لغوي، وبصفتها هذه فهي أساس كل كتابة ذات 

نظام لغوي، كما أن الكالم ذاته هو نوع من الكتابة.
والواقع أن هذا مبدأ ميتافيزيقي ينحدر من التوراة التي يعتقد اليهود أنها كتبت قبل الخلق.

* اليهودية
معروف أن دريدا ينتمي إلى أسرة يهودية عربية جزائرية من اليهود السفرديم2، الذين هم يهود شرقيون. وهو 
ال يخفي هذا؛ إذ يصف نفسه بأنه »أسود قليال ويهودي عربي جلي … alittle black and very Arab Jew« وهو 
تأتي صفة  عربي«  يهودي   ...« أن »عربي« في جملة  ذلك   »Jewish- Arab يهودي بأنه »عربي  نفسه  ال يصف 
لليهودي، على حين أن »يهودي« في جملة »عربي- يهودي« تأتي صفة للعربي، وهو ما ال يقره دريدا. فرغم أنه 
عربي ويهودي في الوقت نفسه؛ فإن عالمة العربي تكون خاضعة في ثنائية يهودي – عربي Arab-Jew، لليهودي. 
اليهودية  إلى  واالنتساب  يهودية،  غير  وأمه  يهودي  أباه  أن  يعني  يهودي«   - »عربي  بأنه  شخص  وصف  أن  ذلك 

يكتسب في خط األم. فاليهودية دين أمومي.
ومن الضروري أن نؤكد هنا على أننا ال نعترض على تمسك أي إنسان بمقتضيات دينه، مهما كان دينه، ما لم 
يتنافَ مع المبادئ العامة لحقوق اإلنسان. ولكن مالحظتنا تتعلق بأن الفهم السائد لفكر دريدا أنه ينطلق، مثل أي 
طرح فلسفي، من مبادئ ومقدمات تقع خارج أي دين، بما في ذلك دين أسرته والقِسم اليهودي الذي تتحدر منه هذه 
األسرة. يرى بعض نقاد ديريدا أن خطابه يحمل »نغمة شبه - دينية quasi-religious tone«، وليست »شبه - 

.»quasi- atheistic إلحادية
* الصهيونية

مفضال  مطلقًا،  »الصهيونية«  لفظة  إيراد  على  دريدا  يأتي  ال   »Marx’s specters ماركس  »أطياف  كتابه  في 
Jewish و»الفلسفة اليهودية »Judaism عليها ألفاظًا ألطف من مثل »اليهودية

Philosophy«، وهذا يتضمن أن مثل هذه التلطيفات تنضوي بالكامل تحت الصهيونية. فالخطاب الصهيوني 
اليهودي  الذي لم توجد الصهيونية في عهده، يندمج في »الخطاب  Zionist discourse في »أطياف ماركس«، 
الدائر في الشرق األوسط،  العنف  إذ إن  الميعاد.  اليهودي بأرض  الهاجس  إلى  الذي يشير   »Jewish discourse
األخرويات  من   Apocalypse نبوءة  هو  وإنما  األرض،  أجل  من   secular دنيويًا  نضااًل  ليس  دريدا،  إلى  بالنسبة 
المسيحانية Messianic eschatologies انفلت عقالها. أبعد من ذلك، يصف ديريدا حروب الشرق األوسط بأنها 
صراع من أجل ضم القدس. وهذا الطرح مضلل ويشوه الواقع التاريخي؛ حيث تعني لفظة »الضم« تملك الشخص 
إسرائيل، وليس  قانوني، وهو وصف ينطبق فقط على دولة  أو استحقاق  إذن  به، عادة دون  لنفسه واالنتفاع  شيئًا 
على العرب الفلسطينيين. كما أنه يرى أن كل التوجهات القومية nationalisms تستند إلى سرديات أرض الميعاد. 
فحسب دريدا، ما من قومية أو طرح قومي ليس دينيًا أو أسطوريًا؛ بل و»باطني mystical« بالمعنى الواسع. فكل 
 - الفلسطيني  الصراع  في  فريدًا  دينيًا  زعمًا  يقحم  إذ  كهذا؛  وطرح  الدينية.  من  بدرجة  تتميز  أيديولوجية  ظاهرة 
اإلسرائيلي على األرض، يقود إلى اعتبار أن ما يفعله الصهاينة تفعله جميع أمم العالم، في ما عدا أنهم، في ما يبدو، 
أكثر نزاهة بخصوص حقوقهم في األرض الموروثة their territorial blood rights، ما يعني، وفق هذه التركيبة، 

أن جميع القوميين، بمن في ذلك الفلسطينيون، يتبعون صهيونيات Zionisms سرية.

1961(، منظر ثقافي وناقد أدبي ومترجم. له عدة كتب ودرس في عدة جامعات من بينها  )م  1 - كريستوفر وايز 
جامعة عمَّان. وأصوله، مثل ديريدا، من اليهود السفرديم. وهذا يمنح كتابه الذي اعتمدنا عليه هنا قيمة أخالقية 

إضافية.
2 - اليهود السفرديم أطلق في األصل على اليهود النازحين من إسبانيا والبرتغال جراء أعمال االضطهاد الديني في 

أوروبا العصور الوسطى، ثم اتسع فصار يشمل يهود غرب آسيا وشمال أفريقيا.

غرب  نحو  ينحرف  مصر،  يعبر  أفريقيا،  جنوب  صحراء  من  السنوية  هجرته  من  العندليب  طائر  يعود  مايو  »في 
ليست  العنادل.  ذكور  تعزفها  مذهله  سيمفونية  تصاحبها  هذه  الطويلة  رحلته  طارق.  جبل  على  ويحط  المتوسط 
الذكور كلها موهوبة في الغناء؛ علماء الطيور يؤكدون أن الجيد منها هو فقط من سمع في صغره تغريدًا جيدًا من 
كباره! من لم يحظ في صغره بمعلم يجيد الغناء، ال يستطيع أبدًا مجاراة الجيدين من المغردين في السرب، هكذا 
يقول العلماء. ويقولون، أيضًا، أن هذه العصافير تغني بصوت أقوى في المدن أكثر منه في الخالء حتى تتغلب على 

ضجيج المدن! إنها ال تحب الضجيج.
63 بالدوِر المُتطلع إلى السماء،  عندما تعود هذه العنادل من أفريقيا في هذا الشهر، تمر لياًل من فوق الشقة 

فأستمتع بهذه السيمفونية العذبة من ذكور العنادل التي وهبها اهلل من علمها في صغرها غاية وجودها! «
ليلة  فجر  صالة  من  عدت  قد  كنت  الليلة  هذه  بالشروق.  األفق  حافة  وتتلون  تغريدها  يتباعد  الفجر  انبالج  مع 
نقيًا  المُقرئ  صوت  كان  الجاهلية.  رمضان  وليس  أصدقائي،  يا  حقيقي،  رمضان  رمضان.  شهر  أواخر  ليالي  من 
وجمياًل، ُأخذت به وباآلية الكريمة التي لم أنتبه إلى حكمتها من قبل، ولو أنني تفكرتُ فيها لما تألمتُ من تلك 
المشاحنات المؤلمة التي تخنقني عندما أختلي بنفسي من بعد جدل مقيت وشجار مع من أحب: }وَنَزَعْنَا مَا فِي 
ِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـ…َذا وَمَا ُكنَّا لِنَهْتَدِيَ  نْ غِلٍّ تَجِْري مِن تَحْتِِهمُ اأْلَنْهَارُ وََقاُلوا اْلحَمْدُ هلِلَّ صُدُوِرهِم مِّ
ُ{. الجنة إذن، ال غل فيها وال كراهية، أي أن الحياة الخالية من الغل والحقد تجاه مخلوقات اهلل  َلوْاَل َأْن هَدَانَا اهللَّ

كافة هي الجنة.
ِإَلى  هَْل  َلهُ؟  َأْغفِرُ  وََأنَا  َأخِي  ِإَليَّ  يُخْطُِئ  مَرًَّة  َكمْ  رَبُّ،  »يَا  المسيح:  السيد  وتذكرت بطرس عندما سأل 

سَبِْع مَرَّاتٍ؟« أجابه يَسُوعُ: »اَل َأُقوُل َلكَ ِإَلى سَبِْع مَرَّاتٍ، بَْل ِإَلى سَبْعِينَ مَرًَّة سَبْعَ مَرَّاتٍ«.
بذراعي،  أكتافهم  ورفيقات طوقت  برفاق،  بالك  فما  يستحقونه،  ال  لمن  حتى  بطبعي،  أصدقائي مسامح  يا  وأنا، 
وتبسمت لهم وهمست لهم بود، مرات ومرات: »إنهم قطعة من فؤادي«. سوف أحكى لكم عن هؤالء الرفاق، وما 

عليكم إال أن تتذكروا »لعبة الكلمات المتقاطعة« وستشاهدون شريط الذكريات.
قد تتعجبون يا أصدقائي، من اعترافي هذا لكم، فلعلكم مثلي، تعرفون أننا شعب ال يعترف فيه الذكر بحب من 
يومًا  تساءلتم،  هل  روحه.  روح  مصاف  في  يضعها  عندما  بالك  فما  الناس،  أمام  اسمه  ذكر  حتى  يتجنب  بل  يحب، 
هو  منها  المفرد  اسم  أن  تعلم  وأنت  )الواشون(؛  زوجاتهم:  الذكوري  مجتمعنا  يسمى  قريب،  لوقت  كان  لماذا  ما، 
»واٍش«، وهو من الِوشَايَة يعني النَّمِيمَُة، فالواشٍي هو النمام أو قد نعتبره )بصاصا(. )الواشون( جاءت من سؤال 
الغرباء ألطفال نجوع البدو عن أسماء كبارهم وشيوخهم، ليعرفوا كيف ينالون ودهم وترحيبهم عندما يصلون إلى 

النجع، فيبدون وكأنهم يعرفونهم وبالتالي يستضيفونهم ويكرمونهم.
إن  اآلخر،  نصفهم  أن  يعني  )الواشون(،  عائالتهم  على  الليبيون  أطلق  هنا  ومن  )واشون(  األطفال  صار  وهكذا 
تفاديًا  حريمهم،  أسماء  تذكر  أن  ينبغي  ال  ألنه  عيالهن،  في  اختصروه  إليهن  يستكينون  اللواتي  نسائهم  نقل  لم 
إليحاءات ال داعي لها. لم يكتفوا بإلصاق هذا النعت المعيب بزوجاتهم فقط؛ بل بخلوا على زوجاتهم حتى بصفة 
من  لحرمانهن  محاولة  في  عمي(،  )ولد  أو  )صاحبي(  مثل  أخرى  مصطلحات  لهن  وأضافوا  تمادوا،  ثم  العيال«!  »أم 
أنوثتهن غير مدركين أن األنوثة هي غاية ما تفخر به األنثى، غير مدركين أن حرمان اإلنسان من طبيعته، أو مما 

خلق من أجله، ال ينتج إال نكدًا. فالذكر ال يكون سويًا إال بذكوريته واألنثى إال بأنوثتها.
الفرنسية  الروائية  دفن  في  الدينية  بمراسيمها  القيام  رفضت  الكاثوليكية  الرومانية  الكنيسة  أن  عرفت  عندما 
هذه  عند  والطالق  مطلقة،  ألنها   1954 أغسطس   3 يوم  باريس  في  تُوفيت  التي  كوليت(،  )غابرييل  الشهيرة 
تنال  فرنسية  امرأة  أول  فكانت  جنازة رسمية  لها  بتكريمها، ونظمت  فرنسا  قامت  تمامًا. ومع ذلك  الكنيسة محرم 

هذا التكريم ودُفنت في مقبرة مشهورة في باريس.
)الواشون(! والقهر المسلط على اإلناث، وبؤسهن في مجتمعنا الذكوري:  وعندما قرأت قصتها، خطر على بالي 
تقول قصتها أنها لما بلغت العشرين عامًا، التقت بالكاتب والناقد )هنري غوتييه فيالر( فتزوجا ولكن بعد 13 عامًا 
انفصال بالطالق بسبب خالفات عن حقوقها عن رواياتها التي نالت شهرة كبيرة. وفي العام 1912، أي بعد 6 أعوام 
الفترة كتبت عددًا من أعمالها مثل رواية  )لوماتان(، في تلك  تزوجت من )هنري دي جوفين( رئيس تحرير صحيفة 

)شيري( ورواية )البذور الناضجة( ولكن حياتها الزوجية انتهت بالطالق سنة 1934.
أعمالها،  وأنضج  أفضل  خالله  كتبت  ناجحًا،  سعيدًا  زواجًا  فكان  جوديكات(  )موريس  الكاتب  من  تزوجت  وأخيرًا 
 ،1945 العام  أكاديمي(  )غونكور  الفرنسية  واألكاديمية   ،1935 البلجيكية  الملكية  األكاديمية  في  عضوًا  واختيرت 

ونالت عددًا من أوسمة الشرف، التي تمنح للنساء. لقد فسر المحللون أن ذلك كله تحقق بسبب سعادتها الزوجية.
هذه الروائية لم توفق في زواجين على الرغم من أن للزوجين نفس اهتماماتها، فهما يتعيشان من الكلمة إن 
العالقات  عن  الثالث  زوجها  رأيًا من  قرأت  إن  وما  الثالث،  زواجها  في  كثيرًا  ولكنها سعدت  مبدعان.  إنهما  نقل  لم 
بقرار من  غالبًا،  يبدأ،  اآلخر حتى  بنصفه  الذكر  يرتبط  إن  ما   ..« يقول:  اكتشفت سر سعادتها، فهو  الزوجية، حتى 
السلوك  تتعلمه منه، ويصبح هذا  لترضيه بسلوك  أو بدونه!  باللين  الباطن، في تشجيعها وأحيانًا بتوجيهها  عقله 
ألنها  تنفذه،  الغالب  في  وهي  طوعه،  تحت  وتظل  عليها  السيطرة  يسهل  ذلك  أن  يعتقد  إنه  الثانية،  طبيعتها 

بطبيعة األنثى ترى أنه يربطها به.
تحقيق  في  الذكر  أو  الزوج  ينجح  وعندما  أنوثتها.  آخر  بمعنى  أو  شخصيتها،  أنثاه  أفقد  الواقع  في  الرجل  ولكن 
هدفه، ينتبه الذكر أنه ال يرى سوى نسخة ثانية مشوهة منه، تُسمعه صدى أجوف لصوته.. وهذا ما جعل، بعض 

ذكورنا في ليبيا يسمون زوجاتهم »ولد عمي«.
استمر  الذي  الثالث،  )كوليت(  الروائية  زواج  نجاح  الحقيقة هو سبب  لهذه  )موريس جوديكات(  الكاتب  انتباه  إن 

بسعادة حتى بعدما أقعدها شلل جعل من نافذة بيتها المطلة على الشارع هي الدنيا كلها.
من  تمامًا  تتخلص  فلم  جدًا  ذكورية  الواقع  في  كانت  »ذكورية«،  ليست  اآلن  نراها  التي  الغربية  المجتمعات 
الثاني!  نصفه  في  عاشت  )كوليت(  والروائية  عشر،  السابع  القرن  بداية  في  إاّل  المثال،  سبيل  على  العفة«  »حزام 
وقدمت لنا الدليل على أنه بمقدور الذكر أن يرافق أنثى مثلما يتمنى، أو يرافق »ابن عمه«.. كله في يد الذكر ألن 

مجتمعات اإلنسانية من بدايتها ذكورية حتى ولو حكمتهم أنثى!
للفيلسوف  نموذجًا  حياته  طوال  وظل   ،1981 سنة  حتي  معنا  عاش  الذي  بارت«  »روالن  الفيلسوف  والكاتب 
الفرنسي، الذي غير الكثير من المفاهيم، ولعلني ال أقول سرًا أن معرفتي له، كانت بسبب تناول الكثير من كتابنا 
العرب لمقاالته المتنوعة، وبمقدور المهتم أن يطلع على كتابه »أسطوريات – أساطير من الحياة اليومية« وترجمة 

الدكتور قاسم المقداد، ونشر سنة 2012 وسيرى حجم تأثيره في المجتمع الغربي.
ببعض  له  نعترف  فنان  الكاتب  جسور.  لكنه  مجيد،  سلوك  الكتابة  »إن  يقول:  وأطفال«  »روايــات  مقالته  في 
للخدمات  ثمنًا  يدفع  أن  فعليه  المجتمع،  إلى  الجيد  إحساسه  أسباب  بتقديم  مكلف  أنه  وبما  البوهيمية،  في  الحق 
أال يعتقدن  النساء  بأن يعيش جزءًا من حياته بشكل خاص. لكن حذار: فعلى  إليه. فنعترف له ضمنًا  التي يقدمها 
بأنهن قادرات على االستفادة من هذا التحالف دون أن يخضعن لواقع )نظام( األنوثة األبدي. فالنساء على األرض 
من  يخرجن  أال  عليهن  لكن  حياتهن،  بتزيين شروط  وليقمن  ما شئن،  وليكتبن  للرجال،  األطفال  لوضع  مخلوقات 
يدفعن  أن  وعليهن  لهن  الممنوحة  الترقية  بتلك  يتكدر  أاّل  -التوراتي-  على مصيرهن  وينبغي  أبدًا:  الشروط  هذه 
هذا  من  أوردته  لما  والخالصة  الكاتب«.  بحياة  طبيعي  بشكل  المرتبطة  البوهيمية  لتلك  ضريبة  أمومتهن  من 
المقال أن المجتمعات الغربية، ال تزال في الواقع ذكورية، فما بالك في مجتمع ينص عقد الزواج فيه على أن الذكر 

»يملك« عصمة زوجته، بمعنى أنه ال حياة مستقلة لها، بمجرد أن توافق على قسيمة الزواج.
وأنا رسميا! حَكمتُ، وأيضًا، حُكمتُ من أنثيين، من قبل، وها هي الثالثة، التي فهمت منها ما لم أفهمه من 
قبل، فإن أردتم أن تعرفوا »أصل الحكاية إيه؟« مثلما تقول »الحاجة وافية«، أنصتوا إلى »أنغامها« من البداية، ألن 
»سي عقيلة« مثلما قلت لك كان مُغردًا جيدًا، أكرمني به اهلل، فأنصت إليه طوال ثالثين عامًا قبل أن يرحل عنا، وال 

تزال ترانيمه يتردد صداها في صحوي ومنامي.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي
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محمد  عجل  على  زار   ،1969 انقالب  عقب  أنه  أتذكره  مما 
الناصر،  عبد  جمال  المصري  الرئيس  صحفي  هيكل،  حسنين 
قيادته،  تقيم  وحيث  فيها،  االنقالب  قام  التي  بنغازي،  مدينة 
مقاالت،  كانت  الزيارة.  تلك  عن  كعادته،  مقاالت  هيكل  وكتب 
تردد  وما  ذاكرتي،  في  بقي  ما  لكن  واألكاذيب،  باألخطاء  مليئة 
إليها  ينظر  الجميع  وأن  حلوب،  بقرة  ليبيا  أن  كثيرًا:  بعد  فيما 

كذلك.
هذه  تطارد  لعنة  حلوب،  بقرة  ليبيا  أن  بدا  فبراير،  ثورة  بعد 
بقرة  أنها  رغم  البقرة،  هذه  حلب  على  يعمل،  فالجميع  البالد، 
ظلت  ليبيا  لكن  نفطيًا.  حتى  المستويات  جميع  على  فقيرة، 
باعتبار  بحاجتها،  ليس  من  قبل  من  حتى  والنهب،  السلب  بالد 
الوطني  البنك  يفعل  مثلما  السرقة«،  يعلم  السائب  »المال  أن: 
أو كما يزعم أصدقاؤه، في الصحف األميركية  الكبير«،  »الصديق 
ذاك  وتعلم  بكافر!،  ليس  الكفر  ناقل  أن  مالحظة  مع  الكبرى، 
النموذج  والسالب،  النهاب  فأمسى  الليبي،  الفقير  الشعب  أيضًا، 

الشاطر...
الالوطنية،  أو  الوطنية  المسائل  أهم  فإن  ذلك،  على  تأسيسًا 
الشهداء  استثمار  منذ  ــدوالر،  ال بل  الدينار  بساط  على  تُطرح 
والتطرف،  باإلرهاب  مرورًا  العزاب،  الشباب  فاستثمار  والجرحى، 
الثائر  »المفكر  يفعل  كان  كما  بثمن،  شيء  ال  وحتى  شيء  فكل 
ذكرى  كل  في  المفقر،  الشعب  يعدُ  حينما  المعلم«،  والقائد 

