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باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

المسجد العتيق.. 
طراز معماري فريد

ص16

تراجع

فضاء

تراجعت أسعار النفط، األربعاء، بعد 
أن كثفت الحكومة الصينية جهودها 

لكبح االرتفاع القياسي في أسعار الفحم، 
وتشغيل مناجم الفحم بكامل طاقتها 

لتخفيف أزمة نقص الطاقة.
ونزلت أسعار الفحم الصيني وغيره من 

السلع األولية في التعامالت المبكرة، ما 
أدى بدوره إلى انخفاض أسعار النفط 

بعد ارتفاع طفيف.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام »برنت« 

إلى 84.44 دوالر للبرميل، لكنها ال تزال 
قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

نفط

كل شيء

التريليونير

قريبا في ليبيا
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قبل االنتخابات .. أفارقة وأوروبيون يسعون لتعميق تواجدهم في ليبيا

المراهن
ربما كانت تظاهرات السبت الماضي، 

التي شهدتها العاصمة السودانية، 
الخرطوم، إشارة لبدء مرحلة 

تكسير العظام بين 
العسكري  المكونين، 

والمدني، بمجلس الحكم 
السيادي االنتقالي، وقد 

تطيح ـ حسب بعض 
المراقبين ـ حكومة 

عبداهلل حمدوك.
حمدوك، ومع 

استشعاره بأن 
سيناريو اإلطاحة به 

بات وشيكًا، خرج 
ليراهن على الشعب 

السوداني في خطاب 
متلفز، الجمعة، معلنًا 

أنه وضع خريطة طريق 
مع األطراف السياسية، 

إلنهاء األزمة في البالد، التي 
وصفها بأنها »أخطر أزمة تهدد 

االنتقال المدني الديمقراطي«.
فهل ينجح حمدوك ويكسب 

رهانه على الشعب السوداني، أم 
أن السلطة ستنتقل في النهاية 

إلى حضن العسكر بعد أن 
أطاحوا الفريق عمر البشير؟.

توقع بنك مورغان ستانلي أن يصبح 
رجل األعمال األميركي إيلون ماسك 

قريبًا أول تريليونير في العالم، إذ تشهد 
مشاريعه مثل »تسال« و»سبيس إكس« 

نموًا سريعًا. ووفقًا للبنك االستثماري 
فإن مشروع ماسك »سبيس إكس« 

سيوفر له مرتبة التريليونير، مع سيارات 
»تسال« الكهربائية التي اكتسبت شعبية 

غير مسبوقة. ويعزو نجاح »سبيس 
إكس« إلى مشاريع جارية تشارك فيها 

وكالة الفضاء »ناسا«.
ماسك أعلن في وقت سابق خططًا 

إلرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول 
العام 2050 على أمل إنشاء »مدينة 

مكتفية ذاتيًا« هناك .

ألول مرة ليبيا من ضيف إلى مستضيف .. وفود أكثر من 30 دولة يجتمعون في طرابلس

قريًبا.. التطعيـم ضد »كورونا« شــرط دخـول مؤسـسات الـدولـة

من البحـــر إلى الجنـــوب .. معركـة الهجـرة مســتمرة

اليوم تنطلق أعمال مؤتمر »دعم استقرار ليبيا«
دولية  مؤتمرات  عن  مغيب  أو  ضيف  بلد  من 
تتعلق بشأنه، تتحول ليبيا اليوم وللمرة األولى 
من بداية أزمتها، إلى مستضيف لمؤتمر دولي، 
الوفود  عشرات  طرابلس  العاصمة  فتستقبل 
األجنبية، وسط إجراءات أمنية غير عادية، جراء 

الظروف التي تمر بها البالد.
عقده  ــدّ  عُ ــذي  ال المؤتمر  فــي  والــالفــت 
يشهد  أن  »استثنائية«  حالة  ــه  ذات حد  في 
من  المستوى،  منخفض  دبلوماسيًا  حضورًا 
الليبي– الصراع  في  المتورطة  البلدان  قبل 
دولية  ومنظمات  دولة   31 وبمشاركة  الليبي، 
الخارجية  وزير  نائب  أنقرة  أوفدت  وإقليمية، 
على  أيضًا  األمر  وينطبق  أونال  سادات  التركي 
ويندي شيرمان،  األميركي  الخارجية  وزير  نائبة 
أنين  نيلز  ألمانيا  خارجية  وزير  نائب  جانب  إلى 
خوسيه  بليبيا  األوروبــي  االتحاد  سفير  وأيضًا 
لألمم  العام  األمين  ووكيلة  ساباديل  أنطونيو 
المتحدة روزماري دي كارلو. وسُجلت أول زيارة 
العربية  الدول  لجامعة  العام  لألمين  رسمية 
منصبه  توليه  منذ  ليبيا  إلى  أبوالغيط،  أحمد 
 15 حوالي  حــرص  فيما   ،2016 ــارس  م في 
أمثال  مشاركتهم  تسجيل  على  خارجية  وزير 
ومالطا  وإسبانيا  مايو  دي  لويغي  اإليطالي 
خارجية  وزير  وأيضًا  ومصر  والجزائر  وتونس 
عن  سيستطلع  الذي  لودريان،  إيف  جان  فرنسا 
تحتضنها  لقمة  تحسبًا  المؤتمر  مخرجات  قرب 
باريس الشهر المقبل حول ليبيا. في وقت قاد 
وزير خارجية الكونغو، جون كلود جاكوسو وفدًا 
من االتحاد األفريقي بهدف إعداد إحاطة بشأن 
بهدف  نغيسو  للرئيس ساسو  تقدم  المصالحة 

المشاركة بها في مؤتمر باريس.
ولم ينج المؤتمر من تساؤالت حول المغزى 
إجــراء  من  فقط  شهرين  قبيل  انعقاده  من 
الخروج  في  الصعوبات  واستمرار  االنتخابات 
أساسها  على  يجري  موحدة  دستورية  بقاعدة 
المشهد  متابعي  بعض  وذهــب  االستحقاق، 
منظمو  اختاره  الذي  العنوان  في  التشكيك  حد 
المؤتمر، وتساءلوا عما إذا كان العنوان الخفي 

هو حشد التأييد الدولي لتأجيل االنتخابات.
المسارين  على  المؤتمر  تركيز  ويوحي 
ــي والــعــســكــري ثــم االقــتــصــادي دون  األمــن
أنظار  لفت  تحاول  الحكومة  بأن  السياسي، 
إجــراء  فــي  األمنية  الصعوبة  ــى  إل الحضور 

طالبت  لذلك  المقرر،  الموعد  في  االنتخابات 
األمني  الوضع  بتقييم  دولية  لجنة  بتكليف 
خصوصًا  استعداداتها.  مدى  تحديد  بهدف 
عن  كشفت  دبــلــومــاســيــة  تــســريــبــات  وأن 
مع  المنقوش  نجالء  الخارجية  وزيرة  مناقشة 
انتخابات  عقد  األوروبي  االتحاد  خارجية  وزراء 
وتأجيل  المقبل  ديسمبر   24 في  برلمانية 
تعثر  بدعوى  المقبل  العام  إلى  منها  الرئاسية 
مغادرة  رأسها  على  أمنية  ملفات  عدة  تسوية 

والمرتزقة. األجنبية  القوات 
نائبه  الــرئــاســي،  المجلس  رئيس  وكلف 
القانونية  ــرؤى  ال بمناقشة  الالفي،  عبداهلل 
الخاصة بإجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في موعدها مع رئيس المجلس األعلى للقضاء 
قد  خطوات  إلى  األخير  مشيرًا  الحافي،  محمد 
لتسليم  الرامية  »الجهود  إطــار  في  يتخذها 
يتفق  لمن  البالد  في  األمور  مقاليد  الرئاسي 

عليه الليبيون، من خالل صناديق االقتراع«.
العليا  الــمــفــوضــيــة  تعلن  أن  وينتظر 
المقبلة  االستحقاقات  مصير  عن  لالنتخابات 
في مؤتمر صحفي يعقد يوم 24 أكتوبر الجاري 

التأجيل  أو  الترشح  باب  فتح  قرار  لتحسم خالله 
الموعد، سيما وأنها أكدت جاهزيتها  أو تجزئة 
عملية  أو  التقنية  أو  اإلجرائية  الناحية  من 
المراقبة. علمًا بأن البرلمان أقر قانوني انتخاب 
المجلس  أعلن  فيما  النواب،  ومجلس  الرئيس 
األعلى للدولة رفضه لهذين القانونين، مطالبًا 
إلى  بها  العمل  بوقف  االنتخابات  مفوضية 
بعض  استبعدت  فيما  حولها،  التوافق  حين 
الثالثة  مدة  تحديد  عدم  غرار  على  التعديالت 

أشهر التي نص عليها قانون انتخاب الرئيس.
الدولي  المجتمع  الذي يبدو فيه  الوقت  وفي 
الخبير  يتساءل  موعدها،  في  بإجرائها  متمسكًا 
أبحاث  مركز  في  ليبيا  بشؤون  المتخصص 
بنبرة  حــرشــاوي،  جــالل  العالمية  الــمــبــادرة 
المسؤولين  بتباطؤ  وصفه  عما  استنكارية 
»حتى  قائاًل  لالنتخابات،  اإلعداد  في  الليبيين 
أولئك الذين يعلنون أنهم مؤيدون لالنتخابات 
ولماذا  العملية  في  بإخالص  يشاركون  ال 
في  بامتيازات  ويتمتع  منصب  لديه  يتسرع من 
المخاطرة بفقدانها؟« وفق ما صرح به لجريدة 

لوفيغارو الفرنسية، األربعاء.

طرابلس،  لمؤتمر  اإلعــداد  مــوازاة  وفــي 
األربــعــاء،  مساء  المتحدة،  ــم  األم وبــإعــالن 
المراقبين  من  األولــى  المجموعة  عمل  بدء 
الفترة  خالل  طرابلس  العاصمة  في  الدوليين 
الترتيبات  مــن  االنتهاء  حين  ــى  إل األولـــى 
المجلس  عقد  سرت،  في  بنشرهم  المتعلقة 
الرئاسي بصفته القائد األعلى للجيش اجتماعًا 
الوحدة  حكومة  رئيس  رفقة  أثناءه  ناقش  آخر 
عبدالحميد  الموقت،  الدفاع  ووزير  الوطنية 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  مع  الدبيبة، 
من  األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  خروج  خطة 

الليبية. األراضي 
المناصب  أزمة  تأجيج  على  آخر  مؤشر  وفي 
والغرب  الشرق  بين  واالنقسامات  الجديدة 
مع  تطورت  والتي  الوحدة  حكومة  ــل  وداخ
»تغيير  رفضه  عقب  القطراني  حسين  نائبه 
الحكومية«  االتصاالت  شركة  إدارة  مجلس 
إلى حين الفصل في مطالب إقليم برقة، لكن 
مجلس  تشكيل  وأعاد  التحذير  تجاهل  الدبيبة 
المعلومات،  وتقنية  لالتصاالت  القابضة  إدارة 
مشددة  تعليمات  بإصدار  القطراني  عليه  ورد 
ــوزراء  لــلــوزراء والــوكــالء ورؤســاء دواويــن ال
تنفيذ  بـ»عدم  بنغازي،  في  لإلقليم  الممثلين 
إال  الدبيبة  عن  تعليمات صادرة  أو  قرارات  أي 
إلى ضرورة »اإلسراع  داعيًا  إليه«  الرجوع  بعد 
لديوان  التنظيمي  الهيكل  مشروع  إعداد  في 

الوزراء«. مجلس 
عون،  النفط محمد  وزير  أحال  السياق،  وفي 
مصطفى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
بارتكاب  اتهامه  بعد  التحقيق  إلى  اهلل،  صنع 
لتكون  العمل  عن  إيقافه  استوجبت  مخالفات 
أسابيع  بضعة  قبل  الدبيبة  وساطة  بذلك 

بينهما قد أجهضت.
وسط هذه األجواء يأتي انعقاد مؤتمر »دعم 
المتابعين  عديد  يؤكد  وإذ  ليبيا«،  استقرار 
للمشهد الليبي أن ما سيصدر عن المؤتمر لن 
مجلس  قرارات  ومضامين  العموميات،  يتجاوز 
فإنهم  الدولية،  المؤتمرات  ومخرجات  األمن، 
يلفتون في الوقت نفسه إلى مدلولين مهمين 
التي  األولى  المرة  أنها  األول،  المؤتمر؛  لهذا 
تجتمع فيها فعالية دولية بهذا المستوى تنعقد 
ليبية،  وبمبادرة  ليبية،  أرض  على  مرة  ألول 
يعطي  قد  الذي  األمني،  االختبار  هو  والثاني، 
في حالة نجاح الليبيين فيه، مؤشرًا إيجابيًا على 

إجراء االنتخابات المرتقبة.
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أول زيارة رسمية لألمين العام 
لجامعة الدول العربية إلى ليبيا 

منذ توليه منصبه في 2016

الالفت أن يشهد المؤتمر »االستثنائي« 
حضوراً دبلوماسياً منخفضاً من بلدان 

متورطة في الصراع الليبي

طرابلس، القاهرة، عواصم–الوسط

بشرى: »الجونة 
السينمائي« نجح

في تحقيق أهدافه

ضحية كورونا 
حول العالم، 

بينما تجاوز عدد 
المصابين 241 

مليونًا.
)فرانس برس(

5
ماليني
شخص

االتحاد واألهلي طرابلس 
يقودان األندية الليبية 

لظاهرة الرحالت الخارجية 
استعدادا للموسم الجديد

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لتشجيع االستثمار وشؤون 

الخصخصة جمال النويصري، 
األربعاء، خالل زيارته إلى الهيئة 

العامة لالستثمار والمناطق الحرة 
بالقاهرة؛ تعزيز أسس الشراكة في 

المجال االستثماري بين البلدين.
وخالل االجتماع بحث النويصري 

مع المسؤولين المصريين سبل 
»االستفادة من التجربة المصرية 

في مجال االستثمار، من خالل 
إقامة دورات تدريبية«، حيث 

أبدى الجانب المصري، استعداده 
لتدريب موظفي الهيئة بمراكز 
تدريب هيئة تشجيع االستثمار 

المصرية، وذلك وفق بيان صادر 
عن المركز اإلعالمي لوزارات 

وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة.

هيئة االستثمار 
تبحث الشراكة مع 
نظيرتها املصرية

الحكومة تتعهد بتطوير حقول الغاز لسد العجز

الوطنية  الوحدة  بحكومة  والغاز  النفط  وزيــر  أكد 
حقول  لتطوير  الحكومة  سعي  عون،  محمد  الموقتة، 
الغاز البرية والبحرية؛ بهدف زيادة اإلنتاج وسد العجز 

المستهلكون. يواجهه  الذي 
حول  االفتراضي  االجتماع  في  الوزيرعون  وشارك 
أفريقيا،  الطبيعي في  الغاز  المعتمدة بشأن  السياسات 
اإلثنين  للطاقة،  األفريقية  اللجنة  نظمته  ــذي  ال
تطوير  ضرورة  على  كلمته  في  شدد  عون  الماضي. 
احتياجات  لتلبية  الطبيعي  الغاز  نقل  شبكة  قــدرة 
ربوع  كل  في  الطبيعي  الغاز  من  المحلي  االستهالك 

. ليبيا
الكهرباء  توليد  بمحطات  االهتمام  إلــى  ــار  وأش
وتصدير الفائض؛ بهدف التقليل من استخدام الوقود 

البيئة. على  للمحافظة  األحفوري 
أيضا أكد وزير النفط والغاز االلتزام الوطني للوزارة 
تمامًا  وحرصها  والمناخ،  البيئة  على  المحافظة  تجاه 
التقليل  بهدف  الغاز«،  حرق  »صفر  سياسة  تبني  على 
الصفرية،  للمرحلة  للوصول  سعيًا  الغاز؛  حرق  من 

البيئي. برامج اإلصحاح  أهمية تتطبيق  فضاًل عن 
خطة  وضع  عن  كذلك  والغاز  النفط  وزير  وتحدث 
عمل لالستفادة من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء 
في البلدان األفريقية التي يفتقر سكانها إلى الكهرباء 

بتصديره. تقوم  وهي 

طرابلس- الوسط

أمام ضريح املختار.. أسف إيطالي على ذكريات اإلبادة
الرئيس  تــصــريــحــات  ــن  م ــام  أيـ بــعــد 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أشعلت 
رفضه  بعد  الجزائر،  مع  حادة  أزمة  فتيل 
أثناء االحتالل،  االعتذار عن جرائم بالده 
لدى  اإليطالي  القنصل  تصريحات  جاءت 
بنغازي كارلو باتوري، خالل زيارته ضريح 
الجمعة. المختار،  المجاهدين، عمر  شيخ 

اإليطالي،  القنصل  تصريحات  أيضًا 
االستعمار  تاريخ  عن  الحديث  أحيت 
والجرحى  الشهداء  وأعــداد  اإليطالي 
القنصل  االحتالل.  أثناء  والمفقودين 
االستعمار  تاريخ  كتابة  »إعــادة  إن  قال 
ممكنة،  غير  لألسف  لليبيا  اإليطالي 
االزدهار  من  مستقبل  كتابة  يمكن  لكن 
الكامل  التنفيذ  خــالل  مــن  والتنمية 

الصداقة«. التفاق 
الباحث  نقلها  أكاديمية،  تقديرات 
احميدة،  عبداللطيف  علي  د.  الليبي، 
لالستعمار  الخفي  »التاريخ  كتابه  في 

اعتقال  إلى  تشير  ليبيا«،  في  اإليطالي 
ريف  سكان  مجموع  أي  ليبي،  آالف   110
ألفًا   40 غير  منهم  يبقَ  لم  ليبيا،  شرق 
فقط على قيد الحياة بعد عمليات إعدام 

واسعة بحلول العام 1934«.
أسفرت  ليبيا،  في  الجماعية  »اإلبادة 
انخفاض  مع  ليبي  ألف   83 فقدان  عن 

إلى  نسمة  ألف   225 من  السكان  عدد 
إلى  المدنيين  آالف  واقتيد  ألفًا،   142
معسكرات  في  اعتقالهم  ليتم  الصحراء 

مروعة«. هكذا أثبت احميدة.
قــام   « يــكــشــف  الــلــيــبــي  ــث  ــاح ــب ال
اإلبادة  أنباء  بحجب  اإليطالي  المستعمر 
ويقول:  األدلـــة«،  وتدمير  الجماعية؛ 

الملفات  على  العثور  الصعب  من  »كان 
حتى  االعتقال  معسكرات  في  المتبقية 
العام  إيطاليا  في  الفاشية  نهاية  بعد 
إيطاليا،  زيــارة  »بعد  يضيف:   .»1943
وفقدانًا  جماعيًا  صمتًا  هناك  أن  أدركت 

للذاكرة«.
معمر  وقع   2008 أغسطس   30 وفي 
اإليطالي  الـــوزراء  رئيس  مع  القذافي 
سيلفيو برلسكوني، معاهدة في بنغازي، 
مليارات  خمسة  بموجبها  إيطاليا  تقدم 

دوالر تعويضات عن أضرار االحتالل.
بنغازي:  في  اإليطالي  القنصل  ويقول 
اإليطالية،  الدولة  في  مسؤواًل  »بصفتي 
أيضًا«،  اليوم  بصدق  األسف  هذا  أجدد 
األرض  ــذه  ه فــي  »مهمتي  مضيفًا: 
إرادة  تؤكد  برقة  إقليم  في  الجميلة 
االزدهـــار  مــن  مستقبل  بناء  إيطاليا 
«.. فهل يكفى األسف  ليبيا  والتنمية مع 

اإليطالي للتكفير عن جرائم االستعمار؟

● وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر »دعم استقرار ليبيا« يصلون إلى مطار معيتيقة، 21 أكتوبر 2021

● القنصل االيطالي كارلو باتوري خالل زيارته ضريح شيخ المجاهدين عمر المختار

● حقل الشرارة النفطي
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مسابقة لدعم التحول الرقميمسابقة لدعم التحول الرقمي
 في عالم السينما في عالم السينما

بجمهورية  السينمائي  الجونة  جسر  شهد 
المقامة  »سينماتك«  مسابقة  العربية،  مصر 
السينمائي  الجونة  مهرجان  فعاليات  خــال 
وتهدف  بالجونة،  األلمانية  الجامعة  مقر  في 
األعمال  ريــادة  شركات  اكتشاف  إلى  المسابقة 
عملية  لتسهيل  تكنولوجية  حلواًل  تملك  التي 
المسابقة  وتأتي  وتطويرها،  السينما  صناعة 
مسار  أول  ويعد  السينماتك«،  »مسار  إطار  تحت 
التكنولوجي  التطور  ضخ  على  يعمل  العالم  في 
عن  األفام،  بصناعة  لارتقاء  الرقمي،  والتحول 
التحكيم  لجنة  وتكونت  األعمال.  ريــادة  طريق 
صبا  والمنتجة  والفنانة  خليل،  أمينة  الفنانة  من 
رامي  والمخرج  العقاد،  شاهيناز  والمنتجة  مبارك، 
توما،  عدلي  المهندس  إلى  وباإلضافة  اهلل،  رزق 
الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة »جيميناي 
في  سينماتك«  لـ»مسار  والمؤسس  أفريقيا«، 
شركة   13 المسابقة  في  وشاركت  والعالم.  مصر 
ناشئة محلية وإقليمية، وحظيت كل شركة ناشئة 
لعرض  دقائق  ثاث  تكونت من  زمنية  فترة  على 
أسئلة  عن  واإلجابة  المختلفة،  مشاريعها  أفكار 
كل  عرض  بعد  المشاريع  اللجنة  وقيمت  اللجنة، 
فكرة من خال »تطبيق« للحفاظ على خصوصية 
تقييم  أعلى  بناًء على  الفائزون  التصويت، وحُدد 

حصلوا عليه من اللجنة.

منحة  هي  الفائزون  عليها  حصل  التي  الجائزة 
عبر اإلنترنت في ريادة األعمال من جامعة »أجورا 
الثالث  بالمركز  الفائز  حصل  حيث  للبيزنس«، 
على  الثاني  بالمركز  والفائز   %  30 منحة  على 
وحصل  كاملة،  منحة  على  األول  والمركز   %  50
أوغندا،  من   »Quad A« الثالث  المركز  على 
الصوت  مهندسي  وتوفير  تعيين  تستهدف  التي 
أفريقيا  منطقة  تخدم  منصة  وخلق  أفريقيا،  في 
لتعليم  أكاديمية  وجــود  إلى  إضافة  بالكامل، 
على  سنويًا  األكاديمية  وتعمل  المهندسين، 

تعليم وتخريج مهندسي الصوت.
 »Int Media« والمركز الثاني كان من نصيب
الشركة الناشئة في مجال الخدع السينمائية، التي 
واحد  ثاثة تطبيقات في تطبيق  نجحت في دمج 
للمشاهد،  واقعي  شكل  بأكثر  الصورة  لتوصيل 
وقت  من   % و50   %  30 بنسبة  الوقت  وتقلل 
المشاهد  المشاهد، حيث بعض  العمل على هذه 

قد تأخذ شهورًا وسنين طويلة.
 Step« علية شركة  فحصلت  األول  المركز  أما 
من  الحاضرين  جميع  إعجاب  نالت  التي   »Inside
هي  التطبيق  فكرة  حيث  السينما،  وصناع  فنانين 
لتفادي األخطاء  للفنانين  الراكور  تسهيل وتسيير 
التجارية  الموالت  في  جــوالت  وعمل  البشرية، 

التحضير للشخصيات. والمحات لتسهيل 

باسم  يعرفون  الذين  »يوتيوب«،  موقع  على  المحتوى  صانعو  يحقق 
المتابعين  أعــداد  ــادة  زي مع  ترتفع  كبيرة  مالية  عائدات  »يوتيوبرز«، 
والمشتركين في القناة، ونشر موقع »بيزنس إنسايدر« تقريراً يتحدث فيه 
عن العوائد المالية التي يمكن أن يجنيها الـ»يوتيوبرز«، وقال: »إن تجاوز 

حاجز المليون مشترك على يوتيوب يعد عامة فارقة كبيرة«.
المشتركين  من  كبير  عدد  هناك  يكون  عندما  أنه  التقرير  ويوضح 
»يوتيوب«  على  االعتماد  المحتوى  لصانعي  يمكن  عندها  والمشاهدين، 
كمصدر مالي للعيش براحة، ويكسب »اليوتيوبرز« المال بعدة طرق، وعادة 
ما تشكل األموال الناتجة من اإلعانات التي يتم تشغيلها في مقاطع الفيديو 

الخاصة بهم، جزءاً كبيراً من دخلهم.
وعلى سبيل المثال حقق الـ»يوتيوبرز« المعروف »Andrei Jikh«، لديه 
1.7 مليون مشترك في قناته على »يوتيوب«، 1.6 مليون دوالر من عائدات 

اإلعانات في أقل من ثاث سنوات، وتقول الـ»يوتيوبرز« المعروفة »تيفاني 
ما« لموقع »إنسايدر«، لديها 1.8 مليون مشترك في قناتها على »يوتيوب«، 
إنها تكسب نحو 11500 دوالر شهريًا من اإلعانات على مقاطع الفيديو 
الخاصة بها. ولبدء جني األموال مباشرة من »يوتيوب«، يجب أن يكون لدى 
الـ»يوتيوبرز« أكثر من ألف مشترك في القناة وأربعة آالف ساعة مشاهدة، 
وبمجرد وصولهم إلى هذا الحد، يمكنهم التقدم بطلب للبدء في تحقيق 

الدخل من قنواتهم من خال اإلعانات واالشتراكات وعضويات القناة.
لموقع  معينًا  المعلنون سعراً  يدفع  لإلعان،  ألف مشاهدة  ومقابل كل 
»يوتيوب«، ويأخذ األخير 45 % من األرباح، فيما يحصل الـ»يوتيوبرز« على 
أيضًا،  »يوتيوب«  خارج  من  األموال  الـ»يوتيوبرز«  عديد  ويكسب  الباقي، 
وعلى سبيل المثال أطلق »اليوتيوبر« غراهام ستيفان، الذي لديه 3.4 مليون 

مشترك، عامته التجارية الخاصة بالقهوة.

ضد  قــواعــدهــا  تشديد  »فيسبوك«،  أعلنت 
شبكة  تعمل  ــت  وق فــي  عبرها،  المضايقات 
التواصل االجتماعي العماقة على إقناع السلطات 
المجتمع،  في  اإليجابي  بدورها  العام  ــرأي  وال
وقالت مديرة السامة في المجموعة، أنتيغوني 
ديفيس، في بيان: »ال نسمح بالمضايقات على 
منصتنا، وعندما يحدث ذلك، نتصرف«، وكان ما 
كشفته موظفة سابقة في »فيسبوك« من خال 
أدلت  وشهادة  سربتها،  للشركة  داخلية  وثائق 
األميركي  الشيوخ  مجلس  في  لجنة  أمــام  بها 
التي  الشبكة  لسمعة  جديد  اهتزاز  إلــى  أدت 
السلطات  من  كثيرة  النتقادات  أصًا  تتعرض 
الموظفة،  وأكــدت  الحكومية.  غير  والمنظمات 
وتطبيقاتها  »فيسبوك«  أن  هوغن،  فرانسيس 
على  المادي«  »الربح  تغلب  »إنستغرام«  ومنها 
»سامة« المستخدمين، وتعتزم »فيسبوك« حاليًا 

التصدي لـ»جهود المضايقة الجماعية المنسقة 
الهشة في  األوضاع  األفراد ذوي  التي تستهدف 
أو  العنيفة  المآسي  كضحايا  الحقيقي،  العالم 
المحتوى  كان  لو  حتى  السياسيين،  المعارضين 
نفسه ال ينتهك« قواعدها، بحسب ديفيس. وقد 
أيضًا  اإلطــار  هذا  في  االجتماعية  الشبكة  تلجأ 
إلى حذف الرسائل الخاصة أو التعليقات، اعتمادًا 
إضافية، كذلك ستعمل  السياق ومعلومات  على 
»فيسبوك« على توفير حماية أفضل للشخصيات 
العامة، كالسياسيين والمشاهير، من خال إضافة 
فئة جديدة إلى قائمة المحظورات التي تركز على 
إضفاء الطابع الجنسي على هؤالء، وقالت أنتيغوني 
ديفيس: »سنزيل التعليقات الجنسية التي تشكل 
مضايقات«، بناًء على السياق الذي يقدمه األفراد. 
ووسعت المنصة إطار الشخصيات العامة ليشمل 
الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين 

اشتهروا بعملهم. وأوضحت أنتيغوني ديفيس أن 
هؤالء سيتمتعون من اآلن فصاعداً بحماية »من 
الرسائل  المثال  سبيل  على  المسيء،  المحتوى 
الجسدي«،  لمظهرهم  وفقًا  تصنفهم  التي 
البرلمانيين  أسئلة  عن  أجابت  ديفيس  وكانت 
به  أدلت  ما  إثر  استماع  جلسة  في  األميركيين 
فرانسيس هوغن، وأكدت هوغن في شهادتها 
أن »فيسبوك« تدرك أن تطبيقها »إنستغرام« 
والبدنية  النفسية  الصحة  على  مخاطر  يشكل 
بكثافة  يتعرضن  اللواتي  المراهقات  للفتيات 
المثالي،  األنثوي  الجسد  ألسطورة  خالها  من 
البرلمانيين  من  أيضًا  دعــوة  هوغن  وتلقت 
األوروبيين إلى جلسة استماع، وستجتمع كذلك 
مع مجلس اإلشراف على »فيسبوك«، وهي هيئة 
تقييم سياسات  تتولى  المجموعة  مستقلة عن 

الشبكة المتعلقة باإلشراف على المحتوى.

حنان  اإلعامية،  أطلقت  أشهر  أربعة  قرابة  منذ 
حلقات  هــاوس«  »كلوب  تطبيق  عبر  المقوب، 
الفرقاء«  »األخــوة  اسم  تحت  متتالية  أسبوعية 
التيارات  جميع  من  المتخالفين  خاله  تجمع 
السياسية والحركات الدينية والشرائح االجتماعية 
القضايا  من  عددًا  المقوب  وطرحت  المختلفة. 
بنغازي«  في  الفرقاء  األخوة  »حوار  منها  المهمة 
المجتمعي«  و»السلم  االنتقالية«  و»العدالة 
و»الفدرالية«  فبراير«   17 بعد  حدث  »مــاذا  و 
في  السجناء  و»أهالي  النفطي«،  الهال  و»فرقاء 
كافة سجون ليبيا هل تجمعهم حقوق أبنائهم؟«، 
من  عددًا  الحلقات  هذه  خال  استضافت  حيث 
ــراف  األط كل  من  والمسؤولين  الشخصيات 
مراحل  خال  بعضها  مع  والمتصادمة  المختلفة 

الصراع التي شهدتها ليبيا منذ 2011.
كما خصصت المقوب عددًا من الحلقات حول 
الليبي  الشعب  ينتظره  الذي  األهم  االستحقاق 
بعنوان  الحلقات  من  عدد  فكان  وهواالنتخابات، 
مع  و»حــوار  ديسمبر؟«   24 في  سننتخب  »هل 
رئيس المفوضية العليا لانتخابات في ليبيا«، و 

»االنتخابات البلدية بنغازي«.
وأوضحت اإلعامية حنان المقوب أن »الهدف 
أولى  تحقيق  هو  البرنامج  هذا  من  الرئيسي 

خطوات المصالحة الوطنية الشاملة«.

»كلوب هاوس« يجمع 
األخوة الفرقاء في ليبيا

ارتفاع مبيعات األعمال 
الفنية عبر اإلنترنت

تشديد قواعد »فيسبوك« ضد املضايقات
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المتخصصة  الــتــأمــيــن  ــة  ــرك ش ــدرت  ــ أصـ
»هيسكوكس« تقريرًا، اإلثنين، أكدت فيه مواصلة 
مشتريات األعمال الفنية عبر اإلنترنت التي ازدهرت 
الصحية   »19  - »كوفيد  أزمة  بفعل   2020 العام 
وحاالت الحجر المتتالية، ارتفاعها في النصف األول 
عبر  الدولية  المبيعات  وسجلت   ،2021 سنة  من 
اإلنترنت قيمة قياسية بلغت 6.8 مليار دوالر، في 
النصف األول من السنة )بزيادة 72 % عن النصف 
األول من العام 2020( ويمكن أن تصل إلى قيمة 
تاريخية قدرها 13.5 مليار دوالر بحلول نهاية السنة 

إذا استمرت وتيرتها، بحسب التقرير.
والحظ معدو الدراسة أن »ثقة المشترين شكلت 
الرافعة الرئيسية الزدهار المبيعات عبر اإلنترنت«، 
دفع  على  وافقوا  منهم  »كثراً  أن  إلى  مشيرين 
مبالغ أكبر من ذي قبل في مقابل األعمال الفنية«، 
ففي النصف األول من 2021، بلغ متوسط السعر 
اإلنترنت  عبر  أقامتها  التي  المزادات  المدفوع في 
و»فيليبس«  و»كريستيز«  »سوذيز«  دور  حصريًا 
24291 دوالرًا، أي نحو ثاثة أضعاف ما كان عليه 
العام 2019 )8529 دوالرًا(، أما ظاهرة تقنية »إن 
إف تي« )الرموز غير القابلة لاستبدال( التي تقوم 
صور  من  رقمية،  لمواد  أصالة  شهادة  منح  على 
وفيديوهات وتغريدات وسواها، فأحدثت ثورة في 
سوق الفنون العالمية، وقد أدرجتها 14 في المئة 

من المنصات المتخصصة في عروضها.