النقالبه، بتوزيع الثروة، باعتباره مالك المن والسلوى.
وفي  الوطني،  البنك  خزانة  سهل:  حله  شأن  كل  اآلن،  وحتى 
للمال  وإهدار  للمشاكل،  تراكم  بل  حلول،  أية  ثمة  ليس  األخير 

االحتفال،  تلو  االحتفال  نقيم  غدونا  وقد  والوقت.  والجهد  العام، 
ما  أسرى  هلل  والحمد  صرنا  ــدار.  اإله لهذا  المناسبات  ونفتعل 
كما  شيئًا،  يفعل  لم  ما  المال،  اغتاله  بالوقت  حسنا  ألن  مضى، 
في  حالنا  وتبديده،  عليه  الحصول  أجل  من  ووقتنا،  جهدنا  ضيع 

هذا، حال حمار جحا، من يربط الجزرة، في رقبة الحمار.
ليبيا  وأن  »فلوسنا«،  أسيرة  الخصوص،  على  فبراير  سلطات 
قبل  الخارج  في  اإلعمار،  وعود  توزع  هذا  من  الحلوب،  البقرة 
حارة  في  الماء  تبيع  األخــرى،  باليد  تهدم،  بيد  فيما  الداخل، 

المعمرين.
الدولية،  وشبه  الدولية  المنظمات  تزاحمت  اآلن،  قبل 
ما  فبراير،   17 بالد  على  شابه،  وما  الصديقة  الدول  ومؤسسات 
تدور  اآلن  نتائجه. وحتى  للتخلص من  ثم  لحمايته،  البالد  حُلبت 
ومن  يستحقها  ومن  المناصب،  حول  والدولة  الشارع  في  األمور، 
غنائم  هي  ما  مناصب،  البالد  صارت  المحصلة،  في  يستحقها،  ال 
وبالتالي  التحارب،  جوهر  كان  وما  البالء،  في  أس  وهذا  وهبات، 
أي  في  أو  العام  هذا  المقبلة،  لالنتخابات  الرئيس،  المعيق  هو 

عام، بل كما يبدو، ما يحكم أيضًا، ما بعد االنتخابات.
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ما  المنطقة،  وبلدان  ليبيا  يواجه  ما  البنيوي،  المشكل  هذا هو 
بأي سبيل  السيطرة،  قادرة على  بالمقدرات،  التالعب  نخبة  يجعل 
على األوضاع، حتى أن األسماء المطروحة للفوز باالنتخابات، هي 
غير  أسماء  ظهرت  وإن  الحال،  واقع  على  القابضة  الجماعة  ذات 

معروفة، لكنها أيضًا من محيط ما هو حاصل.
العمل  إلــى  تحتاج  ال  بنيوية،  معضلة  هــذه  أن  يبدو  لهذا 
دول  يجعل  مما  أيضًا،  الوقت  إلى  وبحاجة  بل  فقط؛  المضني 

نتائج  بينت  كما  سر.  محلك  وضعية  في  ليبيا  ومنها  المنطقة 
البعض،  المنطقة، ما جعل  العربي، ما لم يحدث في تاريخ  الربيع 
أن  يبين  المشهد  لكن  النظام،  إسقاط  حدث  ما  أن  ويعتقد  يرى 
ما حدث ويحدث، أكثر تعقيدًا من ذلك. فليبيا على سبيل المثال، 
هذا  تعيش  تونس  وحتى  عقد،  منذ  مسلح  أهلي  تحارب  في 

التحارب، بما أطلقت عليه الحرب األهلية الباردة.
إن الصعوبة واالستعصاء، الذي تعيشه ليبيا في عنق الزجاجة، 
المسألة  أن  إلى  يشير  لالنتخابات،  الذهاب  على  القدرة  وعدم 
المستقبل  بل ومن  الثقيل فحسب،  الماضى  تعاني من  ال  الليبية 
ال  الكثيرين،  يجعل  ما  وهذا  مقلوبًا.  الماضي  بوجه  يشيح  الذي 
الكثيرين  من  الكثير  ويجعل  طريقة،  االنتخابات  على  يراهنون 
تروج  خارجية  قوة  ويجعل  بل  البربون«،  »عودة  لحل  مستسلمًا: 
مؤهاًل،  يكن  لم  ما  اإلحــالم«،  سيف  »مشروع  الحل:  أن  بقوة، 
ظهرت  ووراثة  والسالح،  الثروة  مع  السلطة،  مقومات  يده  وفي 

مضمونة، وفي اليد القابضة!.
داخلي،  بنيوي  استعصاء  هو  ليبيا،  في  مستعصي  هو  ما  إذًا 
وفي  العالم،  قلب  في  هي  منطقة،  من  مفروض  واستعصاء 
لحظة  في  التاريخ،  خارج  بالجغرافيا،  وكأنه  يبدو  ما  المتوسط، 
األوسط  الشرق  وكأن  يبدو،  فيما  العالم،  فيها  يتحول  تاريخية 
يبين إسهال  ليبيا ليست مسألة خارجية، كما  السكون. عليه فإن 
المؤتمرات الدولية، التي تعقد حولها فحسب، ولكن أيضا مسألة 
حيث  من  استثنائي،  الداخلي  البنيوي  االستعصاء  بأن  خارجية، 
مقوماتها  من  ليس  السكان،  قليلة  األطراف،  مترامة  بالد  أنها 
ونعيد  نعجن  منا  تجعل  ليبيا  وهكذا  شابه،  وما  اثنية  تعقيدات 

العجن، فهي كما يبدو، تلخص مسألة السهل الممتنع.

والمنتظر  فيها  الفاعل  الليبية،  العقد  أو  بالعقدة،  المحيط  العالم 
الحل في االنتخابات في موعدها، وأن هذا  خارجها، يتفق على أن 
هو  السبعين  ليبيا  استقالل  ذكرى  يوافق  الذي  الموعود  اليوم 
يوم الفصل، كأنه يوم عودة المسيح أو المهدي المنتظر بمعجزة 

تقضي على كل الشرور فوق هذه األرض.
يُتوافق  وطني  ميثاق  عن  تنتج  التي  االنتخابات  أن  شك  ال 
أنجع  اآلن  حتى  تعتبر  الشرعية  السلطات  عنها  وتنبثق  حوله، 
وصفة سياسية لمبدأ الحوكمة التي تستمد شرعيتها من الشعب 
الناخبين، غير أن مظهر االنتخابات أو صناديق االقتراع  أو  الراشد 
لشروطه  بصلة  يمت  ال  الثالث  العالم  في  شعار  إلى  تحول  الذي 
تعويذة  وأصبح  األرض،  على  يجري  لما  و  المفترضة،  الدستورية 
حد  على  والدكتاتورية  الديمقراطية  النظم  بها  تتشدق  رائجة 
توصف  )ستاندرد(  روشتة  أو  النامية،  للدول  عالج  كوصفة  سواء 
مثل  في  االنتخابات  في  الحل  وعبارة  جيدًا.  يشخص  لم  لمرض 
الحل في  أو  الحل(،  )اإلسالم هو  عبارات  تختلف عن  الحالة ال  هذه 
تطبيق شرع اهلل، وما يجمع بينها ــ مع األخذ في الحسبان اختالف 
وجهاتها الزمنية ــ كونها جميعًا تشكل قفزة في ظالم. في ظالم 

الماضي أو ظالم المستقبل.
في  نتأمل  دعونا  التشاؤمي،  النظري  الحس  هذا  عن  وبعيدًا 
طويلة  خبرة  لها  تجارب  ونتفحص  والوقائع،  والجغرافيا  التاريخ 
الحكم  منظومات  جعل  مصير  من  إليه  آلت  وما  )االنتخابات(،  في 
بمقوالت  أمامها  تتبجح  اإلقطاعي،  حتى  أو  الوراثي  أو  الشمولي 
بكوجيتو  وتزهو  الشرعية،  بدل  المشروعية  أو  الرشيد  الحكم 

الكسل التاريخي »ليس في اإلمكان أبدع مما كان«.
في  تُجرى  كانت  عقود  مدى  على  االنتخابات.  االنتخابات.. 
الصومال  العراق، وفي  لبنان، ومنذ سقوط صدام وهي تجرى في 
أفغانستان  وفي  وبنغالديش،  وفنزويال  بورما  وفي  وموريتانيا، 
ال  تزال  ال  التي  األفريقية  الدول  معظم  وفي  عقدين مضوا،  طيلة 
السلطة  تداول  يضمن  دستور  طريق  عن  جاء  حاكم  فيها  يُزاح 
واقعًا  أو  انتقائيًا،  أكون  ال  وحتى  كثيرة.  واألمثلة  أهلية،  بحرب  إال 
دول  دول  أنجح  انتخابات  فلنتأمل  القش(،  )رجل  أغلوطة  تحت 
غير  المصير  تحاشت  تكون  أن  المفترض  من  التي  العربي  الربيع 
مبهرة  نجاح  كتجربة  ُقدمت  التي  تونس  الربيع:  بتسمية  المالئم 
في هذا الربيع، والتي نالت مؤسساتها المدنية جوائز نوبل، توقف 
لها  قدمت  التي  الروشتة  تراجع  كي  الديمقراطي  مسارها  اآلن 
وطبيعة المرض الذي تعاني منه حقيقة، ويضطر الرئيس المدني 
الديمقراطية  المرحلة  نتاجات  كل  يجمد  ألن  الدستوري  والفقيه 
قانون  يشبه  بما  بالسلطة  لينفرد  النزيهة  الحرة  واالنتخابات 

طوارئ، وعبر تفعيل مادة دستورية جانحة عن نظام التمكين في 
يتناسب  بما  الديمراطية  ترميم  يعيد  كي  واحد،  لحزب  الدستور 

طبيعة أزمات الدولة وروحها.
كان  الــدول  بعض  ديمقراطيات  تشوه  أن  البعض  يقول  قد 
لم  االقتصاد  أن  أو  للدخل،  مصادر  وجــود  وعــدم  الفقر  بسبب 
يناغم التطور السياسي، وأن ليبيا دولة غنية بالثروات واقتصادها 
تنتخب،  أن  وبمجرد  مؤسساتها  تتوحد  أن  بمجرد  لإلصالح  قابل 
كي  السياسي  مسارها  تطور  انتظار  في  االقتصادي  وضعها  وأن 
يتناغما كقصبتي مزمار، ويبدو أن ظاهر هذا الكالم صحيحًا، لكن 
بثروات  تتمتع  دول  المثال،  سبيل  على  ونيجيريا،  والعراق  فنزويال 
أن  على  العالم  يصر  ولماذا  المشكلة؟  فأين  أضخم،  أو  ليبيا  مثل 
الثالث  العالم  يسميه  ما  في  أن  يدرك  بينما  االنتخابات  في  الحل 
ارتبطت  ولماذا  تحصى؟،  ال  كوارث  إلى  سوى  االنتخابات  تؤدِ  لم 
في هذا الجزء من العالم الديمقراطية بالفساد؟. وحتى تركيا التي 
والتي  السابق،  العلماني  لنظامها  الذاتي  الدفع  بقوة  فترة  مشت 
مشروعها  انتكس  المنطقة،  في  يُحتذى  كنموذج  تُقدم  كانت 
بينما  ديمقراطيًا  المنتخبة  بالسلطة  تتبجح  واآلن  الديمقراطي، 
النخب  من  السياسيين؛  السجناء  من  األلوف  عشرات  سجونها  في 
أو من يحسبون على الدولة العميقة، واقتصادها آخذ في االنحدار، 
كأي  يظهر  بالحكم  النفراده  الدستور  عدل  الذي  األوحد  وحاكمها 

طاغية هزلي من فلكلور هذه المنطقة الزاخر.
لماذا  لكن  سواها،  الشرعية  لنيل  سبيل  وال  مهمة،  االنتخابات 
التي بقدر ما تنتخب دوريًا تتراجع  المجتمعات  دائمًا تخذل معظم 
أوضاعها للخلف، ويزداد فيها الفساد وعدد الفقراء، وتُضيق فيها 
الحريات؟. وعلينا أن نطرح هذا السؤال بقوة كي ال نستسلم لوهم 
كثيرة  أسئلة  نطرح  أن  وعلينا  الوحيد،  الحل  هي  االنتخابات  أن 

حيال هذا المأزق.
مجتمعات  فــي  بالفساد  الديمقراطية  ترتبط  مثال،  هــل، 
هل  خاطئ؟  بشكل  خصوصًا  االقتصاد  وحرية  الحريات،  فهمت 
حضاري  فائض  هي  أم  دولــة  تَبني  أن  يمكنها  الديمقراطية 
األساسية  الركيزة  هي  العلمانية  هل  فعال؟  قائمة  دولــة  عن 
مسألة  لحسم  جذريًا  حاًل  االنتخابات  تصبح  لكي  للديمقراطية 
يفترض  التي  المدني  المجتمع  منظمات  ضعف  أن  أم  السلطات؟، 

أن تحمي العقد االجتماعي وراء هذه الخيبات؟.
حجة  إلى  خالصين  المراحل؟  أحرقنا  يقال  كما  أو  تسرعنا،  هل 
إلى  احتاجت  أوروبــا  في  الناجحة  الديمقراطيات  أن  يقولون  من 
ومفصلية  كثيرة  بتغيرات  مرت  وأنها  تختمر؟  كي  طويل  وقت 
الوسطى  الطبقة  وتشكل  الصناعية  الثورة  مثل  تجد طريقها،  كي 

تعوزها  ال  التي  التبريرات  من  غيرها  إلى  الوطنية،  والبرجوازية 
قابلة  اجتماعية  قاعدة  للفلسفة دور في تهيئة  الوجاهة؟ هل كان 
ناضلت في  التي  السياسي، وهي  الوعي  البنيوي في  التحول  لهذا 
األرض  عن  دفاعًا  المهيمن  والالهوت  الخرافة  وجه  في  الغرب 

والحقوق اإلنسانية التي استلهمتها القيم الجمهورية؟.
مجتمعاتنا(،  في  الغرب  هاجس  المبتورة:  )النفس  كتابه  في 
العقل  أن  مفاده،  ما  شايغان  ــوش  داري اإليراني  المفكر  يقول 
العقل  لها  يتعرض  لم  مقلقة  صدمات  لثالث  تعرض  ــي  األورب
في  تمثلت  الصدمات  وهــذه  خصوصًا،  اإلسالمي  أو  الشرقي 
فيما  ما حدث  كل  وأن  وداروين،  وفرويد  كوبرنيكوس  اكتشافات: 
بعد كان نتيجة هذه النقالت الجديدة التي أزاحت الوعي اإلنساني 
ــ  يستطرد  لكنه  العالم.  ورؤية  والتفكير  للمعرفة  أخرى  إلى ضفة 
الثمانينيات عن  لم يفت، ويتحدث في  الوقت  أن  ــ  ليطمئننا  ربما 
ثورة  وهي  برمته  العالم  ستطال  التي  المقبلة  الكونية  الصدمة 
مستهلكين،  كنا  ولو  حتى  قلبها  وفي  ضمنها  ونحن  المعلومات، 
ولذواتنا،  للعالم  تصوراتنا  وفي  اليومية  حياتنا  في  فعلها  وتفعل 

ومن ثم في مصيرنا القادم.
متخشبة،  استبدادية  نظمًا  قوضت  مــا  بقدر  ــورة  ث وهــي 
تتعرض  ما  ولعل  الديمقراطيات،  أعتى  مع  تتصادم  اآلن  بدأت 
نقد  من  خصوصًا،  والـ»فيسبوك«  االجتماعية،  المنصات  له 
ومحاكمات وتهديدات بالتضييق عليها من قبل برلمانات أميركية 
الجذري  التحول  هذا  مع  تعامله  في  العالم  مأزق  يؤكد  وأوربية 
الجديد الذي تسبب في سقوط أنظمة عاتية في الشرق األوسط، 
العاصفة  لهذه  تنحني  أن  حاولت  أخــرى  عــروش  زحزحة  وفــي 
كان  السلطة.  مزاج  عن  يختلف  مزاجها  شعوبًا  لها  أن  وتعترف 
العلم  مع  الـ»فيسبوك«  علم  رفرفة  تُنسى  ال  التي  المشاهد  أحد 
يناير،  ثورة  إبان  التحرير  ميدان  في  سارية  أعلى  في  المصري 
وكتأويل  التاريخ،  في  كمفصل  المشهد  هذا  عن  كتبت  أن  وسبق 
بعدها  ما  كونية سيكون  نتعرض لصدمة  بكوننا  لحدس شايغان 

غير ما قبلها.
والمقوضة  العالم  في  الصفوة  صفو  تعكر  التي  المنصات  هذه 
الصحافة،  لمفهوم  جديدًا  شكاًل  تمثل  البيروقراطية،  لسلطة 
السلطات  فيها  تتحكم  التي  التقليدية  الصحافة  عن  ومختلف 
اللوبيات  فيها  وتتحكم  الشمولية،  الـــدول  فــي  السياسية 
صعبة  جعلها  ما  الديمقراطية،  النظم  في  المختلفة  االقتصادية 
واألســرار  والمعلومة  الخبر  احتكار  على  تعودت  لنظم  الهضم 

وإدارتها.
عدوى  من  المتوجسين  حجة  تجاوزنا  إذا  آخــر،  جانب  من 
أن  فعلينا  المكانية،  خصائصه  مجتمع  لكل  بكون  الديمقراطية 
األرض،  هذه  فوق  البشري  للتجمع  الزمنية  بالخصائص  نسلم 
قرن  من  أكثر  عليها  مضى  التي  السائدة  الديمقراطيات  وباعتبار 
ينتج  الذي  الزمن  هذا  في  أزماتها  تعاني  أصبحت  المتوسط  في 
جهاز عالقات إنسانية مختلفًا، وهذا الواقع الذي يسمى )افتراضيا( 
الجيل  باحتجاجات  معنية  غير  أجيال  فيه  تولد  الواقع  لب  أنه  رغم 
سرية  عن  ذرائعهم  فيها  بما  الــفــضــاءات،  هــذه  حيال  الهرم 
وغيرها،  الكراهية  على  والحض  الفردية  والخصوصية  الملعومات 
االنتهاكات  بهذه  مــزدهــرة  كانت  السابقة  الــقــرون  أن  رغــم 
جهاز  أو  الــراديــو  يكتشف  أن  حتى  قبل  والكراهية  وبالحروب 
الالسلكي، وربما ألنهم لم يقرأوا كتابات ماكس فيبر بداية القرن 
»أنها  رأى  التي  االجتماعية  الحياة  بقرطة  كابوس  عن  العشرين 
اإلنتاج«،  وسائل  ملكية  أسلوب  كان  مهما  هوادة  بال  ستستمر 
الخاصة  الحياة  انتهاك  كوابيس  عن  كافكا  روايــات  يقرأوا  ولم 
المكاتب  من  المجتاح  عشر  التاسع  القرن  في  شخصياته  وعالم 
وجيش من الموظفين وسيل من الملفات »ينتهك بفظاظة الرمز 
معنى  عليها  فارضًا  للبيروقراطية،  المناهضة  للرعوية  المقدس 
وهو  الكاملة.«.  للبقرطة  الشامل  االنتصار  معنى  تمامًا:  مناقضًا 

العالم الذي تسيطر عليه اآلن، إضافة للبقرطة، الرقمنة الكاملة.
للسلط  كثيرة  مفاهيم  فيه  تتهشم  التي  السياق  هذا  وفي 
أحمد  يصفها  التي  ـ  االنتخابات  إلى  الدعوة  تصبح  التقليدية، 
أو  معبد،  بترتيلة  شبيهة  وحيد؛  كحل  ـ  الساحر  بقبعة  الفيتوري 
أنها لن تغير  يقيننا  التي نقولها مع  المآتم  المواساة في  بعبارات 
كفائض  وليس  كحل  معها  نتعامل  نزال  ال  ألننا  شيئًا،  األمر  من 
وسياسية  واقتصادية  أجتماعية  ألزمات  جذرية  حلول  عن  حضاري 
الديمقراطي.  العالم  لنادي  االنتماء  إلى  نزوع  كل  تلقائيًا  تطحن 
لم  إذا  الحال شيئًا  واقع  يغير من  تقني ال  إجراء  فاالنتخابات مجرد 
يكن ملحقًا بالنزاهة وحرية االختيار واألهم من ذلك قبول النتائج 
ليهنئه،  بالفائز  يتصل  الخاسر  المرشح  تجعل  ديمقراطية  بروح 
الدول  في  تتحول  تزال  ال  التي  الرئاسية  االنتخابات  في  خصوصا 
التجارب  من  كثير  في  األهلية  الحرب  نوع من طبول  إلى  المقلدة 