●

»#عصيدة_الميلود_ »هشتاغ«  الليبية  الصفحات  رواد  أطلق 
العامة  الهيئة  أصدرتها  التي  الفتوى  على  ردًا  وذلك  تمثلني«، 

بمولد  االحتفال  تحريم  حول  اإلسامية  والشؤون  لألوقاف 
وسلم. عليه  اهلل  صلى  محمد  الرسول، 

أكل  بـ»تحريم  طرابلس  في  لألوقاف  العامة  الهيئة  وأفتت 

االحتفال  كبدعة  محرمة  ببدعة  مرتبطًا  ذلك  كان  إذا  العصيدة 
المواطنين  باستهجان  الفتوى  هذه  وقوبلت  النبوي«،  بالمولد 

التواصل  بمواقع  الليبية  الصفحات  عبر  عبروا،  الذين 
ا  أعدوها  التي  »العصيدة«  أكلة  صور  بنشر  وذلك  االجتماعي، 

الكريم. النبي  بمولد 

اتصال  أي  من  الغربية،  فيرجينيا  والية  في  بانك،  غرين  قرية  تخلو 
بالشبكة الهاتفية، ما يجعل منها ماذًا للراغبين في الهروب من الغزو 
الرقمي، وتملك إيفون واليش المقيمة في القرية، اتصااًل باإلنترنت في 
منزلها، لكن فور خروجها من المنزل ال تتلقى أي تنبيهات أو اتصاالت 
للتذكارات،  متجر  عامًا( وهي صاحبة   59( واليش  وترى  هاتفها.  على 
وتضم  األفكار«،  و»تنقية  الذات«  »تطهير  في  يساعد  األمر  هذا  أن 
يحتاج  الذي  بانك«،  »غرين  مرصد  عامًا   60 من  أكثر  منذ  منطقتها 
السوداء.  والثقوب  النجوم  مراقبة  من  يتمكن  حتى  كامل  إلى صمت 
أنشطة  لحماية  العام 1958،  الحكومة »منطقة هدوء«  أنشأت  لذلك 
المرصد وأيضًا تلك العائدة إلى موقع لوكالة االستخبارات العسكرية 
األميركية )إن إس إيه(، موجات الراديو محدودة ويتم اإلشراف عليها 
ألف كيلومتر مربع، وال يوصى باستخدام   34 على مساحة تقرب من 
أجهزة توجيه اإلنترنت الاسلكي )واي فاي(، واستفاد مكتب السياحة 
بـ»التخلص  الراغبين  مملكة  باعتبارها  للمنطقة  يروج  إذ  ذلك،  من 
فيرجينيا  في  السياحة  وزيرة  وتقول  الرقمية«،  السموم  من  المطلق 
الذهاب ألكثر من  فيه  يمكنك  ال  عالم  »في  روبي:  تشيلسي  الغربية 
هو  هذا  إلكتروني،  جهاز  من  صوتي  تنبيه  سماع  دون  من  دقيقة 
إذ  جذابًا،  الوعد  هذا  ويبدو  ذلك«.  كل  من  للهروب  المثالي  المكان 
يقول %85 من البالغين األميركيين إن لديهم هاتفًا ذكيًا وإن ثلثهم 
تقريبًا يستخدمون اإلنترنت »طوال الوقت تقريبًا«، بحسب مسح أجراه 

معهد »بيو« لألبحاث.
وفوجئت نانسي شوالتر، وهي سائحة جاءت لزيارة المرصد، بانقطاع 
ما  لكنها سرعان  فجأة عن جهازها،  الهاتف  الخاصة بشبكة  التغطية 

بدأت تقدر الصمت، وتقول هذه المرأة المتقاعدة )78 عامًا( واآلتية 
من والية إنديانا في شمال الواليات المتحدة: »تنظر حولك، وتستمع 
لآلخرين. إنه أمر رائع. يجب أن يفعل ذلك عدد أكبر من الناس«. لكن 
على الرغم من قواعدها الغريبة وعزلتها وسط التال والغابات، فإن 
القرية التي يقل عدد سكانها عن 200 نسمة آخذة في التغير، وبحسب 
السكان المحليين، انتشر اإلنترنت الاسلكي في القرية في السنوات 
األخيرة، ولم يضطر المسؤولون حتى إلى دفع غرامة قدرها 50 دوالرًا.

أسعار  رفع  ما  ومطاعم،  فنادق  بناء  القرية  شهدت  ذلك،  بموازاة 
العقارات في مقاطعة بوكاهونتاس التي تتبع لها غرين بانك، بمعدل 
العقد  مدار  على  الوطني  المتوسط  من  تقريبًا  مرات  بثاث  أسرع 

الماضي، بحسب بعض التقديرات.
ويقول جورج ديك المقيم منذ زمن بعيد في القرية: »سيضيفون 
األشياء  وكل  أخرى  ماركت  سوبر  وساسل  مارت(  )وول  متجر  قريبًا 
التي اعتادوا عليها في حياتهم«، في إشارة إلى تدفق سكان جدد إلى 
غرين بانك. ويضيف ديك وهو مدير مركز للفروسية: »ال أعرف ما إذا 
آخرين  سكانًا  لكن  كذلك«،  يكون  أن  إلى  بحاجة  بأسره  العالم  كان 
يعتقدون أن القرية، على العكس من ذلك، يجب تحديثها إلى األبد، 
المولود في غرين بانك قبل 69 عامًا، والذي  ويرى باتريك كولمان، 
يملك دار ضيافة في القرية، أن االفتقار إلى تغطية الهاتف أمر خطير، 
ويقول: »الناس هنا ليست لديهم شبكة أمان«، مشيرًا بشكل خاص 
القدرة على طلب سيارة إسعاف في حالة وقوع حادث  إلى خطر عدم 

سيارة أو مطاردة.

مالذ للهاربني من التكنولوجيا

#عصيدة_امليلود_تمثلني

شعر الحكمة
هذا قنديل وقنديل*** يشعل في ظلمات الليل
هذا قنديلك ياحواء*** يشعل من امبارح لتوا
هذا قنديل الرسول*** فاطمة جابت منصور

شركة إيطالية تصل دول شمال 
أفريقيا باإلنترنت السريع

لاتصاالت،  اإليطالية  لشركة »سباركل«  التحتية  والبنية  المنتجات  إدارة  رئيس  نائب  قال 
جوزيبي فالنتينو، إن القسم األول من خط »بلو ماد«، وهو كابل ضخم لنقل اإلنترنت من 
 ،2022 العام  أفريقيا والشرق األقصى، سيكون جاهزًا بنهاية  إلى شمال  جنوة مع باليرمو 
ومن المتوقع أن يصل خط »بلو ماد« كا من كورسيكا )باستيا( ، وسردينيا )غولفو أرانشي(، 
وتونس )القلعة وبيسيرتا( ، وليبيا )طرابلس، وبنغازي، ودرنة(، وفق وكالة »نوفا« اإليطالية.

وأضاف فالنتينو، خال تصريحات لوكالة »نوفا«، على هامش ملتقى »تحدي األعماق للبنى 
التحتية الرقمية في البحر المتوسط«، الذي عقد الجمعة، في باالزو ديا مارينا اإليطالية، 
كجزء من اجتماعات الدورة الثانية عشرة لمهرجان الدبلوماسية: »بدأنا بناء الكابات، كما 
أن السفن البحرية تقوم بعمليات التفتيش وتحديد المسار الدقيق للكابات«، مشيرًا إلى 
أن »هذا النشاط جاٍر اآلن في البحر األبيض المتوسط وسيستمر بعد ذلك في البحر األحمر 
والمحيط الهندي«. وتوقع أن يكون القسم األول من النظام الذي سيربط باليرمو بجنوة، 
بجميع فروعها في البحر التيراني )بين جزيرتي كورسيكا وسيردينيا(، جاهزًا في نهاية العام 
2022، وأضاف أنه »من المتوقع أن يكون باقي النظام في البحر األبيض المتوسط بين 
العام 2023 والنصف األول من 2024«، وأشار إلى تعاون شركته »سباركل« مع »غوغل« 
والمشغلين اآلخرين لتحقيق أنظمة »Blue & Raman« للكابات البحرية، قائًا: »إن نظام 
»Blue« سيربط إيطاليا وفرنسا واليونان وإسرائيل، بينما نظام »Raman« سيربط األردن 

والمملكة العربية السعودية وجيبوتي وعمان والهند.

كلمة1000

كيف تحقق أرباحًا مالية عبر »يوتيوب«؟
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بحثًا عن حل أو مصلحة؟

قبل االنتخابات .. أفارقة وأوروبيون يسعون لتعميق تواجدهم في ليبيا
تتزامن محاوالت دول أفريقية للدخول بشكل أعمق 
في الملف الليبي مع المساعي األوروبية لالهتمام 
شعار  الجميع  يعلن  بينما  الليبي،  بالشأن  أكثر 
الرغبة في كسر الجمود السياسي قبل االنتخابات 

العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
السمراء  القارتين  من  الدولية  األطراف  وتضع 
ليبيا  من  األجنبية  القوات  إبعاد  خطط  والعجوز 
قوي  بشكل  التواجد  محاولة  مع  أعينها،  نصب 
يبرز  فيما  اإلبعاد،  مخططات  تنفيذ  أثناء  وفعال 
الذي  إلى عقد مؤتمر باريس  الساعية  دور فرنسا 
رفضت كل من روما وبرلين االشتراك في تنظيمه، 
مع شكوك حول الغرض من المؤتمر المقرر له 12 
اعترفوا  دوليون  يزال العبون  وال  المقبل.  نوفمبر 
بمسؤولية بالدهم في عدم مشاورة الشعب الليبي 
في تدخلهم العسكري في ليبيا خالل العام 2011، 
على غرار فرنسا، يثيرون بتحركاتهم الدبلوماسية 
من  لكل  األكبر  الدور  إلى  النظر  مع  التساؤالت، 
اللتين ثبتتا بشكل كبير تواجدهما  روسيا وتركيا 

في الملف.

مؤتمر باريس المثير للجدل
يوم  ليبيا  حول  مؤتمر  استضافة  باريس  وتعتزم 
إذ  بعد؛  معالمه  توضح  لم  المقبل،  نوفمبر   12
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن 
هامش  على  صحفي  مؤتمر  خالل  الحدث  تنظيم 
لقاءات الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر 
الماضي بالتعاون مع وزيري خارجية إيطاليا لويغي 
قدم  عرض  في  ماس  هايكو  واأللماني  مايو  دي 
كشفت  إيطالية  دبلوماسية  مصادر  أن  إال  لهما، 

يوم الثالثاء أنهما رفضا ذلك لسببين.
أنه  إذ  المؤتمر؛  بتوقيت  يتعلق  األول  السبب 
والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  موعد  يسبق 
المقررة في 24 ديسمبر المقبل بنحو شهر ونصف 
الشهر فقط، فيما ال يزال إجراء االنتخابات إلى حد 

اللحظة موضع شكوك حول ما إذا كانت ستُجرى 
بصفة متزامنة وبالتاريخ المتفق عليه.

المؤتمر  اعتبار  في  فيتمثل  الثاني،  السبب  أما 
تنظمه  مماثل  دولي  اجتماع  من  مكررة  نسخة 
العاصمة  في  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 

طرابلس يوم 21 أكتوبر.
له  يكون  قــد  المؤتمر  أن  البعض  ويــرى 
برلين  في  سابق  اتفاق  على  السلبية  انعكاساته 
بخصوص التسوية السياسية لألزمة، ويتحججون 
التدخالت  براءة  وعدم  التوقيت،  بعامل  ذلك  في 
الفرنسي  المؤرخ  وينتقد  ليبيا.  في  األجنبية 
األوسط  الشرق  بقضايا  المختص  والبروفيسور 
»عمى«  يسميه  ما  مدونته  في  فيليو  بيير  جان 
الرئيس إيمانويل ماكرون في المنطقة المغاربية 
التي  المعيبة  السياسة  من  مباشرة  ينبع  »والذي 
األولى  الثالث  السنوات  خالل  ليبيا  في  اتبعها 
المصالحة  غطاء  تحت  كــان  حيث  واليته؛  من 
دوليًا،  بها  المعترف  السابقة  الوفاق  حكومة  مع 
مما  دعمًا،  ليبيا  شرق  في  اآلخر  للطرف  ويقدم 
وفق  األممية«،  الوساطة  جهود  نسف  على  شجع 
»تساهل  من  الفرنسي  المؤرخ  وتعجب  فيليو. 
أفريقيا  الروسية في شمال  باريس تجاه األهداف 
الطموحات  إلى  نفسه  الوقت  في  والنظر  وليبيا 
التركية على أنها معادية في األساس، خاصة وأن 
مالي  في  السلطات  انتقاد  في  يتردد  ال  ماكرون 
عندما تفكر في اللجوء إلى مرتزقة فاغنر الروس«.

تناقضات فرنسية
الروسي في معهد  الدفاع  يلفت أخصائي  بدوره، 
العسكرية  المدرسة  في  االستراتيجية  البحوث 
إيمانويل دريفوس، النظر إلى تناقضات المواقف 
مقاتلو  فشل  فقد  دريفوس،  وحسب  الفرنسية. 
إثبات وجودهم بشكل دائم  الروس في  »فاغنر« 
في كل من ليبيا والسودان وموزمبيق، وعانوا من 
هزائم مروعة، لكن باريس تمارس تناقضًا واضحًا 
الوسطى  أفريقيا  مع موسكو سواء في جمهورية 

إنها لم تعد تريد أن  أو في مالي. وتقول فرنسا 
الخروج  تريد  وإنها  البلدان،  هذه  شرطية  تكون 
ال  تناقض  وهو  أخرى  دول  عودة  تريد  ال  لكنها 
باريس  وتسعى  استغالله.  في  موسكو  تتردد 
نظمت  أن  بعد  الليبي  الملف  إلى  العودة  إلى 
العامة  القيادة  قائد  واستقبلت  مؤتمرات  عدة 
اإلليزيه  قصر  في  وخصومه  حفتر  خليفة  المشير 
مسؤولين  تصريحات  وأن  سيما  ال  سنوات،  قبل 
في  الفرنسي  النفوذ  مصير  أن  تؤكد  فرنسيين 
ليبيا،  في  دورهــا  على  متوقف  األفريقية  القارة 
ومدى نجاحها مع جميع األطراف الساعية للسالم. 
يعقد من  بحقها  اتهامات خطيرة  توجيه  أن  غير 
مهمة ماكرون في حشد الدعم لمؤتمره ونواياه.

وزراء  رئيس  شن  على  أيام  تمضي  تكد  ولم 
فرنسا،  على  حادًا  هجومًا  مايغا،  شوغويل  مالي 
لتدريب  بــالده  أراضــي  باستخدام  إياها  متهمًا 
ليبيا، حتى خرجت ما  إرهابية قادمة من  جماعات 

تعرف بـ»جبهة الوفاق من أجل التغيير« التشادية 
المتمردة التي يترأسها محمد مهدي علي، بمزاعم 
تقول أنها بعثت عدة رسائل إلى باريس ونجامينا 
للعودة إلى ديارهم من مواقع قتالهم في الجنوب 

الليبي لكن تم رفض طلبهم وذلك قبل أيام من 
محمد،  مهدي  حديث  وفق   ،2021 إبريل  معركة 
حركة  وهي  بـ»فاكت«،  اختصارًا  يسمى  ما  زعيم 

مسلحة معظم معسكراتها في الجنوب الليبي.
تشادي–فرنسي  اتفاق  وجود  التوجه  ويعكس 
غير معلن بشأن سحب المرتزقة من جنوب ليبيا 
أو القضاء عليهم بها، ال سيما وأن قوات »برخان« 
الفرنسية نفذت طائراتها العسكرية هجمات قبل 
أسابيع على مواقعهم. أما نجامينا فتتهم صراحة 
أيضًا  والموجودين  ليبيا«،  في  الروس  »المرتزقة 
الرئيس  بقتل  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في 

السابق إدريس ديبي إتنو.

طرد المرتزقة.. الملف المهم
ويتقاطع الموقف من طرد المرتزقة بين كل من 
تشاد  في  االنتقالي  العسكري  المجلس  رئيس 
السلطة  يقود  أصبح  الذي  ديبي  محمد  للجنرال 
في  اتنو  ديبي  إدريس  الرئيس  والده  مقتل  منذ 
20 أبريل إثر معارك مع متمردين، وكذلك رئيس 
قبل  المكلف من  نغيسو،  دينيس ساسو  الكونغو 
معه  عقد  الذي  الليبي  بالملف  األفريقي  االتحاد 

مباحثات في برازافيل في سبتمبر الماضي.
العواقب  من  المخاوف  على  االثنان  وشــدد 
المتوقعة على دول الجوار الليبي، ال سيما تشاد، 
مجلس  عن  الصادر  األمــر  بتنفيذ  يتعلق  فيما 
المقاتلين  جميع  خــروج  بشأن  الدولي  األمــن 
األجانب من األراضي الليبية، دون ضمانات قوية 

ودون إشراف حقيقي.

سحب القوات األجنبية من ليبيا
أنغيال  األلمانية  المستشارة  قالت  جانبها،  من 
رجب  التركي  الرئيس  مع  محادثات  عقب  ميركل 
في  األولى  الخطوة  إن  أنقرة  في  إردوغــان،  طيب 
من  األجنبية  القوات  لسحب  تكون  أن  يجب  ليبيا 
ليبيا، جنودًا أو مرتزقة من السودان ومن سورية 
أيضًا، وعبرت عن أملها في اتخاذ خطوة إلى األمام 

قريبًا إزاء هذا الملف. وتزامن ذلك مع انتقاد تقرير 
التركية  العسكرية  األنشطة  األوروبية  المفوضية 
العابرة للحدود الصادر اإلثنين الماضي والذي جاء 
فيه أن »الدعم العسكري التركي في ليبيا بما في 
ذلك نشر مقاتلين أجانب على األرض، وانتقادها 
معها،  التعاون  وعدم  إيريني،  لعملية  المستمر 
في  المساهمة  ــي  األوروب االتحاد  بفعالية  يضر 
تنفيذ حظر األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة، 
وفي  ليبيا«.  بشأن  متضاربة  مقاربات  إلى  وأدى 
األجنبية  القوات  طرد  مسألة  تكون  السياق،  هذا 
على  األفريقي  االتحاد  حفزت  قد  االنتخابات  قبل 
دول  إشــراك  بضرورة  يتمسك  فهو  االستفاقة، 
العمليات  أو  المحادثات  في  كامل  بشكل  الجوار 

التي يتم إطالقها في هذا الصدد.

بعثة أفريقية
من  يتكون  أفريقيًا  وفدًا  االتحاد  أرسل  ولهذا 
سياسية  وثيقة  إلعــداد  تحسبًا  شخصيات   10
والمرتزقة  األجنبية  القوات  انسحاب  تأثير  حول 
أفريقيا؛  وعموم  الساحل  منطقة  على  ليبيا  من 
الرئيس  طــرف  من  الوفد  تكليف  جانب  إلــى 
بجمع  نغيسو،  ساسو  دينيس  الكونغولي 
خط  على  للمصالحة  تقييم  وإجراء  المعلومات 
االنتخابات  إلى  تؤدي  أن  يفترض  التي  العملية 
تكشف  كما  العام.  نهاية  في  المقرّرة  الرئاسية 
إلى  يتطلع  الوفد  أن  أفريقية  دبلوماسية  مصادر 
شامل  انسحاب  أجل  من  الدولي  اإلجماع  تعزيز 
ليبيا  استقرار  مؤتمر  خالل  األجنبية  للعناصر 
ضرورة  على  ليشدد  طرابلس،  في  ينظم  الذي 
المتحدة  واألمم  األفريقي  االتحاد  بين  التعاون 
حتى  العناصر  هذه  انسحاب  خطة  وتنفيذ  لوضع 
المنطقة.  استقرار  على  سلبًا  انسحابها  يؤثر  ال 
األفريقي  االتحاد  يحضر  وقت  في  ذلك  ويأتي 
لندوة المصالحة الوطنية الليبية التي سينظمها 
تعزيز  بهدف  المجاورة  البلدان  مع  بالتنسيق 
الجهود الرامية إلى دعم مسار السالم في البالد.

الوسط: عبد الرحمن أميني

● مرتزقة داخل ليبيا

● لقاءات مكثفة لـ »الرئاسي الليبي« لدعم واستقرار ليبيا● اللواء بشير األمني يترأس اجتماعات اللجنة األمنية لتأمني املؤمتر

شكوك في نوايا فرنسا وراء عقد 
مؤتمر في 12 نوفمبر لحل األزمة

ميركل تتمسك بسحب القوات 
األجنبية.. واالتحاد األفريقي يراقب 

ببعثة من 10 شخصيات

للوصول إلى حلول نهائية.. الحكومةللوصول إلى حلول نهائية.. الحكومة
تعول على مؤتمر »استقرار ليبيا«تعول على مؤتمر »استقرار ليبيا«

بحكومة  الداخلية  وزارة  اتخذتها  خاصة  استعدادات 
الدولية  الوفود  الستقبال  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
المشاِركة في »المؤتمر الدولي لدعم واستقرار ليبيا« 
وضع  بهدف  الخميس،  اليوم  من  بداية  يعقد  الذي 
بما  المقبلة،  السياسية  للمرحلة  نهائية  تصورات 
يتضمن ذلك إجراء االنتخابات العامة في 24 ديسمبر 
الماضي،  الثالثاء  بدأ  المؤتمر  إلى  التوافد  المقبل. 
إدارة  أكدت  حيث  المستوى،  عال  حكومي  بإشراف 
وضع  الداخلية  بوزارة  الدبلوماسية  البعثات  حماية 
الوزارة  قبل  من  الوفود  لتأمين  الالزمة  الترتيبات 
القوات  النتشار  صورًا  ونشرت  الدبلوماسي،  واألمن 

في مواقع إقامة الوفود وطريق انتقالهم.
دولية  ومنظمة  دولــة   31 المؤتمر  في  يشارك 
واالتحاد  المتحدة  األمم  مقدمتها  في  المؤتمر،  في 
األفريقي،  واالتحاد  العربية  الدول  وجامعة  األوروبي 
والمغرب  وتونس  والجزائر  مصر  دول  إلى  إضافة 
وقطر  والسعودية  والنيجر  وتشاد  ومالطا  والسودان 
واإلمارات والكويت والبحرين وتركيا. كما تشارك أيضًا 
الواليات المتحدة ووبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا 
وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين 

والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

استعدادات أمنية للمؤتمر
وزارة الداخلية أغلقت طريق الشط  الممتد بالعاصمة 
دوران سوق  جزيرة  إلى  إسبان  جزيرة  من  طرابلس 
الثالثاء، والطرق  المؤدية لها من صباح الخميس، حتى 
إشعار آخر، الستضافة المؤتمر  .  وأوضحت أن دخول 
الدولي سيكون عبر جزيرة  والخروج  لمطار معيتيقة 
دوران إسبان« .  تونس أكدت أن وزير خارجيتها عثمان 
واصفة  المؤتمر،  خالل  بالده  وفد  يرأس  الجرندي، 
الحدث بأنه »مناسبة مهمة لنقل رسالة دعم ومساندة 
رئيس الجمهورية إلى القيادة الليبية، والتأكيد مجددًا 
الليبي  الشعب  جانب  إلى  الدائم  تونس  وقوف  على 
مساره  استكمال  إلى  ومساعيه  جهوده  ومعاضدتها 

السياسي«.

اليونان تريد حاًل ليبيًا
أما الناطق باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس 
مبادرة  يكون  أن  يجب  المؤتمر  إن  فقال  بابايوانو، 
ليبية بحتة، مضيفًا: »نعتقد بأن ليبيا يجب أن تكون 
الليبيين  يتعين على  المبادرة، ألنه  لها ملكية هذه 

أنفسهم تقديم الحل للقضايا التي ابتلوا بها«.
وعن دور أثينا في ليبيا، أوضح بابايوانو أن بالده 
شاركت في االجتماع الوزاري األخير الذي عقده وزراء 
نيويورك ألول مرة قبل  وإيطاليا وفرنسا في  ألمانيا 
نحو شهر، متوقعًا تعزيز وجود اليونان في المبادرات 

المستقبلية. وشدد على أن بالده من الدول القليلة 
التي »استثمرت الكثير في تطوير العالقات مع ليبيا 

منذ تشكيل حكومة الوحدة،«.
والنمو  »االستقرار  الدبلوماسي:  الناطق  أضاف 
االقتصادي يغذي كل منهما اآلخر. إذا لم يكن لديك 
استقرار.. فمن سيذهب لالستثمار؟! وإذا لم تستثمر 
ستحقق  فكيف  اقتصادي،  نمو  تحقيق  أجــل  من 

االستقرار في البالد«؟
وأوضح أن استقرار ليبيا له أهمية قصوى »سواء 
وهو  أوســع  لسبب  أو  اليونان،  من  قربها  بسبب 
االستقرار في شمال أفريقيا، فعلى العكس من ذلك، 
فإن خطر زعزعة األمن في ليبيا يجلب مخاطر أخرى 

لالنتشار إلى المنطقة األوسع«.

زيارة أممية مهمة
وبالتزامن مع التحضير للمؤتمر، أجرت وكيلة األمين 
العام لألمم المتحدة، روز ماري دي كارلو، زيارة إلى 
طرابلس لحضور المؤتمر، وعقدت لقاءات عديدة مع 
عدد من المسؤولين الليبيين منهم رئيس الحكومة 
الرئاسي  عبدالحميد الدبيبة، ونائبا رئيس المجلس 
عبداهلل الالفي وموسى الكوني، ووزيرا الخارجية نجالء 
المجلس  ورئيس  مازن،  خالد  والداخلية  المنقوش 

األعلى للدولة خالد المشري.
وفي لقائها مع المنقوش، أطلعت الوزيرة المسؤولة 
استقرار  »مبادرة  ومسارات  مضامين  على  األممية 
واالقتصادية،  العسكرية–األمنية،  بجوانبها  ليبيا« 

واستعدادات الوزارة للمؤتمر.
االنتخابات  كذلك  تناول  اللقاء  إن  الوزارة  وقالت 

الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وأهمية التنفيذ الكامل 
لها  الالزم  الدعم  وتقديم   ،»5+5« لجنة  لمخرجات 

إلنجاز مهامها.
وأوضحت المنقوش أن الهدف من مبادرة االستقرار 
»وضع اآلليات المناسبة، واإلجراءات العملية الخاصة 
بالتطبيق الفعلي، لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين )1 
و 2( الدوليين الخاصين بليبيا، وقراري مجلس األمن 
ذوَي الصلة رقمي 2570 و2571، وصواًل إلى تحقيق 

االستقرار في كامل ربوع ليبيا«.

ملفات أممية
في  لقاءاتها  خالل  تطرقت  إنها  كارلو،  دي  وقالت 
طرابلس إلى ثالثة ملفات، وهي: إجراء االنتخابات في 
الوقت المحدد، واألهمية القصوى النسحاب القوات 
وضع  ناقشت  كما  والمرتزقة،  والمقاتلين  األجنبية 

المهاجرين وطالبي اللجوء.
ووصفت المسؤولة األممية المحادثات مع نائبي 
رئيس المجلس الرئاسي والدبيبة ووزير الداخلية خالد 

مازن بـ»المثمرة«.
»خطوة  ليبيا  استقرار  دعم  مؤتمر  أن  واعتبرت 
مهمة« للحكومة، وذلك خالل لقائها الدبيبة، حيث 
تناوال الوضع السياسي في ليبيا والخطوات المتخذة من 
قبل الحكومة و»الدور الفاعل للجنة )5+5(، وضرورة 

دعمها من كافة األطراف في خطتها المعتمدة أخيرًا«. 
وأعربت دي كارلو عن سعادتها لتمثيل األمين العام 
في مؤتمر دعم االستقرار، فيما تطرق النقاش إلى ملف 
الهجرة غير الشرعية، والصعوبات التي تواجه ليبيا في 

هذا الشأن.

انتخابات وهجرة
بدوره، أكد اللواء خالد مازن أمام المسؤولة األممية 
استعداد الوزارة لتأمين االنتخابات المقبلة، المقررة 
في 24 ديسمبر المقبل. كما تحدث عن حرص وزارة 
الداخلية على إقامة االنتخابات في موعدها المحدد«، 
وواجبات  دور  حول  مرئيًّا  عرضًا  تقديمه  إلى  مشيرًا 
الوزارة في هذا الملف أمام رئيس الحكومة وعدد من 
إنشاء  وكذلك  الدبلوماسي،  السلك  وأعضاء  الوزراء 

غرفة أمنية لالنتخابات.
إن  قال  الشرعية،  غير  الهجرة  ملف  يخص  وفيما 
الوزارة »تتعامل مع الملف بصورة إنسانية ووفق ما 
يمليه عليها تعاليم ديننا وأخالقنا«. كما تحدث عن 
مقترحات الدول، والتعامل مع المنظمات الدولية في 
هذا الشأن، باإلضافة إلى مناقشة استئناف الرحالت 

الجوية للمهاجرين للعودة الطوعية لبلدانهم.
وأشار كذلك إلى إمكانية وضع مذكرة تفاهم مع 
المفوضية السامية لالجئين لتسهيل إجراءات طالبي 

بمشروع  العمل  إعادة  ضرورة  إلى  وتطرق  اللجوء. 
»سيليكس لتأمين الحدود«، مشددًا على حتمية حماية 

حقوق اإلنسان وصون كرامته وعدم اإلساءة له.

عمل المراقبين الدوليين
بدء  كوبيش،  يان  األممي  المبعوث  أكد  جانبه،  من 
عمل المجموعة األولى من المراقبين الدوليين لوقف 
إطالق النار في طرابلس منذ 10 أكتوبر الجاري، وذلك 
خالل الفترة األولى، إلى حين االنتهاء من الترتيبات 

المتعلقة بنشرهم في سرت.
العسكرية  اللجنة  أعضاء  الى  رسالة  في  وأشــار 
المشتركة »5+5« إلى أن عناصر مراقبة وقف إطالق 
الدعم  تقديم  مهمة  مكلفة  للبعثة  التابعة  النار 
آللية مراقبة وقف إطالق النار التي يقودها الليبيون 
ويمسكون زمامها، وذلك حسب رسالة نشرها مدير 
خالد  اللواء  العامة  بالقيادة  المعنوي  التوجيه  إدارة 

المحجوب، األربعاء.
»سيعملون  المراقبين  أن  أيضًا  أوضح  كوبيش 
بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( 
واألطراف الليبية المعنية بموجب قرار مجلس األمن«، 
مجددًا التأكيد على دعم األمم المتحدة الجهود الليبية 
الرامية إلى تنفيذ خطة العمل، باإلضافة إلى توحيد 
المؤسسة العسكرية للنهوض »بمساري نزع السالح 

القطاع  إلصالح  باإلضافة  اإلدماج،  وإعادة  والتسريح 
األمني في ليبيا«.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس األمن بتاريخ 
المتحدة،  لألمم  العام  األمين  توقع  أغسطس،   6
أنطونيو غوتيريس، أن تنشر المنظمة الدولية فريقًا 
أوليًّا يتألف من عشرة مراقبين سيعملون مع اللجنة 
األطراف  تنفيذ  لرصد   )5+5( المشتركة  العسكرية 

أحكامًا محددة من اتفاق وقف إطالق النار.
في  سيكون  الفريق  لهذا  األول  الــوجــود  مقر 
طرابلس إلى حين االنتهاء من ترتيبات الدعم األمني 
من  المتقدمة  الترتيبات  من  وغيرها  واللوجيستي، 
البعثة في سرت، حيث سيتم نشر 60 مراقبًا على األكثر 

في سرت، وفق غوتيريس.

توافق ثالثي
وتوافقت كل من مصر وقبرص واليونان على ضرورة 
أقرها  التي  الطريق  لخارطة  »وفقًا  االنتخابات  إجراء 
الدول عقدت  الليبيون«، وذلك خالل قمة بين هذه 

منتصف األسبوع.
وأكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، توافق 
الدول الثالث كذلك على »حتمية خروج القوات األجنبية 
الدولية  للمقررات  تنفيذًا  ليبيا،  كافة من  والمرتزقة 
ووحدتها،  سيادتها  لليبيا  يعيد  وبما  الصلة،  ذات 
ويحفظ سالمة أراضيها ويرسخ قرارها بيد أبنائها«. 
أثينا  اليونانية  العاصمة  في  الثالثية  القمة  وعقدت 
بحضور السيسي، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس 
كيرياكوس  اليونان  وزراء  ورئيس  أنستاسيادس، 

ميتسوتاكيس.

مبشاركة 31 دولة ومنظمة

اهتمام دولي خاص بإجراء االنتخابات في موعدها وانسحاب املرتزقة

وكيلة أمني عام األمم املتحدة: خطوة مهمة للحكومة

طرابلس - الوسط
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الكوني: ال يجب أن نتحمل أعباء هذا الملف بمفردنا

معركة الهجرة مستمرة.. من البحر إلى الجنوب

إلى  الشرعية  غير  الهجرة  ملف  سخونة  ازدادت 
التي  والهرب  العنف  أحداث  توالي  وبعد  أوروبا، 
شهدتها بعض مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا، 
أصدرت محكمة أيطالية أول حكم بالسجن لمدة 
عام على قبطان سفينة أجبر حوالي 100 مهاجر 
قضائية  دعوى  أول  في  ليبيا،  إلى  العودة  على 
مسؤولون  طالب  فيما  روما.  في  نوعها  من 
البحر  من  الهجرة  مكافحة  معركة  بنقل  ليبيون 

المتوسط إلى الجنوب الليبي.
ودعا عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، 
األوروبية بنقل معركة  البلدان  إلى ضرورة قيام 
إلى  البحر..  »من  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة 
من  إال  يتأتى  لن  ذلك  أن  مؤكدًا  ليبيا«،  جنوب 
خالل العمل األمني المشترك مع دول جوار ليبيا 

ومساعدتها على تأمين الحدود.
تأكيد الكوني جاء خالل اجتماع موسع عقده، 
االتحاد  سفير  نائب  مع  طرابلس  في  األحد، 
والوفد  اإليطالي  والسفير  ليبيا،  لدى  األوروبي 
للهجرة،  الدولية  المنظمة  ورئيس  له،  المرافق 
أمن  األوروبي إلدارة  االتحاد  ونائب رئيس بعثة 

الحدود »يوبام«.
المكتب اإلعالمي للمجلس الرئاسي أوضح أن 
حول  »تركز  األوروبي  الوفد  مع  الكوني  اجتماع 
مشروع الشراكة المتعلق بحماية الحدود، وإنجاز 
الليبي،  الجنوب  مناطق  في  تنموية  مشاريع 
الشرعية،  غير  الهجرة  إشكالية  لمعالجة  تهدف 
وإعداد الكفاءات األمنية القادرة على التعامل مع 

هذا الملف اإلنساني الصعب«.
نقل  ضرورة  »على  اللقاء  خالل  أكد  الكوني 
البحر،  الشرعية من  غير  الهجرة  معركة مكافحة 
فلكية  مبالغ  لذلك  األوربية  البلدان  توفر  حيث 
آالم  تمديد  في  ساهم  ما  ناجعة،  نتائج  دون 
اإليواء،  مراكز  إلى  وعودتهم  السبيل،  عابري 
فقط  ليس  الجنوب،  إلى  المواجهة  ونقل 
لمواجهة  ولكن  المهاجرين،  مرور  من  للحد 
اإلجرامية  والعصابات  البشر،  وتجار  المهربين، 

العابرة للحدود«.
وقال إن ذلك لن يتأتى إال »من خالل العمل 
ومساعدة  الجوار،  دول  مع  المشترك  األمني 
الفرق األمنية  ليبيا على تأمين حدودها، وإعداد 
مناخات  في  العمل  على  القادرة  الصحراوية 

الصحراء«.
الدولي  التعاون  أهمية  على  الكوني  وشدد 
أن  يجب  »ال  وقال:  الشأن،  هذا  في  المشترك 
تتحمل ليبيا أعباء هذا الملف بمفردها، باعتبارها 
بالعمل  مطالبًا  المقصد«،  وليس  عبور  دولة 
اإلمكانات  ومنحه  الحدود،  حرس  دعم  »على 
وخلق  مكافحتها،  من  تمكنه  التي  اللوجستية 

تنمية مكانية طويلة المدى في مناطق الجنوب، 
حكومة  في  العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق 

الوحدة الوطنية«.