السابق ذكرها.
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القديمة  المدينة  مواليد  من  حمودة  بشير  الدكتور  الفنان 
انتقى  الــرأس  موقع  بسبب  ولعله   ،1948 العام  بطرابلس 
الفرنسيس  القناصل ويحدها جنوبًا زنقة  مرسمه داخل سراية 
جامع سيدي  وشــمــاًل  ــوس  ــي أورول مــاركــوس  قــوس  وغــربًــا 
الدكتور  طرابلس.  ميناء  مدخل  الجامع  خلف  ومن  عبدالوهاب، 
الى  الهواية  من  الفن  مجال  في  تدرج  حمودة  بشير  الفنان 
إيطاليا، ثم دراسة  الجامعية في  المرحلة  دراسة تواصلت حتى 
أكاديمية فنية عليا، إلى أن أصبح أستاًذا بكلية الفنون الجميلة 

بجامعة الفاتح.
بأنه:  الزويك  على  األستاذ  التشكيلي  والفنان  الناقد  يصفه 
المكان  »ذاكرة جمالية طرابلسية معبرة بصدق وحميمية عن 
بالجميل  ملتصقة  وجدانية  ذاكــرة  إنه  لوحاته،  عبر  وأهله 
المطمئن الباعث على السرور، حتى لو كان هذا السرور عابرًا. 
بفنه،  ليخلو  الجتماعية  مهامه  من  يهرب  كان  كثيرة  أحيانًا 
فى  الفنانون  ورثه  حزن  والحزن،  الخجل  من  مزيج  فنان،  إنه 
لسير  التوثيق  لغياب  بالدنا 

المبدعين«.
الفن،  هــذا  شيخ  عنه  قــال 
ــه  ــة: »إن ــان األســتــاذ عــلــي ق
يتحرك  النفس  مطمئن  فنان 
معه  فينساب  حوله  الــكــون 
يراقب  وهبوطه  صعوده  في 
ويجمع  بهدوء  يتكلم  ويعمل، 

من اللحظات ألوانها.
األولــى  نشأته  منذ  وكــان 
ورويّة،  بهدوء  أعماله  يصوغ 
حبيبة  طفولة  وعــاش  ترعرع 
كــان  ــذي  الـ ــده  ــ وال بصحبة 
فى  ابنه  برفقة  عنها  يبحث  اللحظة،  وجمال  للطبيعة  عاشًقا 
عند  أو  األندلسي،  سيدي  بجوار  وشطوطها  تاجوراء  بساتين 
هذا  كان  النخيل.  وأشجار  الزيتون  غابات  بين  عامر،  سيدي 
األرض  بلون  فيها  ارتــوى  وريــادة  رفقة  وكانت  الــدروس  أول 
صدره.  أعماق  في  الزيتون  وأشجار  النخيل  سعف  ألوان  وحمل 
لتتبع  والشامل  األفقي  البعد  هو  باللون  اهتمامه  ــان  وك
بالسلوك  واتحد  سمحًا  اللون  أصبح  أن  إلى  واستمر  خلجاته، 
الحياة  الفارس والجواد ووحدة  للرسام وأصبحت وحدة  اليومي 

واإلحساس والعمل.
زيه  عبر  ــرازه  إب من  تمكن  الطرابلسي،  األنثوي  الجمال 
الطرابلسية  »الفراشية«  أن  الرغم من  القديم. وعلى  التقليدي 
لواحظها«؛  من  »نصف  سوى  نرى  ول  المعالم،  جميع  تخفي 
فى  األمل  وإطاللة  البسمة  جمال  بإبراز  كفيلة  كانت  فإنها 
اللوحة  تلك  الذكية،  لوحاته  أبرز  من  ولعل  صــارخ..  استحياء 
العمارة  أنماط  من  متراكمة  طبقات  تبرز  التي  الجميلة، 
ازدادت  كلما  أنه  تعكس  عــام.  ألفي  مسيرة  في  والحضارة 
تراكمها وارتفاعها اختفى بين طبقاتها صانعوها، فتردم مثلما 
أي  لتدعمها، غياب  التي جاءت  الحياة  قيل، حتى أبسط أشكال 
أثر للزهر أو الطير أو الشجر. إنه تاريخ محفور على الجدران وفي 
ردهات المنازل واألزقة يحمل بين طياته آمال وآلم من سكنوا 
حمودة،  بشير  الدكتور  الفنان  إبداع  عن  الكثير  ُكتِب  الديار. 

ويصعب كثيرًا اختصاره في هذه النبذة.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

حمودة
وبدع اللون القرمزي

الجمال األنثوي 
الطرابلسي 

تمكن من إبرازه 
عبر زيه التقليدي 

القديم
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»الوسط« حتاور وكيل وزارة الثقافة

خيري الراندي: تاريخنا ظل أسير النظرة 
األوروبية التي كتبها الرحالة واملستشرقون

وزارة  تنفيذها  على  تعمل  التي  الرؤية  ما   ■
الثقافة في مرحلتها الموقتة؟

- الحديث عن التنفيذ أو التطبيق لرؤية ما، 
الميزانية  في  المتمثل  المادي  الدعم  يستلزم 
مالحظته  يمكن  ما  لكن  اعتمادها،  تأخر  التي 
مدى  على  الثقافة  وزارة  أن  الجانب،  هذا  في 
التخصيصات  تمنح  ل  السابقة  الحكومات  عمر 
المالية الالزمة لسير عملها بالشكل المطلوب 
أهمية  أقل  وزاري  ككيان  معها  التعامل  ويتم 
الحكومي،  التشكيل  في  بنظيراتها  مقارنة 
سيادية؛  كوزارة  إليها  النظر  يتوجب  حين  في 
الـــوزارات،  بعض  أهميتها  في  وتتجاوز  بل 
وذاكرته  البلد  لواجهة  الرئيس  الممثل  فهي 
وهويته بكل ما تشمله من أبعاد؛ إذ ل معنى 

لوطن بال ذاكرة.
معنى  وإدراك  بفهم  أيضًا  هذا  يتعلق   ■

الثقافة بالنسبة للوزارة الممثلة لها؟
في  الــرؤيــة  عن  للحديث  يقودنا  هــذا   -
وزارة  أولويات  من  ليس  إذ  السابق؛  السؤال 
الثقافة إقامة األمسيات أو الفعاليات الثقافية..

لمنزلق  التشظي  فيه  وصــل  وطــن  في  الــخ 
الحروب  خطير، يهدد كيانه وتماسكه، بسبب 
منطلقاتنا  نحدد  أن  ارتأينا  لذا  والنزاعات، 
أعمق  بصورة  المسألة  تعالج  باستراتيجيات، 
بإطالق  الليبية،  الهوية  مفهوم  تعزيز  وهو 
تُعنى  الثقافة،  وزارة  عليها  تشرف  مبادرة 
أن  بسبب  ليبية،  برؤية  الليبي  التاريخ  بكتابة 
النظرة  أسير  منه  جزء  في  لألسف ظل  تاريخنا 
والمستشرقون  الرحالة  كتبها  التي  األوروبية 
نظرتهم  فكانت  الدبلوماسية،  والبعثات 
أشاراتهم  كما  والتابع،  السيد  بصيغة  لبلداننا 
عليها  البناء  بعدم  توحي  المحلية  لثقافاتنا 

كرابط جامع.

ــا خطورة  أيــضً تــســتــدرك  ــة  ــرؤي ال ــذه  ه
الذي  المناطقي  أو  القبلي  أو  الجهوي  الخطاب 
نسمعه بين حين وآخر مثل الفدرالية، وإقليم 
استثمار  إلى  تتجه  أن  وتحاول  طرابلس..إلخ، 
الــعــادات  يتضمن  والـــذي  الثقافي  التنوع 
ومجسدًا  رافدًا  باعتباره  واللهجات  والتقاليد 

للهوية الليبية الجامعة.
أساتذة  مع  لقاءات  لنا  كانت  ذلــك  ومــن 
عن  للحديث  الليبية،  بالجامعات  التاريخ 
نظرهم  وجــهــات  ــدارس  وتـ الموضوع  هــذا 
بالخصوص، ول نزال في مرحلة التداول لهذا 

المقترح كمسار تمهيدي.
ــدارات  وإصـ قــراءة  إلعــادة  نطمح  كذلك 
الُكتَّاب الذين تناولوا مفهوم الكيان والهوية 
في نتاجهم سواء من جيل الرواد مثل عبداهلل 
إلى  باإلضافة  لهم،  الالحق  والجيل  القويري 
أننا نعمل على طباعة األعمال الكاملة للشاعر 
أولية ألسماء شعرية  الفزاني وهو خطوة  علي 
صورة  في  ونشره  بنتاجها  الهتمام  يتوجب 
األم  للفكرة  امتداد  وهــو  الجامع،  الــديــوان 

المعنية بترميم الذاكرة الثقافية لهذا البلد.
واستمرارية  تطو  في  يبقى  الرهان  ولكن   ■
خصوصًا  النور،  رأى  حالة  في  المشروع  هذا 
بأفكار  تــبــدأ  الليبية  المؤسسات  وأن 

وتصورات كبيرة ثم تنتهي إلى الالشيء؟
النقطاع مالزمة لعمل  ثقافة  - نعم، ظلت 
المؤسسات والهيئات والوزارات لعقود طويلة، 
كل  لألسف  تبعاتها،  نجني  بالتالي  وظللنا 
مسؤول يأتي يلغي أي خطوات أو برامج زميله 
السابق، نحن مشدودون دائمًا بالنقطة صفر 
وفراغات  ثقوب  ذلك  عن  ونتج  بالبدايات،  أو 
كثيرة في مسار العمل الثقافي أو القتصادي..

اقترحت على ديوان  إلخ، ولكي ل يحدث ذلك 
دائمة  عليا  هيئة  أو  لجنة  تشكيل  الحكومة 
تضم أبرز النخب الثقافية، تشرف بشكل دائم 
على الرؤية الستراتيجية الموضوعة من وزارة 

تلغى  ول  الثقافية  الهوية  بخصوص  الثقافة 
ونحن  خصوصًا  بقائها،  أو  حكومة  بإقالة 
تفرز  لكي  لعقود  تحتاج  مراحل  عن  نتحدث 

نتائجها ونرى مالمحها.
■ ما الوزارات أو الهيئات المتعاونة معكم في 

برامجكم الحالية؟

وزارة  مع  تعاون  هناك  يكون  أن  المفترض 
أخرى  وزارة  وأي  السياحة،  ووزارة  التعليم، 
لألسف  ولكن  معها،  للعمل  الحاجة  تستدعي 
ذات  فــي  والبقاء  اإلداري  للترهل  ونتيجة 
المستنقع من البيروقراطية اإلدارية، والروتين 
الوزارات  في  العمل  روح  يفتقد  الذي  الوظيفي 
ذلك،  من  استثناء  ليست  والثقافة  المذكورة 
التعاون  هذا  يبقى  شرحها،  يطول  وألسباب 

مفقودًا.
نقل  قرار  مؤخرًا  الوحدة  حكومة  أصدرت    ■
تبعية الهيئة العامة للمسرح والخيالة لوزارة 

الثقافة، ما خلفية هذا الضم؟
الهيئة  تبعية  تكون  أن  الطبيعي  من   -
العامة للخيالة والمسرح والفنون لوزارة الثقافة، 
فصميم عملها يصب في جوهر النشاط الثقافي 
أيضًا،  إليها  للوزارة، ومن ذلك يجب أن يضم 
فهي  التاريخية،  المدن  وجهاز  اآلثار،  مصلحة 
ويتماهى  لعملها  حيوي  ورافد  رئيسة  أجنحة 

وجودها لمنظومة الدائرة اإلدارية لها.
■ شاركت الوزارة مؤخرًا بعدد 800 عنوان في 
متواضع،  رقم  وهو  للكتاب،  القاهرة  معرض 
الكتابي  للمنجز  كممثلة  بوضعها  مقارنة 
المصاحب  االرتــبــاك  إلــى  إضافة  الليبي؟ 
خالل  عام  بشكل  والعودة  الذهاب  لترتيبات 

الدورات السابقة؟
- ل تزال المشاركة الليبية واقعة اختياراتها 
واألصدقاء،  المعارف  من  الشللية  دائــرة  في 
النتائج  تدرس  وزارية  خطة  وضع  عدم  كذلك 
ذاك،  أو  المعرض  لهذا  الذهاب  من  المرجوة 
العاملين  تهميش  أيضًا  مالحظته  يمكن  وما 
في المراكز الثقافية التابعة للوزارة خصوصا في 
موظفي  ببعض  التقيت  وقد  النائية،  المناطق 
الذين يمتلكون  الشباب  المراكز من فئة  هذه 
العمل  آلليات  عميًقا  وفهمًا  وفكرًا  ــة  ورؤي
وإدراجهم  تشجيعهم  يتم  ل  فلماذا  الثقافي، 
الفعاليات،  بتلك  المشاركة  الوفود  قوائم  في 
أوًل لتعزيز شعور النتماء لوزارتهم وأنهم جزء 
الدفع  كذلك  الوظيفية،  منظومتها  في  فاعل 
بدماء جديدة ترتفع بمستوى التمثيل الثقافي 

وتحسن من أدائه التنظيمي.
■  التقيتم األيام الماضية بنخبة من الفنانين 

والمثقفين، ما فحوى هذا االجتماع؟
غالبها  في  وهي  لمالحظاتهم  استمعت   -
أجواء  وغلبت  للوزارة،  العام  األداء  على  احتجاج 
النظر  وجهات  فيها  تبادلت  التي  المصارحة 
جوهر  إيضاح  وكذا  انتقاداتهم  وتقبل  معهم 
جانبنا،  من  الحاصل  القصور  في  األشــكــال 
وتضمن حديثهم المطالبة بنقابة عامة ووضع 

آلية لدعم الفنانين.

حوار: عبدالسالم الفقهي

طرابلس - الوسط

ومفرداته  تفاسيره  على  الثقافي  الفعل  يشتمل 
العديدة ويشكل في سياقه العام تراكمًا يمتاح من 
لهذه  مانحًا  اإلنساني،  والمنجز  والجغرافيا  التاريخ 
األبعاد مغزاها الوجودي، وباالنتقال من النتاج الفردي 
الخالص إلى الشكل المؤسساتي يصبح السؤال: كيف 
بين  المطلوب  تمثله  يتحقق  وكيف  الثقافي  العمل  يفهم 

المجتمع والكاتب والمؤسسة؟
وفي ليبيا التي تعايش أحداًثا تتهدد استقرارها، كان ينبغي معرفة 
دور حكومة الوحدة الوطنية في تالفي هذا الخطر، وبذا كان الحوار مع 

خيري الراندي وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

اختيارات المشاركة الليبية في المعارض 
الدولية التزال في »دائرة الشللية«

نطمح إلعادة قراءة 
َّاب الذين  وإصدارات الكُت

تناولوا مفهوم الكيان والهوية

الحظت تهميش العاملين 
بالمراكز الثقافية..وبعض الشباب 

يمتلكون فكرا وفهًما عميقا

إطالق مبادرة »ملتقى األلفة الوطنية النسائي«
المعرفية،  والتنمية  الثقافة  وزيـــرة  نظمت 
نسوة  لقادة  تأسيسيًّا  اجتماعًا  توغي،  مبروكة 
الجتماعية  والتكتالت  المدني  المجتمع  منظمات 
بقاعة  الــنــســائــيــة،  والـــروابـــط  ــادات  ــحـ والتـ
شعار  تحت  األحد،  الوزارة،  بديوان  الجتماعات 
أطلقته  الذي  النسائية«،  الوطنية  األلفة  »ملتقى 
وحسب  والسالم.  التنمية  إلى  ويهدف  الوزيرة 
الوزيرة  »أوضحت  اإلنترنت:  على  الوزارة  موقع 
له  بما  الملتقى،  أهمية هذا  كلمتها  في مستهل 
الذي ستقوده  المصالحة والوئام،  من أسس في 
وألفة  استقرار  في  كبير  دور  لها  التي  المرأة، 
وتمكينها  السالم،  صنع  في  والوطن  المجتمع 
المرأة  به  تضطلع  أن  يجب  الــذي  الــدور  لهذا 
الليبية في قيادة السالم في ليبيا، وتغيير الواقع 
حالة  إلى  والنزاعات  الحرب  حالة  من  والحال 
أجل  من  والنزاع  التصدع  ورأب  والسالم  السلم 
بناء الدولة والتئام جروح الوطن باأللفة والمحبة 

والسالم« .
المبادرة  هذه  أن  على  إصرارها  توغي  وأكدت 
ألي  تريد  ل  ليبي  ــأن  ش والملتقى  والــفــكــرة 

الليبيين،  غير  من  فيه  التدخل  خارجي  طــرف 
على  عمل  فرق  تشكيل  إلى  اإلذن  أعطت  كما 
في  للمساهمة  المدن  كل  في  ليبيا،  مستوى 
آليات  تحديد  إلى  إضافة  المشروع،  هذا  إنجاح 
النطالق  خاللها  من  التي  والستراتيجية،  العمل 
دولة  مشروع  باعتباره  »األلفة«  مشروع  لتجسيد 

واأللفة  النتماء  لترسيخ  الثقافة  وزارة  به  تقوم 
نواة  وتشكيل  والترشيد  بالتوعية  الوطن  لبناء 
من  عدد  الجتماع  في  وطــرح   . المحل  السلم 
فحوى  على  البناء  وأســس  والقتراحات  ــرؤى  ال
عليها  والتأكيد  الشأن،  هذا  في  المتبعة  اآلليات 

وتطويرها إلنجاح الملتقى.

■ جانب من االجتماع التأسيسي إلطالق املبادرة■ جانب من االجتماع التأسيسي إلطالق املبادرة

االحتفال بضم 22 موقعا أثريا ليبيا بقائمة التراث اإلسالمي
البحر،  باب  بفندق  تريبولس  قاعة  البحر، احتضنت  باب  بفندق  تريبولس  قاعة  احتضنت 
والتنمية  الثقافة  وزارة  نظمتها  احتفالية  والتنمية األربعاء،  الثقافة  وزارة  نظمتها  احتفالية  األربعاء، 
المعرفية لمناسبة إدراج المعرفية لمناسبة إدراج 2222 موقعًا ليبيًا على قائمة  موقعًا ليبيًا على قائمة 
التراث والمتزامنة مع يوم التراث بالعالم اإلسالمي التراث والمتزامنة مع يوم التراث بالعالم اإلسالمي 
والذي خصصت له »اإليسيسكو« يوم والذي خصصت له »اإليسيسكو« يوم 2525 سبتمبر  سبتمبر 
مبروكة  وأكدت  به.  لالحتفاء  مناسبة  عام  كل  مبروكة من  وأكدت  به.  لالحتفاء  مناسبة  عام  كل  من 
توغي وزيرة الثقافة في الحتفائية التي تولى المذيع توغي وزيرة الثقافة في الحتفائية التي تولى المذيع 
طارق عياد تقديم فقراتها، على وجوب أن يحتفي كل طارق عياد تقديم فقراتها، على وجوب أن يحتفي كل 
بلد بموروثه الثقافي باعتباره ممثاًل لمخزون ذاكرته بلد بموروثه الثقافي باعتباره ممثاًل لمخزون ذاكرته 
المؤسسات  عمل  عبر  لألجيال،  الدائم  المؤسسات وسفيره  عمل  عبر  لألجيال،  الدائم  وسفيره 
والتراث  بالثقافة  المعنية  اإلقليمية  مع  والتراث المحلية  بالثقافة  المعنية  اإلقليمية  مع  المحلية 
بالمرموز  التمسك  في  التاريخية  منابتنا  بالمرموز وتأكيد  التمسك  في  التاريخية  منابتنا  وتأكيد 
الى  توغي  وأشارت  وإبرازه.  هويتنا  على  الى الدال  توغي  وأشارت  وإبرازه.  هويتنا  على  الدال 
حرص وزارة الثقافة على صيانة موروثنا الحضاري، حرص وزارة الثقافة على صيانة موروثنا الحضاري، 
لذا فهي بصدد تشكيل لجنة من خبراء مختصين لذا فهي بصدد تشكيل لجنة من خبراء مختصين 
والمؤسسات  الهيئات  جميع  من  المجال  هذا  والمؤسسات في  الهيئات  جميع  من  المجال  هذا  في 
الليبية  والمعالم  المواقع  من  المزيد  ترشيح  الليبية بغية  والمعالم  المواقع  من  المزيد  ترشيح  بغية 
لضمها لحًقا إلى قائمة التراث العالمي. وأضافت أن لضمها لحًقا إلى قائمة التراث العالمي. وأضافت أن 
وزارتها ستعمل على استكمال كل األطر المرتبطة وزارتها ستعمل على استكمال كل األطر المرتبطة 

بهذا الجانب بالتعاون مع الجهات ذات العالقة مثل بهذا الجانب بالتعاون مع الجهات ذات العالقة مثل 
التعليم واآلثار واألوقاف والسياحة. وأوضح الدكتور التعليم واآلثار واألوقاف والسياحة. وأوضح الدكتور 
ورئيس  والتعليم  التربية  وزير  المقريف  ورئيس موسى  والتعليم  التربية  وزير  المقريف  موسى 
اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم على أن تواجدهم اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم على أن تواجدهم 
في المحفل هو تأكيد لضرورة تعزيز فرص التعاون في المحفل هو تأكيد لضرورة تعزيز فرص التعاون 
الثقافة والتعليم وأهمية استمرار هذا  الثقافة والتعليم وأهمية استمرار هذا بين وزارتي  بين وزارتي 
القرن  لستينيات  تعود  التي  والشراكة  القرن التساند  لستينيات  تعود  التي  والشراكة  التساند 
الماضي يعكس عمق دللة أن تكون الثقافة ممثلة الماضي يعكس عمق دللة أن تكون الثقافة ممثلة 
كما  اليونيسكو  منظمة  عبر  الدولية  المحافل  كما في  اليونيسكو  منظمة  عبر  الدولية  المحافل  في 
للبلد.  التراثي  بالمخزون  اسهاماتها  األخيرة  للبلد. تعزز  التراثي  بالمخزون  اسهاماتها  األخيرة  تعزز 
بوسالم عرضًا مصورًا  عبدالمطلب  الباحث  بوسالم عرضًا مصورًا وقدم  عبدالمطلب  الباحث  وقدم 
يلخص المعالم التي استكملت إجراءات انضمامها يلخص المعالم التي استكملت إجراءات انضمامها 
لـ»اإليسيسكو«، ومراحل تلك الترتيبات، وأهميتها لـ»اإليسيسكو«، ومراحل تلك الترتيبات، وأهميتها 
لليبيا. واختتمت  الحضارية  الذاكرة  لليبيا. واختتمت كمواقع تجسد  الحضارية  الذاكرة  كمواقع تجسد 
والخبراء  الباحثين  من  نخبة  بتكريم  والخبراء الحتفالية  الباحثين  من  نخبة  بتكريم  الحتفالية 
المهتمين بالتراث ودورهم الفاعل في التعريف به، المهتمين بالتراث ودورهم الفاعل في التعريف به، 
البهلول  والدكتور  حامد  علي  سعيد  بينهم  البهلول ومن  والدكتور  حامد  علي  سعيد  بينهم  ومن 
علي اليعقوبي ويوسف خليل الخوجة وعبدالمطلب علي اليعقوبي ويوسف خليل الخوجة وعبدالمطلب 

بوسالم، رمضان الشيباني.بوسالم، رمضان الشيباني.
■  وزيرة الثقافة في االحتفالية■  وزيرة الثقافة في االحتفالية

)عدسة: مهند شريفة()عدسة: مهند شريفة(

■ جمعة عتيقة■ جمعة عتيقة

جمعة عتيقة يسرد شهادته عن الحياة الحزبية
والفنون،  لآلداب  الليبية  الجمعية  والفنون، نظمت  لآلداب  الليبية  الجمعية  نظمت 
للكاتب  محاضرة  حسن،  الفقيه  بدار  للكاتب الثالثاء،  محاضرة  حسن،  الفقيه  بدار  الثالثاء، 
الحياة  عن  »لمحات  بعنوان  عتيقة،  الحياة جمعة  عن  »لمحات  بعنوان  عتيقة،  جمعة 
السياسية : ليبيا في ستينيات القرن الماضي« السياسية : ليبيا في ستينيات القرن الماضي« 
الحراك  من  عاصره  مما  شواهد  خاللها  الحراك قدم  من  عاصره  مما  شواهد  خاللها  قدم 

الحزبي ومالحظاته بالخصوص .الحزبي ومالحظاته بالخصوص .
رئيس  احميدان،  إبراهيم  الكاتب  رئيس وأعلن  احميدان،  إبراهيم  الكاتب  وأعلن 
مفتتح  المحاضرة  أن  له  كلمة  في  مفتتح الجمعية،  المحاضرة  أن  له  كلمة  في  الجمعية، 
منصور  الناقد  تولى  فيما  الثقافي،  منصور لموسمها  الناقد  تولى  فيما  الثقافي،  لموسمها 
بسيرة  التعريف  األمسية  أدار  الذي  بسيرة بوشناف  التعريف  األمسية  أدار  الذي  بوشناف 
في  الفاعلة  العناصر  أحد  باعتباره  في المحاضر  الفاعلة  العناصر  أحد  باعتباره  المحاضر 
وكذا  والسياسية  والجتماعية  الثقافية  وكذا الحركة  والسياسية  والجتماعية  الثقافية  الحركة 
الجانب المتعلق بحقوق اإلنسان. وأشار الدكتور الجانب المتعلق بحقوق اإلنسان. وأشار الدكتور 
المحاضرة  أن  إلى  حديثه  في  عتيقة  المحاضرة جمعة  أن  إلى  حديثه  في  عتيقة  جمعة 
ليست ترويجا لحقبة ما وإنما تحكي عن أحداث ليست ترويجا لحقبة ما وإنما تحكي عن أحداث 
عايشه  زمن  الستينيات،  من  الثاني  عايشه النصف  زمن  الستينيات،  من  الثاني  النصف 
عبر  السياسي  لمخاضه  عاما  ملمحا  عبر ويقدم  السياسي  لمخاضه  عاما  ملمحا  ويقدم 
العمل الحزبي، الذي ترجع بداياته كما ذكر إلى العمل الحزبي، الذي ترجع بداياته كما ذكر إلى 
الذي شكله  التنظيم  في  ممثال  التركي  الذي شكله العهد  التنظيم  في  ممثال  التركي  العهد 
آراء سياسية  لديه  الدين؛ كيان  آراء سياسية إبراهيم سراج  لديه  الدين؛ كيان  إبراهيم سراج 
وضم في عضويته شخصيات من مختلف المدن وضم في عضويته شخصيات من مختلف المدن 
والمناطق الليبية، ولم يُكتب له الستمرار حيث والمناطق الليبية، ولم يُكتب له الستمرار حيث 

قمع واعتقل أفراده وسجن مؤسسه حتى مات.قمع واعتقل أفراده وسجن مؤسسه حتى مات.

ما بعد الحرب
وتأتي في مرحلة لحقة وتحديدا ما بعد الحرب وتأتي في مرحلة لحقة وتحديدا ما بعد الحرب 
البريطانية  اإلدارة  ودخول  الثانية  البريطانية العالمية  اإلدارة  ودخول  الثانية  العالمية 
التي أعطت هامشا لبعض األحزاب، مثل حزب التي أعطت هامشا لبعض األحزاب، مثل حزب 

المؤتمر، العمال، الكتلة الوطنية، والتي أسماها المؤتمر، العمال، الكتلة الوطنية، والتي أسماها 
المحاضر باألحزاب الظرفية، ل تمتلك مشروعا المحاضر باألحزاب الظرفية، ل تمتلك مشروعا 
سياسيا ول برنامجا للحكم وتهدف في مجملها سياسيا ول برنامجا للحكم وتهدف في مجملها 
القضية  وإبراز  والستقالل  بالتحرر  القضية للمطالبة  وإبراز  والستقالل  بالتحرر  للمطالبة 
عتيقة  ويرى   . الدولية  المحافل  في  عتيقة الليبية  ويرى   . الدولية  المحافل  في  الليبية 
السياسي  الحزب  مفهوم  عليها  ينطبق  ل  السياسي أنه  الحزب  مفهوم  عليها  ينطبق  ل  أنه 
والمشروع  الرؤية  من  عليه  المتعارف  والمشروع بالشكل  الرؤية  من  عليه  المتعارف  بالشكل 
باعتباره  فيه  للمنخرطين  األبواب  باعتباره وفتح  فيه  للمنخرطين  األبواب  وفتح 
الصورة  نرى  نحن  ولألسف  سياسية،  الصورة مدرسة  نرى  نحن  ولألسف  سياسية،  مدرسة 
الحالية امتداد لتلك األحزاب إذ ل زالت قاصرة الحالية امتداد لتلك األحزاب إذ ل زالت قاصرة 
ومشوهة، صحيح أن أعدادها تجاوزت المئة غير ومشوهة، صحيح أن أعدادها تجاوزت المئة غير 

أنها فاقدة للصفة الحزبية .أنها فاقدة للصفة الحزبية .
وتوقف في استعراضه التمهيدي عند الفترة وتوقف في استعراضه التمهيدي عند الفترة 

العام  األحزاب  بإلغاء  ملكيا  أمرا  شهدت  العام التي  األحزاب  بإلغاء  ملكيا  أمرا  شهدت  التي 
19541954، ومع أن النظام الملكي لم يسمح بقيام ، ومع أن النظام الملكي لم يسمح بقيام 
أي نشاط حزبي بعد هذا القرار وإيقاف أبرز ممثل أي نشاط حزبي بعد هذا القرار وإيقاف أبرز ممثل 
للنشاط السياسي وهو حزب المؤتمر إل أن حياة للنشاط السياسي وهو حزب المؤتمر إل أن حياة 
حدث  لما  صدى  تمثل  كانت  ظهرت  حدث سياسية  لما  صدى  تمثل  كانت  ظهرت  سياسية 
المسلمين  اإلخوان  حركة  وأهمها  الشرق  المسلمين في  اإلخوان  حركة  وأهمها  الشرق  في 
التي ولدت شرارتها بفرار ثالثة شباب مصريين التي ولدت شرارتها بفرار ثالثة شباب مصريين 
اللجوء  طالبين  النقراشي،  باغتيال  اللجوء متهمين  طالبين  النقراشي،  باغتيال  متهمين 
مقامهم  استقرار  وحال  الملك،  من  مقامهم السياسي  استقرار  وحال  الملك،  من  السياسي 
تلك  في  الشباب،  بعض  استقطاب  تلك استطاعوا  في  الشباب،  بعض  استقطاب  استطاعوا 
األجواء التي لم تكن طاردة بالنسبة لمنهجهم األجواء التي لم تكن طاردة بالنسبة لمنهجهم 
الدعوي خاصة أن المناخ العام في ليبيا لم يكن الدعوي خاصة أن المناخ العام في ليبيا لم يكن 
ضد اإلخوان كما هو اآلن وليس لديه حساسية ضد اإلخوان كما هو اآلن وليس لديه حساسية 
نحو هذا التجاه، لدرجة أنه أنشئ حزب آنذاك نحو هذا التجاه، لدرجة أنه أنشئ حزب آنذاك 
باسم الشباب اإلسالمي البرقاوي، وكانت حتى باسم الشباب اإلسالمي البرقاوي، وكانت حتى 
وكسبت  دعوية  كحركة  لها  ينظر  مصر  وكسبت في  دعوية  كحركة  لها  ينظر  مصر  في 
على  بناًء  الليبيون  معها  وتعامل  لها  على أنصارا  بناًء  الليبيون  معها  وتعامل  لها  أنصارا 
المعادلة  هذه  في  اآلخر  والرافد  األساس،  المعادلة هذا  هذه  في  اآلخر  والرافد  األساس،  هذا 
هو الطلبة الليبيون بمصر الذين تأثروا بهذه هو الطلبة الليبيون بمصر الذين تأثروا بهذه 
المحاضر  وذكر   . ليبيا  إلى  بها  وجاءوا  المحاضر الحركة  وذكر   . ليبيا  إلى  بها  وجاءوا  الحركة 
بعض األسماء من هذه الجماعة التي جاءت إلى بعض األسماء من هذه الجماعة التي جاءت إلى 
طرابلس مثل الشيخ نشنوش والعماري وفتحي طرابلس مثل الشيخ نشنوش والعماري وفتحي 
كان  نشاطهم  أن  إل  النامي  ومعمر  كان حواس  نشاطهم  أن  إل  النامي  ومعمر  حواس 
محدودا بل ولم يكن مقبول عند العامة بسبب محدودا بل ولم يكن مقبول عند العامة بسبب 
لذا  الليبي،  الشارع  لذا تأثير مصر وعبدالناصر في  الليبي،  الشارع  تأثير مصر وعبدالناصر في 
أخذت الحركات األخرى زخما يفوق هذا التنظيم .أخذت الحركات األخرى زخما يفوق هذا التنظيم .

تشكيل مهم
دورا  لعب  مهم  تشكيل  عن  الكاتب  دورا وتحدث  لعب  مهم  تشكيل  عن  الكاتب  وتحدث 
وهوحركة  آنذاك  السياسية  الحياة  في  وهوحركة محوريا  آنذاك  السياسية  الحياة  في  محوريا 
والذي  مصر  في  نشأت  التي  العرب  والذي القوميين  مصر  في  نشأت  التي  العرب  القوميين 

تقوم فكرته األيديولوجية على القومية العربية، تقوم فكرته األيديولوجية على القومية العربية، 
وكانوا مساهمين في الحياة العمالية ونفوذهم وكانوا مساهمين في الحياة العمالية ونفوذهم 
أحداث  وفاعليتهم في  الطلبة،  اتحاد  أحداث البارز في  وفاعليتهم في  الطلبة،  اتحاد  البارز في 

تمس القضية الفلسطينية وغيرها .تمس القضية الفلسطينية وغيرها .
وكذلك إشارته لحزب البعث الذي لعب دورا وكذلك إشارته لحزب البعث الذي لعب دورا 
مؤثرا في المشهد السياسي والذي جاء كفكرة مؤثرا في المشهد السياسي والذي جاء كفكرة 
إل  الدارسين بمصر،  الطلبة  إل عن طريق بعض  الدارسين بمصر،  الطلبة  عن طريق بعض 
أن المجموعات التي حاولت نشر أدبيات الحزب أن المجموعات التي حاولت نشر أدبيات الحزب 
تعرضت للسجن سنة تعرضت للسجن سنة 19611961 فترة حكومة السيد  فترة حكومة السيد 
نطق  من  بعد سنتين  وخرجت  الصيد،  نطق عثمان  من  بعد سنتين  وخرجت  الصيد،  عثمان 
الحكم، ثم أعاد البعثيون الكرة فترة الثمانينيات الحكم، ثم أعاد البعثيون الكرة فترة الثمانينيات 

بمساندة من العراق .بمساندة من العراق .
اإلسالمي  التحرير  لحزب  تطرقه  اإلسالمي أيضا  التحرير  لحزب  تطرقه  أيضا 
ومجموعته في طرابلس علي العكرمي والشيخ ومجموعته في طرابلس علي العكرمي والشيخ 
بنغازي.. وكانت  النوال في  بنغازي.. وكانت القصبي، ثم صالح  النوال في  القصبي، ثم صالح 
العالية  النضباطية  على  مبنية  العالية فكرتهم  النضباطية  على  مبنية  فكرتهم 
ويؤمنون بالنقالب العسكري واستعمال العنف ويؤمنون بالنقالب العسكري واستعمال العنف 
التجاه  جوهره  في  يبرز  لكن  النظام،  التجاه لتغيير  جوهره  في  يبرز  لكن  النظام،  لتغيير 
جماعة  عند  موجود  هو  ما  عكس  جماعة السياسي  عند  موجود  هو  ما  عكس  السياسي 
التبليغ والدعوة وشابهها الذين يؤمنون بفقه التبليغ والدعوة وشابهها الذين يؤمنون بفقه 

الفضائل وليس فقه المسائل.الفضائل وليس فقه المسائل.
أنه  عتيقة  أوضح  الماركسيين  أنه وفيما يخص  عتيقة  أوضح  الماركسيين  وفيما يخص 
هو  موجودا  كان  وما  تنظيم،  لديهم  يكن  هو لم  موجودا  كان  وما  تنظيم،  لديهم  يكن  لم 
وبالقراءات  اليساري  بالفكر  متأثرة  وبالقراءات انتماءات  اليساري  بالفكر  متأثرة  انتماءات 
النخبوية واهتموا بالجانب اإلبداعي في المقالة النخبوية واهتموا بالجانب اإلبداعي في المقالة 
»البروباغاندا«  عن  وابتعدوا  وغيرها  »البروباغاندا« والقصة  عن  وابتعدوا  وغيرها  والقصة 
هما  التيار  هذا  مّثل  من  أول  وكان  هما السياسية،  التيار  هذا  مّثل  من  أول  وكان  السياسية، 
القويري  ويوسف  عبداهلل  الكاتب  القويري المرحوم  ويوسف  عبداهلل  الكاتب  المرحوم 
اللذان استطاعا التأثير في جيلهما عبر المقالت اللذان استطاعا التأثير في جيلهما عبر المقالت 
أو  المنبر  الميدان  جريدة  وكانت  أو والنصوص  المنبر  الميدان  جريدة  وكانت  والنصوص 

المنصة الناشرة ألفكارهما وتطلعاتهما.المنصة الناشرة ألفكارهما وتطلعاتهما.

يضم أعمال باحلاج والقرقني والعدل وبوسبيحة

القصص  معرض  اإلثنين،  طرابلس،  في  حسن  الفقيه  بدار  القصص افتُتح  معرض  اإلثنين،  طرابلس،  في  حسن  الفقيه  بدار  افتُتح 
بالحاج  محمد  الفنانين  أعمال  ضم  الذي  »الكوميكس«،  بالحاج المصورة  محمد  الفنانين  أعمال  ضم  الذي  »الكوميكس«،  المصورة 

وعدنان القرقني وسالم العدل وموسى بوسبيحة.وعدنان القرقني وسالم العدل وموسى بوسبيحة.
واشتمل المعرض، الذي يستقبل زواره خالل الفترة من واشتمل المعرض، الذي يستقبل زواره خالل الفترة من 1111إلى إلى 1414  
أكتوبر الجاري، على تشكيلة مختارة من رسومات الفنانين، تعكس أكتوبر الجاري، على تشكيلة مختارة من رسومات الفنانين، تعكس 
وترجمتها  القصص،  أفكار  عن  التعبير  في  مهاراتهم  من  وترجمتها جانبًا  القصص،  أفكار  عن  التعبير  في  مهاراتهم  من  جانبًا 
القالب  تحاكي  وأخرى  كاريكاتيري  بأسلوب  المرسومة  النماذج  القالب في  تحاكي  وأخرى  كاريكاتيري  بأسلوب  المرسومة  النماذج  في 
اإلرشادي، وهو تباين نلحظه من خالل النتقال بين لوحات الرسامين اإلرشادي، وهو تباين نلحظه من خالل النتقال بين لوحات الرسامين 
األربعة، وكذا اتجاهاتها في خطابها النفسي للطفل ومسالكها للنفاذ األربعة، وكذا اتجاهاتها في خطابها النفسي للطفل ومسالكها للنفاذ 

إلى مخيلته.إلى مخيلته.
ومن جانب آخر تعكس اللوحات في إيقاعها العام تحديات الثقافة ومن جانب آخر تعكس اللوحات في إيقاعها العام تحديات الثقافة 
البصرية في كيفية دعمها مؤسساتيًّا، والحاجة لترسيخ قواعدها في البصرية في كيفية دعمها مؤسساتيًّا، والحاجة لترسيخ قواعدها في 
مجال الطباعة والنشر بنماذجها في المجالت والدوريات المخصصة مجال الطباعة والنشر بنماذجها في المجالت والدوريات المخصصة 
ما  اإللكتروني، وهو  الفضاء  في  تواجدها  تعزيز  على  ما للطفل، عالوة  اإللكتروني، وهو  الفضاء  في  تواجدها  تعزيز  على  للطفل، عالوة 
مصورة  قصة  أول  له  نُشرت  الذي  بالحاج  محمد  الفنان  إليه  مصورة أشار  قصة  أول  له  نُشرت  الذي  بالحاج  محمد  الفنان  إليه  أشار 
19781978، وذكر في سياق حديثه لـ»بوابة الوسط« إن العامل التقني ، وذكر في سياق حديثه لـ»بوابة الوسط« إن العامل التقني 
خطوطها،  وإبراز  الصورة  نقاوة  درجة  من  الرفع  على  الفنان  خطوطها، ساعد  وإبراز  الصورة  نقاوة  درجة  من  الرفع  على  الفنان  ساعد 
وهو مكسب يجب البناء عليه وتطويره لصالح »الكوميكس« كشكل وهو مكسب يجب البناء عليه وتطويره لصالح »الكوميكس« كشكل 
ومحتوى، فيما أكد الفنان موسى بوسبيحة، الذي نُشرت له أول قصة ومحتوى، فيما أكد الفنان موسى بوسبيحة، الذي نُشرت له أول قصة 
مصورة سنة مصورة سنة 20042004، أهمية الوعي المجتمعي بمدى فاعلية هذا الفن ، أهمية الوعي المجتمعي بمدى فاعلية هذا الفن 
من  للرفع  الالزمة  المعارف  وبث  الطفل  مدارك  تنمية  على  من وقدرته  للرفع  الالزمة  المعارف  وبث  الطفل  مدارك  تنمية  على  وقدرته 
ذائقته اللونية، إضافة إلى أن الخطوط واأللوان لها تأثير في تسهيل ذائقته اللونية، إضافة إلى أن الخطوط واأللوان لها تأثير في تسهيل 
مرور متطلبات الربط بين العلوم المختلفة ودللة تقاطعها ونقاط مرور متطلبات الربط بين العلوم المختلفة ودللة تقاطعها ونقاط 