مقتل 6
مكتب  مدير  أعلن  الجاري،  أكتوبر   8 وفي 
الليبية،  العاصمة  في  للهجرة  الدولية  المنظمة 
دول  من  مهاجرين   6 مقتل  سودا،  فيديريكو 
ليبيين  »حراس  يد  على  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

بالرصاص في مركز احتجاز في طرابلس«.
إن  برس«،  »فرانس  لوكالة  سودا  وقال 
في  »مكتظ«  احتجاز  مركز  في  وقع  الحادث 
»في  مهاجر  آالف  ثالثة  نحو  يضم  طرابلس 
ظروف رهيبة«. وأوضح قائاًل: »قتل الحراس ستة 

مهاجرين«.

الطريق البحري يلتهم 380 مهاجرًا سريًا
هذا  من  األولى  السبعة  األشهر  وخالل 
يحاولون  كانوا  مهاجرًا   380 نحو  غرق  العام، 
ليبيا  من  المتوسط  األبيض  البحر  عبر  التسلل 
في  المسجل  نفسه  الرقم  وهو  إيطاليا،  إلى 
الدولية  المنظمة  وفق  بأكمله،  الماضي  العام 
قالت  التي  الماضي،  أغسطس   12 في  للهجرة 
المعبر  أكبر من األشخاص فقدوا على  إن عددًا 
بالعام  مقارنة  وإيطاليا  ليبيا  بين  الرابط 

السابق.
بهذه  للهجرة  الدولية  المنظمة  واستشهدت 
األرقام في بيان لها، باإلشارة إلى الفترة بين 1 

 992 وفقد  مهاجرًا   270 بمقتل  مقارنة  العام، 
في العام 2019.

أكثر  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  وأكدت 
إلنزال  آمنًا  ميناًء  ليست  ليبيا  أن  مناسبة  من 
ممن  اآلالف  يزال  ال  وقت  في  المهاجرين، 
قبل خفر  اعتقالهم من  لدى  أو  البحر  أنقذوا في 
مكتظة  اعتقال  مراكز  في  محتجزين  السواحل، 
في ليبيا، رغم الدعوات الدولية المتكررة إلغالق 

تلك المراكز.

أول حكم
سفينة  قبطان  على  اإليطالي  القضاء  حكم 
100 مهاجر  أكثر من  لمدة عام إلجبار  بالسجن 
دعوى  أول  في  وذلك  ليبيا،  إلى  العودة  على 

قضائية من نوعها في روما.
محاكمة  نهاية  في  الجمعة،  الحكم،  وجاء 
البحارة  استدعاء  تم  كما  العام،  قرابة  استمرت 
وممثلي خفر السواحل والمنظمات غير الحكومية 
والدبلوماسيين والبرلمانيين اإليطاليين لإلدالء 
كشفت  ما  وفق  القضاة،  أمام  بشهاداتهم 

وسائل إعالم ايطالية.
القضائي  الحكم  متابعة  أوساط  وفسرت 
آمنًا  هبوط  مكان  ليست  ليبيا  بأن  اعتراف  بأنه 
فصاعدًا  اآلن  من  ينتظر  لذلك  للمهاجرين، 
الدفع  في  تشارك  مدنية  سفينة  أي  تواجه  أن 
واإلدانة  المحاكمة  الليبية  السواحل  نحو  بهم 
العلم  حاملة  سفينة  قبطان  وأدين  إيطاليا.  في 
تحظر  التي  الدولية  القوانين  بانتهاك  اإليطالي 

أو  »إنقاذ  جرى  حيث  الماضي؛  أغسطس   7 إلى 
اعتراض« نحو 864 مهاجرًا في البحر وإعادتهم 

إلى ليبيا.
أكثر  فإن  للهجرة،  الدولية  المنظمة  وحسب 
من 20 ألف مهاجر أعيدوا إلى ليبيا خالل 2021، 
بمن في ذلك 711 قاصرًا و1336 امرأة، مقارنة 
بأكمله.  السابق  العام  في  شخصًا  بـ11891 
وتابع المصدر أن هناك 629 مفقودًا و380 حالة 

وفاة خالل الفترة الزمنية نفسها.
إن  تقول  الحكومية  غير  المنظمة  ومضت 
تؤكد  ليبيا  من  المستمرة  المغادرة  »عمليات 
ويمكن  سريع  وإنزال  إنقاذ  نظام  وجود  ضرورة 
البحر األبيض  التنبؤ به على طول طريق وسط 
المتوسط، بما يتوافق تمامًا مع مبادئ ومعايير 

حقوق اإلنسان الدولية«.
المنظمة لفتت إلى أن المهاجرين والالجئين 
الذين ينزلون في ليبيا غالبًا ما يجدون أنفسهم 
لسوء  يتعرضون  فقد  لها؛  يرثى  ظروف  في 
وال  آخرون  يختفي  حين  في  واالبتزاز.  المعاملة 

يُعرف مصيرهم، ما أثار مخاوف من أن بعضهم 
قد انخرط في شبكات االتجار بالبشر.

المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  وقالت 
إلى  المهاجرين  إعادة  إن  الالجئين،  لشؤون 
اإلنسان.  حقوق  لقوانين  انتهاكًا  تعد  ليبيا 
إلى نقطة عبور آلالف   2011 منذ  ليبيا  وتحولت 
أفريقيا  الهروب من  يحاولون  الذين  المهاجرين 
إلى  للوصول  المتوسط  األبيض  البحر  وعبور 

أوروبا.
المنظمة  كشفت  الماضي،  ديسمبر  وفي 
عن  المتحدة  لألمم  التابعة  للهجرة  الدولية 
وتمت  قانوني  غير  مهاجرًا   11891 اعتراض 
غاية  إلى   2020 بداية  منذ  ليبيا  إلى  إعادتهم 

ديسمبر مقارنة بـ9225 في العام 2019.
بين  من  إن  الدولية،  المنظمة  وقالت 
المهاجرين الذين تم اعتراضهم هذا العام 811 
امرأة و711 طفاًل. موضحة أيضًا أن 316 مهاجرًا 
طريق  على  آخرين   417 وفقدان  حتفهم  لقوا 
هذا  اآلن  حتى  المتوسط  األبيض  البحر  وسط 

التي  البلدان  إلى  لألشخاص  القسرية  اإلعادة 
يتعرضون فيها للخطر.

السفينة اإليطالية أنقذت 101 مهاجر
أبريا  باربرا  نابولي،  في  االدعاء  ممثال  وقال 
اإليطالية  السفينة  إن  تيتافيرانتي،  وجوزيبي 
للنفط  منصة  من  بالقرب  مهاجر   101 أنقذت 
وليبيا في  إيطاليا  بين  الدولية  المياه  والغاز في 
30 يوليو 2018، قبل نقلهم إلى ميناء طرابلس، 

وتسليمهم إلى خفر السواحل الليبي.
مهترئ  زورق  من  مهاجر   101 إنقاذ  وجرى 
تديرها شركة  التي  منصة صبراتة،  من  بالقرب 
مؤسسة  من  اتحاد  وهو  والغاز،  للنفط  مليتة 

النفط الوطنية الليبية وإيني اإليطالية.
بشدة  التركيز  يعاد  وقت  في  ذلك  ويأتي 
بعدما  ليبيا  في  المهاجرين  احتجاز  ظروف  على 
خروج  في  مساعدتهم  الدولي  المجتمع  ناشدوا 
مراكز  في  قسرًا  احتجازهم  جراء  وقانوني  آمن 
خاصة، وتعرضوا النتهاكات حقوق اإلنسان وفق 

تعبيرهم نقاًل عن منظمات دولية إنسانية.
أكتوبر  مطلع  الليبية  األمن  قوات  وأوقفت 
الجاري أكثر من خمسة آالف مهاجر غير نظامي، 
معظمهم أفارقة، عبر عملية نفذتها في العاصمة 
الجوع  نتيجة  المهاجرين  آالف  فر  كما  طرابلس. 
الشعال  غوط  منطقة  في  سجن  من  والعطش 
أيام  ومنذ  الصعبة.  الظروف  حيث  بطرابلس؛ 
المفوضية  مكتب  أمام  المهاجرين  مئات  يتجمع 
في  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 

طرابلس، في انتظار مساعدتهم لمغادرة البالد.

347 مفقودًا
السامية لألمم  المفوضية  أعلنت  من جانبها، 
المتحدة لشؤون الالجئين في ليبيا، انتشال أكثر 
قبالة  شرعيين  غير  لمهاجرين  جثث   109 من 
يزال  الجاري، بينما ال  العام  السواحل منذ بداية 

347 شخصًا في عداد المفقودين.
وكشفت المفوضية، في بيان، السبت، اإلفراج 
عن 137 الجئًا وطالب لجوء العام 2021، مشيرة 
اللجوء  طالبي  ثالثة«  »دول  قبول  ضعف  إلى 
 6544 غادر   2017 العام  إذ منذ  المستضعفين؛ 
ضمنهم  من  الليبية،  األراضي  الالجئين  من 
345 شخصًا حتى اآلن في العام 2021. وأشارت 
دوالر  مليون  لـ93  حاجتها  إلى  المفوضية 

أميركي للعام 2021 لتمويل عملياتها.
أكتوبر  وحتى  الجاري  العام  بداية  ومنذ 
الجاري، جرى اإلبالغ عن 26314 الجئًا ومهاجرًا، 
تم إنقاذهم أو اعتراضهم من قبل خفر السواحل 
تحويل  في  ليبيا  في  الفوضى  وتسببت  الليبي. 
للمهاجرين  انطالق مفضلة  إلى نقطة  سواحلها 
البحر  عبور  يريدون  الذين  القانونيين  غير 

المتوسط باتجاه أوروبا.

الوسط- عبدالرحمن أميني

● مهاجرون غير شرعيين في ليبيا● الكوني مع الوفد األوروبي لبحث مكافحة الهجرة غير الشرعية

»الدولية للهجرة«: أكثر من 20 
ألف مهاجر أعيدوا إلى األراضي 

الليبية خالل 2021

المفوضية السامية لشؤون 
الالجئين: إعادتهم انتهاك 

لقوانين حقوق اإلنسان

وفد أوروبي يبحث مشروع الشراكة لحماية الحدود وإنجاز مشاريع تنموية لمكافحة الهجرات غير الشرعية.. وأول حكم في إيطاليا ضد قبطان سفينة أعاد مهاجرين إلى ليبيا

107 آالف طالب وطالبة يخوضونه

األول  الدور  امتحانات  ماراثون  انطلق 
الثانوي  التعليم  مرحلة  إتمام  شهادة  من 
السبت،  والديني،  واألدبي  العلمي  بأقسامها 
المناطق  مختلف  في  تعليمية  مراقبة   117 في 

والتعليم. التربية  وزارة  تأكيد  وفق  الليبية، 
106 آالف و742 طالبًا  ويخوض االمتحانات 
81 ألفًا و316 طالبًا في القسم  وطالبة، منهم 
األدبي،  القسم  في  و426  ألفًا  و25  العلمي، 

امتحانية. 696 لجنة  إلى  موزعين 

مصدر األسئلة
لالمتحانات  الوطني  المركز  عام  مدير  وقال 
ستكون  األسئلة  من   %  90 إن  مسعود  أحمد 
على  الوزارة  وزعتها  التي  المراجعة  من 
من   %  10 ستكون  فيما  التعليم،  مراقبات 
أسئلة  خارج  أي  الدراسي،  المنهج  من  األسئلة 
المميزين  الطالب  لتمييز  وذلك  المراجعة، 
للوزارة،  بيان  أكد  حسبما  الطلبة،  بقية  عن 

الثالثاء.
ترتيبها  تم  المراجعة  أسئلة  أن  أضاف 
تتبع  الطالب  على  يسهل  لكي  األبواب  حسب 
ذلك  من  الهدف  أن  موضحًا  األسئلة،  إجابات 
أن يبذل الطالب جهدًا في البحث عن اإلجابة.

الشكر للمعلمين وأولياء األمور
عن  المقريف  موسى  التعليم  وزير  وتحدث 
التعليم  ومراقبي  والطالب  األمور  أولياء  دور 
في  والمعلمين  التعليمية  المؤسسات  ومديري 
الطويل  العام  هذا  ومصاعب  مشاق  »تحمل 

واالستثنائي«.
اليوم  امتحان  العلمي  القسم  ويُجري طالب 
فيما  )الميكانيكا(،  الفيزياء  مادة  في  األول 
في  امتحاناتهم  األدبي  القسم  طالب  يُجري 
الديني  التعليم  طالب  ويجري  الجغرافيا،  مادة 
القرآن  مادة  في  السبت،  األول،  امتحانهم 

وأحكامه. الكريم 
امتحانات  أن  الوطني  المركز  وأعلن 
للعام  األجنبي  للتعليم  الثانوية  الشهادة 
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المقبل. نوفمبر 

لجنة مركزية
من جهته، أصدر وزير التربية والتعليم، في 
بتشكيل  قرارًا  الجاري،  أكتوبر  الثالث عشر من 
لجنة مركزية لإلشراف على امتحانات الشهادة 
والعلمي،  األدبي  بقسميها  العامة  الثانوية 
 2020- الدراسي  للعام  الديني  والتعليم 

.2021
التعليم  مراقب  من  اللجنة  وتتشكل 
فرع  مدير  من:  كل  وعضوية  رئيسًا،  بالبلدية 
الوحدة،  رئيس  أو  التربوي  التفتيش  مصلحة 
ورئيس  بالمراقبة،  االمتحانات  مكتب  مدير 
رئيس  بالمراقبة،  القانونية  الشؤون  قسم 

قسم  رئيس  بالمراقبة،  المتابعة  شؤون  قسم 
بالمراقبة. والتواصل  اإلعالم 

مهام  القرار  من  الثانية  المادة  وحددت 
سير  على  المباشر  اإلشراف  في  اللجنة 
الشكل  على  نجاحها  يضمن  بما  االمتحانات 
المعمول  والقوانين  اللوائح  وفق  األمثل 
الوطني  المركز  إشراف  تحت  وتعمل  بها، 
بشكل  تقاريرها  تقدم  أن  على  لالمتحانات، 
تخصيص  على  القرار  ونص  للمركز.  يومي 
وأعضاء  لرئيس  درهم   2000 قدرها  مكافأة 

لالمتحانات. الوطني  المركز  من  اللجنة 

اعتماد مادة الحاسوب
وزير  قرر  األساسي،  التعليم  صعيد  على 
التربية والتعليم، اعتماد مادة الحاسوب مقررًا 

األساسي. التعليم  بمرحلة  دراسيًا 
وجاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 346 
الحاسوب  مادة  اعتماد  بشأن   ،2021 لسنة 
من  األساسي  التعليم  بمرحلة  دراسيًا  مقررًا 
الصف األول وحتى الصف التاسع، وذلك اعتبارًا 

.2022 2021- من العام الدراسي 

صندوق للتغذية المدرسية
أعلن  الجاري،  أكتوبر  من  السابع  وفي 
المدرسية،  التغذية  صندوق  إنشاء  المقريف، 
على  الوزارة  صفحة  نشرته  بيان  وفق 

»فيسبوك«.
عامة  سياسة  وضع  سيتم  أنه  الوزير  وأكد 
وتخصيص  الغذائية  االحتياجات  وتحديد 
تتعلق  وقوانين  تدريب  وخطط  عامة  ميزانية 

عليه. والقائمين  بالصندوق 

انطالق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية في أنحاء ليبيا
طرابلس ـ الوسط

ال طرح أحمال لليوم الثاني عشر على التوالي

مع بشاير الخريف.. 
انتعاش شبكة الكهرباء

طرابلس ـ الوسط

التيار  انقطاع  ألزمة  واضحة  انفراجة  في 
في  األحمال  طرح  عدم  تواصل  الكهربائي، 
عشر  الثاني  لليوم  الثالثة  ليبيا  شبكة  أجنحة 

على التوالي.
للكهرباء عدم طرح  العامة  الشركة  وأعلنت 
الغربي  الثالثة،  الشبكة  أجنحة  في  أحمال 
بداية  مع  وذلك  الثالثاء،  والشرقي،  والجنوبي 

فصل الخريف وتقليل األحمال الصيفية.
وبذلك يكون الثالثاء، هو اليوم الثاني عشر 
على التوالي الذي ال يشهد طرحًا لألحمال منذ 
الطرح  ساعات  إعالن  إلى  الشركة  عادت  أن 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على 

»فيسبوك«.
وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس 
»إلغاء  يتم  أن  العبدلي،  وئام  الشركة،  إدارة 
في   ،2022 في  نهائي  بشكل  األحمال  طرح 
أعمال  أن  مؤكدًا  طارئ«،  أي  حدوث  عدم  حال 
»تسير  الكهربائية  الشبكة  وأداء  الصيانة 

بوتيرة جيدة«.
نقلته  تصريح  في  العبدلي،  توقع  أيضا 
انخفاض  حينها،  »وال«  الليبية  األنباء  وكالة 
نوفمبر  األحمال »بداية من  عدد ساعات طرح 
إلى  ليصل  الطاقة  إنتاج  يرتفع  وأن  المقبل«، 

7200 ميغاوات.

ربط الجناحين الغربي والشرقي
أكدت  الجاري،  أكتوبر  من  السابع  وفي 
الجناحين  ربط  للكهرباء  العامة  الشركة 
الشرقي والغربي بالشبكة الكهربائية، متوقعة 
في  كبير  بشكل  العملية  هذه  تساهم  أن 
استقرار الشبكة الكهربائية، وكذلك االستفادة 
من الطاقة المنتجة في كامل محطات التوليد.

على  صفحتها  عبر  الشركة  وأوضحت 
الشبكة  جناحي  ربط  خطوة  أن  »فيسبوك« 
»بفضل  جاءت  البالد  وغرب  شرق  الكهربائية 
المستحيل«،  تعرف  ال  التي  واإلرادة  التصميم 
والسرور  »الفرح  من  أجواًء  أن  إلى  مشيرة 
الحضور  من  كبير  جمع  قلوب  غمرت  والبهجة 
العامة  بالشركة  الرئيسية  التحكم  غرفة  في 

للكهرباء«.
بالجنود  للكهرباء  العامة  الشركة  وأشادت 
للتحكم  العامتين  باإلدارتين  المجهولين 
والنقل على الجهود التي بذلت من أجل الربط 

الشبكي بين الجناحين.

تشغيل وحدة سرت البخارية
الخميس  للكهرباء،  العامة  الشركة  أعلنت 
الوحدة  صيانة  أعمال  من  االنتهاء  الماضي، 
ومباشرة  البخارية  سرت  خليج  بمحطة  األولى 
على  بها  والدخول  لها  التشغيلية  االختبارات 

الشبكة العامة.
العمل  عن  الوحدة  توقف  بعد  جاء  اإلعالن 
ما يقارب السنتين، وفق بيان لشركة الكهرباء 
لقدرتها  الوحدة  وصول  على  العمل  إلى  أشار 
بـ325 ميغاوات للمساهمة  القصوى والمقدرة 

في دعم استقرار الشبكة العامة.
البخارية  سرت  خليج  محطة  تكلفة  وتقدر 
أربع  وتضم  دينار،  مليون  و400  مليار  بنحو 
الوحدة  منها  الكهرباء  لتوليد  إنتاجية  وحدات 
للمرة  تشغيلها  وجرى  اكتملت  التي  األولى 

األولى في العام 2014.
ونهاية سبتمبر الماضي، وصل إلى المحطة 
الصيانة  أعمال  في  متخصص  فني  طاقم 
»تقييم  بهدف  الهند،  من  قادما  والتشغيل 
الثانية  الوحدة  احتياجات  وتحديد  األعمال 
تستكمل  ولم  العمل  عن  المتوقفة  بالمحطة 

منذ العام 2014«.

● أعمال صيانة الوحدة األولى بمحطة خليج سرت البخارية وتشغيلها

● امتحانات الثانوية باالبيار

● وكيل الوزارة الدكتورة مسعودة األسود تتفقد سير ِامتحانات شهادة الثانوية ببلدية حي - األندلس

تشكيل لجنة 
مركزية 

لإلشراف.. 
وامتحان التعليم 

األجنبي يبدأ 27 
نوفمبر المقبل

وزارة التعليم 
تعتمد مادة 

الحاسوب 
مقرراً دراسياً 

بمرحلة التعليم 
األساسي
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15 ربيع أول 1443 هــ

»كورونا  فيروس  ضد  اللقاحات  عدد  إجمالي  ارتفع 
مليون   7.289 إلى  ليبيا  التي تسلمتها  المستجد«، 
لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  جعل  ما  جرعة، 
دحول  أن  يعلن  السائح،  حيدر  الدكتور  األمراض، 
بالحصول  الدولة كافة سيصبح مشروطًا  مؤسسات 
إصدار  مع  بالتزامن  الفيروس،  ضد  التطعيم  على 
معدالت  سجلت  فيما  اإللكتروني.  تحصين  تطبيق 
اإلصابة بفيروس »كورونا المستجد« استقرارًا خالل 

أيام األسبوع الجاري، وكانت تفاصيلها كالتالي:

السبت: 780 إصابة.. و1831 حالة شفاء
أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض تسجيل 
السبت،  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  إصابة   780

و1831 حالة شفاء و23 حالة وفاة.
وقال المركز في بيان الوضع الوبائي المحلي، إن 
مختبراته تسلمت 5028 عينة يوم السبت، أظهرت 
التحاليل المعملية سلبية 4248 عينة، فيما تأكدت 
إصابة 780 حالة، بنسبة حاالت موجبة %15.5، فيما 

أحصى المركز 198 حالة إصابة حرجة.

األحد: 638 إصابة.. و21 حالة وفاة
المركز الوطني لمكافحة األمراض، أعلن تسجيل 
المستجد«،  »كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة   638
مصابًا،   1419 للشفاء  وتماثل  األحد.  يوم  حصيلة 
في حين توفي 21 آخرون، حسب بيان المركز على 

صفحته في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
وبلغت نسبة اإلصابات الجديدة %14 من إجمالي 
سلبية  ظهرت  حيث  تحليلها،  جرى  عينة   4514

3876 عينة منها.

اإلثنين: 596 إصابة.. و20 حالة وفاة
جديدة  إصابة   596 ليبيا  سجلت  اإلثنين  ويوم 
إحصائية  حسب  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 
للشفاء  وتماثل  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
حسب  آخرون،   20 توفي  حين  في  مصابًا،   1521
اإلحصائية المنشورة على صفحته في موقع التواصل 
نسبة  وبلغت  الثالثاء.  »فيسبوك«،  االجتماعي 
عينات   4210 إجمالي  من   14% الجديدة  اإلصابات 

جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3614 منها.

الثالثاء : 532 إصابة.. و21 وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  اليوم  هذ  في 
بفيروس  جديدة  إصابة   532 تسجيل  األمراض 
حالة  و1202  وفاة،  حالة   21 إلى  إضافة  »كورونا«، 
شفاء، فيما بلغ إجمالي الحاالت الحرجة 207 حاالت.

المنشور   ،»539« رقم  بيانه  في  أوضح  المركز 
 3297 إنه تسّلم،  على صفحته بموقع »فيسبوك«، 
سلبية  تبينت  حيث  الفيروس،  عن  للكشف  عينة 
%16 من  532 عينة، بنسبة  وإيجابية  2765 عينة، 

إجمالي العينات المفحوصة.
إلصابات  اإلجمالية  الحصيلة  ترتفع  وبذلك، 
الفيروس منذ بداية انتشاره في ليبيا مارس 2020، 
و674  ألفًا   283 بينها  حالة،  و756  ألفًا   351 إلى 
وبلغ  وفاة.  و4945  نشطة،  و137  ألفًا  و63  شفاء، 
مليونًا  األولى  بالجرعة  الوباء  ضد  المطعمين  عدد 
ألفًا   338 منهم  تلقى  شخص،  و101  ألفًا  و471 

و264 شخصًا الجرعة الثانية.

العاملة في البالد، ومبدأ تعزيز صحة المجتمع.
الوطني  للمنسق  تابعًا  فريقًا  أن  وأوضح 
للتطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة األمراض، بدأ 
من  وللحد  المناعة،  تعزيز  بهدف  التطعيم،  عملية 

انتشار فيروس »كورونا« في البالد.

تطبيق تحصين
لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  أعلن  جهته  من 
األمراض، الدكتور حيدر السائح، قرب إصدار تطبيق 
نقلة  سيكون  »تحصين«،  اسم  يحمل  إلكتروني 

نوعية في التحول الرقمي.
التطعيم  حملة  عن  كلمته  في  السائح،  وأضاف 
سيكون  التطبيق  أن  اإلثنين،  الوبائي،  والوضع 
وحجوزات  اإللكترونية  الشهادات  عن  مسؤواًل 
ونتائج تحاليل »بي سي آر«، وإرسال نتائج التحاليل 

والفحوصات عبر الهاتف المحمول.
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وجه  واإلثنين، 
للتطعيم  إلزامية  بتقديم خطة  الدبيبة،  عبدالحميد 
إدارية  إجراءات  خالل  من  »كورونا«،  فيروس  ضد 

وقانونية ملزمة للمواطنين.
الوطني  المركز  مدير  لقائه  خالل  الدبيبة،  وأكد 
التطبيق  إصدار  ضرورة  األمراض،  لمكافحة 
وفق  للمطعمين  إلكترونية  وبطاقات  اإللكتروني 
التنقل  في  المواطنين  لمساعدة  الدولية،  المعايير 
بيانات  قاعدة  إنشاء  وكذلك  عند سفرهم،  والحركة 

إلكترونية سليمة.

إجمالي اللقاحات
التي  اللقاحات  عدد  إجمالي  إن  السائح  وقال 
تسلمتها ليبيا وصل إلى 7.289 مليون جرعة، بعد 
»سينوفارم«،  لقاح  من  جرعة  ماليين  ثالثة  تسلم 
جرعة  ماليين  خمسة  إلى  عدده  وصل  الذي 
بصالحية أكثر من عامين. وأضاف أن عدد اللقاحات 
نحو  بواقع  الجرعات،  من   30% يبلغ  المستهلكة 
إلى  الفتًا  للمواطنين،  إعطاؤها  جرى  جرعة  مليوني 
 11 المجتمع بنحو  %70 من  المستهدف تغطية  أن 

مليون جرعة، بهدف الوصول إلى مناعة مجتمعية.
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  وأعلن 
كافة  الدولة  ومعامالت  المؤسسات  دخول  أن 
تثبت  التي  اإللكترونية،  بالبطاقة  سيصبح مشروطًا 

الحصول على التطعيم المضاد لفيروس »كورونا«.

موجة رابعة مطلع العام
وأوضح أن %85 من عينات فحص »كورونا« من 
مستقر،  حاليًا  الوبائي  الوضع  لكن  »دلتا«،  متحور 
وأن البالد ستشهد موجة أخرى )رابعة( مطلع العام 
إن شهر  السائح  قال  التطعيم،  حملة  وعن  المقبل. 
أغسطس شهد تطعيم أكثر من 500 ألف مواطن، 
وفي سبتمبر 470 ألف مواطن، وفي أكتوبر الجاري 
يستمر التطعيم بالوتيرة نفسها، بواقع من 15 إلى 

20 ألف مواطن يوميًا.

تطعيم المهاجرين
مؤسساتية،  تطعيم  حملة  »بدأنا  السائح:  وتابع 
والسجون،  اإلدارية  أو  األمنية  المؤسسات  سواء 
ونستهدف سبعة آالف مهاجر داخل مراكز االحتجاز 
وأكد مدير  أسبوعين«.  قبل  بدأناه  بتطعيم مجاني 
ملف  في  مشددة  ستكون  المركز  خطة  أن  المركز 
التطعيمات بعد وصول ثالثة ماليين جرعة جديدة، 

التي تساعد على إلزامية التطعيم.

»مكافحة األمراض«: قريبًا.. التطعيم شرط دخول مؤسسات الدولة

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

رئيس الحكومة يطلب تقديم خطة إلزامية للتطعيم ضد »كورونا«.. و»الصحة«: وصول 3 ماليين جرعة من لقاح »سينوفارم« إلى طرابلس

جرعات اللقاح
على صعيد التطعيم، أكدت رئيسة قسم اإلعالم 
وداد  الوطنية،  الوحدة  حكومة  في  الصحة  بوزارة 
لقاح  من  جرعة  ماليين  ثالثة  وصول  أبوالنيران، 
»كورونا«،  لفيروس  المضاد  الصيني  »سينوفارم« 
مطار  عبر  الطبي  اإلمداد  جهاز  مخازن  إلى  األحد، 
معيتيقة الدولي في طرابلس، وفق تغريدة نشرتها 

عبر حسابها على »تويتر«.
ومن جهتها أكدت اإلدارة العامة لجهاز اإلمداد 
الباردة«  »الحلقة  مخازن  أن  طرابلس،  في  الطبي 
ثالثة  األحد،  مساء  تسلمت،  للجهاز  التابعة 
كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح  من  جرعة  ماليين 
»سينوفارم« الصيني »جرعتان أولى وثانية«، عقب 

الشحن  عبر  الدولي  معيتيقة  مطار  إلى  وصولها 
بالتننسيق  الجمركية  اإلجراءات  واستكمال  الجوي، 

مع الجهات ذات العالقة.

عبر صفحتها على »فيسبوك«،  اإلدارة،  وأضافت 
مخزن  أمين  حضرها  والتخزين  االستالم  عملية  أن 
العوزي،  عبدالمنعم  الدكتور  الباردة«،  »الحلقة 
الفحص  ولجنة  للمخزن  التابع  العمل  وفريق 

واالستالم بالجهاز.
الفروع  على  اللقاح  توزيع  أنه سيتم  إلى  ونوهت 
بعد اإلفراج عنه من قبل مركز الرقابة على األغذية 
الالزمة،  المخبرية  التحاليل  استكمال  بعد  واألدوية 
الوطني  المركز  من  المعتمدة  التوزيع  آلية  وفق 

لمكافحة األمراض.
المضادة  للقاحات  توريد  عملية  آخر  كانت 
لفيروس »كورونا«، أعلنها المركز الوطني لمكافحة 
وصلت  حيث  الماضي؛  سبتمبر   30 في  األمراض، 

 240 للفيروس عددها  المضاد  التطعيم  شحنة من 
ألف جرعة من لقاح »أسترازينيكا« إلى مطار معيتيقة 

الدولي في طرابلس.

تطعيم موظفي مركز خدمة المواطن
وبدأ المركز الوطني لمكافحة األمراض، السبت، 
التابعين  الموظفين  من  األولى  الدفعة  تطعيم 

لمركز خدمة المواطن.
بموقع  صفحته  على  بيان  في  المركز،  وقال 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، إن عملية التطعيم 
بين  المجتمعية  المناعة  »تحقيق  بهدف  تأتي 
ضد  للتطعيم  الوطنية  الحملة  إطار  وفي  الناس«، 
المؤسسات  داخل  المستجد«  »كورونا  فيروس 

● الدبيبة مجتمعا بمدير ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض )اإلثنين 18 أكتوبر 2021(

● الحملة الوطنية االستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة األمراض بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية طرابلس

»األوقاف« تحرم االحتفال بمولد النبي.. والليبيون يحتفلون

البعض خطيرة، وتلقي بظاللها  اعتبرها  في فتوى 
على هوية ليبيا الجديدة، قالت الهيئة العامة لألوقاف 
والشؤون اإلسالمية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة في ليبيا، إن االحتفال بالمولد النبوي »بدعة 
مؤشرًا  التحريم  فتوى  اعتبروا  متابعون  محرمة«. 
داخل  المدخلية  السلفية  فكر  تغلغل  على  واضحًا 

المؤسسات الرسمية في ليبيا.
هيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية، نشرت فتواها 
على  رداً  »فيسبوك«،  بموقع  صفحتها  فى  اإلثنين 
أن  جوابها  فكان  حرام؟،  العصيدة  هل  حول  سؤال 
»العصيدة من الطيبات وأكلها حالل، ولم يقل أحد 
من أهل العلم بتحريمها، لكنها تعد من المحرمات، 
ببدعة  مرتبطًا  ذلك  كان  »إذا  الهيئة،  فتوى  وفق 
محرمة كبدعة االحتفال بالمولد النبوي؛ ألنه ال يوجد 
المولد  )عيد  يسمى  عيد  اإلسالمية  الشريعة  في 

النبوي(، بل هو عيد مبتدَع«.
كل  »إن  قالت  الليبية  اإلسالمية  الشؤون  هيئة 
اليوم من أعمال تعد من  الناس به هذا  ما يخص 
األعمال المحرمة المبتدعة؛ ألنهم يريدون بها إحياء 
االحتفاالت،  إقامة  بمثل  شريعتنا،  في  مبتدع  عيد 

وإطعام الطعام، وغير ذلك«.
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  المفارقة 
هيئة  تتبعها  التي  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة 
عطلة  الماضي،  الثالثاء  يكون  أن  قررت  األوقاف، 
في  وذلك  النبوي،  المولد  ذكرى  لمناسبة  رسمية 

جميع مؤسسات الدولة ومرافقها العامة.
عائلته  وأفراد  احتفل  الحكومة  رئيس  إن  بل 
بمنزله، بمناسبة المولد النبوي الشريف مع عدد من 
أطفال دار رعاية الطفل طرابلس، وقدم أطفال الدار 

أناشيد ومدائح نبوية تخليداً للذكرى العظيمة.

دور السلفية المدخلية
وحسب تقرير نشرته صحيفة»كريستيان ساينس 
فإن  الماضي،  قبل  األربعاء  األميركية،  مونيتور« 
السلفية المدخلية في ليبيا والتي تتبع رجل الدين 
السعودي ربيع بن هادي المدخلي المقيم بالمدينة 
ومؤسساتها  الخاصة  قواتها  شكلت  المنورة، 
الالعب  لتصبح  األرض  على  تحالفات  في  ودخلت 
وكما   .2011 ثورة  بعد  ليبيا  في  نفوذًا  األكبر 
تقول الجريدة فإن المدخلية شكلت قوات شرطية 
تجوب في دوريات شوارع طرابلس لزعزعة استقرار 

التابعة  القوات  أن  خاليا تنظيم »داعش«، معتبرة 
للمدخلية كانت ناجحة للغاية لدرجة دفعت حكومة 
الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج العتمادها كقوة 

شرطية رسمية تحت سلطة وزارة الداخلية.
»كريستيان ساينس مونيتور« اعتبرت أن الدور 
حيث  ليبيا؛  شرق  في  كان  للمدخلية  تأثيرًا  األكثر 
الوطني  الجيش  قائد  مع  للتيار  تابع  فرع  تحالف 
استخدام  »نظير  وقالت  حفتر،  خليفة  المشير 
الوالء  والدعوة إلبداء  قواتها ومنبرها لدعم حفتر 
له، مُنحت السلفية المدخلية حرية تامة في إدارة 
المساجد واألوقاف والمؤسسات الدينية في جميع 
أعطيت  المدخلية  أن  واألهم  ليبيا،  شرق  أنحاء 

سلطة إصدار فتاوى رسمية«.