اللتقاء مع بعضها البعض.اللتقاء مع بعضها البعض.
يد  على  األولى  رسوماتها  جاءت  المصورة  القصة  أن  إلى  يد يشار  على  األولى  رسوماتها  جاءت  المصورة  القصة  أن  إلى  يشار 
الشريف،  ومحمد  عبية  العارف  ومحمد  الزواوي  محمد  الشريف، الفنانين  ومحمد  عبية  العارف  ومحمد  الزواوي  محمد  الفنانين 
وبداياتها الصحفية كانت مع صدور أول عدد لمجلة »األمل« بتاريخ وبداياتها الصحفية كانت مع صدور أول عدد لمجلة »األمل« بتاريخ 
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15 مشروعًا في الدورة 8 من »ملتقى القاهرة السينمائي«
اع األفالم الواعدين

َّ
ن

ُ
تسلط الضوء على ص

منها أفالم حائزة على جوائز.. »نتفليكس« تطلق مجموعة »قصص فلسطينية« 

القاهرة - محمد علوش

 15 اختيار  السينمائي«  القاهرة  »ملتقى  أعلن 
مرحلتي  في  طوياًل  ووثائقيًا  روائيًا  مشروعًا 
التطوير وما بعد اإلنتاج، للمشاركة في نسخته 
القاهرة  »أيام  إطار  إقامتها في  المقرر  الثامنة 
السينما  بالشراكة مع مركز  السينما«  لصناعة 
من  الـ43  الدورة  فعاليات  ضمن  العربية، 
)من  الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 

26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر(.
وتقدم للمشاركة في نسخة هذا العام أكثر 
العالم  أنحاء  مختلف  من  مشروعات   110 من 
التي  األرقام  واحدًا من أضخم  ليكون  العربي، 
منذ  السينمائي«  القاهرة  »ملتقى  استقبلها 
تأسيسه، ووقع االختيار على مشروعات لصُنَّاع 
األفالم المرموقين لينا سويلم وسؤدد كعدان 
الواعدين  إلى  باإلضافة  البرصاوي،  ومهدي 
الشريف،  وأدهم  زهران  وفريدة  كامل  عهد 

وآخرين من مختلف أنحاء العالم العربي.
مهرجان  رئيس  حفظي  محمد  وعلق 
المشروعات  على  السينمائي«  »القاهرة 
استقبل  العام،  »هذا  قائاًل:  المختارة، 
من  كبيرًا  عددًا  السينمائي  القاهرة  ملتقى 
الكبيرة،  الفنية  الجودة  ذات  المشروعات 
ومعظمها كان األعمال األولى لصانعيها، هذا 
التي  والمثابرة  الشغف  كم  يعكس  بالتأكيد 
العالم  في  الشباب  األفالم  صُنَّاع  يمتلكها 
التي  القصص  ثراء  إلى  باإلضافة  العربي، 

يرغبون في حكيها من خالل أفالمهم«.
»ملتقى  مدير  الدين  زين  شادي  ويضيف 
من  كبيرة  »نسبة  السينمائي«:  القاهرة 
إلى صُنَّاع  العام تنتمي  المختارة هذا  األفالم 
مرموقين  مخرجين  إلى  باإلضافة  جدد،  أفالم 
يصنعون  وآخرين  الثاني،  فيلمهم  يصنعون 

من  ثرية  مسيرة  بعد  األول  الروائي  فيلمهم 
وسارة  تمارا ستيبانيان  مثل  الوثائقية  األفالم 
هذا  قررنا  لقد  عبدالمسيح.  ونمير  الشاذلي 
العام المخاطرة وإلقاء الضوء على المزيد من 

المواهب الجديدة المختارة بعناية«.

لثمانية  أفالمًا  تضم  العام  هذا  مشروعات 
المشاركين،  بين  األكبر  النسبة  هي  نساء، 
كذلك  لمخرجيهم،  األولى  هي  مشروعات   5
لمخرجين  روائية  مشروعات   3 القائمة  تضم 
وفازوا  الوثائقية  األفالم  تقديم  في  أبدعوا 

الدول،  لتمثيل  وبالنسبة  بالجوائز،  عنها 
إلى  باإلضافة  مشروعات،  بـ5  مصر  تتواجد 
من  واحد  ومشروع  تونس،  من  مشروعات   3
الجزائر ولبنان وفلسطين والسعودية  كل من 

والعراق والمغرب وسورية.
في  الروائية  األفالم  مسابقة  في  ويشارك 
»السيدات  هي  مشروعات   7 التطوير  مرحلة 
زهران،  فريدة  للمخرجة  )مصر(  الفاضالت« 

المتحدة(  المملكة  )السعودية،  »أنا وسواقي« 
سهام«  بعد  »الحياة  كامل،  عهد  للمخرجة 
)مصر، فرنسا( للمخرج نمير عبدالمسيح، »نور« 
آرام«  »بالد  الشاذلي،  سارة  للمخرجة  )مصر( 
ستيبانيان،  تمارا  للمخرجة  أرمينيا(  )لبنان، 
للمخرج  السودان(  )مصر،  المدينة«  »غربان 
فرنسا(  )تونس،  و»عائشة«  الشريف،  أدهم 

للمخرج مهدي البرصاوي.
في  الوثائقية  المشروعات  مسابقة  وفي 
هي  مشروعات،   3 تشارك  التطوير  مرحلة 
»الطلقة ما بتقتل بقتل سكات الزول« )تونس 
»حلم  المؤدب،  هند  للمخرجة  فرنسا(   -
أميركي« )مصر( للمخرج أمير الشناوي، و»باي 
قطر(  بلجيكا،  فرنسا،  )الجزائر،  طبريا«  باي 

للمخرجة لينا سويلم.
ينافس في مسابقة المشروعات الروائية في 
مرحلة ما بعد اإلنتاج 3 مشروعات، هي، »صيف 
مولدويرة،  عمر  للمخرج  )المغرب(  بجعد«  في 
فراس  للمخرج  فرنسا(  )فلسطين،  »عََلم« 

سؤدد  للمخرجة  )سورية(  و»نزوح«  خوري، 
الوثائقية  المشروعات  مسابقة  وفي  كعدان. 
مشروعان،  يشارك  اإلنتاج  بعد  ما  مرحلة  في 
كوستاريكا(  )العراق،  العراق«  »محسن  هما 
للمخرجة عشتار ياسين، و»فوق التل« )تونس( 

للمخرج بلحسن حندوس.
القاهرة  »ملتقى  فعاليات  وتتمثل 
منتجي  حصول  فرصة  توفير  في  السينمائي« 
إقامة  على  األفالم  مشروعات  ومخرجي 
من  السينما  صناعة  محترفي  مع  اجتماعات 
أمام  تقديمها  ثم  مشروعاتهم،  تطوير  أجل 
مادية  بجوائز  الفوز  وإمكانية  تحكيم  لجنة 
وسوف  الفيلم،  صناعة  استكمال  في  تساهم 
يتم اإلعالن قريبًا عن قيمة جوائز نسخة هذا 

العام، مع قائمة الشركاء والرعاة.
قد  كان  السينمائي«،  القاهرة  »ملتقى 
في  الماضية،  الثالث  سنواته  خالل  ساهم 
توفير جوائز تُقدَّر قيمتها بأكثر من 600 ألف 
دوالر أميركي، ساهمت في دعم أكثر من 120 
صانع أفالم عربي، من بينهم يسري نصر اهلل 
وكوثر بن هنية وسامح عالء ومهدي البرصاوي 
وباسل غندور وحيدر رشيد ومي زايد وغيرهم.

مهرجان  من  الـ43  الدورة  تُقام  وسوف 
من  الفترة  في  الدولي«  السينمائي  »القاهرة 
كل  اتخاذ  مع  ديسمبر،   5 إلى  نوفمبر   26
الحكومة  إلرشادات  وفقًا  االحترازية  التدابير 
أجل  من  العالمية،  الصحة  ومنظمة  المصرية 
المشاركين  األفالم  صُنَّاع  سالمة  ضمان 

والجمهور وفريق المهرجان.
الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
العربي  العالم  في  المهرجانات  أعرق  أحد  هو 
بكونه  ينفرد  انتظامًا،  واألكثر  وأفريقيا 
العربية  المنطقة  في  الوحيد  المهرجان 
الدولي  االتحاد  في  المسجل  واألفريقية 

.)FIAPF( للمنتجين في باريس

فلسطينية«،  »قصص  مجموعة  الخميس،  »نتفليكس«،  تطلق 
العالم  في  األفالم  أفضل صانعي  لبعض  فيلما   32 تعرض  والتي 
المجموعة،  هذه  وتشمل  المقبلة.  القليلة  األسابيع  خالل  العربي 
أفالم  لصانعي  جوائز،  على  الحائزة  المميزة  األفالم  من  بعضا 
وتضم  فلسطينية.  قصص  عن  تتحدث  أفالم  أو  فلسطينيين 
المجموعة أعمال مخرجين مرموقين وغزيري اإلنتاج مثل آن ماري 
عودة،  مي  يوسف،  سوزان  فليفل،  مهدي  المصري،  مي  جاسر، 
المجموعة  هذه  إطالق  ويأتي  غيرهم.  والعديد  النابلسي  وفرح 
تكريما إلبداع وشغف صناعة السينما العربية، في سياق مواصلة 
العربي،  العالم  من  متميزة  بقصص  االستثمار  في  »نتفليكس« 

بحسب بيان من المنصة العالمية.
»العبور«:  فيلم  منتجة  عودة،  مي  قالت  لها،  تعليق  وفي 
»يسعدني أن أرى أخيرا أفالم فلسطينية متاحة لجمهور واسع من 
الفلسطينية  السينما  صناعة  في  جميعا  ونحن  نتفليكس.  خالل 
إنتاجاتنا  العالم من خالل  مع  روايتنا  حريصون جدا على مشاركة 
األصيلة كبديل للتقارير اإلخبارية التي قد ال تعكس وجهة نظرنا. 
 Front Rowوأود هنا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفريق نتفليكس و

على جهودهم الرائعة لمساعدتنا في إيصال صوتنا«.
وسوف  متنوعة،  درامية  أنواع  من  أفالما  المجموعة  وتغطي 
تستعرض عمق التجربة الفلسطينية وتنوعها، لتروي قصصا عن 
وصداقاتهم  وعائالتهم  وأحالمهم  حياتهم  عاديين،  أشخاص 

وعالقات الحب التي تنشأ بين بعضهم.
منطقة  في  االستحواذ  مديرة  الطيب،  نهى  قالت  جانبها،  من 
»أنا  »نتفليكس«:  لدى  وتركيا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
شغوفة جدا بتنويع محتوى منصتنا، حيث تسعى نتفليكس لتصبح 
الوصول  العالم  في  أي شخص  يستطيع  العربية،  للسينما  موطنا 
إليه لالستمتاع بأفالم ومسلسالت عربية متميزة. نحن نؤمن بأن 
ويُعاد  األصلي،  أبعد من حدود موطنها  تسافر  الرائعة  القصص 
سردها بلغات مختلفة، ليستمتع بها أشخاص من مختلف مشارب 
الحياة. ونأمل من خالل مجموعة )قصص فلسطينية( أن نتمكن 

من تقديم هذه القصص الجميلة لجمهور عالمي. وعلى الرغم من 
أن هذه القصص عربية بامتياز، إال أنها تنطوي على موضوعات 
إنسانية بحتة، وسوف تترك أثرها لدى جمهور واسع في جميع أنحاء 

العالم، وهذا هو الجمال الحقيقي للسرد القصصي«.
هذا وتعرض المجموعة عددا من األفالم المرشحة والحائزة على 
الجوائز مثل فيلم »كأننا عشرون مستحيل« للمخرجة الفلسطينية 
آن ماري جاسر، والذي يعد أول فيلم قصير من العالم العربي يكون 
عرضه األول في مهرجان »كان السينمائي«. كما وصل هذا الفيلم 
إلى التصفيات النهائية في جوائز األوسكار، فضال عن فوزه بجائزة 

/IFP« ،»أفضل فيلم في مهرجانات »بالم سبرينغز«، »شيكاغو
نيويورك«، »نانتوكيت«، و»مانهايم-هايدلبيرغ«.

جائزتين  سليمان،  إليليا  إلهية«  »يدٌ  فيلم  حصد  كما 
فيلم  فاز  بينما  السينمائي«،  »كان  مهرجان  في  وترشيحا 
التحكيم  لجنة  بجائزة  المصري  للمخرجة مي  ليلة«   3000«
ومنتدى   ،2016 لعام  الدولي  السينمائي  المهرجان  في 
مثل  األخرى،  األفالم  بعض  هناك  كما  اإلنسان.  حقوق 
»الهدية«، »المر والرمان«، و»إن شئت كما في السماء«، 
اآلن  ضمها  وتم  نتفليكس  منصة  على  بالفعل  موجودة 
إلى مجموعة »قصص فلسطينية«، وذلك لتسهيل العثور 
على محتوى متميز من العالم العربي لألعضاء. وسيتم بث 
معظم هذه األفالم على مستوى العالم، وسوف تتضمن 
فيها  بثها  سيتم  التي  الدول  بحسب  ترجمات  جميعها 

باللغة العربية.
وكان المخرج مهدي فليفل، صاحب أفالم »رجل يغرق«، 
»زينوس« و»عالم ليس لنا«، قد عبر عن سعادته الغامرة 
على  فلسطينية«  »قصص  مجموعة  إلى  أعماله  بضم 
عالمي  جمهور  إلى  الوصول  لها  يتيح  بما  نتفليكس، 
أوسع، حيث قال: »أخيرا أصبح بإمكان جمهور أكبر أن 

جميع  للتحرر من  االستثنائية  الفرصة  بهذه  يحظى 
االلتزامات االجتماعية وارتباطات العمل، واالستمتاع 

بمشاهدة هذه األفالم الرائعة في جلسة واحدة. 
وال بد لي هنا من أن أشكر نتفليكس على هذا 

االمتياز العظيم الذي وفرته لي«.

محمد حفظي: استقبلنا
عدداً كبيراً من األفالم 

ذات الجودة الفنية الكبيرة

● محمد حفظي 

● لين برازي

● مخرجو األفالم المختارة في ملتقى القاهرة السينمائي

● مشهد من فيلم »عائشة«● مشهد من فيلم »حلم أميركي«● مشهد من فيلم »باي باي طبريا«

القاهرة - الوسط

السورية  الفنانة  انتهت 
تصوير  من  أخيرا  برازي  لين 
العالمي  الفيلم  في  مشاهدها 
من  بالسويد،   »the film«
وإخراج  »نتفليكس«  إنتاج 

عروة األحمد«.
استثنائيا  العام  هذا  ويعد 
تأتي  حيث  السورية،  للفنانة 
مشاركتها في »the film«، بعد 
مشاهدها  تصوير  من  أسابيع 
أب«   Fake« السوري  الفيلم  في 
وإخراج  »سراب«  شركة  إنتاج  من 

أحمد ابراهيم أحمد.
خاصة:  تصريحات  في  وقالت 
حاول  المحاولة،  تريد  كنت  »إذا 
)بوكوفسكي(..  جوارحك  بكل 
المرحلة  عنوان  كان  هذا 
األداء  لتجربة  التمهيدية 
إليها  تقدم  التي  )كاستينغ(، 

171 طالبا«.
الشكر  »أوجه  وتابعت: 
على  وأشكره  الرائع  للمخرج 
حيث  بقدراتنا،  وإيمانه  لنا  دعمه 
شروط  عدة  تخطي  بعد  قبولنا  تم 

صعبة، بالتعب والجهد والمثابرة«.
بتجربة  النجاح  »نتيجة  وأردفت: 
عالمي،  فيلم  في  دور  لي  كان  األداء 
أوربية،  دول  خمس  بين  تصويره  تم 

ويحمل طابع البطولة الجماعية«.
األداء  »تجربة  أن  لين  وأوضحت 
المهارات  المتالك  وكفيلة  غنية  كانت 
أتابع  حتى  بموهبتي  الثقة  وتثبيت 

وأستمر في مجال التمثيل«.
تصوير  من  أخيرا  برازي  وانتهت 
 Fake« السوري  الفيلم  في  مشاهدها 
إبراهيم  أحمد  القدير  المخرج  مع  أب«، 
أحمد، إلى جانب أبرز نجوم الدراما في 
سوريا، وعلى رأسهم النجم أيمن زيدان.

قالت:  السوري،  الفيلم  في  دورها  عن 
للغاية،  عفوية  أنا  كثيرا،  يشبهني  »دوري 
درجة  إلى  شخصيتها،  أجسد  التي  سهى  مثل 
وأن  الحقيقة،  في  أكون سهى  أن  فيها  تمنيت 
أعيش حياتها، باختصار، كان دورا ممتعا جدا، 

وأنا سعيدة ألدائه«.
سابقة  تصريحات  خالل  سعادتها  وأبدت 
بتواجدها في العمل، خاصة وأن الدور يشبهها 
بها  تتمتع  التي  العفوية  ناحية  من  كثيرا، 

شخصية »سهى« التي تجسدها.

السورية لني برازي 
في السينما بني 

السويد ودمشق
جيمس  سلسلة  أفالم  أحدث  داي«،  تو  تايم  »نو  تصدر 
الشمالية،  األميركية  الصاالت  في  التذاكر  شباك  بوند، 
أسبوعه  في  دوالر  مليون   55.3 بلغت  عائدات  محققا 
األول، حسب ما أظهرت أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز« 

المتخصصة الصادرة، اإلثنين.
السلسلة  هذه  من  عمل  آخر  وهو  الفيلم،  هذا  وفي 
يضطر  كريغ،  دانييل  البريطاني  الممثل  بطولته  يتولى 
إيان  الكاتب  شخصيته  ابتكر  الذي  السري  العميل 
وهم  أعدائه،  ألدّ  لمواجهة  إجازته  قطع  إلى  فليمينغ، 
بلوفلد ومنظمة »سبيكتر«، خصوصًا سافين الذي يؤدي 

دوره رامي مالك، وفق »فرانس برس«.
أنتجته  الذي  كارنغ«  بي  ذير  لت  »فينوم:  فيلم  وحّل 
 31.8 حصد  إذ  الثانية،  المرتبة  في  »سوني«  شركة 
رفع  مما  عرضه  من  الثاني  األسبوع  في  دوالر  مليون 

إجمالي إيراداته إلى 141 مليون دوالر في أسبوعين.
هاردي  توم  البريطاني  الممثل  الفيلم  ويؤدي بطولة 

تمنحه  الذي  بروك  إيدي  االستقصائي  الصحفي  دور  في 
عالقته مع كائن غريب يدعى »فينوم« قوى خارقة. وعلى 
يؤدي  الذي  كاسادي  كليتوس  السفاح  يوقف  أن  بروك 
اندماجه  بعد  السجن  الهارب من  هارلسون  وودي  دوره 

مع كائن غريب آخر.
المتحركة  الرسوم  فيلم  الثالثة  المرتبة  في  وأعقبه 
 10.1 بلغت  إيرادات  حقق  الذي   »2 فاميلي  آدامز  »ذي 
»يونايتد  إنتاج  الشريط من  مليون دوالر. ويعرض هذا 
ذهاب  أثناء  الغامضة  العائلة  مغامرات  أرتيستس« 
أفرادها في إجازة. وكان المركز الرابع من نصيب »شانغ 
من  فيلم  أول  رينغز«،  تن  ذي  أوف  ليجند  ذي  أند  تشي 
يتولى  »ديزني«  لشركة  التابعة  »مارفل«  استوديوهات 
ويطغى  كريتون(  دانييل  )ديستين  آسيوي  مخرج  إدارته 
مداخيل  وبلغت  ممثليه.  طاقم  على  اآلسيويون  النجوم 

الفيلم األسبوعية 4.3 مليون دوالر.
حّل  الذي  نوارك«  أوف  سايتنس  ماني  »ذي  فيلم  أما 

خامسًا، فلم يحقق في أسبوعه الثاني سوى 1.4 مليون 
المافيا  رجل  شباب  سنوات  إلى  الفيلم  ويعود  دوالر. 
التلفزيوني  المسلسل  من  سوبرانو،  توني  الشهير 

الشهير »ذي سوبرانوز«.
الكوميدي  العلمي  الخيال  فيلم  واحتفظ 

»فري غاي« من بطولة راين رينولدز بالمركز 
السادس في األسبوع التاسع لعرضه، محققا 
1.2 مليون دوالر، فيما بلغ إجمالي مداخيله 
نحو 120 مليونا منذ انطالقه على شاشات 

دور السينما.
العشرة  المراكز  بقية  يأتي  ما  وفي 

األولى في الترتيب:
7- »دير إيفان هانسن« مع مليون دوالر.

8- »المب« مع مليون دوالر.
9- »كانديمان« 710 آالف دوالر.

10- »جانغل كروز« مع 215 ألف دوالر.

فيلم جيمس بوند الجديد يتصدر شباك التذاكر األميركية

● دانييل كريغ

● صور لبعض األفالم الفلسطينية
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البرنامج  للفروسية،  الليبي  االتحاد  أعلن 
لقفز  الوطنية  اللحمة  لمهرجان  العام 
الرابع  يومي  خالل  سيقام  الذي  الحواجز، 
أكتوبر  شهر  من  عشر  والخامس  عشر 
الجاري، بمدرسة الفروسية بطريق المطار. 
ويتضمن برنامج المهرجان في يومه األول 
الخميس، إقامة ثالث مباريات ومنافسات، 
الفئة  مستوى  على  األولى  ستكون  حيث 
وسيكون  وزمن،  أخطاء  مباراة  وهي  »أ« 

االرتفاع 120 - 130.
»ب«،  للفئة  الثانية  المباراة  وستكون 

مباراة نقطتين ونقطة، وسيكون االرتفاع 
110 - 120، بينما ستكون المباراة الثالثة 
واألخيرة في برنامج اليوم األول للفئة »ج«، 
االرتفاع  وسيكون  سرعة  المباراة  ونوع 

.90 - 100
غدًا  الثاني،  اليوم  برنامج  وسيشهد 
وهي  مباريات  ثالث  آخر  إقامة  الجمعة، 
المباراة  ونوع  »أ«،  للفئة  الرابعة  المباراة 
تمايز، وسيكون االرتفاع 120 - 130، أما 
المباراة الخامسة للفئة »ب«، ونوع المباراة 
 110 االرتفاع  وسيكون  وزمن،  أخطاء 
واألخيرة  السادسة  المباراة  أما   ،120  -
فستكون للفئة »ج«، ونوع المباراة خروج 

المخطئ، وسيكون االرتفاع 90 - 100.

إعالن البرنامج العام ملهرجان اللحمة الوطنية لقفز الحواجز
األسطورة  البرتغالي  النجم  يزال  ال 
فريق  العب  رونالدو،  كريستيانو 
يواصل  اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر 
األهداف  القياسية وتسجيل  األرقام  تحطيم 
 3 سجل  عندما  بالده،  منتخب  مع  العالمية 
أهداف في مواجهة لوكسمبورج، بالتصفيات 
الذي  اللقاء  في   2022 إلى مونديال  المؤهلة 
انتهي بخماسية نظيفة لصالح رفقاء »الدون«.

أهداف  ثالثة  تسجيل  في  رونالدو  نجح 
في  جزاء  ركلتي  خالل  من  »هاتريك« 
الهدف  أن يسجل  قبل  8 و13،  الدقيقتين 
أحداث  زمن  من   87 الدقيقة  في  الثالث 
الهدفين  بتسجيل  تكفل  بينما  المباراة، 
اآلخرين كل من زميليه برونو فرنانديز وجواو 
بالينيا في الدقيقتين )18 و69( على الترتيب. 
فإن  لإلحصاءات،  وبحسب شبكة »سكواكا« 
رونالدو وقع على الـ»هاتريك« رقم 10 له مع 
منتخب البرتغال، وللمرة 58 في مسيرته، كما 
عزز »صاروخ ماديرا« )36 عامًا( رقمه القياسي 
المنتخبات  مستوى  على  تاريخي  كهداف 
هدفًا،   115 برصيد  القدم  لكرة  العالم  في 
تعزيز  ليواصل  مباراة،   182 خالل  سجلها 

تصدره لقائمة الهدافين.
الثاني  المركز  على  البرتغال  وحافظت 
عن  واحدة  نقطة  بفارق  المجموعة  في 
نقطة   17 تملك  التي  المتصدرة  صربيا 
لكن  أذربيجان،  على   )1-3( فوزها  عقب 
إلى  مؤجلة  مباراة  رونالدو  رفاق  يملك 

جانب التفوق بفارق كبير من األهداف.
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● جانب من منافسات قفز الحواجز

● رونالدو

أكد عضو مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم، عادل األوجلي، أن 
اتحاد الكرة وفر كل شيء للمنتخب الوطني األول قبل مباراة مصر األخيرة 

في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبل بقطر 2022. وقال 
األوجلي في تصريحات تلفزيونية: »كل شيء توفر بحسب إمكانات 

االتحاد، أمّا األمور الفنية فليست من اختصاص مجلس اإلدارة، 
وعدم التوفيق أمر يحصل دائمًا في كرة القدم«.

أكد عزالدين القاضي، رئيس االتحاد الليبي للمبارزة، أن مجلس إدارة اللجنة ◆
األولمبية الليبية، رشح باإلجماع المستشار األولمبي محمد قريميدة، لعضوية 

المكتب التنفيذي للجنة البحر المتوسط ألربع سنوات مقبلة، خلفا لمروان 
المقهور، األمين العام السابق للجنة األولمبية الليبية. وقال القاضي، في منشور 

عبر حسابه على »فيسبوك« إن التصويت كان باإلجماع بعد ترشيح 3 أسماء 
للعضوية وهم مروان المقهور وعلي صابر ومحمد قريميدة.

◆

الوسط- زين العابدين بركان

أبناء المدرب اإلسباني خافيير كليمنتي يفقدون مباراتهم 
الثانية بثالثية ويتراجعون للمركز الثاني بعيداً عن المنافسة

الكان الهدف واملونديال 
مؤجل لحني إشعار آخر

الحدث

زين العابدين بركان

نمر  التي  الحالية  الظروف  بهذه  أنه  أعتقد 
على  فيها  أنفسنا  وضعنا  التي  والوضعية  بها 
العالم لكرة  المنافسة لتصفيات كأس  مستوى 
القدم، بات الطريق نحو استمرارنا في المنافسة 
كأس  لتصفيات  األخيرة  للمرحلة  التأهل  على 
بتصفيات  المنافسة  ألن  للغاية،  صعبًا  العالم 
بشري  وزاد  طويل  لنفس  تحتاج  المونديال 
وأصحاب  منضبطين،  متمرسين  والعبين 
وإلى  إليها  نفتقد  ومقومات  وخبرات  تجارب 

الكثير منها في هذه المرحلة.
مستوى  على  المنافسة  فإن  وبالتالي 
إلى  مؤجلة  تكون  قد  المونديال  تصفيات 
لضمان  الظروف  كل  وتهيئة  لها  اإلعداد  حين 
نجاحها وبعد أن اختبرنا أنفسنا وعرفنا إننا غير 
قادرين اآلن على مجاراة ومقارعة منافسينا في 
الطريق  أن  اعتقادي  في  المونديال،  تصفيات 
نحو المنافسة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا 
الذي  األقرب  الهدف  هي  تبقى  المقبلة،  الكان 
أصبحت  البطولة  وأن  خاصة  أجله  من  نعمل 
أفريقيًا،  منتخبًا   24 ومشاركة  تواجد  تشهد 
وبات التأهل اليها أقل صعوبة وأسهل من أي 

وقت مضى.
لذلك يجب أن نعمل حسب قدراتنا وإمكاناتنا 
وال نرفع من سقف طموحاتنا ونفرط في التفاؤل 
فأمامنا متسع من الوقت للتحضير واإلعداد لها 
وهي البطولة التي لم نسجل تواجدنا بمالعب 
نهائياتها إال في ثالث مناسبات فقط من أصل 
33 نسخة أفريقية، وبالتالي فان العودة مجددًا 
يبقى هو  الكان  نهائيات  في  تواجدنا  لتسجيل 

هدف المرحلة المقبلة األول.
وما علينا إال عقد العزم واإلخالص في النية 
ووضع خارطة طريق إلصالح ما فات وتصحيح 
في  النظر  إعادة  مستوى  على  سواء  األوضاع 
اإلدارة  أو  الفني  الجهاز  أو  الالعبين  اختيارات 
يمثل  الذي  المنتخب  على  المشرفة  الفنية 
الجميع  مسيرته  نجاح  ويتحمل  الليبيين،  كل 
ورعايته  دعمه  على  والحفاظ  باالستمرار 
األفريقية  الواجهة  إلى  يعود  حتى  وتطويره 

أكثر جاهزية وأقوى من أي وقت مضى.
المنتخب  إخفاق  أزمة  تبعثر  ال  أن  وأتمنى 
ونتهور  األوراق  كل  المونديال  تصفيات  في 
تحققت  التي  النجاحات  بعض  ونسف  بإهمال 
الحفاظ  علينا  بل  الماضية؛  المرحلة  في 
وأن  السلبيات  وتفادى  منها  اإليجابيات  على 
والتعثر  اإلخفاق  هذا  من  الدروس  نستخلص 
المرحلة  هدف  نحو  انطالق  نقطة  وجعلها 
المقبلة والتحدى األكبر وهو النجاح في العودة 

مجددًا لنهائيات الكان.

»الفرسان« ُيسهل الطريق لـ »الفراعنة« نحو كأس العالم 2022
مصر توقف انطالقة المنتخب الوطني على أرض برج العرب.. وتعزز صدارة المجموعة السادسة ببنغازي

القدم،  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  فقد 
مباراته أمام نظيره المصري بثالثية دون رد، في 
المباراة التي جرت بينهما، مساء اإلثنين الماضي، 
ضمن  الدولي،  بنينا  شهداء  ملعب  أرضية  على 
السادسة  بالمجموعة  الرابعة  الجولة  منافسات 
كأس  بطولة  إلى  المؤهلة  األفريقية  بالتصفيات 

العالم »قطر 2022«.
حيث  المنتخبين  بين  هادئة  المباراة  بدأت 
الملعب،  منتصف  في  اللعب  أغلب  انحصر 
وشهدت الدقيقة الخامسة إصابة لمدافع »فرسان 
من  تمنعه  لم  لكن  الورفلي،  سند  المتوسط« 
استكمال اللقاء. وجاءت أثمن فرص الشوط األول 
من خالل تسديدة قوية من عمر مرموش، العب 
منتخب مصر بعدما توغل داخل منطقة جزاء ليبيا 

وراوغ الحارس لكن سدد الكرة خارج الشباك.
وشهدت الدقيقة 24 سقوط حارس »الفراعنة« 
محمد الشناوي، بسبب اإلصابة وتعرضه لشد في 
المصري استبداله،  المنتخب  ليُقرر جهاز  الخلفية 
منه.  بداًل  أبوجبل  محمد  البديل  الحارس  ونزول 
خطيرة  كرة  المباراة  شهدت   )35( الدقيقة  وفي 
لكن  صالح  محمد  جانب  من  المصري  للمنتخب 
لكنه  الكرة  إنقاذ  في  سالمة  علي  المدافع  نجح 

تعرض لإلصابة وسقط أرضًا ثم استكمل اللقاء.
الـ40، أحرز منتخب مصر الهدف  الدقيقة  وفي 
منظمة  بعد هجمة  فتوح،  أحمد  األول عن طريق 
للمنتخب المصري على الجبهة اليسرى بمجموعة 
محمد  مصطفى  أنهاها  المتتالية  التمريرات  من 
فتوح  أحمد  ألقدام  الكرة  هيأت  بينية  بتمريرة 
داخل منطقة الجزاء، والذي أطلق تسديدة أرضية 
سكنت  للمرمى  اليسرى  الزاوية  أقصى  في  قوية 

شباك الحارس محمد نشنوش.
الضائع  بالوقت بداًل من  الرابعة  الدقيقة  وفي 
بالشوط األول )48( سجل مصطفى محمد الهدف 
»فرسان  شباك  في  المصري  للمنتخب  الثاني 
المتوسط« بعد عرضية متقنة للغاية من الجبهة 
اليسرى عن طريق عمر مرموش إلى داخل منطقة 
قوية  برأسية  محمد  مصطفى  استقبلها  الجزاء 
سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى، 
قبل أن يطلق الحكم صافرته مُعلنًا تأخر المنتخب 

الليبي بهدفين دون رد.
الوطني  المنتخب  بدأ  الثاني،  الشوط  وفي 
ثم  كبديل  الهادي  السنوسي  بدخول  المباراة 
وفي   .54 الدقيقة  في  أيضًا  المنير  محمد  دخول 
الدقيقة 72 نجح رمضان صبحي في تعزيز النتيجة 
المصري،  للمنتخب  الثالث  الهدف  وتسجيل 
محترف  من  سريعة  بانطالقة  مرتدة  هجمة  بعد 
»ليفربول« محمد صالح في عمق الملعب أنهاها 
المتحرك  صبحي  لرمضان  متقنة  بينية  بتمريرة 
والذي  الليبي  الدفاع  خلف  الجزاء  منطقة  داخل 

الحارس  جسد  أعلى  من  رائعة  كرة  سدد 
محمد نشنوش إلى داخل الشباك.

المباراة  الوطني  المنتخب  وبدأ 
نشنوش  محمد  من:  كل  ضم  بتشكيل 
في حراسة المرمى. معتصم صبو، سند 

شريف  عبداهلل  سالمة،  علي  الورفلي، 
الطبال،  ومحمد  الدفاع.  خط  في 

فيصل  المصراتي،  معتصم 
الالفي،  مؤيد  البدري، 

خط  في  الهوني  حمدو 
زعبية  ومحمد  الوسط. 
بدأ  فيما  الهجوم.  في 
المصري  المنتخب 
كل  ضم  بتشكيل  اللقاء 
الشناوي  محمد  من: 
المرمى.  حراسة  في 
ومحمود  توفيق  أكرم 
وأحمد  الونش  حمدي 

في  فتوح  وأحمد  حجازي 
السولية  عمرو  الدفاع.  خط 

ومحمد النني وعبداهلل السعيد 
في خط الوسط. عمر مرموش 

محمد  ومصطفى  صالح  ومحمد 
في خط الهجوم.

قد  كان  المصري  المنتخب 
حساب  على  صعبًا  فوزًا  حقق 
هدف  بنتيجة  الوطني  المنتخب 
أقيم  الذي  اللقاء  في  رد  دون 
العرب  برج  ملعب  أرضية  على 
منافسات  ضمن  باإلسكندرية، 
المباراة  وهي  الثالثة،  الجولة 
التي شهدت أول اختبار وامتحان 
الجديد  »الفراعنة«  لمدرب 
كيروش،  كارلوس  البرتغالي 
لينجح  عاد  ثم  بنجاح  واجتازه 
ببنغازي.  الثانية  المهمة  في 
وبهذه النتيجة يواصل المنتخب 
المجموعة  صدارة  المصري 
السادسة برصيد 10 نقاط يليه 
ست  برصيد  الليبي  المنتخب 

والمصرية  العربية  الكرة  لنجم  العالية  الرياضية 
الطاقم  وكفاءة  ومقدرة  صالح،  محمد  والعالمية 
النجم  عالج  مهمة  أنجز  الذي  المصري  الطبي 

الدولى سريعًا وفي وقت قياسي.

بصمات كيروش مع »الفراعنة«
المصري،  للمنتخب  الفني  المدير  استطاع 
كارلوس كيروش، أن يخرج بالعديد من المكاسب 
الحصول  شك  بال  أهمها  بنغازي،  مواجهة  من 
ذلك  لكن  المجموعة،  وتصدر  الثالث  النقاط  على 
التي ينتهجها دومًا.  جاء بفرض أسلوبه وطريقته 
اللقاء  في  كيروش  بصبغة  مصر  منتخب  وظهر 
لعبت في  التي  العناصر  األخير، بعدما دفع بنفس 
لقاء الجولة الثالثة الجمعة الماضي، لكنه عدل في 
التوظيف قلياًل ليخرج منتخب مصر بمستوى وأداء 

رائعين.
طريقة كيروش منحت منتخب مصر أفضلية على 
أرض الملعب بشكل كبير على المستويين الدفاعي 
اللقاء  من  األول  ساعة  الربع  باستثناء  والهجومي 
الذي ضغط فيه منتخب ليبيا بشكل كبير لكنه فشل 
في التسجيل، فضال عن افتقاد العبي مصر لخبرة 
اللعب على النجيل الصناعي مما احتاج وقتًا للتأقلم.
المنتخب  أظهر  بعدما  بالرهان  كيروش  وفاز 
شخصية قوية أمام ليبيا في ملعب الشهداء ونجح 
أحمد  ملعوبة عن طريق  أهداف  بثالثة  الفوز  في 
وكان  صبحي  ورمضان  محمد  ومصطفى  فتوح 
في  األهداف  غلة  زيادة  القومي  للفريق  يمكن 

الشباك الليبية.

»كليمنتي« بال حلول واضحة مع »الفرسان«
مدرب  كليمنتي  خافيير  لعب  المقابل  في 
إلى  أقرب  تكتيكي  برسم  المتوسط«  »فرسان 
التقدم  في  حرية  العبيه  منح  مع   1-3-2-4
لكن  المصري  المنتخب  على  والضغط  لألمام 
ذلك لم ينجح سوى في الدقائق األولى من اللقاء 
في  ليبيا  منتخب  فشل  كما  ألهداف.  يترجم  ولم 
االرتباك  واستغالل  مصر  على  الضغط  مواصلة 
على  كبير  بشكل  واالعتماد  األول  الشوط  في 

المحاوالت الفردية لزعبية والالفي والهوني.
األول  الشوط  في  مصر  تقدم  ساهم  كما 
بهدفين في إخماد حماس ليبيا بشكل كبير، فيما 
الشوط  في  التنشيطية  كيروش  تدخالت  صعبت 
ليبيا  منتخب  على  المهمة  الوسط  لالعبي  الثاني 
بدخول  ليبيا  مدرب  بها  قام  التي  التبديالت  رغم 
وعمر  منير  ومحمد  عمار  والسنوسي  عيسى  معاذ 

الخوجة.
المنتخب المصري يستعيد ذكرى 

االنتصارات في ليبيا بعد غياب 51 عامًا
ليبيا،  على  بثالثية  المصري  المنتخب  بفوز 
استعاد »الفراعنة« ذاكرة االنتصارات على األراضي 
الليبية، في المباريات الرسمية بملعبها، بعد غياب 
العام  هناك  الفراعنة  حققه  فوز  آخر  منذ  عامًا   51
أمم  تصفيات  ذهاب  في  رد  دون  بهدف   ،1970
اإلياب  مباراة  وفي  هليل،  حنفى  سجله  أفريقيا، 
بمصر فاز الفراعنة بهدفين لهدف سجلهما أيضًا 

حنفي هليل )ثنائية(، لتتأهل للدور الثاني.

في  مبارتين  بعدها  المصري  المنتخب  وخاض 
اللقاء  كان  المرتين،  في  وخسر  الليبية  األراضي 
أفريقيا  أمم  تصفيات  ضمن   2001 في  األول 
بينما  نظيفين،  بهدفين  الفراعنة  وخسر   2002
تصفيات  في   2004 العام  أقيمت  الثانية  المباراة 

مونديال 2006، وانتهت بفوز ليبيا )1-2(.