طرابلس تحتفي
طرابلس،  بالعاصمة  الجزائر  ميدان  في  هنا 
حضرت أناشيد الذكر بقوة، صباح الثالثاء، في رواق 
مسجد الدعوة اإلسالمية ابتهاجًا بذكرى مولد النبي 
محمد »صلى اهلل عليه وسلم«، وتحلق مشائخ الزوايا 
على أضواء الشموع، مرددين في إيقاع جماعي أشعار 

لينعكس  الكريم،  الرسول  وصف  وأوردة  المديح 
صداها الروحي على رواد الحلقة من أطفال وشيوخ 
أبيات  لموسيقى  بإعجاب  يستمعون  وهم  وشباب، 
وتواشيح تمزج بين التفاعل الوجداني والبعد الديني، 
وهي تتجسد كتقليد يعبر عن تاريخ المكان وثقافة 

وهوية البلد.
من  ثانية  مرحلة  في  انتقلت  االحتفال  مظاهر 
المسجد إلى ميدان الجزائر، في اتجاه ساحة الشهداء، 
البخور  روائح  فيه  تصاعدت  كرنفالي  مشهد  في 
وتشابك مع إيقاع الدفوف وأصوات الجمهور، الذي 
جمالية  رؤية  وأضفى  المنشدين  مع  ملتحمًا  كان 

للمشهد.

مفهوم التواصل
إن  لـ»الوسط«  يقول  الكريو  فتحي  المواطن 
على  عزيزة  بمناسبة  ارتباطه  على  »المولد عالوة 
يعزز  اجتماعي  لقاء  أيضًا  نفوسنا كمسلمين، فهو 
عن  بعيدًا  الناس  بين  واللحمة  التواصل  مفهوم 
يحاول  التي  دعاوى شركية  أو  دينية  مغالطات  أي 

البعض إلصاقها بالمحفل النبوي«.
فاعلية  التظاهرة  أن هذه  فايز بن غشير  ويرى 
للتقارب  نفسية  وشيجة  وتشكل  بامتياز  ثقافية 
رئيسة  منصة  وأيضًا  للتطرف،  مقاومًا  وعاماًل 

للبهجة ومحاولة لتناسى اآلالم.

حفاظ على الموروث
»أهمية  أن  فيرى  الديك،  محمود  الدكتور  أما 
حضور  من  يصاحبه  وما  الرسول  بمولد  االحتفاء 
على  وحفاظ  استحضار  هو  واألغاني،  لألهازيج 
الديني  تاريخنا  ذاكرة  في  منابته  تضرب  موروث 
إحدى  يشكل  تجعله  وبصورة  بقوة  واالجتماعي 
شمااًل  وغربًا  شرقًا  لاللتقاء  المهمة  المفردات 
وجنوبًا«. ويلخص المواطن فتحي البشوشي مجيئه 

لالحتفال بقوله: »رغبة ذاتية لالنتشاء من مظاهر 
الفرح والحاجة لتجديد العالقة الروحية بيننا كبشر 
وبين الفرد والمجتمع هي صيغة من صيغ التجدد 

وتجاوز األخطاء«.

أهالي أجدابيا يحتفلون
المولد  بذكرى  احتفلوا  أجدابيا،  مدينة  أهالي 
والفرعية  الرئيسية  الشوارع  في  الشريف  النبوي 
بالمدينة، والتي شهدت ازدحامًا كبيراً من قبل الرجال 

واألطفال معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة.
األهالي  لشراء  ازدحامًا  المدينة  أسواق  وشهدت 
لالستمتاع  لألطفال،  واأللعاب  والمصابيح  القناديل 
بأجواء ذكرى المولد النبوي. ويعد تجهيز العصيدة 
الزبدة  أو  بالعسل  أو  بالسمن  أجدابيا  مدينة  في 
والرب، وجبة اإلفطار الرئيسية في صباح يوم ذكرى 

المولد النبوي الشريف.

.. وأهالي سبها أيضًا
اإلثنين،  انطلقت، مساء  أيضًا في مدينة سبها 
من  الشريف،  النبوي  المولد  بذكرى  االحتفاالت 
المواطنين  قبل  والمديح من  األذكار  ترديد  خالل 
التي  الذكرى  إلحياء  والموشحات  المالوف  وفرق 
توافق ليلة 12 من ربيع األول من كل عام هجري.

واألذكار،  للمالوف  الجديد  الفجر«  »فرق  مدير 
عيسى المنوني قال لـ»الوسط« إن االحتفال بذكرى 
المولد النبوي يزيد الرابطة االجتماعية إلى جانب 
األجيال  نفوس  في  الكريم  الرسول  محبة  غرس 
النبوية.  بالسيرة  تعريفهم  خالل  من  الجديدة 
وجرت العادة في مدينة سبها، ومناطق ليبيا عامة، 
الموافق  اليوم  صباح  في  اإلفطار  وجبة  تكون  أن 
لذكرى المولد النبوي الشريف هي العصيدة والرب 

والسمن أو زيت الزيتون والعسل.

بني وليد تحتفل
احتفل  التي  وليد  بني  مدينة  إلى  سبها  ومن 
ونزل  الشريف،  النبوي  المولد  بذكرى  أهلها 
مستلزمات  لشراء  األسواق  إلى  المواطنون 
أهالي  ويُحيي  الدينية.  المناسبة  إلحياء  االحتفال 
المناسبة  هذه  المدن  كباقي  وليد  بني  مدينة 
الكريم  بالنبي  وارتباطهم  حبهم  عن  للتعبير 
شراء  على  المواطنون  ويحرص  لنهجه.  واتباعًا 
الصغيرة  والطبلة  والدف  والقناديل  الفوانيس 
في  والبهجة  الفرحة  إلدخال  باألطفال  الخاصة 

قلوبهم في ذكرى المولد النبوي الشريف.

طرابلس ـ الوسط

● هكذا يحتفل الليبيون بمولد النبي )أ ف ب(

● احتفال مدينة سبها بذكرى المولد النبوي، اإلثنين 18 أكتوبر 2021. )تصوير: رمضان كرنفودة(

متابعون: الفتوى مؤشر على تغلغل 
فكر السلفية المدخلية داخل 
المؤسسات الرسمية في ليبيا

»تحصين«.. تطبيق إلكتروني مرتقب 
إلجراءات التلقيح.. وعدد المطعمين ضد 
الوباء بالجرعة األولى مليون و471 ألفاً

الهيئة تخالف قرار رئاسة الحكومة التي تتبعها.. والدبيبة يحتفل مع أطفال دار رعاية بالمناسبة

الحصيلة اإلجمالية لإلصابات تتجاوز 351 ألفًا

قالت: ال يوجد في الشريعة اإلسالمية عيد يسمى »عيد المولد النبوي«
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صراع الفوز بالمستشارية

أملانيا تبدأ مفاوضات صعبة 
لتشكيل ائتالفها الحكومي

 السيناريوهات المحتملة ال تلغي 
احتمال النزاع المسلح والفوضى

وسط مخاوف التصعيد

برملان مفكك بعد االنتخابات.. العراق إلى أين؟
شهادة جزائري ناج من قمع تظاهرة 1961: 

ليالي الرعب والبرد القارس
في معتقالت االستعمار الفرنسي

 17 تظاهرة  في  المشاركين  أحد  ساحيلي  رابح  يؤكد 
أكتوبر 1961 في باريس أن »وحشية رجال الشرطة والدرك 
بحزن  برس«،  »فرانس  لوكالة  روايته  خالل  مروعة«،  كانت 
ذكرياته عن ذلك اليوم الذي ُقتل فيه عشرات الجزائريين في 
قمع وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه »جرائم ال يمكن 

تبريرها«.
جزائري  ألف  ثالثين  من  أكثر  كان  عامًا،  ستين  قبل 
التحرير  جبهة  فرع  لدعوة  تلبية  سلمي  بشكل  يتظاهرون 
المفروض  التجول  التنديد بحظر  فرنسا، بهدف  الوطني في 
على الفرنسيين المسلمين )الجزائريين( حصرًا من قبل قائد 
شرطة باريس، موريس بابون.وفي المقابل انتشر عشرة آالف 
شرطي ودركي. وكان القمع دمويا، إذ ُقتل عديد المتظاهرين 

ببعض  وُألقي  بالرصاص، 
الجثث في نهر السين.

عدد  المؤرخون  يقدر 
األقل  على  بالعشرات  القتلى 
ال  بينما   ،200 يكن  لم  إن 
الرسمية  الحصيلة  تتحدث 
قتلى  ثالثة  من  أكثر  عن 
وأعلن  جريح.  ألف  و11 
تبون،  المجيد  عبد  الرئيس 
دقيقة  »الوقوف  السبت، 
كامل  عبر  سنة،  كل  صمتًا 
من  بدًءا  الوطني  التراب 
الحادية  الساعة  في  األحد، 
ترحمًا  صباحًا،  عشرة 
مجازر  شهداء  أرواح  على 
بباريس«.   1961 17أكتوبر 

ما  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دان  جهته،  من 
وصفه بأنه »جرائم ال يمكن تبريرها«، خالل مراسم رسمية 
إلحياء الذكرى الستين للوقائع. وقال بيان لإلليزيه إن رئيس 
الدولة »أقر بالوقائع: الجرائم التي ارتُكبت تلك الليلة تحت 
سلطة موريس بابون )قائد شرطة باريس يومها( ال يمكن 

تبريرها«، وفًقا لوكالة »فرانس برس«.
اعتُقل رابح ساحيلي الذي كان وصل إلى باريس قبل أربع 
 1950 في  والداه  استقر  حيث  )شمال(،  أومون  من  سنوات 
عندما وصال من الجزائر، عند مدخل محطة المترو في ساحة 
النجمة في باريس. وكان قد بلغ للتو 19 عامًا. ويروي: »كان 
علينا أن نجتمع في ساحة النجمة لبدء تظاهرتنا السلمية بأمر 

واحد: ال ينبغي أن يحمل المناضلون أي أداة حادة«.

اعتقاالت لجزائريين بالوجوه
التحرير  جبهة  قبل  من  الكبيرة  الساحة  هذه  اختيار  تم 
الضواحي،  من  القادمين  للمهاجرين  تجمع  كنقطة  الوطني 
حيث تقطن الطبقة العاملة في غرب باريس مثل جونفيليي 
في  أخرى  أماكن  في  لتظاهرات  وخطط  وناتير.  وأسنيير 

العاصمة الفرنسية.
أحد  مع  »كنت  برس«.:  »فرانس  لوكالة  ساحيلي  وقال 
أقاربي عندما هاجمنا شرطيون. حاول حمايتي باعتباره أقوى 
المسدسات  بأعقاب  الضربات  من  سياًل  تلقى  لكنه  مني، 

والهراوات، ما تسبب في كسر ساقه«.
من  الخارجين  الجزائريين  جميع  اعتقال  »تم  وأضاف: 
موضحًا  السمات«،  على  بناء  اعتقاالت  كانت  المترو.  محطة 
أن »إيطاليين وإسبان وأميركيين جنوبيين« اعتُقلوا، مشيرًا 
إلى التعليمات التي ُأعطيت لرجال الدرك والشرطة بمهاجمة 
تطلقها  كانت  التي  التسمية  وهي  المسلمين،  الفرنسيين 
السلطات االستعمارية على الجزائريين. وتابع أنه تم نقلهم 
جميعًا »تحت ضربات الهراوات« إلى موقف للسيارات بالقرب 

من ساحة النجمة.
وابل  تحت  نسقط  أن  يجب  كان  »ما  رابح ساحيلي:  ورأى 
الضربات  كانت  الرؤوس.  على  المسدسات  أعقاب  ضربات 
السيارات  موقف  »كان  وتابع:  أقل«.  وال  أكثر  ال  وحشية، 
الليل  منتصف  في  مزدحمًا. 
قصر  إلى  بالحافلة  نقلنا  تم 
لمدة  مكثنا  حيث  الرياضة، 
ثالثة أيام تحت مراقبة الشرطة 
في  جزائريين  وحركيين«، 
أنه  الفرنسي.وأكد  الجيش 
خالل أيام الرعب هذه، لم يتلقَ 
آالف«  »التسعة  الموقوفون 
الرياضة سوى »وجبة  في قصر 
طعام خفيفة وقارورة ماء«، قبل 
أن تنقلهم الشرطة إلى »مركز 
بحسب  فانسان«،  في  الفرز 

ساحيلي.

بالمعتقل  قارس  برد 
الفرنسي

المعسكر  هذا  »كان  شهادته،  في  ساحيلي،  رابح  وقال 
الراحة: ال أسرَّة وال مراحيض. نمنا  خاليًا من جميع وسائل 
هناك  »مكثت  موضحًا:  القارس«،  البرد  في  األرض  على 
المنزل«.  إلى  بالعودة  لي  يُسمح  أن  قبل  أسبوعين  لمدة 
وتابع: »خالل االعتقاالت، رأيت نحو عشرين شخصًا ينزفون 
رجال  النجمة. كان عدد  بالقرب من ساحة  األرض  على  دمًا 

الشرطة كبيرًا جدًّا ويتصرفون مثل الوحوش الشرسة«.
التحرير  جبهة  شبكات  في  السابق  العضو  هذا  وقال 
آسًفا  المهاجرين،  التبرعات من  المسؤولة عن جمع  الوطني 
إن »الشرطة ألقت جزائريين، بعضهم أحياء، في نهر السين 
لكننا لن نعرف العدد الدقيق للجثث التي ابتلعها هذا النهر«. 
من  كبير  عدد  قضى  أكتوبر،   17 قبل  حتى  أنه  إلى  وأشار 
المناضلين الجزائريين »في مياه نهر السين» خالل حمالت 

للشرطة.
يذكر الرجل أنه شارك »في إنقاذ ناشط شاب في اللحظة 
األخيرة بعدما ألقت به الشرطة في نهر السين بالقرب من 
أن  وأضاف  جونفيليي«.  ميناء  في  الكهرباء  توليد  محطة 
عديدة  إلصابات  تعرض  قد  »كان  ألنه  ميتًا  اعتُبر  الشاب 
وقويًّا.  نجا ألنه كان شابًّا  لكنه  إخراجه»،  تمكنا من  عندما 
بعد االستقالل في 1962، بقي رابح ساحيلي في فرنسا لمدة 
عامين قبل أن يعود إلى بالده، حيث عمل مع شركة الخطوط 

الجوية الجزائرية.

التيار  فيها  حّل  التي  العراقية  االنتخابات  فتحت 
إليران،  الموالية  الكتلة  تراجع  مع  الطليعة  في  الصدري 
المفاوضات  لعبة  أمام  األبواب  األولية،  النتائج  وفق 
أن  يبدو  حكومة،  وتشكيل  للوزراء  جديد  رئيس  الختيار 
مشرذم،  برلمان  ظل  في  وطويال  معقدا  سيكون  مسارها 

وفق تقرير صادر عن وكالة »فرانس برس«، الثالثاء.
ما  أسابيع،  قبل  الرسمية  النهائية  النتائج  تصدر  ولن 
اختيار  الذي يمكن توقعه لجهة  إلى تعقيدات. فما  يؤشر 
أي  التحالفات؟  ستتشّكل  وكيف  المقبل،  الحكومة  رئيس 
التأثير  دور قد تلعبه إيران؟ وما هي قدرة مستقلين على 

الراهن؟ بالوضع 

المحتملة؟ التحالفات  هي  ما 
اآلن.  البرلمان حتى  أغلبية واضحة في  أي طرف  يملك  ال 
مع  االنتخابات  في  األول  كالرابح  الصدري  التيار  ويبرز 
من   70( األولية  النتائج  وفق  مقاعد،  عدد  أكبر  حصده 
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حارث  لألبحاث  »كارنيغي«  مركز  في  الباحث  ويرى 
أن  ويشرح  محتملين.  سيناريوهين  هناك  أن  حسن 
إذا  الشيعي  التحالف  إحياء  »في  يتمثل  األول  السيناريو 
بصيغة  القبول  على  الصدر  إرغام  أو  إلقناع  جهود  بذلت 
كرئيس  تسوية  مرشح  مع  السلطة،  لتقاسم  جديدة 
مثل  اإلصالحية،  المبادئ  بعض  على  واتفاق  للوزراء، 

الشعبي«. الحشد  وهيكلية  مستقبل 
فصائل  يمثل  الذي  »الفتح«  تحالف  في  مصدر  ويشير 
برس«  لـ»فرانس  إليران،  الموالية  الشعبي«  »الحشد 
للتيار  اقترحوا على ممثل  الفتح  بارزين في  إلى أن »قادة 
بينها  شيعية  كيانات  مع  تحالف  في  الدخول  الصدري 
المقبلة«، لكن  الحكومة  البرلمان بغية تشكيل  الفتح في 

ممثل التيار لم يرد على االقتراح.
إن  حسن  ويقول  غالبية،  تحالف  هو  الثاني  والسيناريو 
»هذا السيناريو محتمل ما لم يخضع الصدر لضغوط من 
مع  التحالف  إلى  »يتجه  قد  وبالتالي،  الشيعة«.  منافسيه 
بارزاني،  مسعود  الديموقراطي  الكردستاني  الحزب  زعيم 
وأحزاب  الحلبوسي،  محمد  السني  تقدّم  تحالف  وزعيم 
تشكيل  الى  سيؤدي  السيناريو  هذا  ومثل  صغرى«. 

بسهولة. حكومة 
لهيب  الدولية«  األزمات  »مجموعة  في  الباحثة  لكن 
الدعم  أخذ  يستطيع  »ال  الصدري  التيار  أن  ترى  هيغل 
يبدأ  أن  ينبغي  بل  والكردية،  السنية  األحزاب  من  فقط 

البيت الشيعي أوال«. التوافق من 
ويرى حسن أن هذين السيناريوهين ال يلغيان احتمال 
بلد  في  وفوضى«  مسلح  نزاع  نحو  »تصعيد  حصول 

جناحا عسكريا. األحزاب  غالبية  فيه  تمتلك 
قادرة  إليران  الموالية  القوى  تزال  ال  تراجعها،  ورغم 
انضمام  أو  تحالفات  خالل  من  موقعها  تعزيز  على 
دعم  عن  الناتج  نفوذها  إلى  إضافة  إليها،  مستقلين 
»دولة  كتلة  مع  تتحالف  أن  يمكن  إذ  والسالح.  طهران 
المالكي،  نوري  األسبق  الوزراء  رئيس  بزعامة  القانون« 

35 مقعدا. المقرب أيضا من إيران والتي فازت بنحو 
مع  السابق  البرلمان  في  الثانية  القوة  كان  وبعدما 
في  فقط  مقعدا   15 نحو  الفتح  تحالف  حاز  مقعدا،   48

األولية. النتائج  أكتوبر، حسب  العاشر من  انتخابات 

الحكومة؟ لرئاسة  هل من مرشحين 
تخمينات.  فقط  اآلن،  حتى  واضحين  مرشحين  ال 
التحالفات  لعبة  على  الحكومة  رئيس  اختيار  ويعتمد 

على  وقدرتها  البرلمان،  في  حجما  األكبر  األطراف  بين 
مصطفى  الحالي  الوزراء  رئيس  اختيار  وتطّلب  الضغط. 
على  المهدي،  عبد  عادل  سلفه  استقالة  بعد  الكاظمي، 

الشعبي، خمسة أشهر. الضغط  وقع 
تعيين  في  رغبته  مرارا  كرّر  الصدر  مقتدى  أن  ورغم 
سيفعل  أنه  هيغل  تعتقد  ال  لكن  تياره،  من  وزراء  رئيس 
ذلك في نهاية المطاف. وترى أنه »ال بد أن يكون مرشح 
الكاظمي  مصطفى  يزال  »ال  اإلطار،  هذا  وفي  توافق«. 

المنصب«، وفق حسن. للبقاء في  يملك حظوظا قوية 
منتخبا.  نائبا  ليس  وهو  حزبا،  الكاظمي  يملك  وال 
ال  ذلك  ألن  »مالئمة«،  صفات  هذه  أن  هيغل  وترى 
قد  »ربما  وتضيف:  مباشرة،  الواجهة  في  األحزاب  يضع 
السياسي  الوسط  في  معروف  شخص  على  االختيار  يقع 

انتماء سياسيا واضحا«. العراقي لكن ال يملك 

هل إيران الخاسر األكبر؟
الفتح،  المتمثلين خصوصا بتحالف  رغم تراجع حلفائها 
في  نفوذها  على  بالضرورة  يؤثر  لن  ذلك  أن  خبراء  يرى 

البالد.
»نفوذ  أن  تعني  االنتخابات  نتائج  إن  هيغل  وتقول 
التوازن  أن  أعتقد  ال  لكنني  البرلمان،  في  تراجع  إيران 
في  أّثرت  التي  إليران  بالنسبة  كثيرا  يعني  البرلمان  في 
السياسة العراقية منذ العام 2003 مع وجود تحالف الفتح 

.2018 ودونه«. ودخل تحالف الفتح البرلمان في العام 
وترى الباحثة أن النفوذ اإليراني سيبقى قائما، مشيرة 

النبرة«. الى أنها »قد تخفض 
سيبقى  بالعراق  إيران  اهتمام  إن  حسن  ويقول 
في  األميركي  الوجود  إنهاء  قضايا:  بثالث  »مرتبطا 
من  قادما  ضدها  تهديد  أي  وجود  عدم  وضمان  العراق، 
السوق  تبقى  وأن  الشعبي،  الحشد  واستدامة  العراق، 

اإليرانية«. للبضائع  مفتوحة  العراقية 
كما  الشيعي«،  »التحالف  إحياء  اإليرانيون  يفضل  وقد 
متنبهون  لكنهم  عدوا،  بالصدر  يرون  ال  »فهم  قال، 
قد   )...( الشيعي  المشهد  على  يهمين  جعله  لمخاطر 
اإلقرار  مع  شيعي،  تحالف  مظلة  تحت  احتواءه  يفضلون 
سيكون  من  تحديد  في  أقوى  صوت  لديه  سيكون  بأنه 
رئيس وزراء، وفي القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية«.

المستقلين؟ عن  ماذا 
من  منبثقة  إنها  تقول  التي  »امتداد«  حركة  تمكنت 
من   ،2019 العام  في  قامت  التي  االحتجاجية  الحركة 
كسب نحو تسعة مقاعد وفق النتائج األولية، منها خمسة 
التظاهرات  تركزت  حيث  البالد  جنوب  في  الناصرية  في 
قبل عامين. وفاز كذلك عدد ممن يقدمون أنفسهم على 

مستقلون. أنهم 
في  هؤالء  الكبرى  السياسية  الكتل  تبتلع  لم  ما 
نائبا«   20 قرابة  من  تكتال  معا  »تشّكل  قد  تحالفاتها، 
كفة  ترجيح  على  قادرة  »معارضة  دور  يلعب  أن  يمكن 
تشرح  كما  القوانين«،  بعض  على  التصويت  في  الميزان 

هيغل.
ولتكون فاعلة »ال بد لتلك القوى أن تضع استراتيجية 
في  والعمل  البرلمانية  الرقابة  وتفعيل  لإلصالح  واضحة 
قاعدة شعبية  تنظيم ذي  بناء وتوسيع  نفسه على  الوقت 
لم  التي  األخرى  االحتجاجية  المجموعات  مع  والتنسيق 

تشارك في االنتخابات«، برأي حسن.

●  عنصر من قوات الحشد الشعبي يقوم بالحراسة خالل تجمع انتخابي لعصائب أهل الحق بغداد

●  الرئيس اللبناني ميشال عون

●  مشاركون في إحياء الذكرى السنوية الثانية للحركة االحتجاجية في بيروت في 17 أكتوبر 2021. )أ ف ب(

التصعيد الطائفي يحتدم في لبنان

تحالف »حزب الله - عون« تحت االختبار
يشكل التوتر الطائفي المتفاقم في لبنان اختبارًا لتحالف 
بين جماعة حزب اهلل والرئيس ميشال عون؛ إذ قد يخسر 
من  يُصعّدون  الذين  منافسيه  لصالح  أرضًا  تحالفهما 

المعارضة لنفوذ الجماعة المدعومة من إيران.
االنقسامات  أن  »رويترز«  وكالة  وفق  محللون،  يعتقد 
التي تعمقت منذ اندالع أعمال عنف في بيروت األسبوع 
عون  لخصم  السياسية  المصلحة  في  قد تصب  الماضي 
لحزب  معارض  وهو  جعجع،  سمير  المسيحي  زمن،  منذ 

اهلل وله صالت وثيقة بالسعودية.
على  ومهيمنة  مميزة  عون عالمة  مع  اهلل  وتحالف حزب 
حزب  ساعد  إذ  2006؛  منذ  اللبنانية  السياسية  الساحة 
اهلل عون على أن يصبح رئيسًا في 2016 بينما قدم عون 
قوة  يملك  أصبح  الذي  اهلل  حزب  لتسليح  محوريًا  دعمًا 
أكثر من الجيش اللبناني. لكن التوتر يتصاعد، ال سيما 
مع معارضة حزب اهلل للتحقيق في انفجار المرفأ الكارثي 
الذي قتل العديد من المسلمين مع من قتل، لكن أغلب 

أضراره لحقت بمناطق مسيحية في العاصمة.
تفاقم  عندما  الماضي  األسبوع  عون  معضلة  واحتدمت 
عنف  أعمال  أسوأ  شرارة  ليشعل  التحقيق  بشأن  التوتر 
أعاد  بما  سنوات  منذ  بيروت  تشهدها  الشوارع  في 
بين  رحاها  دارت  التي  األهلية  الحرب  مشاهد  لألذهان 
أحداث  1975 و1990 وفق »رويترز«. وأسفرت  العامين 
فيما  الشيعة،  من  كلهم  سبعة  مقتل  عن  تلك  العنف 
وصفه حزب اهلل بأنه كمين نصبه حزب القوات اللبنانية 

بزعامة جعجع.
في  بالالئمة  وألقى  ذلك  اللبنانية  القوات  حزب  ونفى 
أنصاره  بإرساله  اآلخر  الجانب  على  االضطرابات  إثارة 
أربعة  إن  يقول  حيث  الرمانة  عين  هو  مسيحي  لحي 
سكان أصيبوا قبل أن تنطلق أي رصاصة. وبدأت أعمال 
اهلل،  حزب  حليفة  أمل،  لحركة  أنصار  احتشاد  مع  العنف 
بيطار  طارق  القاضي  بتنحية  للمطالبة  احتجاج  لتنظيم 
مئتي  من  أكثر  قتل  الذي  المرفأ  انفجار  تحقيق  عن 

شخص.
الذي  الحر  الوطني  التيار  فكر  على  مطلع  مصدر  وقال 
مسيحيون  لدينا  »اليوم،  لـ»رويترز«  عون  أسسه 
الحرب  ذكريات  تعيد  التي  المشاهد  هذه  يرفضون 
التي  بالطريقة  سعداء  ليسوا  الوقت  ذات  وفي  األهلية 
القاضي  لمسألة  معارضتهم  عن  الشيعة  بها  يعبر 
وحزب  الحر  الوطني  التيار  أن  المصدر  وأضاف  بيطار«. 
اهلل لم يقررا بعد أن يسلك كل منهما طريقًا لكن مسار 

األحداث يباعدهما.
على  بعد  الحر  الوطني  التيار  من  مسؤولون  يرد  ولم 
أول  وفي  تعليق.  على  للحصول  »رويترز«  من  طلب 
العام  األمين  أعلن  األخيرة  العنف  أحداث  منذ  له  كلمة 
لحزب اهلل حسن نصراهلل أن لدى حزبه 100 ألف مقاتل 
خالل  نصراهلل،  واتهم  لبنان،  في  ومجهزين  مدربين 
أبرز  اللبنانية،  القوات  حزب  المنار،  قناة  نقلته  خطاب 
»الحرب  إلى  البالد  جرّ  بمحاولة  المسيحيين،  خصومه 
ومناصري  مناصريه  على  الرصاص  وإطالق  ●  األمين العام لحزب اهلل حسن نصراهلل األهلية« 

منطقة  في  قتلى  سبعة  أوقع  ما  أمل،  حركة  حليفته 
الطيونة، أحد أبرز خطوط التماس خالل الحرب األهلية 

.)1990-1975(
القاضي  سعى  إذ  بالتحيز؛  بيطار  اهلل  حزب  يتهم 
أدى  إهمال  في  لالشتباه  حلفائه  بعض  الستجواب 
على  المسجلة  النووية  غير  االنفجارات  أكبر  أحد  لوقوع 
اإلطالق. وقال جعجع، الذي يساند بيطار، إن مواجهات 
وحركة  اهلل  لحزب  أنصار  خرّب  عندما  بدأت  الخميس 
أمل سيارات واشتبكوا مع السكان وحاولوا دخول منازل 
في عين الرمانة. وقال جعجع في مقابلة في وقت متأخر 
تدافع  لم  اللبنانية  القوات  إن  الجمعة  يوم  مساء  من 

عن الحي بل »كل أهالي عين الرمانة قاموا بذلك«.
الشرق  كارنيغي  مركز  من  علي  حاج  مهند  ويرى 
تعرضت  الرمانة  عين  أن  النظر  وجهة  أن  األوسط 
نوع  »هناك  وقال  المسيحيين.  بين  شائعة  للهجوم 
انفجار  تحقيق  دعم  بشأن  المسيحيين  بين  االتفاق  من 
اهلل  حزب  وأن  النفس  عن  الدفاع  في  والحق  المرفأ 
المنطقة قبل أن يتعرضا للهجوم...  وحركة أمل هاجما 
في  الشعبية  بعض  اكتسب  أنه  يبدو  اآلن  حتى  جعجع 

المسيحيين«. أوساط 
صحيفة  تحرير  رئيس  نائب  منصف،  بو  نبيل  وقال 
اتهم  عندما  خطًأ  ارتكب  الحر  الوطني  التيار  إن  النهار، 
جعجع بالضلوع في العنف إذ أكسبه ذلك تعاطفًا واسعًا 
التيار  يرى  أنه  لـ»رويترز«  وأضاف  المسيحيين.  بين 

األكبر. الخاسر  الحر بوصفه  الوطني 
وقعت  التي  العنف  أعمال  في  تحقيقًا  الجيش  ويجري 
الخميس في بيروت. وقال الجيش في البداية إن إطالق 
حدثت  إنه  بعد  فيما  قال  لكنه  المحتجين  استهدف  نار 
محتجون  كان  بينما  النار  إلطالق  تبادل  ووقع  مشادات 
جندي  ويخضع  المظاهرة.  في  للمشاركة  طريقهم  في 

للتحقيق. المحتجين  النار صوب  أطلق  أنه  يشتبه في 
في  المسيحية  األحزاب  أكبر  هو  الحر  الوطني  والتيار 
البالد  في  السابقة  البرلمانية  االنتخابات  وفي  لبنان. 
اهلل  وحزب  الحر  الوطني  التيار  تمكن   ،2018 في 
من  للسالح  اهلل  حزب  لحيازة  مؤيدة  أخرى  وأحزاب 
لحزب  معارضون  ويأمل  المجلس.  في  األغلبية  تأمين 
المقاعد  إلى  ويُنظر   ،2022 في  ذلك  يتغير  أن  اهلل 

األساسي. التنافس  مضمار  باعتبارها  المسيحية 
الضخم  المالي  االنهيار  خيم  المرفأ،  انفجار  وبخالف 
على رئاسة عون؛ إذ دفع بأكثر من ثالثة أرباع السكان 
الوطني  التيار  زعيم  باسيل،  جبران  وتطرق  الفقر.  إلى 
في  اهلل  حزب  مع  التحالف  حجج  إلى  عون،  وصهر  الحر 
كلمة ألقاها يوم السبت بما شمل قتاله ضد متشددين 

السورية. الحدود  على 
أن حزب  إلى  بالتلميح  اهلل  لموقف حزب  ينحاز  أنه  وبدا 
على  اللوم  لها  يوجه  التي  الجهة  هو  اللبنانية  القوات 
أعمال العنف وكرر انتقادات كانت صادرة عن حزب اهلل 
بأنها  وصفها  بطريقة  يُجرى  إنه  قال  عندما  للتحقيق 
كان  إن  الواضح  غير  إنه من  قال  باسيل  لكن  انتقائية. 
يستمر  أن  يجب  التحقيق  وإن  مُسيسًا  نفسه  بيطار 
هذا  عرقلة  يحاولون  من  سيواجهون  أنهم  وأضاف 

الملف، على حد قوله.

مصدر في التيار الوطني الحر: لدينا مسيحيون يرفضون المشاهد التي تعيد ذكريات الحرب األهلية

محللون: شعبية جعجع تتزايد والتيار الوطني الحر ارتكب خطأً عندما اتهمه بالضلوع في العنف

بغداد - وكاالت

●  ساحيلي الذي شارك في تظاهرة الجزائريين في 16 أكتوبر 1961 في باريس

بيروت - وكاالت

●  زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
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في  عامًا   30 بالسجن  المحكوم  صالح  يأمل 
المغرب على خلفية قضية إرهاب، معانقة الحرية 
قريبًا بعد »مصالحته« مع ذاته والمجتمع، بفضل 
برنامج ساعده على مراجعة األفكار المتطرفة التي 
قادته إلى السجن. يقضي الرجل )50 عامًا( أيامه 
وإدانته   2002 العام  اعتقاله  منذ  القضبان  وراء 
إرهابية وتمويل  باإلعدام بسبب »االنتماء لخلية 
إلى  الحكم  يخفض  أن  قبل  إرهابي«،  مشروع 
»مصالحة«،  من  استفادته  إثر  عامًا   30 السجن 

وفق »فرانس برس«.
تنظمه  الذي  »المصالحة«  برنامج  ويستهدف 
رسمية  ومؤسسات  للسجون  العامة  المندوبية 
أفكارهم  مراجعة  في  الراغبين   ،2017 منذ  أخرى 
بين المدانين في قضايا التطرف الديني. ويقول 
الواقع  القنيطرة  سجن  مكتبة  داخل  من  صالح 
أنها  اعتقدت  بأفكار  »آمنت  الرباط:  شمال 
الصواب بما فيها العنف... أحمد اهلل أن يدي لم 

تتلطخ بالدماء«.
التي  وهو تعرّف على هذه األفكار في إيطاليا 
شيخ  خالل  »من  التسعينيات  في  إليها  هاجر 
كما  المصرية«،  اإلسالمية  الجماعة  من  مسجد 
يقول. بعدها، قرّر تغيير حياته لتبدأ »بهجر بالد 
كانت  التي  اإلسالم«  دار  نحو  أسرته  مع  الكفر 

آنذاك »إمارة طالبان في أفغانستان«.
مشروعه،  أوقفت  11سبتمبر  هجمات  لكن 
 .2002 في  المغرب  إلى  عودته  بعد  فاعتُقل 
ويضيف:  شخصًا.   31 من  خلية  أفراد  مع  وأدين 
الذين  الظالمين  الحكام  محاربة  بوجوب  »آمنت 
يعطلون الشريعة والدول التي تحارب المسلمين، 
استنادًا الى آيات وأحاديث لم أكن مؤهاًل لفهمها 

الفهم الصحيح«.
وتستند األفكار المتطرفة العنيفة عمومًا، إلى 
واألحاديث  القرآن  نصوص  لبعض  حرفي  تأويل 
سياقاتها  من  منزوعة  محمد  للنبي  المنسوبة 
تأويالت  مع  غالبًا  يتوافق  ال  وبما  التاريخية، 
)حسب  المسلمين  تاريخ  بها  يزخر  معتدلة  أخرى 
تلقى  األفكار  هذه  وبدأت  برس«(.  »فرانس 
الخصوص،  الثمانينيات على  انتشارًا واسعًا منذ 
ضد  بـ»المجاهدين«  يوصفوا  من  قتال  مع 
السوفييت في أفغانستان -آنذاك- بدعم أميركي، 
قبل أن تصبح تهديدًا رئيسيًا لألمن في العالمين 
العربي والغربي.وتحث هذه األيديولوجية إجمااًل 
أكانوا  لها  المخالفين  لكل  المطلق  العداء  على 
مسلمين أم غير مسلمين، والجهاد إلقامة »دولة 

الخالفة«.
من  أكثر   2002 منذ  اعتقل  المغرب،  في 
خلية  ألفي  من  أكثر  تفكيك  وتمّ  3500 شخص 
ووجهت  رسمية.  أرقام  بحسب  المتشددين،  من 
»تنظيمات  الى  باالنتماء  اتهامات مختلفة  إليهم 
األمن،  تزعزع  لعمليات  والتخطيط  إرهابية« 

بالتنظيمات  مغربيًا  مقاتاًل   1662 والتحق  الخ.. 
وفق  سورية،  في  الحرب  اندالع  منذ  المتطرفة 
الذي  دمير  محمد  ويقول  بالرباط.  أمني  مصدر 
خلية  إلى  باالنتماء   2003 العام  باإلعدام  ُأدين 
حتى  المتمسك  فكري  يوسف  بزعامة  »إرهابية« 
اليوم بأفكاره العنيفة، إن عددا ممن يتم اعتقالهم 
التي  األفكار  من  للتخلص  حاجتهم  »يكتشفون 

تسيطر عليهم عندما يختلون بذواتهم«.
لمساءلة  بالحاجة  عامًا(   47( دمير  يشعر  ولم 
معتقداته إال بعد سبعة أعوام على توقيفه، لكن 
كنت  كما  نفسي  مع  صادًقا  »كنت  المراجعة  في 
وبدأ  المنحرفة«.  األفكار  بتلك  آمنت  صادًقا حين 
»بأن  المسؤولين  إلقناع  طوياًل  مسارًا  حينها 
خفض  إلى  قاد  ما  المساعدة«،  يد  لنا  يمدوا 
عقوبته العام 2011 إلى 30 عامًا سجنًا، ثم أفرج 
دورات  أولى  في  مشاركته  بعد   2017 في  عنه 

برنامج »مصالحة«.
العامة  المندوبية  في  المسؤول  ويوضح 
البرنامج كان  أن  أكلمام  إدريس  للسجون موالي 
تتبع  شملت   2015 منذ  جديدة  مقاربة  »ثمرة 
باب  وفتحت  وسلوكياتهم،  السجناء  هؤالء  تطور 
التفكير لمساعدة الذين عبّروا عن حاجتهم لمن 
ينير الطريق أمامهم«. واستفاد من البرنامج حتى 
عن  وأفرج  نساء،   8 بينهم  معتقلين   207 اآلن 
116 منهم وخفضت عقوبات 15 آخرين. ويستمر 

البرنامج لكل معتقل قرابة ثالثة أشهر.
يلقيها  دينية  محاضرات  البرنامج  يشمل 
مؤطرون من الرابطة المحمدية للعلماء )رسمية(، 
نفسية  ومرافقة  واالقتصاد  القانون  في  وأخرى 
صالح  ويقول  عليها.  يقتصر  ال  ولكن  للمعتقلين 
إنه اكتشف مبادئ حقوق اإلنسان و»أن جلها ليس 
غريبًا عن جوهر اإلسالم«، مضيًفا: »صحيح هناك 
بعض التحفظات مثل الحق في اإلجهاض، لكنها 

موجودة أيضًا لدى مجتمعات غير مسلمة«.
في  محاضرات  أيضًا  البرنامج  ويشمل 
للمعتقلين.  نفسية  ومرافقة  واالقتصاد  القانون 
شركائنا  اهتمام  »الحظنا  أكلمام  ويتابع 
»يمكن  أنه  الى  مشيرًا  بالبرنامج«،  األجانب 
تناسب  مماثلة  لبرامج  إلهام  مصدر  يكون  أن 
إلى  انضمامه  بعد  دمير  وقرّر  خصوصياتهم«. 
داخل  من  بالفرنسية  القانون  دراسة  البرنامج 
الخروج  رحلة  في  بعيدًا  دمير  وسار  السجن. 
بطاقم  عنه  اإلفراج  بعد  ليلتحق  التطرف  من 
على  يشرف  الذي  للعلماء  المحمدية  الرابطة 
اليوم  لبرنامج »مصالحة«. ويحاول  الديني  الشق 
مساعدة متطرفين يرغبون في التحرر من األفكار 
عنيدين »هم  أشخاصًا  أحيانًا  يواجه  المتشددة. 
فيضطر  محدودة«  دينية  معرفة  ذوو  الغالب  في 
التراث  من  وتفاسير  بنصوص  لمحاججتهم 
في  الصدق  »مساءلة  على  يركز  لكنه  الديني، 
اهلل  رضى  ينالوا  لن  أنهم  إلقناعهم  نفوسهم 
كانوا فعال صادقين في  إذا  الطريق،  باتباع هذه 

ابتغائه«، على حد تعبيره. 

أمام  أناستاسيادس  نيكوس  القبرصي  الرئيس  قال 
ساخنة  بؤرة  أنها  على  مصنفة  »منطقتنا  إن  المؤتمر 
الدولية  الحكومية  الهيئة  العالمي«. وصنفت  المناخ  لتغير 
الجوية  لألرصاد  العالمية  والمنظمة  المناخ  بتغير  المعنية 
نحو  فيها  يعيش  التي  المنطقة  المتحدة  لألمم  التابعة 
نصف مليار شخص وتكاد ال تغيب عنها الشمس على أنها 

للخطر بشكل خاص. معرضة 
التي  األخيرة  الدول  من  للعديد  موطن  كذلك  ولكنها 
العام  المبرمة  باريس  اتفاقية  على  بعد  تصادق  لم 
2015 - وهي إيران والعراق وليبيا واليمن - قبل أسابيع 
األمم  تنظمه  الذي  كوب26  المناخ  مؤتمر  انطالق  من 

في غالسكو. المتحدة 
قال  األوسط،  والشرق  المناخ  بتغير  األمر  يتعلق  عندما 
المستدامة  التنمية  حلول  شبكة  رئيس  ساكس،  جيفري 
التابعة لألمم المتحدة، نحن أمام »مشكالت رهيبة«. أورد 
»أواًل،  بنيويورك  كولومبيا  جامعة  من  أستاذ  وهو  ساكس 
لذا  العالم،  في  األحفوري  الوقود  مركز  المنطقة هي  هذه 
يعد  لم  وقود  على  تعتمد  اقتصاداتها  من  الكثير  فإن 
في  وأضاف  استخدامه.  نوقف«  أن  وعلينا  للعصر،  مؤاتيًا 
أنها  الواضح  من  »ثانيًا،  برس«،  »فرانس  لوكالة  تصريح 
لألمن  انعدام  هناك  لذلك  جفافًا،  وتزداد  جافة  منطقة 

المياه ونزوح سكاني«. المائي ونقص في 
تحواًل  تشهد  أن  »يجب  المنطقة  أن  ساكس  ورأى 
ومنطقة  ومقسمة  منطقة مشحونة سياسيًا  ولكنها  هائاًل. 
أكثر  في  كانت  التي  والنزاعات  الحروب  من  الكثير  عانت 
أن  هو  السار  النبأ  إن  وقال  بالنفط«.  صلة  على  األحيان 
موجود  الحل  أن  لدرجة  الشمس  أشعة  من  »الكثير  هناك 
السماء.  إلى  ينظروا  أن  هو  عليهم  ما  كل  أمامهم. 
نظيف  األساس القتصاد جديد  لهم  توفر  الشمس  فأشعة 

وأخضر«.
األسبق  الفرنسي  الخارجية  وزير  فابيوس،  لوران  أشار 
هذا  صيف  في  أنه  إلى  باريس،  اتفاقية  على  أشرف  الذي 
قبرص  في  مدمرة  غابات  حرائق  »شهدنا  الحارق  العام 

واليونان وتركيا وإسرائيل ولبنان«. وأضاف: »لقد تجاوزت 
وعُمان  الكويت  في  مئوية  درجة   50 الحرارة  درجات 
جفاف  ولدينا  وإيران.  والعراق  والسعودية  واإلمارات 
في  وخصوصًا  مختلفة  دول  في  مائي  وإجهاد  تركيا  في 
مشاهد  ليست  المأسوية  األحداث  »هذه  وقال  األردن«. 

إنها حقيقية وحاضرة«. من فيلم كارثي، 
إلى  األقرب  األوروبي  االتحاد  في  العضو  قبرص،  تقود 
لتطوير  عالمًا   240 تضم  دولية  حملة  األوسط،  الشرق 
قمة  في  وعرضها  سنوات   10 مدتها  إقليمية  عمل  خطة 
استمر  الذي  المؤتمر  استمع  اآلن.  من  عام  بعد  تُعقد 
 - األولية  النتائج  بعض  إلى  الماضي  األسبوع  يومين 
من  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  أن  ذلك  في  بما 

المنطقة قد تجاوزت تلك الصادرة عن االتحاد األوروبي.
يقول العلماء إن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
التي تعاني في األساس من ندرة كبيرة في المياه، تشهد 
العالمي،  المعدل  يمثل ضعفي  الحرارة  درجات  في  ارتفاعًا 
منذ  عقد،  كل  مئوية  درجة   0.45 بنحو  ارتفاعًا  تسجل  إذ 
القرن الماضي. وهكذا، تزداد الصحارى اتساعًا  ثمانينيات 
والعواصف الترابية شدة مع تقلص القمم الثلجية النادرة 
التي  األنهر  أنظمة  على  يؤثر  مما  ببطء،  المنطقة  في 

بالمياه. الماليين  تزود 
على  االنبعاثات  استمرت  وإذا  القرن،  نهاية  بحلول 
بمقدار  الحرارة  درجات  ترتفع  أن  يمكن  الحالية،  وتيرتها 

في  الصيف  فصل  خالل  وأكثر   - مئوية  درجات  ست 
كما   - للغاية«  الشديدة  أو  الشديدة  الحرارة  »موجات 
ليليفلد.  يوس  الجوي  للغالف  الهولندي  الكيميائي  قال 
ألمانيا  في  للكيمياء  بالنك  ماكس  معهد  من  ليليفلد  قال 
بالظواهر  يتعلق  ال  »األمر  إن  برس«  »فرانس  لوكالة 
المتطرفة.  الظواهر  بتلك  بل  فحسب،  المتوسطة 

للغاية«. األمر مدمرًا  وسيكون 
وأضاف أن درجات الحرارة القصوى في المدن المسماة 
الصحاري  من  قتامة  أكثر  هي  والتي  الحرارة«  »جزر 
وشرح  مئوية.  درجة   60 تتجاوز  أن  يمكن  بها،  المحيطة 
بسبب  الناس  يموت  الحر،  موجات  »خالل  إنه  قائاًل 
الحال  هي  وكما  القلبية.  والنوبات  الدماغية  السكتات 
والشباب  السن  كبار  من  الضعفاء  سيعاني  كوفيد،  مع 

والحوامل«.
مع  أنه  من  المتحدثين،  من  غيره  مثل  فابيوس،  حذر 
بسبب  التوترات  وتزايد  غبار  إلى  الزراعية  األراضي  تحول 
»أساسًا  المناخ  تغير  يصير  أن  يمكن  الموارد،  تقلص 
ممزقة  فالمنطقة  المستقبل«.  في  والعنف  للنزاعات 
يؤمنها  التي  تلك  سواء  العذبة  المياه  بسبب  بالفعل 
حافظت  والتي  ودجلة  والفرات  األردن  أنهر  أو  النيل  نهر 
ضغوطًا  تواجه  ولكنها  القديمة  الحضارات  على  جميعها 

الكبير. السكاني  التوسع  مع  متصاعدة 
كثيرًا  نوقشت  التي  النظرية  إلى  كذلك  ساكس  أشار 
في  النزاع  وراء  العوامل  أحد  كان  المناخ  تغير  إن  وتقول 
 2009-2006 العامين  في  القياسي  الجفاف  ألن  سورية، 
زاد  مما  المدن،  إلى  مزارع  مليون  من  أكثر  بنزوح  تسبب 
»لقد  وقال:   .2011 انتفاضة  قبل  االجتماعي  الضغط  من 
االضطرابات  تلك  امتدت  كيف  عقد  قبل  سورية  في  رأينا 
عنف  أعمال  اندالع  إلى  وأدت  الهائل  الجفاف  عن  الناجمة 

تفاقمها«. في  بالتأكيد  وتسببت  النطاق  واسعة 
معدالت  أعلى  من  بعض  الحالي  الوقت  في  ويُسجل 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الشمسية  الطاقة  استغالل 
المتمردون  عليها  يسيطر  منطقة  آخر  في  أفريقيا  وشمال 
فترة  منذ  عزلها  تم  التي  إدلب  محافظة  هي  سورية،  في 
طويلة عن شبكة الكهرباء الحكومية وحيث تنتشر األلواح 

الكهروضوئية في كل مكان.

تقرير لـ»بي بي سي«

تنافس إقليمي ودولي على موانئ السودان
الضوء  سي«  بي  »بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  سلطت 
على األهمية االستراتيجية لموانئ السودان، خالل تغطية 
األحمر  البحر  ساحل  على  الموانئ  إغالق  ألحداث  مراسلها 
المحتجين  أحد  تبرير  انتباهه  لفت  الذي  السودان،  شرقي 
الذين كانوا يطالبون بإلغاء مسار الشرق في اتفاق السالم 
الرجل  له  قال  إذ  الثورية.  والجبهة  الحكومة  بين  الموقع 
إدارة  بنبرة غاضبة إنهم يرفضون مسار الشرق ألنه يمنح 
الميناء إلحدى الدول الخليجية. وأضاف بحزم شديد »نحن 

لن نرضى بذلك حتى لو استمر اإلغالق لألبد«.
البحر  والية  عاصمة  بورتسودان  مدينة  سوق  وفي 
أن  الحظت  السودانية،  الموانئ  بها  توجد  التي  األحمر 
الناس تتركز حول اإلغالق واالعتقاد  معظم األحاديث بين 
بي  »بي  وحسب  األمر.  وراء  تقف  خارجية  جهات  بوجود 
السودان،  شرقي  في  القبلية  االحتجاجات  أعادت  سي« 
واستخدام المحتجين للموانئ كواحدة من أدوات الضغط 
داخليا  الموانئ  هذه  أهمية  السودانية،  الحكومة  على 

الواجهة. إلى  وخارجيا 
ويعتبر ميناء بورتسودان الميناء الرئيسي في السودان، 
وهو  الجنوبي  الميناء  هي:  متخصصة  موانئ  عدة  ويضم 
كمنفذ  ويستخدم  الشمالي  والميناء  للحاويات،  مخصص 
والقمح  الوقود  مثل  االستراتيجية  السلع  الستيراد  رئيسي 
نفط  تصدير  بعمليات  الخاص  بشائر  وميناء  والسكر، 
وهو  سواكن  ميناء  إلى  باإلضافة  السودان،  جنوب  دولة 

الماشية. المسافرين وصادرات  لنقل  مخصص 
شهر،  من  ألكثر  استمر  الذي  الموانئ،  إغالق  أثر  ولقد 
اليومية في معظم  الناس  على األوضاع االقتصادية وحياة 
أرجاء البالد. فالسكان في مدينة بورتسودان يشتكون من 
محطات  أمام  السيارات  عشرات  تصطف  حيث  الوقود  شح 
أما  الغازولين.  البنزين  عن  بحثا  طويلة  لساعات  الخدمة 
العاصمة الخرطوم فقد تأثرت بالنقص الحاد في الخبز في 

ظل عدم توفر الدقيق.
بالمخزون  االستعانة  إلى  السودانية  الحكومة  ولجأت 
في  الشمالية  الوالية  في  المخزن  القمح  من  االستراتيجي 

األزمة. لتدارك  محاولة 
 1370 من  أكثر  السوداني  البحري  الساحل  طول  يبلغ 
السواحل  أطول  من  واحدا  يجعله  ما  وهو  بحريا  ميال 
المرجانية  بالشعب  يتميز  كما  العالم.  في  البحرية 
إلنشاء  مناسبة  تكون  أن  يمكن  التي  والخلجان  والجزر 

عليها. موانئ 

المنفذ  يعتبر  أنه  علمنا  إذا  الميناء  أهمية  وتزداد 
دول  بعض  أيضا  وتستخدمه  للسودان،  الوحيد  البحري 
السودان،  وجنوب  إثيوبيا  مثل  الحبيسة  إفريقيا  شرق 
أخرى  دول  إقناع  إلى  السودانية  الحكومة  تخطط  كما 
الصدد  هذا  وفي  الميناء.  باستخدام  وأوغندا  تشاد  مثل 
المنعم  عبد  اإلفريقي  القرن  شؤون  في  الخبير  يقول 

له.  إضافية  قيمة  يمثل  الميناء  موقع  إن  إدريس  أبو 
كونها  من  السودانية  الموانئ  أهمية  »تنبع  ويضيف: 
أوروبا  وشرق  آسيا  بين  تقريبا  المسافة  منتصف  في  تقع 
وتأهيل  لصيانة  مركزًا  تكون  ألن  مؤهلة  يجعلها  ما 
كانت  سي«  بي  »بي  ووفق  اإلغالق،  قبيل  السفن«. 
شركة  مع  اتفاقية  بالفعل  وقعت  قد  السودانية  السلطات 

األعمال  بالفعل  الشركة  الميناء. وقد بدأت  لتطوير  صينية 
الجنوبي.  الميناء  في  الميناء  وتعميق  بالمناولة  المتعلقة 
وزيادة  للتطوير  ألمانية  شركة  مع  الحكومة  تعاقدت  كما 
القدرة االستيعابية. وتأتي هذه الخطوات في سبيل تطوير 
في  القديمة  األنظمة  على  تعتمد  زالت  ما  التي  الموانئ 
عملها، وجذب المزيد من السفن الكبرىويرى أبو إدريس 

أن  السودانية  السلطات  على  ينبغي  مما  الكثير  هناك  أن 
الموانئ جاذبة للدول األفريقية. تقوم به لجعل 

لضمان  إجراءات  واتخاذ  التحتية  البنى  تطوير  ويأتي 
األمور  هذه  مقدمة  في  اإلغالق  حوادث  تكرار  عدم 
تكون  أن  فيمكن  تطويرها  تم  »لو  إدريس:  أبو  بحسب 
شرق  لدول  المفضلة  القبلة  هي  بورتسودان  موانئ 
وأوغندا  السودان  وجنوب  إثيوبيا  مثل  الحبيسة  أفريقيا 
الحكومة  وأن  خاصة  الوسطى،  أفريقيا  وجمهورية  وتشاد 
هذه  بعض  مع  اتفاقيات  بالفعل  وقعت  قد  السودانية 

الموانئ«. الدول الستخدام 
الدولي  للتنافس  مكانا  األخيرة  اآلونة  في  الميناء  أصبح 
واقتصادية  سياسية  أهداف  لتحقيق  وذلك  واإلقليمي 
يعرف  ما  بروز  بعد  األهمية  وزادت  واستراتيجية.  وأمنية 
بمكافحة اإلرهاب العابر للقارات وحماية أمن البحر األحمر 
و30%  العالمية  التجارة  من   %  20 حوالي  منه  يعبر  الذي 

النفط. من تجارة 
الوزراء  رئيس  وافق  الماضي،  العام  من  نوفمبر  ففي 
إلنشاء  اتفاق  مشروع  على  ميشوستين  ميخائيل  الروسي 
على  للحفاظ  بورتسودان  ميناء  في  روسية  بحرية  قاعدة 

اإلقليمي. واالستقرار  السلم 
القاعدة في  إقامة  السودانية على  الحكومة  وافقت  وقد 
بعمليات  فعليا  الروس  وبدأ  اإلستراتيجية  فلمنجو  منطقة 
إنشاء القاعدة. غير أن المشروع توقف بعد أيام من وصول 
يونيو  منتصف  في  بورتسودان  ميناء  إلى  أميركية  بارجة 
لم  االتفاقية  بأن  المشروع  الخرطوم توقف  وبررت   .2021
يشكل  لم  الذي  البرلمان  قبل  من  عليها  المصادقة  تتم 
بعد. وخالل عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، 
أجل  من  لتركيا  سواكن  ميناء  السودانية  الحكومة  منحت 
رجب  التركي  الرئيس  بها  قام  شهيرة  زيارة  بعد  تأهيله 
حينها   .2017 ديسمبر  في  الجزيرة  إلى  أردوغان  طيب 
أشارت تقارير إعالمية إلى أن أنقرة، حليفة الدوحة وقتها، 
السعودية  ضد  عسكرية  ألغراض  الميناء  استخدام  تريد 
التي  الخالفات  إطار  في  وذلك  المتحدة  العربية  واإلمارات 

كانت العاصفة بين دول تلك المحاور.
مجذوب،  أمين  متقاعد  اللواء  االستراتيجي  الخبير  ويرى 
وبموقعها  السودانية  الموانئ  أن  سي«  بي  لـ»بي 
الموانئ.  تنجو مما وصفها بحرب  لن  المميز  اإلستراتيجي 
السوداني  الساحل  على  يسيطر  »من  بالقول:  ويمضى 
السويس،  وقناة  والخليج  السعودية  يستهدف  أن  يمكنه 
الموانئ  على  والدولي  اإلقليمي  التنافس  يفسر  ما  وهذا 

السودانية«.

الخرطوم - وكاالت

●  حارس في سجن القنيطرة شمال الرباط في 31 أغسطس 2021. )أ ف ب(

●  ميناء بورتسودان.

●  أرض زراعية أحرقتها الشمس في منطقة السعدية شرقي العراق، وسط موجة حرارة صيفية شديدة ونقص في المياه أدى إلى جفاف الحقول 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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»ضربة مزدوجة« لدول النفط في الشرق األوسط
عواصم - وكاالت

المغرب - وكاالت

النزاعات تسرع وتيرة االحتباس الحراري

 حملة دولية تضم 240 عالماً لتطوير خطة 
عمل إقليمية مدتها 10 سنوات

مسؤول أممي: مشكالت رهيبة بسبب الوقود 
األحفوري واألمن المائي

مراجعات فكرية للمتطرفني في سجون املغرب
برنامج عمره 6 سنوات

الخرطوم تحاول إقناع تشاد وإثيوبيا باستخدام بورتسودان

خبير استراتيجى: الســـــودان لن تنجــــــو من حــــرب الموانئ

تهدد أزمة المناخ بتوجيه 
ضربة مزدوجة لمنطقة 
الشرق األوسط من خالل 
إنضاب دخلها المتأتي من 
النفط مع تحول العالم إلى 
مصادر الطاقة المتجددة وارتفاع 
درجات الحرارة إلى مستويات متطرفة غير 
مؤاتية للحياة، كما يقول خبراء.
لم تبذل الكثير من الجهود لمواجهة 
التحدي في منطقة ابتُليت منذ فترة طويلة 
بالحروب األهلية والنزاعات وحركات النزوح 
واللجوء، حتى في ظل احتمال أن يؤدي 
االحتباس الحراري إلى تسريع هذه االتجاهات، 
وفق ما عبر عنه األسبوع الماضي مشاركون 
في المؤتمر الدولي حول تغير المناخ في شرق 
البحر المتوسط والشرق األوسط.



اقتصاد

كالم في األرقام

منطقة  في  المتوقعة  النمو  نسبة 
الشرق األوسط

قالوا

08

بوجناح  خالد  الزواج  دعم  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  أعلن 
إضافية  دينار  مليار  صرف  على  وافق  المركزي  ليبيا  مصرف  أن 

المليار األولى المخصصة سابقًا. الزواج، بخالف  لصندوق دعم 
وأشار بوجناح إلى عدم تسلم أي كتاب بالخصوص حتى اآلن، 
السابقين  المقبولين  إجراءات  إنهاء  على  جاريًا  العمل  يزال  وال 

المبادرة. ضمن 
لالستفادة  الجدد  المتزوجين  طلبات  قبول  بدء  المتوقع  ومن 
لرئيس  تصريح  وفق  المقبل،  األسبوع  الثاني  المليار  من 
اإلدارية  الرقابة  جهاز  إدخال  مؤكدًا  الماضي،  اإلثنين  الصندوق 
الخاصة  البيانات  صحة  في  للتحقيق  والحكومة  العامة  والنيابة 

بالصندوق.
 

»دعم الزواج« ينتظر مليار دينار إضافية من » املركزي«

استثمارات أجنبية خضراء 
في بريطانيا بـ 9.7 مليار 
جنيه استرليني

رئيس الوزراء 
بوريس جونسون

% 4.1
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.56دوالر أميركي
5.2782يورو

6.2582الجنيه االسترليني
1.2156الريال السعودي
1.2415درهم إماراتي

0.7085االيوان الصيني

2021 /10/20 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

تطوير حقول الغاز لسد العجز وتلبية احتياجات االستهالك املحلي

الوطنية  الوحدة  بحكومة  والغاز  النفط  وزير  أعلن 
الموقتة محمد عون سعي الحكومة لتطوير حقول الغاز 
في  العجز  وسد  اإلنتاج  زيادة  بهدف  والبحرية  البرية 
تزويد الغاز الطبيعي للمستهلكين، وكذلك تطوير قدرة 
االستهالك  احتياجات  لتلبية  الطبيعي  الغاز  نقل  شبكة 

المحلي من الغاز الطبيعي في كل ربوع ليبيا.
االجتماع  خالل  عون  للوزير  كلمة  في  ذلك  جاء 
الغاز  بشأن  المعتمدة  السياسات  حول  االفتراضي 
األفريقية  اللجنة  نظمته  الذي  أفريقيا  في  الطبيعي 

للطاقة، اإلثنين الماضي.
الكهرباء  توليد  بمحطات  االهتمام  إلى  عون  وأشار 
وتصدير الفائض، بهدف التقليل من استخدام الوقود 

األحفوري للمحافظة على البيئة.
تجاه  للوزارة  الوطني  االلتزام  على  شدد  كما 
على  تمامًا  وحرصها  والمناخ،  البيئة  على  المحافظة 
من  التقليل  بهدف  الغاز«،  حرق  »صفر  سياسة  تبني 
والتأكيد  الصفرية،  للمرحلة  للوصول  سعيًا  الغاز  حرق 

على تطبيق برامج اإلصحاح البيئي.
الغاز  من  لالستفادة  عمل  خطة  وضع  إلى  ولفت 
الطبيعي في توليد الكهرباء في البلدان األفريقية التي 

يفتقر سكانها إلى الكهرباء وهي تقوم بتصديره.

النفط  قطاع  بنشاط  اهتمامه  عون  أكد  ذلك،  إلى 
للتنمية  مشروعات  إقامة  وإمكانية  الرجبان  بلدية  في 
عثمان  البلدية  عميد  مع  اجتمع  إذ  فيها؛  المستدامة 
وبحثوا  اإلثنين،  له،  مرافق  ووفد  الشعباني  إمحمد 
التنمية  وبرامج  بالمنطقة،  النفط  قطاع  ونشاط 

المستدامة الممكنة للمنطقة.
بلدية  لزيارة  عون  الشعباني  دعا  اللقاء  وخالل 
قطاع  نشاط  مجريات  على  تمامًا  للوقوف  الرجبان 
تقدمه  أن  يمكن  ما  على  والتعرف  بالمنطقة،  النفط 
وزارة النفط والغاز من مساعدات لبلدية الرجبان وفق 
قوانين ولوائح تواصل الوزارة مع الجهات المحلية؛ وهو 

ما وافق عليه الوزير.

طرابلس - الوسط 

أزمة اختصاصات تعيد الخالف بني عون وصنع الله

والقياس  التفتيش  )إدارة  السيادية  اإلدارات  تبعية 
الدولي  التعاون  إدارة  الشركات-  محاسبة  إدارة   -

إلى وزارة النفط والغاز«.
لصنع  رابعة  مخالفة  عون  الوزير  نسب  كما 
إدارة  مجلس  أعضاء  أحد  »تكليف  في  تتمثل  اهلل 
مجلس  رئيس  مهام  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
المنظمة  التشريعات  بمخالفة  المؤسسة  إدارة 

للنفط«. الوطنية  المؤسسة  لعمل 

التحقيق اإلداري انتهاء  إيقاف حتى 
وقف  على  الوزير  قرار  الثانية من  المادة  ونصت 
التحقيق  انتهاء  حين  إلى  العمل  عن  اهلل  صنع 
للقواعد  وفقًا  التحقيق  و»يكون  معه،  اإلداري 
اإلدارية  الرقابة  بهيئة  بها  المعمول  واإلجراءات 
نتائج  من  نسخة  تحال  أن  على  وبمعرفتها، 
بتوصية  مشفوعة  والغاز  النفط  لوزير  التحقيق 
بشأن استمرار وقفه عن العمل أو رفع هذا الوقف، 
وزير  من  قرار  التوصية  هذه  تنفيذ  بشأن  ويصدر 

والغاز«. النفط 
النفط  وزير  أصدر  الماضي،  أغسطس   29 وفي 
إلى  اهلل  صنع  سفر  إلى  وقتها  أرجعه  مماثاًل،  قرارًا 
الوزير  موافقة  على  الحصول  دون  من  البالد  خارج 
عضو  تكليف  وعرقلة  بمنع  وقيامه  المختص، 
مهام  العوكلي  جاداهلل  المؤسسة  إدارة  مجلس 
وإصراره  الوزير،  قبل  من  المكلف  المجلس  رئيس 

على إدارة شؤون المؤسسة من خارج البالد.
الحكومة  رئيس  اجتمع  الماضي،  سبتمبر   5 وفي 
ووجه  اهلل،  وصنع  عون  مع  الدبيبة،  عبدالحميد 
والمؤسسة  النفط  وزارة  بين  اإلشكاليات  بمعالجة 

ه بمعالجة اإلشكاليات التي سردها  الوطنية. كما وجَّ
أهمية  مؤكدًا  تكرارها،  لتجنب  اهلل،  وصنع  عون 

استقرار القطاع النفطي.
واعتبر الدبيبة أن »استحداث الوزارة )النفط والغاز( 
بعد ست سنوات من عمل المؤسسة منفرداً يحتاج إلى 

تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة«.

الخالف بداية 
الجاري،  أغسطس   14 إلى  تعود  الخالف  وبداية 
حكومة  رئيس  إلى  رسالة  عون  الوزير  وجه  حين 
فيها  يقترح  الدبيبة  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة 
من  يتكون  للمؤسسة  جديد  إدارة  مجلس  تشكيل 
القطعاني،  حمد  رمضان  طاهر  برئاسة  أعضاء  ستة 
وأحمد  والغاز،  النفط  وزارة  وكيل  من  كل  وعضوية 
الجيالني الغزال، والدوكالي رمضان الزريقي، ومحمد 

علي عبداهلل دنقو.
بعدها، وجه صنع اهلل رسالة إلى رئيس الحكومة، 
قال فيها: »إن المؤسسة يجب أن تظل بعيدة عن 
للمهنية  عنوانًا  تكون  وأن  السياسية،  التجاذبات 

والنزاهة«. والشفافية  والكفاءة  واالنضباط 

وزارة النفط: صنع الله خالف 
ولم يأخذ اإلذن من الوزير عند 

مباشرة أي مهمة عمل رسمية

القاهرة- الوسط 

●  عامل في حقل الراقوبة للنفط والغاز في ليبيا

بحكومة  والغاز  النفط  وزير  بين  الخالف  أطل 
ورئيس  عون  محمد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
األول  أصدر  أن  بعد  جديد،  من  برأسه  اهلل  صنع 
إلى  وإحالته  العمل  عن  اهلل  صنع  بإيقاف  قرارًا 
أقل  خالل  الثانية  للمرة  وذلك  اإلداري،  التحقيق 

من شهرين.
عون  الوزير  إن  منشور  في  النفط  وزارة  وقالت 
أربع  اهلل  صنع  ارتكاب  إلى  اإلحالة  قرار  في  استند 
باإلجراءات  التقيد  عدم  أواًل،  في:  تتمثل  مخالفات، 
وزير  من  المسبق  اإلذن  بأخذ  الخاصة  والضوابط 
رسمية،  عمل  مهمة  أي  مباشرة  عند  والغاز  النفط 

التقرير الالزم بشأن مهام داخلية. وعدم تقديم 
في  فتتمثل  المنشور،  وفق  الثانية،  المخالفة  أما 
المخاطبات  في  اإلداري  بالتسلسل  التقيد  »عدم 
المعتمد  اإلداري  الجهاز  لتنظيم  بالتجاوز  اإلدارية 
نقل  عن  »االمتناع  ثالثًا  ثم  والغاز«،  النفط  لوزارة 

تدخل الدبيبة لم ينِه النزاع

البيت األبيض يطلب
 من »أوبك« معالجة 

إمدادات النفط
الواليات  أن  األبيض  البيت  أعلن 
منظمة  أعضاء  حث  ستواصل  المتحدة 
للنفط »أوبك« بشأن  المصدرة  الدول 
مسألة إمدادات النفط، وذلك في وقت 
أسعار  ارتفاع  األميركيون  فيه  يعاني 

الوقود.
وقالت الناطقة باسم البيت األبيض، 
جو  الرئيس  حكومة  إن  ساكي،  جين 
بايدن »تعالج أيضًا العوامل اللوجستية 
كل  وستستخدم  الطاقة  ــدادات  إلمـ
حسبما  تصرفها«،  تحت  التي  األدوات 
سي«  بي  إن  »سي  شبكة  عنها  نقلت 

األميركية.
التجارة  لجنة  أن  ساكي  وأضافت 
»احتيال  في  أيضًا  تحقق  االتحادية 

محتمل« لرفع األسعار.
إلى  عالميًا  النفط  أسعار  وارتفعت 
أعلى مستوياتها منذ سنوات، اإلثنين، 
جائحة  من  الطلب  تعافي  استمرار  مع 

»كورونا«.
مزيج  لخام  اآلجلة  العقود  وزادت 
برنت 87 سنتًا أو 1 % إلى 85.73 دوالر 
أكتوبر  منذ  سعر  أعلى  وهو  للبرميل، 

.2018
كما صعدت العقود اآلجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 1.12 دوالر 
للبرميل،  دوالر   83.40 إلى   %  1.4 أو 

وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

املصداقية واملالية العامة
ال يزال إنهاء األزمة الصحية ومعالجة تداعياتها المباشرة 
على رأس األولويات، ولكن الحكومات يمكن أن تستفيد أيضًا 

من االلتزام بمبادئ المسؤولية المالية.
منذ بداية جائحة كوفيد19-، قدمت الحكومات دعمًا هائاًل 
ونتيجة  والوظائف.  األرواح  إنقاذ  إلى  أدى  العامة  المالية  من 
لذلك، بلغ الدين العام مستوى مرتفعًا تاريخيًا، وإن كان من 
المتوقع أن يحقق تراجعًا هامشيًا في السنوات القليلة المقبلة. 
وتثير هذه التطورات أسئلة حول مدى االرتفاع الذي يمكن أن 

يصل إليه الدين دون أن يصبح مثيرًا لالرتباك.
وال تزال معالجة حالة الطوارئ الصحية أمرًا ضروريًا، وخاصة 
في البلدان التي لم تسيطر على الجائحة بعد، وسيكون الدعم 
الذي تقدمه المالية العامة بالغ القيمة إلى أن تترسخ جذور 
تخفيض  في  للبدء  المناسب  التوقيت  وسيعتمد  التعافي. 