كيروش والسحر المصري
عن  كيروش،  كارلوس  البرتغالي  المدرب  أعرب 
سعادته بفوز المنتخب المصري، على ليبيا، وتعزيز 
صدارته للمجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط 
قائال في  المتوسط«،  أقرب مالحقيه »فرسان  عن 
تصريحات عقب المباراة: »المنتخب لعب بشكل رائع 
للغاية وكنا نستحق الفوز وبنتيجة أكبر من ذلك.. 
أريد أن أقدم التهنئة لالعبين على ما قدموه اليوم 
وتنفيذ تعليمات المدرب، ونريد االستمرار في صدارة 
المجموعة حتى النهاية«. وأضاف المدرب البرتغالي: 
»ال يزال أمامنا الكثير من العمل حتى نصل للمستوى 
من  العديد  وسجلنا  فزنا  لقد  جميعًا،  نأمله  الذي 
جيدة،  قدم  كرة  لعب  إلى  باإلضافة  األهداف 

ورفض  والتحسن«.  التطور  هو  التحدي  اآلن 
إصابة  تفاصيل  عن  الحديث  »كيروش« 

الحارس  أن  مؤكداً  الشناوي،  محمد 
أحمد  والمهاجم  هو  حاليًا  مصاب 

أثناء  أصيب  الذي  كوكا  حسن 
اإلحماء. وفي نهاية تصريحاته 

قال »كيروش«: »لم أقم بأي 
المنتخب  في  سحرية  أمور 
كانت  الروح  المصري، 
موجودة بالفعل في قلوب 
استطاعوا  لقد  الالعبين، 
وكانوا  أكثر  التحرر 
بالتدريب  يستمتعون 
واللعب وهذا أعطاهم حرية 

أكبر لكي يعبروا عن 
أنفسهم«.

● مباراة منتخب ليبيا أمام مصر

الوسط- زين العابدين بركان
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● مباراة منتخب ليبيا أمام مصر

● كليمنتي

الثاني، ثم الغابون  نقاط بالمركز 
أنغوال  وأخيرًا  نقاط،  بأربع  ثالثًا 

بثالث نقاط.

بالطاقم  يستنجد  صــاح 
الطبي إلنقاذ »الورفلي«

المعبرة  واللقطات  الصور  من 
مباراة  شهدتها  التي  والرائعة 
ضيفه  ضد  الوطني  المنتخب 
المنتخب المصري، بملعب شهداء 
بنينا الدولي ببنغازي، عند سقوط 
المدافع الليبي سند الورفلي، على 
أرضية الملعب بصورة مفاجئة في 
للمباراة،  األولى  الدقائق  بداية 
شاهدنا  لدقائق  الوعي  وفقدانه 
المنتخب  نجم  منه  بالقرب 
اإلنجليزي  وليفربول  المصري 
لدعوة  الذي سارع  محمد صالح، 
المتخصص  المصري  الطبي  الطاقم 
المنتخب  نجم  وإسعاف  الموقف  إلنقاذ 

الليبي.
وإفساح  باالبتعاد  الجميع  وطالب 
السريعة  اإلسعافات  لتقديم  المجال 
حتى استعاد سند الورفلي وعيه، وعودته 
لم  التي  اللقطة  هذه  فكانت  للملعب 
االهتمام  من  وحظها  حقها  تنل 
اإلعالمي هي لقطة المباراة دون 
الروح  تجسد  لقطة  وهي  منازع، 

● األوجلي
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التحليل حسب 
رغبتهم وهواهم

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

في كرة القدم الليبية، طفت على السطح 
ظاهرة قديمة جديدة، وهي عدم قبول 
والطرح  والعقالني  المنطقي  التحليل 
إذا  إال  البعض  من  الموضوعي 
وهي  وهواهم،  مزاجهم  على  كان 
بين  هوة  وجود  تؤكد  ظاهرة 
من  وبعض  اإلعالمي  الطرح 
الجماهير الرياضية التي أصبحت 
حتى  تراه  ما  حسب  النقد  تريد 
من  وخاليًا  عاطفيًا  كان  وإن 
الطرح الواقعي، وهناك من يريد 

التهليل فقط واإلشادة باستمرار.
وكل من يشجع ناديًا أو العبًا معينًا 
العبه  أو  لناديه  موجهًا  النقد  يريد  ال 
جيد.  غير  أداؤه  كان  وإن  حتى  المفضل 
الكرة  اتحاد  ويناصر  يقف  ومن  وهكذا 
ومكتبه  االتحاد  هذا  ينتقد  من  يريد  ال 
الكرة  اتحاد  ضد  يقف  ومن  التنفيذي. 
وتيرة  يرفع  أن  الرياضي  اإلعالم  يريد 
النقد بقوة ضدهم. وإذا انتقدت أداء فى 
نادٍ معين فعليك أن تتنقد النادي اآلخر 

كى يرضى عنك الطرفان.
مفارقات غريبة ال تبنى ثقافة رياضية 
الفني  المستوى  تطوير  في  تسهم  وال 
للكرة الليبية واألداء العام للرياضة، في 
ألقى  ومزعج  مقيت  رياضي  تعصب  ظل 

بضالله على المشهد الرياضي الليبي.
من  الخالي  الرياضي  والتحليل  النقد 
ومنطق  أسس  على  والمبنى  التعصب 
يجب أن يقبل إذا أردنا تطوير الرياضة، 
في  البحر  في  حرث  فهو  ذلك  غير  أما 
في  المتعصبين  بعض  سيطرة  ظل 
بد  وال  المشهد،  على  األندية  كل 
األوهام  بيع  من  البعض  يتخلص  أن 
والمصارحة  المواجهة  على  والتعود 

اإلعالمية. والمكاشفة 

الشلماني،  عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أعلن 
المقبل  الرياضي  الموسم  في  الممتاز  الليبي  الدوري  أن 

ذلك  وجاء  الجماهير.  بحضور  سيكون   )2022-2021(
أمام الجماهير التي حضرت تدريبات المنتخب الوطني 

قبل  السبت،  مساء  الدولي،  بنينا  شهداء  بملعب 
في  المصري،  نظيره  المتوسط«  »فرسان  مواجهة 
إلى  المؤهلة  األفريقية  بالتصفيات  الرابعة  الجولة 
خسرها  والتي  بقطر،   2022 العالم  كأس  بطولة 

المنتخب الوطني بثالثية نظيفة.
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  إعالن  ولقي 
مدرجات  في  كبيرة  فرحة  الشلماني،  عبدالحكيم 
الجماهير  قبل  من  الدولي،  بنينا  شهداء  ملعب 

آخر  المدرجات، حيث كان  إلى  للدخول  المتعطشة 
لـ»ريميسا«  وفقًا  الجماهير،  بحضور  ُلعب  دوري 

2017 /2018، بعد غياب دام سبع  كان في موسم 
سنوات عن المدرجات في مختلف مالعب ليبيا.

موعد  يكون  أن  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  وقرر 
الجاري،  أكتوبر   22 يوم  الممتاز،  الليبي  الدوري  انطالق 

تكون  أن  االتحاد  فقرر  األولى،  الدرجة  لدوري  بالنسبة  أما 
انطالقته يوم 12 نوفمبر، بداًل عن منتصف أكتوبر الجاري.

عقد  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أن  يذكر 
اجتماعًا بمدينة طرابلس ناقش فيه جملة من المواضيع، حيث قال 

خاض الفريق األول لكرة القدم بنادي األهلي طرابلس، تدريباته 
تنزانيا،  إلى  السفر  قبل  الماضي،  الثالثاء  يوم  األخيرة  الجماعية 
ضمن  الجمعة،  يوم  يونايتد،  بيشارا  فريق  لمواجهة  استعدادًا 
منافسات ذهاب دور الـ32 األول في بطولة الكونفدرالية. وشهدت 
الفترة األخيرة خوض الفريق معسكرًا مغلقًا في القاهرة تحت قيادة 
مدربه الفرنسي سيموندي من أجل تحسين أداء الفريق وتجهيزه 
لمواصلة مشواره في المستوى األفريقي والمنافسة على األلقاب 
المحلية، بعدما شهدت التدريبات جدية كبيرة من جانب الالعبين.

وكانت األيام الماضية قد شهدت بشرى سارة للزعيم، بعدما 
تم توفير طائرة خاصة له للسفر إلى تنزانيا من أجل الحفاظ على 
راحة وتركيز الالعبين. ويحتل منافس األهلي طرابلس في الدور 
الثاني من كأس الكونفدرالية األفريقية، المركز الرابع في جدول 
ترتيب الدوري التنزاني برصيد 50 نقطة، بعد مرور 34 جولة من 

عمر الدوري الذي يتصدره نادي سيمبا برصيد 83 نقطة.
وبدأ فريق األهلي طرابلس، استعداداته قبل السفر إلى تنزانيا 

الرسمية عددًا  الصفحة  بالقاهرة، بعد أن نشرت  بمعسكر مغلق 
المعسكر  من  »القاهرة،  مُعلقة:  الفريق  لتدريبات  الصور  من 
قد  الزعيم  بعثة  وكانت  بدنية«.  لياقة  تدريبات  األول،  التدريبي 
المحلية  المواعيد  لقادم  كاستعدادٍ  المصرية  لألراضي  وصلت 

والقارية، حيث خاض مجموعة من الوديات.
يُشار إلى أن األهلي طرابلس ممثل الكرة الليبية في مسابقة 
الدور  إلى  تأهله  ضمان  في  نجح  األفريقية،  الكونفدرالية  كأس 
بطل  نياال  الوادي  حي  فريق  على  فوزه  بعد  الثاني،  التمهيدي 
جاءت  حيث  التمهيدى،  الدور  في  رد  دون  برباعية  السودان 
رباعية ممثل الكرة الليبية عن طريق كل من علي معتوق وصالح 
المقابل،  في  الترهونى.  محمد  توقيع  من  وهدفين  الطاهر 
استطاع نادي بيشارا مارا يونايتد التنزاني، خطف بطاقة التأهل 
األفريقية،  الكونفدرالية  كأس  مسابقة  من  المقبل،  الدور  إلى 
لقائيْ  مجموع  في  جيبوتي  من  ديخيل  منافسه  على  تغلبه  إثر 

الذهاب واإلياب )0-1 / 0-2(.

أعلن مجلس إدارة نادي »االتحاد«، فسخ عقد محترفه 
بقطع  إصابته  بعد  برنس،  كوسي  التوغولي  الجديد، 
التوقيع  من  قليلة  أيام  بعد  الصليبي«  »الرباط  في 
بموقع  الرسمي  حسابه  عبر  »االتحاد«  ونشر  معه. 
وعلق  لالعب  صورة  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
برنس  كوسي  التوغولي  عقد  فسخ  »تم  عليها: 
سيغبيفيا بالتراضي، بسبب اإلصابة التي تعرض لها، 
نتمنى له الشفاء والعودة للمستطيل األخضر مجددًا. 
إدارة النادي اآلن تسعى جاهدة لجلب البديل قبل قفل 
سوق االنتقاالت«. وكان »االتحاد« أعلن ضم المحترف 

استعدادًا  قوية  صفقة  في  برنس،  كوسي  التوغولي 
لكن   ،)2022  -  2021( الجديد  الرياضي  للموسم 
الصليبي  الرباط  في  بقطع  الإلصابة  تعرض  الالعب 

أنهى موسمه سريعًا.
»االتحاد«،  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  وأنهى 
معسكره المغلق بالعاصمة المصرية، القاهرة، بخوض 
عدة مباريات ودية؛ من أجل تجهيز الفريق لالستحقاقات 
الليبي الممتاز، وبطولة دوري أبطال  المقبلة بالدوري 
اإليطالي  المدرب  الفني،  مديره  بقيادة  أفريقيا، 
مباريات  أربع  الفريق  خاض  حيث  سانينو،  جيوسيبي 

و»الزمالك«،  و»إنبي«  »كرداسة«  من  كل  أمام  ودية 
المعسكر  وجاء  كيلوبترا«.  »سيراميكا  بمباراة  وختامًا 
التدريبي المغلق لنادي »االتحاد«، استعدادًا لمواجهة 
بطولة  من  الـ32  دور  في  التونسي،  »الترجي«  نادي 
نادي  »العميد«  يستقبل  حيث  أفريقيا،  أبطال  دوري 
»الترجي« على أرضية ملعب »شهداء بنينا« الدولي في 
مدينة بنغازي، يوم األحد الموافق 17 أكتوبر، لحساب 
القارية،  المسابقة  من  الثاني  التمهيدي  الدور  ذهاب 
رادس في  أرضية ملعب  الفريقان على  يلتقي  أن  على 

العاصمة التونسية، تونس، في مباراة اإلياب.

الجماهير تزين مدرجات الدوري الممتاز في موسمه المرتقب
األمين العام التحاد الكرة، ناصر الصويعي، في تصريح خاص إلى 
»الوسط«: »تم االتفاق في االجتماع على تطبيق قرار االتحاد الليبي 
لكرة القدم بتنظيم مسابقة الدوري الممتاز، وتطبيق آلية الهبوط 
للموسم الرياضي 2020 - 2021 بهبوط أربعة فرق«، مضيفًا: 
الالعبين  معاملة  أفريقيا،  شمال  العبى  معاملة  »اعتماد 
والدرجة  الممتاز  بالقسم  نادٍ  لكل  والسماح  المحليين 

األولى بتسجيل عدد العبين اثنين«.
وأكد االتحاد العام الليبي لكرة القدم هبوط أربعة 
فرق إلى دوري الدرجة األولى من الموسم السابق، 
أجدابيا«  و»نجوم  و»رفيق«  »الوحدة«  وهي 
و»األنوار«؛ حيث أصبح عدد فرق الدوري الممتاز في 
الموسم الجديد 20 فريقًا، بنظام المجموعتين مع 
تصفية أول خماسي لتحديد بطل الموسم الجديد. 
بنغازي«  »األهلي  األولى:  المجموعة  وجاءت 
و»الهالل« و»النصر« و»التحدي« و»خليج سرت« 
و»شباب  و»دارنس«  و»األخضر«  و»التعاون« 
المجموعة  جاءت  بينما  و»الصداقة«،  الجبل« 
و»المدينة«  و»االتحاد«  »األهلي طرابلس«  الثانية: 
و»االتحاد  و»األولمبي«  و»أبوسليم«  و»المحلة« 

المصراتي« و»السويحلي« و»الشط« و»الخمس«.
وسيتم تقسيم 20 فريقًا إلى مجموعتين بنفس نظام 
المرحلة  الماضي؛ عشرة فرق في كل مجموعة في  الموسم 
األولى، وفي المرحلة الثانية يتأهل خمسة فرق من كل مجموعة 
بنقاطها التي تحصلت عليها من المرحلة األولى إلى مرحلة التتويج 

في مجموعة واحدة من الفرق العشرة المتأهلة لمرحلة التتويج.

الوسط- محمد ترفاس

 مع »العميد«
ً

»الصليبي« ينهي مشوار كوسي برنس مبكرا

● جانب من تدريبات األهلي طرابلس

● جانب من تدريبات األهلي طرابلس

● سانينو

األهلي طرابلس يتأهب لمواجهة 
بطل تنزانيا في »الكونفدرالية«

حصاد »االتحاد« في معسكره الخارجي قبل منافسات أبطال أفريقيا
»العميد« استعد لـ »الترجي« التونسي بـ4 مواجهات ودية بدأها بثالثية واختتمها بسلبية

أنهى الفريق األول لكرة القدم بنادي »االتحاد«، معسكره 
المغلق بالعاصمة المصرية، القاهرة، بخوض عدة مباريات 
ودية؛ من أجل تجهيز الفريق لالستحقاقات المقبلة بالدوري 
الليبي الممتاز، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، بقيادة مديره 
خاض  حيث  سانينو،  جيوسيبي  اإليطالي  المدرب  الفني، 
الفريق أربع مباريات ودية أمام كل من »كرداسة« و »إنبي« 

و »الزمالك«، وختامًا بمباراة »سيراميكا كليوباترا«.
»االتحاد«،  لنادي  المغلق  التدريبي  المعسكر  وجاء 
استعدادًا لمواجهة نادي »الترجي« التونسي، في دور الـ32 
من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يستقبل »العميد« 
نادي »الترجي« على أرضية ملعب »شهداء بنينا« الدولي 
في مدينة بنغازي، يوم األحد الموافق 17 أكتوبر، لحساب 
ذهاب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة القارية، على 
أن يلتقي الفريقان على أرضية ملعب رادس في العاصمة 

التونسية، تونس، في مباراة اإلياب.
أجرى فريق »االتحاد«، أولى مبارياته الودية مع نظيره 
فريق »كرداسة«، وانتهت بفوز ممثل ليبيا، بثالثية نظيفة، 
األول،  الشوط  في  بالحاج  طريق  عن  األول  الهدف  جاء 
في  واللصي  طالل  طريق  عن  والثالث  الثاني  والهدفان 
خالل  سانينو،  جيوسيبي  المدرب  وأشرك  الثاني.  الشوط 
إمكاناتهم  على  للوقوف  الالعبين  جميع  المباراة،  هذه 
ومدى جاهزيتهم. وبعد ودية »كرداسة«، خاض »االتحاد«، 
تمارين إلزالة التعب واإلرهاق، ومنح المدرب الفريق راحة 

قبل العودة للتدريبات البدنية.
فريق  خاض  بالقاهرة  سبورت«  »بترو  ملعب  وعلى 
»إنبي«  فريق  ضد  الثانية،  الودية  مباراته  »االتحاد«، 
هامش  على  السلبي،  بالتعادل  انتهت  التي  المصري، 
ومباراة   ،)2022  -  2021( الجديد  للموسم  االستعداد 
المدرب  للعميد،  الفني  المدير  وقام  التونسي.  »الترجي« 
اإليطالي سانينو بتجربة جميع الالعبين على مدار شوطي 
أكد  جهته  من  جاهزيتهم.  على  الوقوف  بهدف  المباراة 
المباراة  أن  »إنبي«،  لفريق  الفني  المدير  طوالن  حلمي 

جاءت قوية، مشيدًا بأداء الفريق الليبي التكتيكي.
الثالثة  الودية  المواجهة  اإليجابي  التعادل  وحسم 
بنظيره  الممتاز،  الليبي  الدوري  بطل  »االتحاد«  لفريق 
التي  المباراة  في  المصري،  الدوري  بطل  »الزمالك« 
أبورجيلة  عبداللطيف  ملعب  على  الفريقين  بين  جرت 
بالزمالك. وتعادل »االتحاد« أمام »الزمالك« بهدف لكل 
منهما، وتقدم »االتحاد« بالهدف األول عن طريق ربيع 
بتقدم  األول  الشوط  لينتهي   ،16 الدقيقة  في  الشادي 
إدراك  في  »الزمالك«  ونجح  رد.  دون  بهدف  العميد 

هدف التعادل عن طريق العبه عمر السعيد، في الدقيقة 
الكرة  ممثل  مع  »الزمالك«  مباراة  انتهاء  وبعد   .50
اإليطالي  علق  أفريقي،  أبطال  دوري  بطولة  في  الليبية 
وأكد  النتيجة  على  الفني،  المدير  سانينو،  جيوسيبي 
يفهم  أن  ويجب  قوية  إعداد  فترة  يخوض  الفريق  أن 
جمهور »االتحاد« أن الجميع يعمل بشكل متواصل، وأن 

الالعبين يخوضون تدريبات صباحية ومسائية.

معسكره  في  الفريق  به  يقوم  ما  كل  أن  على  وشدد 
سيكون مفيدًا ومهمًا لهم طوال الموسم على المستويين 
الفني والبدني. وأكد أن الجهاز الفني دائمًا ما يبحث عن 
مع  التعادل  نتيجة  عن  راضيًا  ليس  ولكنه  المميز،  األداء 

»الزمالك« في المباراة الودية.
وأشار المدرب اإليطالي إلى أن ما أعجبه هو مدى تعامل 
مبكرًا  هدفًا  وتسجيله  المباراة،  هذه  مع  »االتحاد«  فريق 

وتقديم مستوى مميز أمام بطل الدوري المصري، مضيفًا 
أن الفريق خاض في معسكره مباراتين مهمتين أمام كل 

من »إنبي« و »الزمالك«، وهما من األندية الكبرى 
في الدوري المصري، ولديهما إمكانات كبيرة.
الشكر  توجيه  على  اإليطالي  وحرص 

لالعبيه على المستوى واألداء الذي قدموه 
تعرضهم  رغم  »الزمالك«،  مباراة  في 

التدريبية  الحصص  بسبب  لإلرهاق 
يزال  ال  أنه  سانينو  وأتم  المكثفة. 
المعاون  وجهازه  هو  الكثير  أمامه 

للجماهير خالل  لتقديمه  والالعبين 
الفترة المقبلة.

»االتحاد«،  فريق  واختتم 
معسكره  في  الودية،  مبارياته 
أهداف  دون  بالتعادل  بمصر، 
في  كليوبترا«،  »سيراميكا  ضد 
أرضية  على  ُأقيم  الذي  اللقاء 

العرب«،  »المقاولون  ملعب 
ودخل »االتحاد« الشوط األول في 

مباراته األخيرة بتشكيلة ضمت كاًل 
من محمد الفرجاني في حراسة المرمى، 

درا،  ناجي  العزيزالصويعي،  وعبد  بلحاج،  وعمر 
محمد خليل، المهدي الهوني، غازي العيادي ربيع 

شادي، عبدالعاطي العباسي، يوسف كاره، كوامي 
المدرب  قام  الثاني  الشوط  بداية  ومع  الفونسو. 