العجوزات والدين على ظروف كل بلد على حدة.
مخاطر  في  أيضًا  تنظر  أن  الحكومات  على  يتعين  أنه  غير 
المالية العامة ومكامن التعرض لألزمات في المستقبل. ومن 
حسن الحظ أن أسعار الفائدة بالغة االنخفاض على مستوى 

العالم. ولكن ليس هناك ما يضمن دوام هذا الحال.
مجموعة  مع  السليمة،  العامة  المالية  بمبادئ  االلتزام  إن 
المالية  سياسة  إلرشاد  الموثوقة  والمؤسسات  القواعد  من 
العامة، يمكن أن يسهل اتخاذ قرارات سياسة المالية العامة 
في المنعطف الراهن. فحين يثق المقرضون في أن الحكومات 
تتصرف بصورة مسؤولة ماليًا، نجدهم يقدمون التمويل لسد 
المستفيدة.  البلدان  على  تكلفة  وأقل  أيسر  نحو  على  العجز 
إلى  الوصول  وجعل  الوقت  بعض  كسب  إلى  هذا  ويؤدي 

مستوى مستقر من الدين أمرًا أقل إيالمًا.
ذات  الميزانية  خطط  تكون  حين  المثال،  سبيل  فعلى 
مصداقية )قياسًا على مدى ُقرب التنبؤات الصادرة عن جهات 
محترفة من البيانات المعلنة رسميًا(، يمكن أن تهبط تكاليف 
وحتى  أساس.  نقطة   40 إلى  تصل  بنسبة  موقتًا  االقتراض 
أن  يمكن  األسواق،  من  تقترض  ال  التي  للحكومات  بالنسبة 
تؤدي مصداقية المالية العامة إلى جذب االستثمارات الخاصة 

ودعم االستقرار االقتصادي الكلي.
تصريحات الميزانية ذات المصداقية يمكن أن تقود إلى 
انخفاض موقت في تكاليف االقتراض يصل إلى 40 نقطة 

مئوية.
باالستدامة  التزامها  إلى  اإلشارة  الحكومات  وتستطيع 
كاالضطال  الحالية،  األزمة  تعالج  وهي  سبل  بعدة  المالية 
في  هيكلية  بإصالحات  ع 
)إصالح  العامة  المالية 
أو  المالي  الدعم  نظام 
التقاعد(  معاشات  نظام 
أو اعتماد قواعد للميزانية 
مؤسسات  وإرساء 
الحرص  تستهدف تشجيع 

المالي.
ارتفاع الدين ضيف ثقيل

حين ترسي الحكومات قواعد ومؤسسات للميزانية وتقوم 
بتفعيلها، ينبغي أن تسعى جاهدة للنظر في كل المخاطر التي 
تتعرض لها المالية العامة. ففي بعض األحيان، يرتفع الدين 

إلى مستويات تتجاوز التنبؤات األساسية.
المالية  مخاطر  في  ارتفاعًا  حاليًا  عديدة  بلدان  وتواجه 
مستويات  بلغت  التي  والضمانات  القروض  جراء  من  العامة 
الشركات  لحماية  اتخذتها  التي  األخرى  والتدابير  قياسية 

والوظائف من تداعيات كوفيد- 19.
وتفرض هذه الصدمات ضغوطًا على الميزانيات ومؤسسات 
أن  يتعين  التي  العامة،  المالية  قواعد  مثل  العامة،  المالية 
ويمكن  الحاجة.  عند  أكبر  بعجوزات  للسماح  مرنة  تكون 
كالقيود   – التصميم  جيدة  المخاطر  تخفيف  الستراتيجيات 
على أهلية االقتراض أو الحدود القصوى لحجم القرض وأجل 
التكاليف  من  تحد  أو  المخاطر  هذه  تخفض  أن   – استحقاقه 

التي تتحملها المالية العامة في حال تحققها.
الدين  تخفيض  أيضًا  أن تضمن  يجب  األطر  هذه  أن  غير 
على نحو مطرد في أوقات اليسر، حتى يتسنى تقديم الدعم 

المالي مجددًا في المستقبل*.
قواعد الميزانية ومؤسساتها

أي مجموعة قوية من قواعد الميزانية ومؤسساتها ينبغي 
وتحقيق  االستدامة،  أهداف شاملة:  ثالثة  لتحقيق  أن تسعى 
المالية  قواعد  حالة  في  والبساطة،  االقتصادي،  االستقرار 
العامة على وجه الخصوص. غير أنه يصعب تحقيق األهداف 

الثالثة جميعها دفعة واحدة.
من  عمومًا  تمكنت  للدين  قاعدة  اتبعت  التي  البلدان  إن 
البلدان  في  حدث  مما  أسرع  بوتيرة  الدين  قفزة  أثر  إبطال 

األخرى.
الواضح  الميزانية واإلفصاح  البلد بانضباط  التزام  كما أن 
اإلنفاق  بشأن  الشفافية  من  بدعم   – السياسة  أولويات  عن 

واإليرادات الحكوميين – يؤتي ثماره.
وقد علقت بلدان عديدة تطبيق قواعد المالية العامة في 
العام 2020 حتى تتمكن من زيادة الرعاية الصحية واإلنفاق 
ويشير  ذلك.  في  أصابت  وقد  الجائحة،  لمجابهة  االجتماعي 
العمل  تعليق  عن  اإلعالمية  التقارير  أن  إلى  للصحف  تحليلنا 
التي  األماكن  في  إيجابية  أكثر  كانت  العامة  المالية  بقواعد 

تتسم بدرجة أعلى من الشفافية المالية.
مدعمتين  ومؤسساتها،  الميزانية  قواعد  قوة  وتؤدي 
تعزيز  إلى  العامة،  المالية  وشفافية  الواضح  باإلفصاح 
الحصول  إلى تحسين فرص  التي تؤدي بدورها  المصداقية، 

على االئتمان وإتاحة حيز أوسع للمناورة في أوقات األزمات.
وفي نهاية المطاف، فإن أطر المالية العامة ال تصبح فعالة 
فهي  ذلك،  ومع  الكافي.  السياسي  الدعم  لها  توفر  إذا  إال 
المساعدة  يمكنها  ثم  ومن  المناقشات،  تركيز  على  تساعد 
في التوصل إلى توافق سياسي حول سياسات موثوقة للمالية 

العامة.

المالية  شؤون  إدارة  في  قسم  رئيس  نائب  إسبينوزا،  رافائيل   *
الدولي. النقد  بصندوق  العامة 

النقد. بصندوق  العامة  المالية  شؤون  مدير  غاسبار،  فيتور   *
العامة  المالية  شؤون  إدارة  لمدير  نائبًا  يعمل  ماورو  باولو   *

النقد. بصندوق 

أطر المالية العامة ال تصبح 
فعالة إال إذا توفر لها الدعم 

السياسي الكافي

 مجموعة كتاب *

●  الدبيبة في صورة تذكارية مع عون وصنع اهلل وأعضاء بمجلس إدارة مؤسسة النفط

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

السنة السادسة
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الوطنية  الوحدة  بحكومة  الخارجية  وزارة  في  اجتماع  بحث 
ليبيا. في  للعمل  الصينية  الشركات  الموقتة مسألة عودة 

والتقى مدير إدارة آسيا وأستراليا بالوزارة، أحمد النعاس، مع 
اإلثنين،  تشمين،  وانغ  ليبيا  لدى  الصين  سفارة  بأعمال  القائم 
المشتركة  الصينية   - الليبية  اللجنة  إحياء  إعــادة  وناقشا 

البلدين. بين  السياسي  التشاور  واتفاقية 
تشجيع  شأنها  من  االتفاقية  إن  بيان  في  ــوزارة  ال وقالت 
وكذلك  ليبيا،  في  نشاطها  إعــادة  على  الصينية  الشركات 
وتفعيل  طرابلس  بالعاصمة  للعمل  الصينية  السفارة  عودة 
من  للمواطنين  الالزمة  الخدمات  لتقديم  بها  القنصلي  القسم 

طرابلس.

ـ»الخارجية« عودة الشركات الصينية.. ملف على طاولة اجتماع ب
اتفاق إلعادة تشغيل املصانع املتوقفة

السعر بالدوالرنوع الخام

84.48برنت

82.33غرب تكساس

81.31دبي

83.54سلة أوبك

78.82خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     10/20/ 2021

إصالح تسرب نفطي بخط نقل 

الوقود من »البريقة« لطرابلس

املؤسسة الوطنية للنفط: 
اختفاء اثنني من املوظفني

»االنتعاش االقتصادي«.. محور نقاش
 بني الكبير ومديرة صندوق النقد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اختفاء اثنين من موظفيها 
فور  طرابلس  بالعاصمة  األحد،  صباح  غامضة،  ظروف  في 

خروجهما.
الموظفين  أن  اإلثنين،  المؤسسة،  عن  صادر  بيان  وأوضح 
هما رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي خالد العاتي، ومدحت 

الزياني الموظف بشركة أكاكوس للعمليات النفطية.
سواء  االختفاء  وظروف  دوافع  كانت  »مهما  البيان:  وذكر 
اعتقااًل أو قبضًا أو خطفًا فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر 
بأي من موظفيها دون  المساس  وترفض  العمل  وبشدة هذا 
إذن النيابة العامة«، مطالبة بإطالق سراح خالد ومدحت فورًا، 
ورجوعهما  سالمتهما  مسؤولية  الخاطفة  الجهات  ومحملة 

ألسرهما سالمين.
وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن بالغ قلقها »إزاء مثل 
القطاع  تعيق سير عمل هذا  أن  التي من شأنها  األعمال  هذه 
أهدافه«،  تحقيق  طريق  في  عائقًا  وتقف  والحساس  الحيوي 
القانونية كافة، وأنها بصدد  إلى الوسائل  أنها ستلجأ  مؤكدة 

مخاطبة مكتب النائب العام بالخصوص.

مع  الكبير،  الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  ناقش 
غورغييفا  كريستالينا  الدولي  النقد  لصندوق  العامة  المديرة 
الشرق  منطقة  تخص  التي  االقتصادية  الملفات  من  عددًا 
االنتعاش  تعزيز  كيفية  ومنها  أفريقيا،  وشمال  األوسط 

االقتصادي وإدارة جائحة كورونا.
جرت  المباحثات  هذه  إن  المركزي  للمصرف  بيان  وقال 
بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية المنطقة إلى 
إلى ضرورة  التطرق  إلى  مشيرًا  وباكستان،  أفغانستان  جانب 
كيفية تعزيز االنتعاش نحو اقتصادات أكثر مرونة وشمولية، 
المرتبطة بها. االقتصادية  والتحديات  وإدارة جائحة كورونا 

حافظت  كريستالينا  البلغارية  الصندوق  مديرة  وكانت 
الثقة  للصندوق  التنفيذي  المجلس  تجديد  بعد  على منصبها 
في  بالتالعب  اتهامها  رغم  الماضي  األسبوع  خالل  فيها 

االقتصادي. الصين خالل مشوار عملها  بيانات لصالح 
ودارت شكوك حول مسألة بقاء المديرة العامة )68 عامًا( 
عندما  ضغطت  بأنها  تفيد  تحقيقات  نشر  بعد  منصبها  في 
مسؤولين  جانب  إلى  الدولي  للبنك  العامة  المديرة  كانت 
تقرير  إعدادهم  خالل  الصين  لصالح  بيانات  لتغيير  كبار، 
أن  نفت  لكنها   ،2018 للعام  األعمال«  أنشطة  »ممارسة 

تكون أقدمت على ذلك.
 

إمدادات  بخط  عطل  النفط  لتسويق  البريقة  شركة  أصلحت 
القادم من مستودع  النفطي،  المغذي لمستودع طرابلس  الوقود 
المتكررة  »التعديات  عن  الناتج  التسرب  وأوقفت  النفطي،  الزاوية 

وغير المسؤولة من قبل بعض المواطنين«، وفق الشركة.
العطب  بإصالح  اإلثنين  مساء  بالشركة  الصيانة  فريق  وقامت 
تزال  ال  فيما  بوصة،   16 الوقود  إمدادات  خط  على  طرأ  الذي 
الخطوط، والتي بلغت نحو  التعديات ال تزال مستمرة على حرمة 

300 تعدٍ.
والبالغات  المحاوالت  رغم  أنه  بيان  في  الشركة  وأوضحت 
العديدة التي تقدمت بها إلى جهات االختصاص في محاولة منها 
لحماية مسار الخطوط وإبعاد شبح الخطر على األرواح والممتلكات 
األعطال تؤثر بشكل  أن مثل هذه  والخاصة، مشددة على  العامة 
بمستودع  الشركة  بخزانات  المستلمة  الوقود  على كميات  مباشر 

طرابس النفطي.
وعدم  القانونية،  المسافة  احترام  المواطنين  البيان  وناشد 
البناء أو الزراعة على خطوط اإلمداد، مضيفة أنها بصدد الذهاب 
هذه  حرمة  على  المتعدين  تجاه  متقدمة«  قانونية  »خطوات  في 
المسؤولة  والدوائر  القضائية  الجهات  إلى  األمر  ورفع  الخطوط 
جميع  التخاذ  العام  النائب  لمكتب  بالغات  وتقديم  بالدولة، 
هذه  أن  خاصة  المخالفين،  ضد  والرادعة  القانونية  اإلجراءات 
التعديات تمثل خطرًا يهدد سالمة المواطنين والممتلكات العامة 

والخاصة وتعوق عمليات الشركة التشغيلية.
أبوبريدعة،  إبراهيم  المهندس  اإلدارة  لجنة  رئيس  تقدم  فيما 
إلتمام  نهار،  ليل  العمل  واصلوا  »الذين  العاملين  لجميع  بالشكر 

عمليات الصيانة وإعادة تشغيل الخط ومباشرة عمليات الضخ«.

●  جانب من إصالح التسرب النفطي.

 

صندوق النقد: البطالة قد تؤجج االضطرابات في الشرق األوسط

»اتساع  إلى  يؤدي  قد  الذي  المنطقة،  دول  بين 
فجوة الثروة والدخل )...( ونمو أضعف ومجتمعات« 

انعزالية. أكثر 

سبعة  نحو  أن  إلى  الصندوق  تقديرات  وتشير 
العامين  خالل  مدقع  فقر  في  دخلوا  شخص  ماليين 

2020 و2021.
وفي لبنان، بدد االنهيار المستمر في قيمة العملة 
اآلمال في أن الحكومة التي تم تشكيلها الشهر الماضي 
يمكن أن تنهي أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي 
التاسع  القرن  منتصف  منذ  األسوأ  من  »واحدة  بأنها 
عشر«. وأصبح ما يقرب من 80 % من سكان البلد ذي 

التركيبة السياسية الهشة يعيشون تحت خط الفقر.

مناقشات  بالفعل  »بدأ  الصندوق  إن  أزعور  وقال 
أن  ما يمكن  لتطوير  )اللبنانية(  السلطات  تقنية مع 
من  للصندوق  يمكن  الذي  اإلطار  الواقع  في  يكون 

لبنان«. خالله مساعدة 

التضخم وتصاعد  التطعيم  تحديات 
تتمثل  جديدة  تحديات  هناك  إن  الصندوق  ويقول 
البلدان  في  الجائحة  من  جديدة  موجة  ظهور  في 
التلقيح  عمليات  في  التقدم  ضعف  تعاني  التي 
الحيز  تراجع  في  أسهم  الذي  التضخم،  وتصاعد 
زاد  مما  النقدية،  السياسة  من  للتصرف  المتاح 
المتاح  الحيز  ضيق  يفرضها  التي  الصعوبات  من 

العامة. المالية  سياسة  من 

قائمًا  التباعد  يزال  ال  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
مستمرًا  القلق  يزال  وال  التعافي،  مسارات  بين 
عدم  أوجه  تتزايد  كما  االقتصادية،  الندوب  إزاء 
على  يتعين  وسوف  الحالي،  الوقت  في  المساواة 
على  الجائحة  تأثير  معالجة  المنطقة  بلدان 
وفق  الشركات،  وقطاع  العمل،  وأسواق  الدين، 

الصندوق.
المليئة  البيئة  هذه  خضم  »في  وتابع: 
صعبة،  مفاضالت  البلدان  ستواجه  بالتحديات، 
الراهنة.  األزمة  لمعالجة  المستمر  سعيها  ظل  في 
اللقاحات  على  الحصول  فرص  تكثيف  يزال  وال 
المدى  على  القصوى  األولوية  هو  وتوزيعها 

لقصير«. ا
بدقة  إضافي  دعم  أي  توجيه  ضرورة  إلى  ونبه 
المركزية  البنوك  على  يتعين  »وقد  للمستحقين، 
التضخمية  التوقعات  بدأت  إذا  الفائدة  أسعار  رفع 
في االزدياد، مع ضرورة إعادة توجيه اهتمام الدول 
االجتماعي؛  األمان  وشبكات  والتعليم،  الصحة،  نحو 
مثل  العالمية  العامة  االتجاهات  من  واالستفادة 
التحول الرقمي، واالستثمار في التكنولوجيا القادرة 

المناخ«.  تقلبات  تحمل  على 

 الصندوق: قد يتعين على البنوك 
المركزية رفع أسعار الفائدة

 تقلص نمو الناتج المحلي في 2020 
بسبب انخفاض أسعار النفط واإلغالق

القاهرة- الوسط

●  شباب يبحثون عن عمل في فلسطين.

●  الصديق الكبير●  كريستالينا غورغييفا

حذر صندوق النقد الدولي من أن البطالة قد تؤجج 
االضطرابات االجتماعية في منطقة الشرق األوسط 
عام  بشكل  السير  من  الرغم  على  أفريقيا،  وشمال 

االقتصادي. التعافي  على طريق 
تأثيرات  من  مخاوف  هناك  أن  الصندوق  وأوضح 
في  والبطالة  االجتماعية  االضطرابات  تصاعد 

الدول األقل دخاًل.
العربية  الدول  تضم  التي  المنطقة،  وشهدت 
الحقيقي  المحلي اإلجمالي  الناتج  وإيران تقلص نمو 
بنسبة 3.1 % في العام 2020؛ بسبب انخفاض أسعار 
النفط وعمليات اإلغالق الشاملة لمنع انتشار فيروس 

»كورونا المستجد«، حسب الصندوق.

ارتفاع الناتج المحلي في بعض الدول
في  خاصة  السريعة،  التطعيم  حمالت  ظل  في  لكن 
الناتج  نمو  يرتفع  أن  الصندوق  يتوقع  الخليج،  دول 
المحلي اإلجمالي إلى 4.1 % هذا العام، في زيادة على 

مستوى 4 % الذي كان قد توقعه سابقا.
الوسطى  وآسيا  األوسط  الشرق  إدارة  مدير  وقال 
لوكالة  أزعور،  جهاد  الدولي  النقد  صندوق  في 
في  انتعاشًا  تشهد  »المنطقة  إن  برس«،  »فرانس 
في  تقدمًا  نشهد  العام،  بداية  ومنذ   ،2021 العام 

األداء االقتصادي«.
نفسه  هو  ليس  االنتعاش  هذا  أن  أزعور  وأضاف 
ومتفاوت بسبب  غير مؤكد،  »إنه  البلدان،  في جميع 
االختالف في التطعيم )...( والتطورات الجيوسياسية«.

تعافٍ هش
االقتصادية  التوقعات  حول  األخير  تقريره  وفي 
قال  الجاري،  أكتوبر  خالل  صدر  الذي  اإلقليمية 
اقتصادات  آفاق  تحسنت  حين  في  إنه  الصندوق 
الخام  أسعار  ارتفاع  مع  للنفط  المصدرة  الدول 
والبلدان  المنخفض  الدخل  البلدان ذات  أخيرًا، فإن 

النزاعات ما زال تعافيها هشًا. المتضررة من 
االجتماعية«  االضطرابات  »تصاعد  من  وحذر 
أكثر  يرتفع  أن  »يمكن  الذي   2021 العام  في 
)لفيروس كورونا(  المتكررة  بسبب موجات االنتشار 
البطالة  وارتفاع  المتردية،  االقتصادية  والظروف 

الغذائية«. المواد  وأسعار 
األخيرة  الفترة  في  المنطقة  دول  عديد  وشهدت 
احتجاجًا  للسلطات  مناهضة  وتحركات  تظاهرات 

الخدمات. الغالء ونقص  على 
الشرق  منطقة  في  البطالة  معدل  ارتفع  وقد 
 1.4 بنحو  الماضي  العام  أفريقيا  وشمال  األوسط 
صندوق  وقال   .%  11.6 إلى  ليصل  مئوية  نقطة 
النقد إن هذا االرتفاع يتجاوز ذلك الذي حصل خالل 
األزمة المالية العالمية مع انهيار أسعار النفط بين 
من  الصندوق  حذر  كما  و2015.   2014 العامين 
المتكافئ«  »غير  للتعافي  المدى  طويلة  المخاطر 

7 ماليين شخص دخلوا في فقر مدقع

مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  والمعادن  الصناعة  وزارة  أعلنت 
الخاص  القطاع  مع  المشاركة  مشاريع  إلدارة  الليبية  الشركة 
وإرجاعها  للوزارة،  التابعة  المتهالكة  المصانع  تطوير  إلعادة 

للعمل، بعد تقديم دراسات التقييم والمعالجة.
ووقع وزير الصناعة أحمد أبوهيسة مع رئيس مجلس إدارة 
الوزارة  بيان  في  وجاء  الماضي.  اإلثنين  االتفاقية  الشركة 
مجاالت  في  التعاون  آفاق  فتح  إلى  تسعى  أنها  أهدافها،  عن 
في  الصناعة  قطاع  تطوير  عملية  لدعم  الصناعي؛  االستثمار 

شتى مجاالته.

عن  ناجحة  وطنية  صناعية  مشاريع  إقامة  إلى  تهدف  كما 
طريق االستثمار في المجال الصناعي المنظم، لتحقيق القيمة 

المضافة واالكتفاء الذاتي.
تجارب  من  لالستفادة  المجال  فتح  على  االتفاق  ونص 
واالستعانة  الصناعي،  االستثمار  مجاالت  في  المتقدمة  الدول 
ببيوت الخبرة والمكاتب االستشارية العالمية واالختصاصيين 
بما  المجال؛  هذا  في  واالختصاص  الخبرة  ذوي  من  والفنيين 
يدعم تنفيذ المشاريع الصناعية ويضمن االستثمار فيها وفق 

الضوابط والتشريعات الليبية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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●  أبراج تبريد بمحطة طاقة فحمية بشرق الصين. ●  أنابيب غاز طبيعي في الجزائر.

بكين - وكاالت الوسط - وكاالت

الصني تحل أزمة انقطاع الكهرباء بزيادة إنتاج الفحماملغرب تلجأ إلى إسبانيا تحسبًا لتوقف إمدادات الغاز الجزائري

تعمل المغرب على توقيع اتفاق في مجال الغاز مع 
الذي  للتوريد  الجزائر  تجديد  لعدم  تحسبًا  إسبانيا، 
خلفية  على  وذلك  الجاري،  أكتوبر   31 في  ينتهي 

والرباط. الجزائر  السياسية بين  األزمة 
تجدد  لن  أنها  إلى  السابق،  في  الجزائر،  وألمحت 
تبلغ  الذي  األنابيب  خط  خالل  الغاز  لتصدير  االتفاق 
وأنها  المغرب،  ويعبر  مكعب  متر  مليار   13.5 طاقته 
المتوسط«  البحر   - »ميدغاز  أنابيب  خط  ستوسع 
 10 قدرها  طاقة  إلى  ليصل  جارتها  يعبر  ال  الــذي 
إن  »سي  وفق  ديسمبر،  بحلول  مكعب  متر  مليارات 

بي سي« عربية.
أخيرًا  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  وقال 
بخط  يتعلق  فيما  نهائي  قــرار  اتخاذ  يتم  لم  إنه 

الغاز المغاربي - األوروبي. أنابيب 

وقطعت الجزائر العالقات الدبلوماسية مع المغرب 
عدائية«  »تصرفات  إلى  مشيرة  أغسطس،  أواخر  في 
لجارتها، وأغلقت الشهر الماضي المجال الجوي أمام 
إن قرار قطع  المغرب  المغربية. وقالت  الطائرات  كل 

مبرر. غير  العالقات 
اسمه:  بارز، طلب عدم نشر  وقال مسؤول مغربي 
بدرجة  هو  األنابيب  خط  فإن  للمغرب  »بالنسبة 

للتعاون اإلقليمي... لن نتركه يصدأ«. أداة  كبيرة 
إسبانيا  مع  محادثات  تجري  بــالده  أن  ــاف  وأض
لتمرير  المسال  الطبيعي  للغاز  مرافئها  الستخدام 

الغاز إلى المغرب باستخدام نفس خط األنابيب.
مع  يتنافس  لن  المسال  الطبيعي  الغاز  أن  وأوضح 
إضافيًا  شراًء  سيكون  »إنه  اإلسبانية،  الغاز  إمدادات 
خالل  مــروره  تكلفة  ستدفع  التي  المغرب  تطلبه 
بالده  أن  ونوه  األنابيب«.  وخط  اإلسبانية  المرافئ 
لعدم  توقعًا  الغاز  لمستوردي  تصاريح  أيضًا  أعطت 

األنابيب اتفاق خط  الجزائر  تجديد 

أعلنت السلطات الصينية أن البالد جاهزة لزيادة إنتاج 
الفحم بنحو 6 %، في مواجهة انقطاع التيار الكهربائي 

حتى مع بلوغ اإلنتاج اليومي للفحم أعلى مستوياته.
وقالت »اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح« بالصين 
إن »153 منجمًا سمح لها منذ الشهر الماضي بزيادة 
ما  سنويًا،  طن  مليون   220 بمقدار  اإلنتاجية  طاقتها 
وصل  أن  بعد  الفحم  إنتاج  من   %  5.7 بنسبة  سيزيد 
اإلنتاج اإلجمالي في الصين إلى 3.84 مليار طن العام 
للفحم  منتج  أكبر  هي  الصين  بأن  علمًا  الماضي«، 
عالميًا وأكثر دولة ملوثة في الوقت عينه، حسب وكالة 

»فرانس برس«.
أجل  من  اتخذت  الخطوة  هذه  أن  اللجنة  وأوضحت 
المقبلين«،  والربيع  الشتاء  خالل  الفحم  توفير  »ضمان 
مضيفة أن من المتوقع أن يزداد اإلنتاج من هذه المناجم 

بمقدار خمسين مليون طن في الربع الجاري من السنة.

ولفتت اللجنة أيضًا إلى أن اإلنتاج اليومي من الفحم 
وصل »مؤخرًا« إلى رقم قياسي هو 11.5 مليون طن، 
علمًا بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ وعد بأن بلده 
 ،2030 العام  بحلول  الملوثة  االنبعاثات  من  سيخفف 
ويوفر الفحم وهو مصدر شديد التلويث، نحو 60 % من 

إنتاج الكهرباء في الصين.
في  انقطاعًا  األخيرة  األسابيع  في  الصين  وواجهت 
الكهرباء عطل اإلنتاج الصناعي في عدة مناطق، وقيل 
إن أسبابه متعلقة بانتعاش الدورة االقتصادية العالمية 
إلى  باإلضافة  الصين،  في  المعامل  على  تضغط  التي 
قيود اإلنتاج المفروضة للمحافظة على المناخ وتنظيم 
جزئيًا  تحريرًا  أخيرًا  الحكومة  وأعلنت  الكهرباء،  أسعار 

ألسعار الكهرباء المبيعة للصناعيين.
في   »26 »كــوب  األطـــراف  مؤتمر  سيقام  وفيما 
الرئيس شي  المقبل، وعد  الشهر  غالسكو أسكتنلدية 
لن  بالده  بأن  الماضي  سبتمبر  منتصف  في  جينبينغ 

تبني محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج.
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سفنزة لكل مواطن

يا ظاملني: حوارية العالقة بني 
العامة واملسؤولني

فى أحد إدراجاتي على »الفيسبوك« كتبت )سفنزة لكل مواطن حق دستوري( مع أيقونة 
ضاحكة، ولقي ذلك اإلدراج الكثير من التفاعل والقبول مما أحدث الكثير من النكات 
بأس من  ال  وبالطبع  العبارة  تلك  وراء  المغزى  تناول  إلى  هنا  دفعني  مما  والقفشات، 

التعريج على بعض تفاصيل هذه األكلة الشعبية السائدة.
الطرية  المعجنات  نوع من  عبارة عن  ليبيا هو  السفنز في  أن  »الويكيبيديا«  تقول 
فصل  في  يحضر  معه،  البيض  بعض  قلي  يتم  وقد  الفطائر،  يشبه  اللذيذة،  المقلية 
الشتاء ويقدم كفطور أو عشاء، ويحضر كذلك في األعياد وخصوصًا عيد الفطر، وكذلك 
واألقارب  والجيران  األحباب  على  ويوزع  رمضان.  في شهر  الفطور  على سفرة  يتواجد 

ابتهاجًا بقدوم مولود جديد.
أنا من عشاق السفنز ولي ذكريات كثيرة معه خصوصًا في طفولتي.. األمر الجديد 

الذي ورد على عقلي هو عالقة السفنز بالدستور!!
بداية وقبل الدخول في صلب الموضوع أريد أن أقر بخطأ االعتقاد أن السفنز مضر 
بالصحة، فالحقيقة التي أراها أنه بريء من كل تلك التهم المجحفة.. فمكوناته بسيطة 
رأسها  وعلى  النظافة  ببروتوكول  »السنفاز«  السفنز  صانع  التزم  إذا  منها  ضرر  وال 
السنفاز«  »لفوطة  طيبة  سمعة  على  والحفاظ  والمكان  اليدين  ونظافة  الزيت  جودة 
التي يضرب بها المثل في عدم النظافة.. ونالحظ أن كل هذه التدابير تتعلق بالعامل 
التي  بالمضار  للسفنز  مباشرة  عالقة  وال  الجودة  بمواصفات  التزامه  ومدى  اإلنسان 

يدعون أنه يسببها.
وباختصار  ورائه  فالقصد من  أراه صحيحًا  قول  اإلنسان«  يحيا  وحده  بالخبز  »ليس 
هو ضرورة أن يتمتع اإلنسان بالحرية وممارسة حياته الروحانية.. ولكن ذلك ال يعني 
يجب  كما  أيضًا  احترامها  واجب  الغريزة  فأحكام  لإلنسان..  قيمة  ذات  غير  الخبز  أن 
اجترحت  وهنا  المجتمع،  في  عليا  كقيمة  استقرارها  وضمان  اإلنسان  حرية  احترام 
الذاكرة السفنز- بدل الخبز- واإلشارة إلى ضرورة تضمينه في الدستور من باب المزح 
للتعبيرعن حقوق المعيشة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان.. وال شك في صحة مقولة 
السيد المسيح »ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان« ولكن ثبت بما ال يدع مجااًل للشك أن 
الخبز أو »السفنز« ـ والمقصود هو كل الحاجيات األساسية التي ال غنى عنها بالنسبة 
لإلنسان ـ هي قاعدة المجتمع األساسية ودون أن يتوفر الخبز لكل الناس ال نستطيع 

إقناع الناس بكل القيم الروحية والمعنوية في غياب أساسيات البقاء على الحياة!.
فمن دون تحرير اإلنسان من حاجته المعيشية ال يمكن الحديث عن القيم المعنوية 

التي يمكن لهذا اإلنسان أن ينتفع بها، وفي حضرة الجوع
ال يمكن لإلنسان االلتفات إلى باقي الضرورات ألنها تبقى عاجزة عن سد رمق هذا 
اإلنسان حين يجوع.. أال تالحظون امتعاض وغضب الناس وحنينهم لتذكر أيام )العشر 
»ليس  عندها  القول  نستطيع  الناس  لكل  الخبز  يتوفر  أن  فبعد  ولذا..  بربع(..  فردات 

بالخبز وحده يحيا اإلنسان«.
فالحق في مستوى معيشي الئق هو حق أساسي من حقوق اإلنسان.. وهو جزء من 
 10 في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قبلته  الذي  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
العالمي  اإلعالن  من   1-25 فالمادة  أصيل،  حق  الحاجة  من  والتحرر   ،1948 ديسمبر 

لحقوق اإلنسان تقول:
بما  وأسرته،  نفسه  ورفاهية  لصحة  مالئم  معيشي  مستوى  في  الحق  فرد  »لكل 
والخدمات  الطبية  والرعاية  السكن  في  الحق  والملبس،  )الغذاء(،  في  الحق  ذلك  في 
أو  المرض  أو  البطالة  حالة  في  االجتماعي  الضمان  في  والحق  الضرورية  االجتماعية 
العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من عدم توفر سبل العيش في ظروف خارجة 

عن إرادته«.
الضروريات  ضمن  النفس  حفظ  يأتي  الدينية  الناحية  من  الكبرى  الكليات  وفي 
وحفظ  العرض،  وحفظ  المال،  وحفظ  الدين،  وحفظ  النفس،  حفظ  وهي:  الخمس 
العقل.. وال شك أن حفظ النفس مرتبط ارتباطًا عضويًا بضرورة توفير الغذاء لإلنسان 
حتى تستمر حياته بل وفي تقديري يفترض أن توفير الغذاء ألجل حفظ النفس يقع في 

ترتيب سابق على حفظ المال والدين والعرض والعقل.
واخيرًا ولو تمعنا في مكونات السفنز سنجدها تحتوي على العناصر األساسية مثل 

الكربوهيدرات والدهون والبروتين مما يجعله غذاًء معقواًل بالحد األدنى ..
ومن ذلك جاءت عبارتي.. »سفنزة لكل مواطن حق دستوري«.

»أحمد  ببال  يخطر  لم  ظالمني«  »يا  العظيمة  أغنيتها  »الست«  غنت  عندما 
بين  كالعالقة  وملغزة،  معقدة  لعالقة  استباقية  لوحة  سيرسم  أنه  رامي« 
يشكو  ففيما  المواطنين.  من  عنهم  والمسؤولين  دولنا،  في  المسؤولين 
الفساد،  وانتشار  الخدمات،  وضعف  العامة،  األحوال  تردي  من  المواطنون 
واللوائح،  القوانين  تجاوز  بسبب  العامة  النتقاد   - أيضًا   - المسؤولون  يبادر 

المشهد. تتوسط  مفارقة  ثمة  االنضباط.  وعدم  واإلهمال 
والتعالي،  والفساد  بالجشع  المسؤولين  عموم  المواطنون  يقيّم  فيما  إذ   
يمكنك  إضافيًا.  دلياًل  تحتاج  ال  لذاتها  شبهة  المسؤولية  كرسي  بات  حتى 
سماع االنتقادات الهازئة والموبخة لمسؤول خارج من منصبه و»ما دار صيور 
وبالمقابل،  ذاتية.  منافع  لتحصيل  فيه  كان  ما  يستغل  لم  أنه  أي  روحه«  على 
والتاريخية،  العظيمة  الشعب - كل األوصاف  أي   - للعموم  المسؤول  وإذ يكيل 
مجموعة  ضمنيًا  فيهم  يرى  فهو  الحرة«،  و»إرادتها  ورغباتها  الجموع  ويقدس 

. فيا  فرح  اللي  »رحمني  خاصة.  منافع  لتحصيل  النازعين  أو  المتملقين  من 
 وبعد اللوم رأف بيا وقلبك ما رحمني يوم »ولما اشكي تخاصمني، وتغضب 
الفاصل  الحد  للمسؤول-  وفقًا   - الشعب  يدرك  ال  ظالمني«.  يا  لك  أقول  لما 
تحقيق  عدم  بالضبط  يعني  الجميع،  رغبات  تحقيق  وأن  والخاص،  العام  بين 
على  عالة  الشعب  المسؤول  فيرى  محالة.  ال  التعارض  بسبب  عمليًا،  أحد  رغبة 
ويتهمون  المواطنون  وإذ يشتكي  إال!!.  ليس  التي هي مشروع غنيمة  الدولة، 
وما  جهوده،  تقدير  بعدم  وتململ  بغضب  المسؤول  يرد  والحكومة،  السلطة 
وعبء  مشاكله،  سبب  بالذات  المنصب  بأن  عادة  ويردف  أجلهم.  من  يبذله 
الكل  وأنسى  قلبي  هواك  في  »أطاوع  بحال.  يتركه  لن  قال  ومهما  لكنه  عليه، 

علشانك«!!.
ضد  عليهم،  هائج  غضب  شرارة  ذلك  كان  علنًا،  المسؤولون  تذمر  وإذا   
قيمة«.  لهم  جعل  الذي  الشعب  على  وزائفة،  بأنفة مصطنعة  »يتعالون  الذين 
األكثر  المجتمعات  في  تجدها  ال  ربما  الغريبة  العالقة  هذه  يُقال.  هكذا  أو 
تورطهم  بيان  عقب  والشماتة  الشتيمة  المسؤولين  على  تنهال  صحيح  تقدمًا، 
ما  عكس   - محالة  ال  إدانته  تثبت  حتى  بريء   - المسؤول  لكن  ما،  بمخالفة 
أن  تعني  الطرفين،  بين  مختلفة  لترسيم عالقة  لدينا  محاولة  أي  عندنا.  يحدث 
سببًا  سيكون  بالذات  هذا  ولكن  ومالحظاته،  بمآخذه  اآلخر  طرف  كل  يواجه 

جديد.  من  للقطيعة 
مجرد  والفاشلة  الخائبة  الدولة  يرون  معاناتهم  فرط  ومن  العامة  ألن  ربما 
األمين  أنه  المسؤول  يرى  فيما  لهم،  ملك  وهي  استلمتها،  التي  لألمانة  خائن 
غير المقدّر ومن ال يحصل على حقه في بيان محاسنه وإنجازاته. عالقة يشعر 
الدولة،  مفهوم  أزمة  تعكس  ولكنها  القدر،  وانتقاص  بالظلم،  فيها  الطرفان 
والنظر لها من الطرفين، لذلك يشعر كالهما باالمتعاض، وحتى وإن لم يغنيا 
أقولك  لما  وتزعل  تخاصمني  أشكي  »ولما  رامي«:  وأحمد  كلثوم  »أم  مع  فعليًا 

يا ظالمني«. يا  يا  يوم 

صالح الحاراتي

طارق القزيري

العالقات  فيها  تسود  التي  المجتمعات  في 
تتحول  دينية،  أم  كانت  اجتماعية  العصبوية 
قواعد اللعبة الديمقراطية إلى قانون يشرعن 
على  العصبيات  بين  المحاصصة  ويــجــذر 
والمفهوم  العامة  المصلحة  مفهوم  حساب 

الديمقراطي لمعنى األغلبية واألكثرية.
الديمقراطية  أن  حول  خالف  هناك  ليس 
عــالقــات  ــدة  ــي ول ــي  ه ــحــديــث،  ال بمعناها 
طبقة  تطور  في  تمثلت  واجتماعية  اقتصادية 
التي خرجت  البورجوازية  اجتماعية، هي طبقة 
يؤطرها  عالقاته  كانت  مجتمع  رحــم  مــن 
االجتماعية،  والتراتبية  والــقــرابــة  الــديــن 
حرية  من  تعنيه  بما  الديمقراطية  فكانت 
السياسي  الــوجــه  هــي  ــاواة  ــس وم سياسية 
كانت  التي  الرأسمالية،  االقتصادية  للبنية 
فالديمقراطية  الطبقة.  هــذه  تشكل  خلف 
التي  الليبرالية  للدولة  السياسي  الوجه  تمثل 
شهدت  تاريخية  بمرحلة  جوهرها  في  ترتبط 

نظام طبقة معينة هي البورجوازية.
السياسي  بمفهومها  الديمقراطية  إذن، 
في  السياسية  العالقة  تحكم  أن  تستطيع  ال 
التراتبية  أساس  على  عالقاته  تقوم  مجتمع 
أو  مــســاواة  ــال  ال تعني  التي  االجتماعية، 
العصبة  يعني  الذي  القرابة  مفهوم  أساس 
تبييئة  مــحــاوالت  فــإن  ولهذا  االجتماعية، 
فيها  تقوم  مجتمعات  فــي  الديمقراطية 
العصبوي  الترابط  ــاس  أس على  العالقات 
التقارب  من  بــداًل  االجتماعية،  التراتبية  أو 
الفشل  الطبقي والفئوي، تالقي من احتماالت 
رفع  يكفي  فال  النجاح.  احتماالت  من  أكثر 
اقتراع  ديمقراطية،  شعب،  قبيل،  من  شعارات 
معها  يتناسب  محتوى  هناك  يكون  لكي  عام، 

بالضرورة.
ــيــات  ــم آل ــات مــن أهـ ــاب ــخ ــت تــعــتــبــر االن
المتعلقة  الــســيــاســيــة  ــة  ــراطــي ــمــق ــدي ال
التي  الوسيلة  هي  ألنها  السلطة،  بإنتاج 
اآلراء  تعارض  عند  إليها  االحتكام  يمكن 
إلــى  تحيل  فــهــي  ــذا  ــه ول ــات،  ــ ــروح ــ واألط
األغلبية  مفهوم  أهمها  من  مفاهيم  عــدة 
ومفهوم  الــمــســاواة،  مفهوم  واألكــثــريــة، 
من  ألي  نظرنا  إذا  ولكن  السياسي.  االئتالف 
المفهوم  ضوء  على  الثالثة  المفاهيم  هذه 

القبلي فإننا سنجد:
عن  واألقلية  األكثرية  مفهوم  يخرج  أواًل: 
بمفهوم  يصطدم  عندما  الحقيقي  معناه 
االقتراع  عملية  أثناء  يجري  ما  ألن  القبيلة، 
نظر  وجهات  بين  تنافسًا  ليس  االنتخاب  أو 
تحسمه  قبلي  عصبوي  صــراع  بل  سياسية؛ 
القبيلة  أبناء  تــآزر  بفضل  القبلية  األكثرية 
أو  البرنامج  بفضل  ولــيــس  ــددًا  عـ األكــثــر 
المصلحة  نظر  وجهة  من  األفضل  األطروحة 
القبيلة،  مصلحة  نظر  وجهة  من  وإنما  العامة 

من  يكفي  ما  لديه  اإلسالم  السيد سيف  أن  ال شك 
محكمة  في  ملفه  تكتنف  التي  العويصة،  التعقيدات 
الجنايات. كما أن قضيته في أروقة المحاكم المحلية 
تكون  ما  أبعد  اآلن  وهــي  بعد.  فيها  يُفصل  لم 
المحتمل،  الرئاسي  السباق  ظل  في  الفصل؛  عن 
من  ليس  قوى«  و»مراكز  توازنات  من  يحكمه  وما 
الوقت  هذا  وفي  مبكرًا،  الملف  هذا  تسوية  صالحها 

بالذات.
الليبي،  البرلمان  من  الصادر  العفو  قانون  وحتى 
الذي يمكن أن يُستفاد منه ويُتكأ عليه؛ لن يُعتد به 
دوليًا، لمخالفته للمعايير المقرة كما ورد في تعقيب 

محكمة الجنايات على دفوع محامي سيف اإلسالم.
يتوقع  التي  الخطوات  تلك  نتجاهل  أن  دون  هذا 
أن يتخذها بعض المنافسين األقوياء لمنع استخدام 
البرلمان كمنبر للدفاع عن قانون العفو الذي أصدره 
سابقًا. وفيما يبدو لي، فإن الوقت قد بدأ ينفد أمام 
لم  وأنه  نفسه،  سيف  قبل  من  للترشح  محاولة  أية 
العقد  هذه  كل  حلحلة  من  للفروغ  ربما  يكفي  يعد 
المقرر  الموعد  انتهاء  قبل  وتفكيكها  والتشابكات 

لقبول المترشحين.
المفاجئ  الدفع  يتم  أن  المناسب  من  فإنه  ولذا، 
بأن  شك  ال  الذي  القذافي«  معمر  »محمد  بالسيد 
السابق  النظام  في  النافذة  الشخصيات  بعض 
كـ»قادة الحرس الحديدي« يفضلونه كثيرًا على أخيه 

سيف، حتى أثناء حياة أبيه الراحل.
تواردت  فقد  فبراير«  »انتفاضة  وبعد  اآلن  وأما 
ليس  سيجعلهم  جذري،  بُعد  ذات  إضافية  إشكاالت 
يناصبونه  إنما  إليه؛  يرتاحون  وال  يفضلونه  فقط ال 
سدة  على  يكون  أن  له  يتمنون  وال  ــرًا،  س العداء 
فبراير،  قبل  كانوا،  فهم  كــان.  ثمن  بأي  الرئاسة 
أفكاره  ويكرهون  البالد،  ألوضاع  تقييمه  يرفضون 
في  نظريًا  ترجمها  التي  اإلصالحية  وتوجهاته 
-في  كانوا  كما  الغد«.  بـ»ليبيا  المسمى  مشروعه 
الوقت نفسه- يعارضون طريقة تعاطيه مع معارضي 
التي  المتشعبة  الصراعات  وتلك  الخارج،  في  النظام 
وأدواتها،  القديمة  المنظومة  مع  يخوضها  أن  حاول 
حدة  من  والتخفيف  القوى،  مراكز  تفكيك  ألجــل 
القبضة األمنية المهيمنة على مقاليد الدولة، وإفساح 
المجال للمزيد من حرية التعبير والصحافة واإلعالم، 
مبدئي  كشرط  المدني  المجتمع  فاعليات  وإطــالق 

إلنجاح المشروع.
أقطاب  صار  فقد  والــده،  نظام  سقوط  بعد  وأما 
كاملة،  بالالئمة  عليه  يلقون  الحديدي  الحرس 
إليه  ويتعاطون معه كشماعة يعلقون عليها ما آلت 

يعدو  ال  األكثرية  فوز  يصبح  الحالة  هذه  وفي 
وانتصارًا  أخــرى  لقبيلة  قبيلة  هزيمة  كونه 
القبيلة  حساب  على  الفائزة  القبيلة  لمصلحة 
األكثرية  مفهوم  يخرج  وعندئذ  الخاسرة. 
ديمقراطية  كآلية  معناه  عــن  واألقــلــيــة 
اختالف  عند  العامة  اإلرادة  تبيان  وظيفتها 

اآلراء.
لمفهوم  المغاير  المعنى  هذا  أن  شك  ال 
القبيلة  تمحور  من  ينبع  واألغلبية  األكثرية 
حول نفسها فال ترى في فوز األكثرية انتصارًا 
من  نكراء  هزيمة  هو  ما  بقدر  العامة  لإلرادة 
انتصارًا  فوزه  يعتبر  ال  اآلخر  هو  خصم  قبل 

لإلرادة العامة بل ألبناء القبيلة.
السياسي  االئتالف  مفهوم  يختلف  ثانيًا: 
السياسي  فاالئتالف  القبلي،  االئتالف  عن 
وبرامج  أطــروحــات  بين  تقارب  من  ينطلق 
النظر  بصرف  وطنية  رؤية  تعكس  انتخابية 
الــرؤيــة  هــذه  خطئها،  مــن  صــوابــهــا  عــن 
المؤتلفة  األحــزاب  هذه  تعتبره  ما  تتضمن 
اجتماعية  وســيــاســيــة  اقــتــصــاديــة  ــواًل  ــل ح
على  تمتد  مجتمعية  وقضايا  إلشكاليات 
القبلي  االئتالف  بينما  الوطن،  رقعة  اتساع 
ديمقراطية  انتخابات  مظلة  تحت  يتم  الذي 
قبيلتين  بين  وتــآزر  اتــفــاق  عــن  عــبــارة  هــو 
قد  آخــر  قبلي  خصم  مواجهة  فــي  أكثر  أو 
ينطلق  وال  قبليًا،  ائتالفًا  أيضًا  هو  يكون 
إليجاد  شاملة  وطنية  رؤية  من  االئتالف  هذا 
والسياسية– االقتصادية  للقضايا  حلول 
)رغم  المجتمع  يواجهها  التي  االجتماعية 
هذه  في  النخبوية  القيادات  تحاول  قد  أنه 
الشعارات  ببعض  تتغطى  أن  العصبيات 
أهدافها  حقيقة  إلخفاء  الوطنية  واألطروحات 
يفعله  كان  ما  وهذا  العصبوية،  وتوجهاتها 
أثناء  الشعبية  القيادات  من  القذافي  أعوان 
السلطة  قبيل  من  شعارات  تحت  التصعيدات 

الجماهيري(. والمجتمع  الشعبية 
كلتيهما  بصفتين  القبلي  االئتالف  يتصف 

تتعارض مع الوحدة الوطنية والديمقراطية:
مناطقية  ــي  ف تتمثل  ــى:  ــ األول الصفة 
مناطق  في  جغرافيًا  محصور  أنه  أي  االئتالف، 
هذا  خــارج  إلى  يمتد  وال  المؤتلفة  القبائل 
هذه  وطن  باسم  المعروف  الجغرافي  الحيز 
القبلي  االئتالف  رؤية  فإن  وبالتالي  القبائل، 

مناطقية ال تشمل غيرها من مناطق الوطن.
النظرة  ــي  ف تكمن  الــثــانــيــة:  الــصــفــة 
القبلي  فاالئتالف  لالنتخابات.  العصبوية 
إلى  االنتخابية  العملية  خــالل  من  يسعى 
قبيلة  كان  سواء  القبلي  الخصم  شوكة  كسر 
التنافس  فــإن  بالتالي  مــضــادًا،  ائتالفًا  أو 
الوطنية  والبرامج  األطروحات  بين  المفترض 
صراعًا  يصبح  الديمقراطية،  المظلة  تحت 
العصبيتين،  أحد  مرشح  فوز  أجل  عصبويًا من 

األمور من انهيار وسقوط بعد ذلك.
في حين أنه كان يتهم هؤالء بالجبن والخيانة أو 
بالتخلي عن أبيه الراحل وإخوته وعائلته؛ بل ويسند 
في  مشروعه  عرقلة  في  الكاملة  المسؤولية  إليهم 
تطوير البالد وإرخاء قبضة القمع والفساد واالستبداد 
وفتح أبواب الحريات وتحرير االقتصاد؛ والذي لوال أنه 
قد أفشل وأحبط في مسعاه لما حدث ما حدث حسب 
للتخوف  مضاعفة  منطقية  عوامل  وهذه  اعتقاده. 

والرفض.
فهم من جهة:

اإلصالحية  وتوجهاته  وبأفكاره  به  يثقون  ال 
وتفاصيلها تلك.

ومن جهة أخرى:
يحاسبهم  أنه سوف  من  خيفة  يتوجسون  فإنهم 
إليه  آلت  إذا  ويقصيهم،  يهمشهم  أو  ويعاقبهم، 

السلطة وتمكن من حكم البالد في وقت ما.
ولعل هذه العوامل المذكورة تجعلنا نتكهن بقدر 
من المعقولية بأن ورقة سيف اإلسالم المشرعة من 
أنفسهم  يجهدون  التي  السابق،  النظام  رموز  قبل 
العام  الــرأي  أوســاط  في  وتكريسها  إشاعتها  ألجل 
الشعبوي وعند عموم »تيار الخضر«؛ هي في الحقيقة 
ال عالقة لها بسيف شخصيًا، إنما هي ألجل التوطئة 
كورقة  يبرزونه  سوف  الذي  محمد،  األكبر  لشقيقه 

رابحة في الوقت المناسب.
وهو خيار معقول سياسيًا دون شك، في ظل وجود 

حقائق عدة أهمها ما يلي:
أكتافه  على  يحمل  ال  القذافي  محمد  أن  األولــى: 
القضاء  أمــام  حقيقية  قانونية  وتعقيدات  قضايا 

المحلي أو الدولي.
الذي  الداخلي  الصراع  عن  متنائيًا  كونه   : الثانية 

كان محتدمًا بين أجنحة النظام.
ومقبولة شعبيًا  أن محمد شخصية دمثة  الثالثة: 
جميع  يفوق  بقدر  والده  حياة  في  واسع  نطاق  على 

إخوته.
في  له  يحملون  ال  فبراير  أتباع  معظم  أن  كما 
والرفض  الضغينة  يستوجب  ما  الثأرية  ذاكرتهم 
واالستهجان في شخصه، بغض النظر عن كونه ابنًا 

لمعمر القذافي.
من  قريبًا  يكن  لم  »الشاب«  محمد  أن  الرابعة: 
أو  السياسية،  أو  العسكرية  أو  األمنية  الدولة  شؤون 
لصيقًا بالتجاذبات الحاصلة حينذاك، وهذا يعد كافيًا 
رموز  يُغري  مما  الخبرة؛  قليل  أو  العتباره »درويشًا« 
النظام السابق الموجودين حاليًا بإمكانية السيطرة 
البالد من خالله،  وإدارة  قراره،  والهيمنة على  عليه، 

ال  الصراع  هذا  مثل  في  القبليون  فالناخبون 
نظر  وجهة  من  المرشحين  أفضل  ينتخبون 
معركة  يخوضون  بل  الوطنية؛  المصلحة 
القبيلة  وشرف  القبلية  النخوة  أجل  من  تحدٍ 
واسمها التي تتجلى جميعها في المرشح ابن 
القبيلة  لقوة  تجسيدًا  فوزه  يعد  الذي  القبيلة 
عن  الناتجة  المنافع  بكل  واستئثارها  وهيبتها 

هذا النصر.
القبلي  العرف  في  المساواة  مفهوم  ثالثا: 
حيث  الوطني،  المساواة  مفهوم  عن  يختلف 
الندية  قاعدة  على  المساواة  مفهوم  يقوم 
والواجبات  الحقوق  فــي  المواطنين  بين 
سياسية،  أو  شخصية  حقوقًا  كانت  ــواء  س
الحقوق  المبدأ  هــذا  من  يستثنى  أنــه  غير 
على  السياسي  التنافس  نتائج  على  المترتبة 
لها  يحق  التي  هي  فقط  فاألغلبية  السلطة، 
األقلية  على  ينبغي  بينما  السلطة  استالم 
وتكتفي  لألغلبية  الحق  بهذا  تسلم  أن 
السلمي  التداول  يتم  حتى  المعارض  بــدور 
قواعد  حسب  الدولة  عجلة  وتسير  للسلطة 
مفهوم  خضع  إذا  لكن  الديمقراطية،  اللعبة 
معنى  إلى  يحيل  فإنه  القبلي  للعرف  المساواة 
السلطة  تداولية  قــواعــد  معه  تستقيم  ال 
نفسها  تعتبر  قبيلة  كل  ألن  ديمقراطيًا، 
بصرف  األخرى  للقبيلة  مساويًا  وكيانًا  هوية 
الطرفين،  بين  العددي  الفارق  عن  النظر 
ليست  القبلي  العرف  مفهوم  في  فالمساواة 
لكل  أحــرارًا  أفــرادًا  باعتبارهم  مواطنين  بين 
من  تتشكل  بحيث  وخياراته  رؤيته  منهم 
هي  بل  األغلبية؛  إرادة  الخيارات  هذه  التقاء 
على  تقوم  كيانات  بين  مفترضة  مساواة 
أساس  على  وليس  العصبوي  االنتماء  أساس 
انطالقًا  إليها  المنتمين  من  الطوعي  االختيار 
بكيفية  المتعلقة  بأطروحاتها  قناعتهم  من 

الحكم وتسيير المجتمع.
المساواة  مفهوم  في  المبالغة  ظل  في 
األغلبية  قاعدة  إلى  االحتكام  يصعب  القبلية 
اإلشكاليات  لحل  السياسي  بمعناها  واألكثرية 
ألن  وممارستها  السياسية  بالسلطة  المتعلقة 
المساواة  مواجهة  في  القاعدة  هذه  تطبيق 
المنظور  ــة  زاوي من  إليه  ينظر  العصبوية، 
القبلي على أنه مغالبة وتغلب عصبوي وليس 
رأيها معيارًا  يمثل  التي  األغلبية  لحق  تجسيدًا 
من  بفوزها  والقبول  العامة  المصلحة  لقياس 

قبل األقلية يعتبر امتثااًل لإلرادة العامة.
المفهوم  ظــل  فــي  الــمــســاواة  فــإن  لهذا 
مثل  بها  الخاصة  مصطلحاتها  تنتج  القبلي 
التوافق، المغالبة وليس األغلبية واألقلية ألن 
متساوين  مواطنين  بين  يجري  ال  التنافس 
بين  بل  أكثريتهم؛  خيارات  أقليتهم  تحترم 
بغير  يقبل  ال  منها  كــل  عصبوية  كيانات 

المحاصصة في الغنيمة.

بل واستعماله ربما كواجهة رمزية، دون أن يتحملوا 
له  تسنى  لو  فيما  المباشرة،  المسؤولية  أعباء  هم 
لسيف  وذلك خالفًا  المقبلة.  االنتخابات  في  يفوز  أن 

المجرب الحاذق بطبيعة الحال.
بأن  شك  ال  الــذي  الخضر،  تيار  كون  الخامس: 
أن  ويتمنى  لسيف  يعطي صوته  أن  يفضل  معظمه 
يراه رئيسًا للبالد، سوف لن يجادل في إعطاء صوته 
في  مشاركته  وتعذر  غيابه  حال  في  شقيقه،  لمحمد 
يتعلق  ال  هنا  فالخيار  كــان.  سبب  ألي  االنتخابات 
بالعواطف  ارتباطه  بقدر  واألداء  الكفاءة  بمعايير 
بعض  إليها  نضف  لم  إن  االعتبار،  ورد  والمعنويات 

الفرضيات األكثر تعقيدًا.
السادس: وإن كنا لم نسمع تحفظًا جذريًا أو فيتو 
البالد  إدارة شؤون  في  القذافي  عائلة  مشاركة  على 
فإن معظم الدول الضالعة في الملف الليبي كفرنسا 
والواليات  السعودية  والمملكة  واإلمارات  وبريطانيا 
إن  بل  اإلســالم،  سيف  ترشح  لها  يروق  ال  المتحدة، 
بعضها ينظر إليه بعين الريبة، وقد يرفعه إلى قائمة 
المخاطر المحتملة! وذلك لعدة أسباب معروفة أهمها 

ما يلي:
األول: لكون سيف اإلسالم كان مستهدفًا شخصيًا 
من قبل كل الدول التي شاركت في تقويض أركان 

الحكم الذي كان يمثل وزنًا فيه.
وتحمسها  لترشحه  الروسية  الدولة  تبني  الثاني: 
األوروبيين  مخاوف  يثير  مما  للبالد  حكمه  لفكرة 

واألميركان معًا.
الجنايات  ملف  عن  التغاضي  صعوبة  الثالث: 
الدولية، الذي شاركت هذه الدول في صنعه وتأثيثه 

بنفسها.
الرابع: خشيتها من أن يكون سيف اإلسالم محماًل 
بالغل والضغينة، مضمرًا لممارسة النكاية بكل الدول 
القائم  النظام  بهياكل  اإلطاحة  في  ساهمت  التي 

حينذاك.
بعض  حــظــوظ  يقلص  قــد  كــونــه  الــخــامــس: 

المترشحين في السباق الرئاسي.
استقواء  من  يتخوف  البعض  لعل  الــســادس: 
إلى  يؤدي  قد  مما  النظام  على  المحسوبة  المناطق 

تجدد العنف الشعبي وتفشيه على نطاق واسع.
سيف  وصول  بأن  الدول  بعض  تفكر  قد  السابع: 
األمن  معادلة  إرساء  في  ونجاحه  الحكم،  سدة  إلى 
التي  المناورة  نطاق  من  يضيق  قد  الدولة،  وتوحيد 
دأبت على احترافها وتدويرها، في ظل جهل وخمول 
الدبلوماسية الليبية، واستشراء العبث السياسي، بعد 

سقوط النظام.
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لقاء في طنجة

 )http://alwasat.ly/news/opinions/335462?author=1 الوسط بوابة  االنتخابات«  »االنتخابات..  مقاله  في 
»إجراء«  أهم  هي  )التي  االنتخابات  كون  وهي  واألهمية.  التعقيد  بالغة  إشكالية  وعينا،  أمام  العوكلي،  سالم  يضع 
ديمقراطي( تفضي، في دول األنظمة الشمولية السابقة، إلى أزمات تشارف حدود الكوارث، إن لم تصبح في قلبها، 

معتبرًا الدعوة إلى االنتخابات في مثل هذه الدول »تشكل قفزة في ظالم«.
وهذه معضلة )كي ال أقول: مأزق( ال يمكن إنكارها أو التغاضي عنها. وعلى هذا األساس أرى أن مقال سالم العوكلي 
فائق األهمية؛ ليس فقط ألنه يجبرنا على التوقف عند هذه اإلشكالية أو المعضلة؛ وإنما ألنه يمكن أن يفتح فروعًا 
على  العزم  يعقدوا  أن  الجادين  الوطنيين  المثقفين  من  أتمنى  لذا  هاويات.  إلى  بنا سلوكها  يودي  أخرى  ومسارب 
أن  أقول: يمكن  )وال  التي يشكل سلوكها  المنبثقة عنه،  والمسارب  التفرعات  المقال في محاولة لسد  مناقشة هذا 

يشكل( »قفزة في ظالم«، مثلما يعبر العوكلي.
التي تنتج عن ميثاق وطني يُتوافق حوله، وتنبثق عنها السلطات  بداية ال يشكك العوكلي في جدوى »االنتخابات 
الشرعية«. ذلك أن مثل هذه االنتخابات »تعتبر حتى اآلن أنجع وصفة سياسية لمبدأ الحوكمة التي تستمد شرعيتها 
من الشعب الراشد أو الناخبين«. إال أن المعضلة )مثلما أحب أنا أن أعبر( تتمثل في أن »مظهر االنتخابات أو صناديق 
االقتراع الذي تحول إلى شعار في العالم الثالث ال يمت بصلة لشروطه الدستورية المفترضة، ولما يجري على األرض، 
أو  النامية،  للدول  الديمقراطية والدكتاتورية على حد سواء كوصفة عالج  النظم  رائجة تتشدق بها  وأصبح تعويذة 

روشتة )ستاندرد( توصف لمرض لم يشخص جيدًا«. وبما أن هذا واقع دامغ
فـ»لماذا يصر العالم على أن الحل في االنتخابات بينما يدرك أن في ما يسميه العالم الثالث لم تؤدِ االنتخابات سوى 
إلى كوارث ال تحصى؟، ولماذا ارتبطت في هذا الجزء من العالم الديمقراطية بالفساد؟«. ال أريد هنا أن أدافع عن العالم 
الذي »يصر... على أن الحل في االنتخابات« ولكن أعتقد أن العالم يرى أن تبني منهج ومسلك، غير منهج االنتخابات 

ومسلكها يقود، حتمًا، إلى نشوء ورم نظام شمولي استبدادي يدمر جسد الدولة والشعب.
يعود العوكلي إلى التأكيد على أهمية االنتخابات وعلى أنه »ال سبيل لنيل الشرعية سواها«. إال أنه يتساءل »لكن 
لماذا دائمًا تخذل معظم المجتمعات التي بقدر ما تنتخب دوريًا تتراجع أوضاعها للخلف، ويزداد فيها الفساد وعدد 
الفقراء، وتضيق فيها الحريات؟«. ويضيف »علينا أن نطرح هذا السؤال بقوة«. ألي غرض؟!. يجيب العوكلي »كي ال 
نستسلم لوهم أن االنتخابات هي الحل الوحيد، وعلينا أن نطرح أسئلة كثيرة حيال هذا المأزق«. إذن، ثمة حل آخر، أو 

حلول أخرى، تقضي على الفساد وتجعل عجالت أوضاع المجتمعات ال تتحرك إال إلى األمام.
يخلص العوكلي في مقاله، بعد عرض نظري واستشهاد بالمفكر اإليراني داريوش شايغان، إلى أنه »في هذا السياق 
]...[ كحل وحيد؛ شبيهة بترتيلة  إلى االنتخابات  الدعوة  التقليدية، تصبح  الذي تتهشم فيه مفاهيم كثيرة للسلط 
معبد، أو بعبارات المواساة في المآتم التي نقولها مع يقيننا أنها لن تغير من األمر شيئًا، ألننا ما زلنا نتعامل معها 
إلى  كحل وليس كفائض حضاري عن حلول جذرية ألزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية تطحن تلقائيًا كل نزوع 
االنتماء لنادي العالم الديمقراطي«. ذلك أن »االنتخابات مجرد إجراء تقني ال يغير من واقع الحال شيئًا إذا لم يكن 
ملحقًا بالنزاهة وحرية االختيار واألهم من ذلك قبول النتائج بروح ديمقراطية تجعل المرشح الخاسر يتصل بالفائز 
ليهنئه، خصوصًا في االنتخابات الرئاسية التي ما زالت تتحول في الدول المقلدة إلى نوع من طبول الحرب األهلية في 
كثير من التجارب«. ورغم كل هذا الجهد الذي بذله العوكلي في التأكيد على ال جدوى االنتخابات في بلداننا، لم يشر 

إلى البديل األفضل الذي يمكن أن يؤدي بنا إلى الخروج من هذه المعضلة.
الليبية. لكنني ضد قيامها في ظل مشروع الدستور الداعشي، ولست ضد  أنا أيضًا ضد قيام االنتخابات في الحالة 

قيامها بالمطلق وانتظار إلى أن تصبح )فائضًا حضاريًا(.
مقال العوكلي هذا يشعرني بأنه يضمر دعوة إلى قيام نظام شمولي استبدادي، شريطة أن يكون قيادته من جهة 

محددة من جهات ليبيا، وليس من أية جهة كانت.

أحب أن أختم مقالي هذا بأنني أرفض، رفضا جليا ال لبس فيه، أي نظام ال ديمقراطي، حتى ولو كان رئيسه أخي أو 
ابني.

رفقة صديقي عبدالمجيد، انطلقت صباح يوم شتوي، ولكنه غير ممطر، لعله في شهر نوفمبر من سنة 1968 من 
القاهرة بقليل وصلنا  أمام دكان )قدوره(، الذي حل محل قهوة سي عقيلة، بناصية شارع نبوس. بعد منتصف ليل 
كازينو )األوبرج( بشارع الهرم. أخذ حارس العربات مفاتيح سيارة عبدالمجيد الرياضية البيضاء األنيقة، كانت موديل 
)مارك تو( وكانت الوحيدة التي وصلت توكيل السوسي لسيارات التويوتا في بنغازي؛ كان عبدالمجيد حينها مديرًا 
بقصر   1955 سنة  تأسست  التي  الليبية،  الجامعة  مبنى  مواجهة  في  األخضر،  الجبل  عمارة  بناصية  عرضها  لصالة 

المنار بشارع االستقالل في بنغازي.
من طفولتنا كنا صديقين، أذكر جيدًا كنا نلعب أمام قهوة سي عقيلة نصنع كراسي ومناضد من أغطية زجاجات 
نصنع  وصرنا  النبوي،  المولد  بحلول  طورناها  ثم  ستاندر(  )ماك  شركة  اسم  تحت  للبيع  ونعرضها  الغازية،  المياه 

القناديل الورقية.
الكاثوليكي،  النادي  فتيات  لنراقب  الكاتدرائية،  ساحة  نحو  ننطلق  أمس.  يوم  وكأنها  أمامي،  ماثلة  الصبا  فترة 
ونسرق النظر لنرى سميرة، في نافذة شقة بيتهم، عند ناصية الشارع، الذي يقودك نحو مبنى اإلذاعة. شاهدنا معا 
أفالم فريد شوقي، وحضرنا عرض رصيف نمرة 5 أكثر من مرة، وعرفنا جميع ممثلي وممثالت، ومطربي ومطربات 

ذلك الجميل. كانت سينما النهضة هي المفضلة لدينا لقربها من بيوتنا، وأيضًا ألن ثمن التذكرة قرش ونصف.
في  الكبير!  األهالوي  رجب،  الكبير  وأخينا  أخيه  بيت  إلى  نبوس،  شارع  انتقاله من  بعد  من  األيام  بيننا  وباعدت 
الدراسة  وأتممنا  المسائية،  للدراسة  معًا  وسجلنا  األمير  مدرسة  أمام  مصادفة  والتقينا  لإلسكان،  إدريس  مشروع 
في  واجتهدنا  اآلداب،  بكلية  اإلنجليزية  اللغة  بقسم  طالبين  الليبية  بالجامعة  والتحقنا   1967 سنة  معا  الثانوية 
دراستنا األكاديمية، وكذلك في الدراسات الحياتية الليلية، التي كانت متوفرة في بنغازي، ونجحنا تمامًا فيهما من 

دون أن تسيطر إحداهما تمامًا على الثانية.
فتحت شنطة السيارة وقلت للحارس، من خالل مزحة ساخرة ولكنها جادة:

-»لو اختفت علبة صلصة طماطم واحدة، أو قنينة زيت؛ أو أية زجاجة من الزجاجات األخرى، سوف تقضي بقية 
عمرك في )ليمان طره(«.