لمعرفة  التغييرات  بعض  بإجراء  سانينو  جوسيبي 
الالعبين،  بإشراك  الالعبين،  جميع  جاهزية  مدى 

محمد فتحي، علي مادي، أحمد الهرام، جهاد شلدون، 
عبد العزيز اللصي. وأعرب المدير الفني عن رضاه التام 

عن الفريق وعن األداء طيلة فترة االستعداد.
وجاء تأهل فريق »االتحاد«، إلى الدور الثاني من دوري 
»كم  نظيره  أمام  غاليًا  فوزًا  حقق  بعدما  أفريقيا،  أبطال 
كم« الزنجباري، بهدفين دون رد، ضمن مواجهات إياب 
أفريقيا  أبطال  دوري  األول من مسابقة  التمهيدي  الدور 

لكرة القدم.
الحكم  )كاف(،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وكلف 
»االتحاد«  لقاء  إلدارة  نايث،  الليوم  الكاميروني  الدولي 
دوري  من  الـ32  دور  ذهاب  في  التونسي،  »الترجي«  و 
أبطال أفريقيا، على أرضية ملعب »شهداء بنينا« الدولي 
نايث،  الليوم  للكاميروني  وسبق  بنغازي.  مدينة  في 
الذي  مصر،  في   2019 أفريقيا  أمم  كأس  نهائي  إدارة 
في  اإلياب  مقابلة  تقام  فيما  السنغال.  مع  الجزائر  جمع 

تونس يوم الجمعة 22 أكتوبر بصافرة الحكم المصري 
إبراهيم نور الدين.

الوسط- الصديق قواس 
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جناح  الالفي،  مؤيد  الليبي  المحترف  خطف 
الفريق األول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي 
الدوري  أندية  من  اثنين  اهتمام  المغربي، 
فترة  خالل  معه  للتعاقد  القدم؛  لكرة  المصري 

االنتقاالت الشتوية المقبلة.
القليلة  األيام  خالل  صحفية،  تقارير  وكشفت 
المصري،  الزمالك  نادي  مسؤولي  أن  الماضية، 
فتحوا ملف التعاقد مع الالعب مؤيد الالفي، خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة، حال رفع عقوبة 
ضربت  التي  األزمة  وهي  القيد،  من  الحرمان 
التعاقد مع حسام  النادي األبيض مؤخرًا، بسبب 
يرتبط  كان  والذي  الشاب،  الفريق  العب  أشرف 
بعقد مع أكاديمية تسويق بالكاميرون، ما تسبب 

في غرامة وعقوبة منع القيد.
نادي  إدارة  أن  الصحفية،  التقارير  وأوضحت 
الملقب  الالفي  الليبي مؤيد  الزمالك ترصد ضم 
بـ»ديباال العرب« من أجل تدعيم صفوف الفريق 
بن  أشرف  المغربي  لرحيل  وتحسبًا  الشتاء،  في 
اإلدارة مؤخرًا معه ألي  لم تتوصل  الذي  شرقي، 
بنهاية  ينتهي  الذي  عقده  تمديد  حول  اتفاق 

الزمالك  نادي  مسؤولو  ويفكر  المقبل.  الموسم 
االنتقاالت  فترة  خالل  شرقي  بن  أشرف  بيع  في 
الشتوية، إذا لم يمدد عقده مع الفريق من أجل 
مجانًا  رحيله  وعدم  مالي  مقابل  على  الحصول 

بنهاية الموسم.
ينال  الالفي،  مؤيد  أن  إلى  التقارير  وأشارت 

المصري،  بيراميدز  نادي  إدارة  مجلس  اهتمام 
والذي  المقبل،  يناير  في  ضمه  أجل  من  أيضًا، 
بين  جديدًا  صراعًا  يدخل  الليبي  الالعب  يجعل 
الميركاتو  خالل  السماوي  والفريق  الزمالك 
المحترف  وكيل  الجيالني،  محمد  وأكد  الشتوي. 
كبيرًا  اهتمامًا  هناك  أن  الالفي،  مؤيد  الليبي 

الالعب،  مع  بالتعاقد  بيراميدز  نادي  قبل  من 
مسؤولي  أن  صحفية،  تصريحات  في  مضيفًا 
الكرة  »جوهرة  الالفي  مؤيد  يضعون  بيراميدز 
الليبية« تحت المراقبة في الفترة الحالية تمهيدًا 
ضمه  على  والعمل  الوداد،  نادي  مع  للتفاوض 
أن  تصريحاته  في  مشيرًا  الشتاء،  انتقاالت  في 
مؤيد الالفي يعد من أفضل الالعبين في صفوف 
الوداد المغربي بالموسم المنقضي وتوج معهم 
الفني  المدير  جالل  إيهاب  وكان  الدوري.  بلقب 
لبيراميدز أشاد باإلضافات الجديدة من الالعبين 
أنها  موضحًا  الماضية،  االنتقاالت  فترة  خالل 
جميع  وتدعم  الفني  الجهاز  مطالب  تلبي  جميعًا 
الصفوف والمراكز، مشيرًا إلى أن فريق بيراميدز 
جيدة  واإلضافات  كبيرة  بصورة  متكاماًل  أصبح 
أهدافه  تحقيق  في  النادي  وستساعد  للغاية 

وخططه المستقبلية.
خالل  التعاقد  إتمام  في  بيراميدز  ونجح 
حسين  هم،  العبين   5 مع  الماضية  االنتقاالت 
السيد وهشام محمد وعبداهلل مجدي والتونسي 
الكرتي  وليد  والمغربي  يوسف  بن  الدين  فخر 
زميل الالفي في الوداد المغربي، بجانب التعاقد 
الشباب،  منتخب  العب  صابر  محمود  مع  نهائيًا 
إضافة إلى استعادة جهود الحارس أحمد دعدور 

ناصر  الشاب  والمهاجم 
انتهاء  بعد  منسي 
إيهاب  وذكر  اإلعارة. 
اإلضافات  أن  جالل 

الملعب  داخل  تنفيذ خططه  في  كثيرًا  ستساعد 
وبات الفريق يمتلك أكثر من العب في كل مركز 
التدوير  عملية  تنفيذ  على  سيساعده  ما  وهو 
المقبل  الموسم  وأن  خاصة  المباريات  خالل 
كثرة  مع  الثاني  نصفه  في  مضغوطًا  سيكون 
بيراميدز  مشاركة  ظل  وفي  الدولية،  التوقفات 

في أكثر من بطولة فإن اإلضافات مهمة من 
أجل دعم مسيرة الفريق محليًا وقاريًا. يذكر 

أن مؤيد الالفي شارك في خسارة المنتخب 
المصري يوم  الليبي، ضد نظيره  الوطني 

رد  دون  بهدف  الماضي،  الجمعة 
منافسات  ضمن  القاهرة  في 

بالتصفيات  الثالثة  الجولة 
كأس  إلى  المؤهلة  األفريقية 
كما  بقطر،   2022 العالم 
»فرسان  خسارة  في  شارك 

أمام  بثالثية  المتوسط« 
الرابعة  الجولة  ضمن  »الفراعنة«، 

المونديال. بتصفيات 

● مؤيد الالفي في مباراة المنتخب الليبي أمام مصر

القاهرة - الوسط



األميركية،  كاليفورنيا  بوالية  نوفمبر،  في  يُقام  علني  مزاد  في  للبيع  تُطرَح 
العشرات من فساتين النجمة البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس ومقتنياتها 
من حقائب يد وأسطوانات وكتب، من بينها الثوب الشهير الذي كانت مغنية 
من  شهر  قبل  أحيتها  التي  المأساوية  الموسيقية  الحفلة  في  ترتديه  السول 
وفاتها العام 2011. وتعرض دار »جوليانز أوكشنز« للمزادات منذ اإلثنين، في 
نيويورك عينة من أكثر من 800 قطعة من مقتنيات واينهاوس، بينها فساتين 

وبنطلونات وسراويل »شورت« قصيرة وأحذية ومالبس داخلية 
قيمتها  تقدر  وآالت موسيقية وكتب وتسجيالت،  ونظارات 

اإلجمالية بـ»مليون إلى مليوني دوالر«، تمهيدًا لمزاد 
يقام في بيفرلي هيلز في 6 و7 نوفمبر.

مارتن  أوكشنز«  »جوليانز  مدير  والحــظ 
برس«  »فرانس  وكالة  إطالعه  خالل  نوالن، 
للمغنية  الشخصية  المقتنيات  مجموعة  على 
 27 عن  توفيت  التي  البريطانية  والموسيقية 

عامًا في 23 يوليو 2011، بفعل استهالك مفرط 
للكحول، أن »من الصعب جدا تنظيم مزادات 

بمشاركة والدَي الشخص المتوفى«.
التي  البريطانية  الفنانة  وكانت 

فازت بعدد من الجوائز عن ألبومها 
 2006 »باك تو بالك« العام 

الشخصية  تجربتها  تتناول 
ــكــحــول  ــي إدمـــــان ال فـ
أغنياتها  في  والمخدرات 
بموسيقى  المطبوعة 

الجاز والسول.
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ماذا بعد التجديد لها تسعة أشهر أخرى؟

لماذا تتعثَّر جهودها؟

من يُعرقل عملها؟

أين حدود مجال عملها؟

متى تعلن رسميًا عن تفاصيل ما توصلت إليه؟

كيف يمكن مالحقة من أدانتهم البعثة قضائيًا؟

»بعثة تقصى الحقائق«

++HH55

 كل شيء كل شيء  

الشيخ مصطفى عبدالسالم التريكي
يصادف يوم الغد وفاة الشيخ مصطفى عبدالسالم التريكي، في مصراتة 
سنة  بها  مولده  من  العلمية  مسيرته  بدأت  الذي  وهو   ،2010/10/15
1929. فحفظ القرآن في كتاتيبها، ثم زاوية عبدالسالم األسمر بزليتن، 
ومنها إلى األزهر الشريف، وتخرج فيه ليصبح من أهم علماء المسلمين، 
عامًا   20 لمدة  الحج  أيام  في  قائمًا  الشريفين  بالحرمين  كرسيه  وظل 
التعليم  مؤسسي  من  يعد  العلمية.  الحلقات  تلك  في  مستمرة  ودروسه 
1961 ترأس تحرير مجلة »الهدي اإلسالمي« ثم  ليبيا. سنة  الديني في 
محمد  بجامعة  الدين  أصول  لكلية  وعميدًا  أستاذًا   1962 سنة  عُيِّـن 
لها.  مديرًا  ُانتدب   1972 وفي سنة  البيضاء،  بمدينة  السنوسي  علي  بن 
وأشرف  الفاتح.  جامعة  كليات  بجميع  اإلسالمية  الحضارة  مادة  درَّس 
سنة  تقاعده  حتى  الفرائض  علم  في  )الماجستير(  العليا  الدراسات  على 
محاضراته  منها  العالمية،  اإلسالمية  الفعاليات  عديد  في  شارك   .1993
ألقى  المغرب  وفي  أنجليس.  لوس  في  اإلسالمي  بالمركز  1979و1980 
في العامين 1981و1982 دروسًا في عدد من مدنها، منحه الملك محمد 
المميزة  اإلسالمية  الشخصية  ُاختير  الفكرية«.  الكفاءة  »وسام  الخامس 

ليبيا األمسليبيا األمس

حمدي الحسيني

قبل أيام رحل عن عالمنا، واحد من أكثر المؤرخين المحدثين دقة ووطنية 
وعمقًا، إنه الدكتور قاسم عبده قاسم، صاحب اإلسهام األكاديمي الوفير 
في تحقيق عشرات األبحاث والترجمات، ومما يُحسب للراحل أنه صاحب 
بصمة مميزة في دراسة الحمالت الصليبية وعصور أوروبا المظلمة، فضاًل 

عن إشرافه على عديد رسائل الدكتوراه في التاريخ والتراث.
ولعل من الدراسات المهمة للمؤرخ الراحل، الذي أسعدني الحظ بأن 
ر سيف  أكون أحد تالميذه، هي دراسته حول سيرة حياة السلطان المُظفَّ
الدولة  قادة  وأهم  جالوت،  عين  معركة  وبطل  التتار  قاهر  قطز،  الدين 
 1250( عامًا  وستين  وسبع  مئتين  المسلمين  حكمت  التي  المملوكية 

.)-1517
ومن المفارقات التاريخية المدهشة، أن هذه الدولة التي تأسَّست على 
أكتاف مجموعة من »العبيد« الذين جرى اختطافهم من بالدهم األصلية 
بوسط آسيا وبالد ما وراء النهر، ثم بيعهم في أسواق النخاسة في مصر 
والشام، هؤالء العبيد نجحوا في تأسيس دولة تحمل اسم »المماليك«، 
في  المتمثل  الصليبي  الغزو  األول؛  خطيرين:  هجومين  صد  استطاعت 
حملة لويس التاسع ودحرهم في مدينة المنصورة بدلتا مصر، والثاني؛ 

هزيمة التتار في عين جالوت بفلسطين المحتلة.
أظن  لكني  »لو«؛  تعرف كلمة  ال  المتالحقة  وأحداثه  التاريخ  أن  ورغم 

لكان مصير  الغزوتين،  إحدى هاتين  نجحت  لو  أنه 
أصبح  كلها،  العربية  واألمــة  اإلسالمية  الحضارة 

مختلفًا.
التاريخية  القيادات  يظهر بعض  أن  القدر  وشاء 
االستثنائية من أمثال السلطان قطز، الذي نجح في 
جمع شتات األمة وتمّكن من دحر هذين الخطرين 
من  والعرب  المسلمين  فأنقذ  سنوات،  عشر  خالل 

الهالك.
حينها قفز في ذهن المرء هذا السؤال الخيالي، 
هل يعيد التاريخ نفسه في هذا العصر مرة أخرى، 
خطر  عنها  يصدون  جدد  »مماليك«  لألمة  ويأتي 
وأتراك  وفرس  صهاينة  من  الحديث  العصر  تتار 
كل  من  بها  يتربصون  ممن  وغيرهم،  وإثيوبيين 

جانب؟
أين تكمُن األزمة؟.. هل المشكلة هنا في البشر 

أم في الحكام أم كما قال كاتب دراسة السلطان قطز نفسه، أن السبب 
الذي وصم حكام  واألنانية،  األفق  السياسي وضيق  »التشرذم  إلى  يرجع 
العالم اإلسالمي منذ أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميالدي، 
ما أدى إلى نجاح الصليبيين في إقامة مملكة وثالثة إمارات على األرض 

العربية، فضاًل عن احتالل القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين«.
عن  اإلجابة  وحاول  حيرتنا  قاسم  عبده  قاسم  المؤرخين  شيخ  لخَّص 
السؤال الصعب، حول السبب في تردي أحوال األمة، عندما قال في نهاية 
دراسته المحكمة عن حياة القائد قطز: »النصر في عين جالوت أثبت أن 
مفهوم شرعية الحاكم يتبلور في اللحظات الصعبة التي تجسدها بطولته 

في دفاعه عن شرف األمة وقت الخطر«.
الغزوتين  بين  فصلت  سنوات  عشر  عبر  يطوف  ظل  الراحل  المؤرخ 
الصليبي  الخطرين  صد  في  المسلمين  نجاح  أسباب  محلاًل  الهمجيتين 
ونظرته  رؤيته  تبلور  التي  الحكمة  يشبه  بما  دراسته  وختم  والتتري. 
للتاريخ عندما قال: »الناس في كل زمان ومكان قادرون على صنع النصر 
من رماد الهزيمة، وبناء الحضارة في خرائب العدوان، وزرع حدائق العلم 
قيادتهم، ويضرب  إذا وجدوا من يحسن  العدوان،  والنور وسط ظلمات 

لهم المثل، ويتميز بالقدوة والشجاعة وإنكار الذات«.
الظن أن ابتسامة القدر بقادة يتمتعون بالصفات التي حددها قاسم 
عبده قاسم سوف تضمن النصر المؤزر على كل األخطار التي تحيط بأمتنا 

ر؟. من كل اتجاه، فهل ننتظر أن تهدي لنا األقدار ذلك القائد المُظفَّ

القائد.. املظفر

وفاة ثالث أكبر 
معمرة في العالم

كشفت وسائل إعالم محلية وفاة أكبر 
معمرة برازيلية والثالثة بين األكبر سنًّا 

في العالم، فرانسيسكا سيلسا دوس 
سانتوس. وقالت إحدى حفيداتها، 

فرناندا أليني باروسو سيلسا، للوسيلتين 
اإلعالميتين »جي 1« و»فويا دي ساو 

باولو« إنها توفيت جراء التهاب رئوي في 
فورتاليزا بوالية سيارا، قبل 16 يومًا من 
بلوغها الـ117، وأشارت إلى أنها »كانت 

مرادفة للحب وإرادة الحياة وكل ما يمكن 
أن يتخيله المرء من صفات جيدة، وكانت 

صلة وصل بين أحفادها وأبناء أحفادها، 
رغم كونها لم تعد قادرة على التحرك 

وكانت طريحة الفراش منذ بضع سنوات«.

السجن بسبب
صورة مع دبة

تسبَّب اقتراب امرأة أميركية من 
دبّة وصغارها، في متنزّه ييلوستون 

الوطني، في سجنها أربعة أيام وبغرامة 
قدرها ألف دوالر. وأقرّت سامانثا 

ديرينغ بذنبها في االقتراب لمسافة 
أدنى من 91 مترًا من هذه الدبّة 

الرمادية، اللتقاط صورة لها في 10 
مايو الماضي في هذا المتنزّه الطبيعي 

الشاسع، بحسب ما جاء في بيان صادر 
عن المدعي العام في وايومينغ. وفي 

ذاك اليوم، كانت المرأة )25 عامًا( في 
منطقة رورينغ ماونتن، عندما أطّلت دبّة 

وصغارها الثالثة. 

افتتح معرض المصور والمخرج الوثائقي، ماهر 
العوامي، األحد، ضمن فعاليات »األسبوع السمعي 

البصري« الذي تنظمه براح للثقافة والفنون.
وافتتح المعرض الدكتور محمد المفتي والمصور 

الفوتوغرافي وعضو المنظمة الليبية للتراث علي 
الساعدي، حسب منشور صفحة براح في »فيسبوك«.
ويحوي المعرض صورًا فوتوغرافية مرفقة بشرح 

صوتي للمعالم األثرية والتاريخية والطبيعية المخفية 
في الجبل األخضر.

وجاء في منشور براح: »هناك - خلف األفق الماضي 
- ليضئ بنا الضوء جاعال من هذا العبور األول ماثال 

أمامنا بكل ما أوتي من وجود لم يكن األمر يحتاج إال 
راٍء ماهر«.

و»براح« هو فضاء ثقافي في بنغازي يحوي مكتبة 
عامة وقاعة عرض فنية وقاعات تدريبية ومرسمًا 

واستوديو تصوير، كما يحوي مكاتب لعدة منظمات 
ثقافية فنية كالجمعية الليبية ألصدقاء اللغة العربية 

والمنظمة الليبية للتراث ومنظمة الفيلم الليبي وفرقة 
الزمن الجميل.

التاريخ على طريقة العوامي.. صوت وصورةالتاريخ على طريقة العوامي.. صوت وصورة

أقوالهمأقوالهم

»اقترحنا على األشقاء في ليبيا 
تنظيم انتخابات في كل منطقة 
على حدة تكون متباعدة زمنيًا، 

بسبب ضيق الوقت«
الرئيس الجزائري
 عبدالمجيد تبون

 »إجراء االنتخابات الليبية في 
موعدها خالل شهر ديسمبر 

المقبل، يعالج التحديات 
السياسية واالقتصادية واألمنية 

في الجنوب«

السفير األميركي لدى ليبيا 
ريتشارد نورالند

»ال أعترف بأن تدخل فرنسا في 
ليبيا 2011 دون أخذ رأي الشعب 

الليبي بعين االعتبار كان خطأ«

الفرنسي الرئيس 
 إيمانويل ماكرون

»أدعو جميع األطراف الليبية 
والدولية إلى العمل من أجل 
تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة 
والمقاتلين األجانب من ليبيا«
األمين العام لألمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريس

إيمي واينهاوس.. 
فساتين في المزاد

 الناس في كل 
زمان قادرون 

على صنع 
النصر من 

رماد الهزيمة 
إذا وجدوا 

من يحسن 
قيادتهم

َُّ
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