أدهم،  وعادل  أباظة  رشدي  منها  مشهورة،  نافذة  شخصيات  مع  السهر  اعتدنا  أننا  يعرف  السيارات  حارس  كان 
كافة،  المستوردة  الكماليات  من  مصر  في  الناس  حرم  الوقت  ذلك  في  االشتراكي  النظام  كان  شعبان.  ويوسف 

خصوصًا المحرمة في األساس، التي كانت حينها متوفرة بليبيا.
عند الفجر غادرنا نحو كافتيريا فندق الهيلتون، الذي كان الوحيد في ذلك الوقت من فنادق الخمس نجوم األكثر 
هالل،  ونجيب  أدهم،  عادل  رفقة  مباشرة،  هناك  إلى  فذهبنا  جياعًا،  كنا  والنهار.  الليل  طوال  مفتوحة  تظل  شهرة، 
الذي كان يعمل حينها في بنغازي في شركة النهضة المعمارية التي يملكها صديقنا عبداهلل، وكان لنا نعم الرفيق. 

وأكلنا كل ما وضعوه أمامنا، لم نترك شيئًا سوى الصحون واألمواس والمالعق!
هذه السنة، 2019 منذ ليلتين وصل عبدالمجيد، إلى القاهرة، وكانت ست سنوات لم ألتقه خاللها وإن كنا على 
تواصل أنا في القاهرة وهو في طرابلس، ثم في بنغازي. وكان زمنًا ليس بالقصير، قد مضى عن غيابه عن القاهرة. 

قال عبدالمجيد:
- »القاهرة تغيرت يا أخي. قبل وصولك مشيت يمينًا ويسارًا متطلعًا إلى أن أعرف أين أنا، ولكنني، عدت سريعًا 

إلى الفندق، خشيت أال أعود إليه. يا أخي على أيامنا لم يكن هناك مهندسين« ... قاطعته:
نحو  الصحراوي  الطريق  بداية  كانت  هنا  اللواء.  أرض  وال  عقبة  ميت  وال  فيصل،  وال  الدكرور،  بوالق  »وال   -

اإلسكندرية الذي كنا ال نقطعه في الليل، فالطريق كان ممتدًا وسط صحراء قاحلة«.
)الشيراتون( أن يدخل  أمام فندق  الذي أخذنا مساًء من  التاكسي  أتتذكر يوم رفض سائق  .. صحيح!  - »صحيح 
قارون!  مال  »وال  محتدًا:  فأجاب  كاملة«.  جنيهات  أنك ستعطيه خمسة  له،  أنت  وقلت  النقاش  واحتد  المهندسين، 
أتذكر  البالون، ههههه  أمام مسرح  أوقفها  التي  نغادر سيارته  أن  بالليل«. وأصر على  اللي يدخل هنا  الحمار  مين 

تلك الليلة؟
فأجابه: »في ستين داهية  يا مفيش فلوس«!  له: »يا تخش..  قال  وأتذكر نجيب هالل عندما  أتذكرها،  - »نعم 

انت والفلوس« وقاطعني عبدالمجيد:
هالل  »نجيب  واستطرد:  هاتفه،  والتقط  شيئًا،  تذكر  أنه  لو  كما  انتبه  ثم  معانا«.  كان  هالل  نجيب  »صحيح!   -
أن يعيش في عمان. مصطفى  يعد بمقدوره  ولم  غالية  إنها أصبحت  قال لمصطفى  األردن.  ترك  القاهرة،  هنا في 

أعطاني رقم هاتفه« وأخذ يبحث عن رقمه، إلى أن وجده:
وعندما  نجيب،  عرفه  فلقد  ضاحكًا،  قليل،  بعد  انفجر  أنه  إال  صوته  يخفي  أن  وحاول  الرقم،  طلب  ثم  »اهو«..   -

سأله عبدالمجيد أن يلتحق بنا، أجابه:
لسه  أنتوا  هو  إيه؟  الغطاس،  بعيد  تهنوني  أن  أجل  من  واتصالكم  آدمين  بني  بقيتم  افتكرتكم  دنا  »ياه«   -

صيّع؟« وأصر أن نفطر صباح اليوم التالي بمنزله القريب من محل إقامة عبدالمجيد.
األرثوذوكس، وهو  المسيحيين  بالنسبة إلخواننا  المسيح  بمثابة عيد ميالد  العيد هو  أن هذا  الليلة عرفت  تلك 
يوم 19 من شهر يناير. فكانت بينها وبين تلك الليلة، التي وصلنا خاللها القاهرة سنة 1968 التي انتهت بإفطارنا 

الصباحي بهوتيل الهيلتون نصف قرن بالتمام والكمال!
الليلة وإفطار  أيضًا. وحكينا عن تلك  أبنائه وأحفاده  الموعد وفطرنا معًا رفقة  التالي، جاءنا في  اليوم  في صباح 
اليوم التالي الباذخ. ثم قال نجيب مازحًا: »أتتذكرا يوم مررتما عليّ في بيتي، ذات صباح وفطرنا سويًا، وتحدثنا عن 

معاناتكما الليلة السابقة ألنكما لم تجدا ما تأكالنه في بيت صاحبك«؟ ثم سأل عبدالمجيد:
- »أتذكر يا عبدالمجيد صباح ذلك اليوم، عن معاناتكما تلك الليلة؟ من بعد السهرة التي قضيناها معًا بملهى 

اللوكس الليلي في بنغازي« أجابه عبدالمجيد:
- »ال واهلل! يا أخي ذاكرتي اهترأت أصبحت »نص كم« وأنت تعرف ذلك، لكن ذاكرة الحاج محمد قوية، وكثيرًا 

ما حدثني عن أحداث ال أذكر أبدًا أنني طرف فيها«. ثم سألني إن كنت أتذكرها؟ أجبته:
لإلسكان.  إدريس  بمشروع  عبدالمجيد  سكن  وكان  تأخرنا،  فلقد  بيتي،  إلى  سويًا  عدنا  جيدًا،  أتذكرها  »نعم   -
وكنا جياعًا، وفتشت البيت كله، ولكنني لم أجد شيئًا يؤكل فاتجهت، نحو »ُقفة الُقطامُة«، وانتقيت منها كسر الخبز، 
ثم  طماطم!.  وحبة  حويل  بصل  رأس  مع  بملعقتين  وأكلناه  الزيت،  من  قلياًل  وسكبت  بالماء  وغمرتها  ونفضتها 

استطرد: »كنا بالفعل فقراء ولكننا لم نبدُ كذلك على اإلطالق«!
- »وما زلنا كذلك«! كذلك عقب عبدالمجيد، واستطرد: »ولكن لماذا تقص هذه الحكاية التي مر عليها أكثر من 

نصف قرن«؟. فأجبته:
- »ألنني أحس ألول مرة أن البرد وصل عظامي، وما كان يتجرأ أن يصلها من قبل؟ حتى في ليالي »قرة العنز«. 
ديسمبر سنة  أو  نوفمبر  برد  الهرم.  بشارع  األوبرج  كازينو  فيها  التي وصلنا  الليلة،  تلك  الليلة هي  تكون هذه  قد 

1968 هو برد هذه الليلة، ولكن الفرق فقط هو أن عظامنا لم تعد تلك العظام نفسها!!«
ضحكنا بخفوت، وهززنا رؤوسنا البيضاء، باستثناء نجيب، ألن رأسه خال تمامًا من الشعر، ثم استطرد عبدالمجيد 
قائاًل: »واو .. أكثر من نصف قرن« صمت قلياًل ثم أضاف بحسرة: »كانت أعوام خير، ولم تكن كلها سنوات عجافًا«؟

التعقيبات  وأحفاده،  وبناته،  بأبنائه  تحف  البهجة  كانت  الضحك،  يتوقف  لم  نجيب  بيت  في  قعدتنا  طوال 
ضحكاتي،  كانت  فيما  ــاث،  اإلن بين  وال  الذكور  بين  ال  يتوقف،  لم  المتواصل  والضحك  الساخرة  والتعليقات 
لذيذة،  ولكنها  بسيطة  األطباق  كانت  نحضرها.  أن  لنا  يحق  ال  مشاركة  أنها  لو  كما  سريعًا  تموت  وعبدالمجيد، 
أصهاره وبناته، وزوجات أبنائه يقدمونها يتحركون وكأنهم شركاء في مطعم، أو ندل فيه. لم تخُل التعقيبات من 
عبدالمجيد  المطبخ، سألني  نحو  متجهًا  نجيب  قام  وعندما  عليّ،  أطبقت  أن مسحة حزن  لي  وخيل  بهيجة.  مناكفة 

متبسمًا وبهدوء:
- »أين رحلت يا رفيق العمر؟« فأجبته متبسمًا:

- »إلى قن الدجاج!!«
- »ماذا؟ دجاج«! وانفجر ضاحكًا. كان نجيب قد اقترب منا، ممسكًا بزجاجة، فتساءل:

- »ماذا... أتريدون دجاج«؟
- »ال يا راجل، ال أدري ما الذي جعل الحاج محمد يفكر في )بونية دجاج(« أجابه نجيب:

- »تقصد خم دجاج«! ولكنني أجبته مؤكدًا:
- »قن! يبليك اهلل بـ)جن(.. ما هذه الزجاجة«؟ فأجابني:

- »عرق من بعلبك! لكن ليس لديّ جبن )الكاما مبير(! واستطرد: »أتتذكر يا مجيد يوم طلب، هذا المعفن، هذا 
أحد  ولد  وكأنه  قالها  مبير( هكذا  )الكاممما  وانفجر ضاحكًا  روما؟  في  موندو(  )البيكولو  في مطعم  كنا  يوم  الجبن، 
الجبن،  أنه لم يدخل بيتهم سوى  الذي أعرف  الجبن، وأنا  النبيذ األحمر إال مع هذا  الذين ال يشربون  نبالء فرنسا، 

الذي كانت توزعه األمم المتحدة على أطفال المدارس بالمجان!.. والتفت نحوي وقال هازئًا: )الكاما مبير(!
- »هاهاها«.. ضحك عبدالمجيد، واستطرد: »جبنة ودجاج! لو تقصد أن صخب أحفادك والبنات، ذكرك بالدجاج 
.. نحن لسنا متضايقين منهم، بل بالعكس مبسوطين من لمتهم! أما إن كنت تريدها عذرًا لتخرج به معنا فذلك 

أمر آخر« قاطعه نجيب ضاحكًا:
- »ال! يا أخي أنا أقصد شيئًا آخر تمامًا«! والتفت نحوي: »هيا.. يا )بوحميد( واهلل مشتاقين لجبنة )الكاما مبير(! 

وأيضًا )خوارقك(«!

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

سالم  مقال  على  أرد  ال  هذا،  مقالي  في  فإني  قبل،  أما 
نُشر  ما  المجحفة«،  والمقارنة  الليبية  »المراحل  العوكلي: 
قاعدة،  أعتبره  ولكن   .2021 سبتمبر   28 الوسط  ببوابة 
باعتبار  شــيء،  كل  رغــم  ملحة،  تــزال  ال  قضايا  لمناقشة 
النظام  بين  االختالفات،  يخص  فيما  معه،  أتفق  أنني 
وركــزت،  أشــرت  وأنــي  عليه،  انقلب  ومن  الليبي،  الملكي 
على  ركزت  وكما  فحسب.  السلطتين  بين  المشترك  على 
الليبيتين،  السلطتين  النموذجين  يخص  فيما  المشترك، 
بين  العالقة  أي  مشتركهما،  أنه  رأيت  ما  على  هنا  سأركز 

السياسي والديني.
مسند  إلى  نفسه،  العوكلي  سالم  من  خلصت،  هذا  ومن 
انفكت  ما  التي  األمــة،  هذه  في  المزمن،  »األلــم  رئيس: 
عند  يتراكم  الخراب  بينما  السماء،  في  تحدق  التاريخ،  عبر 
قدميها. مثل الفالح البعلي، الذي يحدق في الغيوم، ويصلي 
أو مثل  أمتار، يجري نهر مياه.  أقدامه على بعد  لها، وتحت 
سقط  على  تتحارب  الجوع،  أيــام  في  كانت  التي  قبائلنا، 
المتاع، وتنتظر مائدة من السماء، بينما الكنز، الذي جعلها 
تبني ناطحات السحاب، تحت أقدامها«. هذا ما كنت أشرت 
من  ييأس  ال  »المستقبل  مقالي:  في  عليه،  ركزت  ثم  إليه، 
مقاله:  في  ورد  قد  هــذا،  العوكلي  رأي  وكــان  االنتظار!«، 

»ليس في الجراب غير الدين«.
كنت  العوكلي،  سالم  أورده  الذي  المنطلق،  هذا  ومن 
في  أثار  ما  الدين«،  غير  الجراب  في  »ليس  مقالة  كتبت 
تقديري، الحوار والنقاش بيننا. وتبدو هذه المسألة دامغة، 
يتقنع  السياسي  فالصراع  الحالية،  المرحلة  في  خاصة 

بالمسألة الدينية، حتى ما سُمي باإلرهاب الدولي، يتمظهر 
كما حرب دينية، بين متطرفين دينيين، ومدافعين عن أمن 
على  التوكيد،  أن  نعرف  وجميعنا  الصحيح.  والدين  البشرية 
الغزو  غبّ  صبغه،  تم  قد  سياسية،  كمسألة  الدين،  مسألة 
السوفيتي ألفغانستان!، والثورة اإليرانية، وسيطرة الرئيس 
السادات، على السلطة في مصر. لكن ما أشار إليه العوكلي 
وأوردناه، هو المرجعية التي استند عليها، ما دُعي باإلسالم 
حربهم  في  وحلفائها،  المتحدة  والــواليــات  السياسي، 

الصليبية، ضد دولة اإللحاد )االتحاد السوفيتي(.
بالعالم  يسمى  فيما  الدينية،  المسألة  أن  نجد  هكذا 
فحسب؛  أيديولوجية  سيسولوجية  مسألة  ليست  اإلسالمي، 
بل مسألة سياسية وجو سياسية. وفي الكتاب االستقصائي: 
أحمد  جونسون–ترجمة  إيــن  )تأليف  ميونخ«  »مسجد 
اإلجرائي،  الدولي  بعدها  في  سنجدها  أبوالليل(،  جمال 
في  خاص،  باهتمام  تحظى  مسألة  مثاًل.  كاالستخباراتي 
بين  روابط،  ثم  ومن  باألساس.  هتلر  وعند  النازية،  الدولة 
الدولة  واهتمام  كاإلخوان،  الدينية  السياسية  الحركات 
مسجد  وسيكون  المتحدة.  الــواليــات  ورثته  ما  النازية، 
ميونخ، كعبة للمخابرات الدولية خاصة الغربية وعلى رأسها 
مهمة  ميونخ،  مسجد  سردية  في  ونجد  المتحدة،  الواليات 
وغيرهما،  الهاشمية،  للمملكة  كما  الليبية،  للمملكة  أيضًا 
وهذا ما يدركه كل مهتم. أن المسائل السياسية، الحاضرة 
يقع  السلطة،  على  الصراع  وأن  جذور،  ذات  الساعة،  بقوة 
في دائرة الصراع على المصالح والنفوذ. ومن هذا اشتبكت 
التاريخية،  للحظة  الدولية،  المسائل  في  الليبية،  المسألة 

الحروب  هذه  الباردة.  الحرب  بعد  ما  حروب  عنوانها:  ما 
وكد  كما  ما هو  الدين،  خانة  الهوية،  بطاقة  لبوسها،  التي 
أيضًا.  سياسية  مسألة  عليّ،  ردوده  في  العوكلي،  سالم 
المقارنة  المدلول:  في  الداللة  الداعي، الستبيان  هذا  ولعل 
ثم  ومن  ليبيا،  في  السابقتين  الحاكمتين  السلطتين  بين 
نفسها،  على  المنقسمة  الحالية  السلطات  في  المرفوع، 
وبهذا نبحث في مسألة أساس، ما يغيبها الشيطان، الكامن 

في التفاصيل.
لها  مبرر  ال  حيث  ماضوية،  حرب  األهلية  الحرب  نعم 
في  الناس  خلدون:  ابن  عن  اشتهر  وكما  المستقبل،  في 
السكينة سواء فإن جاءت المحن تباينوا، أو كما قال. وليس 
كما استدعاء الجد، وسيلة لتقعيد التباين، فالسلف الصالح، 
قبر  شاهد  على  يرقد،  من  الخلف  الخلف.  حروب  يبرر  من 
الدين،  استرجاع  ويتم  تم  هنا  فمن  مريئًا،  هنيئًا  األسالف 

حيث كّل يدعي أنه حزب اهلل.
المشترك،  في  البحث  من  ننفر  أال  يستدعى،  ما  وهذا 
البشر  أن  حيث  من  األســاس  ألنه  المختلف.  قبل  وأحيانًا 
المختلف،  معرفة  أي  الجزء،  تبين  يمكن  الكل  ومن  واحد، 
الفراشة،  رفة  تكون  قد  كتفصيلة،  االختالف  يرجح  حيث 
لكنها ليست كذلك في األغلب. وفي عالمنا الحديث، الدولة 
الليبية  الدولة  تأسيس  فكان  بالضرورة،  الدولي  على  تحيل 
المتحدة.  األمم  دولة  أسميها  مجازًا  جعلتني  دولية،  مسألة 
الدولية،  المؤتمرات  دولة  ليبيا  هذا:  أكتب  وأنا  الساعة  أما 
أكتوبر  شهر  في  طرابلس،  في  أول  مؤتمر  ثمة  أنه  حتى 

الجاري، يعقبه في شهر نوفمبر المقبل، مؤتمر بباريس...

)القصبة(  القديمة  المدينة  مقاهي  أحد  في  التقيت   ،2008 العام 
قادم  أنه  األولــى  للوهلة  اعتقدت  سويسري،  بسائح  طنجة  في 
لفترة  ودرس  عــاش  ألنــه  العربية  يتحدث  كــان  فــردوس،  من 
جحيم  عن  المسترسل  بحديثه  وفاجأني  والقاهرة،  بيروت  بين 
في  استغربت  المغرب.  فــردوس  إلــى  منه  الــهــارب  سويسرا 
ال  قال  كما  إنه  يتضح،  قصده  بدا  التفاصيل  مع  لكن  البداية، 
عن  متحدثًا  المغرب  إلى  يأتي  حين  إال  الشخصية  بالحرية  يحس 
من  يعرف  أن  دون  هناك  حياته  تضبط  التي  الصارمة  القوانين 
ولكنهم  أفــرادًا،  يمقتونها  الجميع  ألن  القوانين  هذه  تأتي  أين 
حاولت  حين  كقطيع.  لها  ويستسلمون  يقبلونها  كجماعة 
التخلف،  منظومة  من  المتأتية  الحرية  عن  بالحديث  مناكفته 
إنسان  ثمة  تخلف.  أو  اسمه حضارة  يوجد شيء  ال  وقال:  أوقفني، 
من  الحرية  عن  الحديث  وطبعًا  حر.  غير  وإنسان  يفعل  فيما  حر 
مربكًا  سيكون  نتصور  كما  معاقلها  أحد  من  قادم  شخص  قبل 
تصورت  حديثه  أثناء  االستبداد.  معاقل  أحد  من  قادم  لشخص 
لليبيا  جاء  لو  الحريات  من  مزيدًا  منظوره  وفق  سيكتشف  أنه 
تأمين  دون  سيارتك  تقود  حيث  األصل،  في  السياحي  غير  البلد 
عن  يزيد  ما  كل  ترمي  رصيف،  فوق  وحتى  تشاء  أينما  وتوقفها 
اإلنعاش  غرفة  في  حتى  وتدخن  تريد،  حيث  وقمامتك  حاجتك 
الكهرباء  كوابل  وحتى  تشاء  كما  األشجار  تقطع  مستشفى،  في 
دون  السريع  الطريق  على  ضخمًا  مطبًا  وتقيم  البصرية،  واأللياف 
أن يعترضك أحد.. إلخ، وكان كل هذا يحدث في تلك الفترة التي 
بالتأكيد  السياسي.  النظام  يهدد  من  إال  القانون  فيها  يطال  ال 
فيما  سؤااًل  تطرح  أيضًا  لكنها  التسيب،  عن  ناتجة  حريات  هي 
قاعدة  على  القوانين  سَن  األقل  على  أو  اإلنسان،  خيارات  يخص 
غيرت  أيديولوجيا  في  ممكنًا  يكن  لم  الذي  اإلنسانية  الحقوق 
قسم  إلى  الفلسفة  وقسم  القانون،  كلية  إلى  الحقوق  كلية  اسم 
التصور  بهذا  الحريات  تبادل  عليه  عرضت  لو  وفكرت  التفسير. 
لقاءنا  لكن  الخاسر؟  سيكون  فمن  ووطنه  وطني  بين  السياحي 
إلى  يرجع  ربما  االثنين  رغبة  تلبي  نزهة  في  األطلسي  ضفة  على 
طبيعة مملكة مستقرة تُراكم خبراتها لتوائم بين هذه الحريات، 
لكثير  أثيرة  وجهة  يجعلها  ما  بعضها،  لصالح  ببعضها  تضحي  أو 
المجتمعات  فقر  ألن  مختلف،  رأي  للمغاربة  وأكيد  األوربيين،  من 
دولة  من  قادم  سائح  بين  كان  الحوار  وألن  للسائح،  رفاها  يوفر 
قادم  سائح  وبين  التفاصيل،  كل  وفي  بصرامة  القانون  يضبطها 

من دولة توصف بأنها خارجة عن القانون دوليًا ومحليًا.
الشمال  بين  الدارجة  المقارنات  هذه  عن  النظر  بغض  لكن، 

من  الكثير  تضيع  الصارم  القانون  دول  في  حقًا  هل  والجنوب، 
احترام  وأن  اإلنسان؟  حقوق  من  جزء  هي  التي  اليومية  الحريات 
يصبح  ــ  مصدرها  بغموض  الميتافيزيقية  شبه  ـ  القوانين  هذه 
العالم منذ  الدينية؟ وهل كان  الوقت نوعًا مما يشبه الشعائر  مع 
موقف  وما  الكدر؟  بهذا  زحامه  بــإدارة  اإلنسان  وعي  فيه  تفتق 
البيروقراطية  همينة  سياق  في  الشخصية  الرغبات  من  التاريخ 
تعزز  ما  بقدر  األعمال  صواب  يقيس  نظام  في  خصوصًا  العاتية، 

من سعادة المجتمع؟.
عاقل:  معن  ترجمة  الستارة،  كتابه  في  كونديرا  ميالن  يقول 
هل  فأتساءل:  أسئلة؛  إلى  الجمالية  التصورات  باستمرار  »تتحول 
التراجيدية  لمفهوم  آخر: هل  بشكل  ذلك  لنقل  تراجيدي؟  التاريخ 
الجيوش  التاريخ  يحرك  عندما  الشخصي؟  القدر  خــارج  معنى 
اإلرادات  تمييز  الممكن  من  يعود  ال  والضغائن  والجماهير 
التراجيديا  يغمر  العالم  يُغرق  الذي  التصرفات  فطوفان  الفردية؛ 
تمامًا. إال أن هناك أهوااًل لن يعثر أي تنقيب أثري تحتها على أي 
بقايا للتراجيدية. ثمة مجازر في سبيل المال؛ واألسوأ، أيضًا: من 
أجل حماقة. ليس الجحيم )الجحيم على األرض( تراجيديًا؛ الجحيم 

هو الرعب دون أثر للتراجيدية«.
حتى  القبلي  حاربوا  القدماء  الليبيين  أن  األسطورة  تقول 
هذا  روح  هي  التراجيدية  أو  الملحمية  أن  ويبدو  الرمال،  ردمتهم 
الشعبية،  المالحم  تأليف  في  أيضًا  متعته  يجدون  الذي  السرد 
زاخرًا  المحسومة  ونهايته  الليبي  سبارتكوس  تمرد  كان  وبالمثل 
التاريخ هذا  اليوم تسلب  التي نراها  الحروب  أن  الحس، غير  بهذا 
وحارنة  حارقة  أسئلة  أمام  السرد  بطل  هو  العبث  وتجعل  الحس 
نجد  فلن  الحرية  أبطال  الفاشية  تسحق  حيت  لكن  السبب،  عن 
ألوروبا  هتلر  جلب  ومصير»فقد  صراع  هكذا  في  للتراجيدية  أثرًا 

ليس فقط األهوال الفظيعة، بل وسلبها حسها التراجيدي«.
المضادة  والثورات  والثورات  األهلية  الحروب  أقصيت  لقد 
أرض  من  أو  الملحمي  الفضاء  هــذا  من  الوطنية  والنضاالت 
أو  للعقاب،  نهمين  وقضاة  قانون  سلطة  تحت  لتصبح  التراجيديا 
إلى محاكم شعبية  التاريخ  لروح  المقوضة  المؤسسة  تتحول هذه 
وروح  الموقف  سيد  الهزل  ويصبح  الشعب،  يسمى  بما  تفتك 
ينكل  التي  الفرد  بإرادة  أو  اإلنساني،  بالجوهر  المستخفة  التاريخ 
الشخصي،  الشغف  ضد  القانون  يخوضها  بــاردة  حرب  في  بها 
العربي  الربيع  ثورات  بدايات  كانت  لماذا  األهم،  السؤال  ويالحقنا 
وتجهمها  الثورات  ورع  ذهب  وأين  والطرافة؟  بالنكتة  مكتظة 
)ليبيا  هتاف  تحول  مثاًل،  وكيف،  فيها؟  الملحمية  والروح  األصيل 

حرة( الذي كان شعارًا قويًا لثورة فبراير إلى نوع من التفكه حين 
في  يريد  ما  يفعل  شخص  كل  حيث  للفوضى  طريفًا  شعارًا  أصبح 

غياب القانون.
 Where( البري«  اإلنسان  عن  »البحث  سلسلة  اآلن  أتابع 
فوغل  ِبن  السلسة  مقدم  فيها  يالحِق  التي   .)?the wild man
سلطة  ومن  الحضارة  من  الهروب  ــرروا  ق وجامحات  جامحين 
مهمين  موظفين  كانوا  وحريتها.  البرية  سكينة  إلى  القوانين 
عن  يتخلوا  أن  قرروا  وأكاديميين  أعمال  ورجال  شركات  ومدراء 
بالطبيعة،  ملتحمة  بدائية  بحياة  البراري  في  وينعزلوا  شيء  كل 
في  كثيرًا  عنها  بحثوا  التي  السعادة  على  عثورهم  عن  معبرين 
يشبه  ملحميًا  حسًا  اليومية  حياتهم  على  مصبغين  مكانها،  غير 

الرسومات التي تركها الليبيون األوائل على جدران كهفوهم.
الفن  أن  الطبيعة،  بــروح  الوجود  ربــط  الــذي  هيجل  يقول 
استطاع  الذي  المثالي  والمجتمع  الفعل،  على  تأسس  الملحمي 
البطولية  المرحلة  مجتمع  هو  تامة  بحرية  فيه  يتبدى  أن  الفعل 
أول  أغاممنون  كان  حين  حتى  باإللياذة.  عليه  مبرهنا  اليونانية، 
إرادتهم  بملء  حوله  تجمعوا  وأمراء  آخرين  ملوكًا  فإن  الملوك، 
مع  أيضًا  الشعب  وســار  المعركة.  عن  باالبتعاد  ــرارًا  أح وكانوا 
ذلك،  على  يرغمه  قانون  ثمة  يكن  فلم  الخاصة؛  بإرادته  أمرائه 
الخضوع  االحترام،  الشرف،  معنى  الشخصية،  الدوافع  ووحدها 
الناس.  إلخ كانت تحدد تصرف   .. االفتتان بشجاعة بطل  لألقوى، 
مثلما  استقالليته  واحد  لكل  والنضال  المشاركة  حرية  وكفلت 
الفعل بطابعه الشخصي،  التخلي عنه. لذلك احتفظ  كفلتها حرية 

وبالتالي، شكله الشعري.
بمجتمع  الملحمة،  مهد  القديم،  العالم  ذلك  هيجل  ويقابل 
وإدارة  وقضاء  وقوانين  بدستور  المزود  دولة،  في  المنظم  زمنه 
مبادئه  يفرض  المجتمع  هذا  إلــخ،  ووزارات...  القدرات  كلية 
قادمة  مجهولة  إرادات  سلوكه  حددت  الذي  الفرد  على  األخالقية 
هذا  مثل  وفي  الخاصة.  شخصيته  حددتها  مما  أكثر  الخارج  من 
قديمًا،  الملحمة  وكما  الرواية؟  ولِدت  كونديرا،  يقر  كما  العالم 
يتمشكل،  رواية  في  الفعل  لكن  الفعل.  على  أيضًا  هي  تأسست 
ويبدو كسؤال مضاعف: إذا لم يكن الفعل إال نتيجة الطاعة، فهل 
المتكررة؟  الروتينية  الحركات  عن  الفعل  يتميز  وكيف  فعاًل؟  يظل 
الحديث  العالم  فــي  )حــريــة(  كلمة  بالملموس  تعني  ومـــاذا 
في  التصرف  واحتماالت  إمكانات  فيه  صارت  الذي  البيروقراطي 
غاية الضآلة. ويبدو أن هذا هو سؤال السائح الذي لم يعرف كيف 
مكان  في  أفتقدها  التي  التعبير  حرية  عن  حدثته  وحين  يطرحه، 
من  السجائر  منفضة  رفع  الالقانون،  دولة  بأنه  يشتهر  منه  جئت 
وجِّه  سؤاال  وتذكرت  ضحكت  حريتي.  هذه  وقال:  الطاولة  على 
أجمل  لي،  بالنسبة  فأجبت:  دبي،  في  رأيته  مشهد  أجمل  عن  لي 
وحينها  مقهى،  في  طاولة  فوق  سجائر  منفضة  أرى  حين  مشهد 

كان قانون منع التدخين في األماكن العامة بدأ يسري هناك.
لروائي  المربكة  االقتباسات  هذه  عند  أتوقف  أن  غريبًا  يبدو 
يحلم  زال  ما  مجتمع  في  وأنا  الرواية،  لفن  األســاس  في  يُنّظر 
محاولة  أعيد  لكني  الكلية،  واإلدارة  والبيروقراطية  القانون  بدولة 
أراها  التي كنت  أربكني حيال دولته  الذي  السائح  فهم كالم ذاك 
شامية  بلكنة  الفصيحة  كلماته  بعض  وأتذكر  وفردوسًا،  نموذجًا 
حياته،  تبتلع  التي  البيروقراطية  وعن  الممض،  التكرار  عن 
السنوي  بمجيئه  إال  منها  مالذًا  يجد  ال  التي  الصارمة  والقوانين 
بشكل  لو  محاكيًا  فردوسه،  بالمقابل  يعتبرها  التي  المغرب  إلى 
فوغل  ِبن  أبطال  بها  يقوم  التي  الشرعية  الهجرة  هذه  موقت 
الوظيفي  الدوام  وأنياب  الحضارة  صخب  من  هروبًا  الخالء  صوب 

التي تمضغهم يوميًا حتى تبصقهم ذابلين على رصيف التقاعد.
ملتصقًا  فيها  كنت  التي  الحياة  لتلك  أعود  أن  في  رغبة  لدي 
يصح  لن  أنه  يبدو  الحياة  هذه  بمثل  التمتع  أن  غير  بالطبيعة، 
بإحدى  شبيه  واألمر  الحضارة،  تقدمه  لما  مترف  هامش  على  إال 
الحضارة  يَشتُم  انفك  وما  فوغل  زارها  التي  البرية  الشخصيات 
فترة  كل  أنه  فوغل  اكتشف  ثم  والوظيفة،  واالستهالك  والسوق 
يذهب إلى المدينة ليحصل على طعامه من أوعية القمامة، وعلق 
هذا  ربما  يشتمها.  التي  الحضارة  مخلفات  من  يأكل  أنه  فوغل: 
من  بدائية  حياة  إلى  يحن  الذي  طنجة  في  السائح  على  ينطبق 

منطلق الترف، أما أنا فيبدو أن حنيني كان من منطلق الوهن.
كان هو يستمتع بإجازة مختلسة من كآبة حياة منضبطة، وأنا 
أثر  ال  إجازة  كلها  حياة  من  المختلس  االنضباط  ببعض  أستمتع 

للفعل فيها.
أميركا  وطنه  يسمي  ميلر  هنري  كــان  لماذا  اآلن  وأفهم 
سليُلكِ  المازوخي  أنا  ليبيا:  عن  قلتُ  ولماذا  المكيف«،  »الجحيم 

.. الوالُغ في لهيب فلفلك الحار.. تمألينني خوفًا وأحبك.
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األريتري  الروائي  محاورة  »الوسط«  نشرت   2014  /2/  27 يوم 
أبوشويشة،  رضوان  الفنان  والتشكيلي  الكاتب  مع  كهال،  أبوبكر 
مشواره  بدأ  كهال  أبوبكر  الكاتب  أن  الكثيرون  يعرف  ال  وقد 
الُكتَّاب  من  عدد  مع  متينة  عالقات  وربطته  األدبي من طرابلس، 
يجد  والقارئ  واضحة،  الحوار  مخرجات  جاءت  ولذلك  والفنانين، 
الفني،  تطلعه  يستهل  نعرفه.  الذي  أبوشويشة  رضوان  الفنان 
سنة  مولده  كان  حيث  رمضان  سيدي  نواحي  في  الناي  بتعلم 
أظهرتها  التي  )الكدوة(  قريته  في  الراقوبة(  )راقــد  في   1945
باسمها القديم في معظم أعمالي؛ وفي لوحاتي التشكيلية، تظهر 
الكدوة في لوحة »سراب الليل« بشخوص في بياض يهبطون من 
اللجيني  الفجر  الماء وضوء  لون  العكس في  أو  األرض  إلى  السماء 
مثل شاّلالت  رمضان.  الليل جبل سيدي  عبر شفشاف  يتراءى  حتى 
الجفاف  من  سنين  وبعد  فجائي،  مطر  بعد  تتشكل  التي  أكاكوس 
تشوينت  وادي  ضفاف  على  الجداول  وتتشكل  فجأة،  المطر  يأتي 
لوحة  في  ورسمتها  فجأة.  كما ظهرت  فجأة  وتتبخر  الجاف(  )النهر 
وعن  الكدوة«.   »شرقي  لوحة  في  أعمالي  آخر  وفي  الثلج«،  »عام 

الرواية يقول أنه كاتب شمولي مع شخصياته  .
بدأت  البداية،  »فــي  فيقول:  هدفنا  وهــو  التشكيل  عن  أمــا 
بشكل  التدريس  هيئة  وجــوه  أرســم  وكنت  الحجر  بتطريق 
عنه  وتقول  العمر.  من  الخمسين  بعد  أرسم  بدأت  كاريكاتيري، 
األغرب  هما  والدين  »أنا عن  األيرلندية، ساخرة:  زوجته  ابنته من 
ووالدتي  الخمسين،  بعد  يرسم  والدي  الشمسية،  المجموعة  في 
بالمناسبة  وابنته  الخمسين«.  بعد  األكاديمية  لدراستها  عادت 

مخرجة سينمائية، وأستاذة للدراما.
»يصوم  قائاًل:  العوكلي،  سالم  الناقد  الكاتب  لوحاته  عن  كتب 
طفل  بلسان  الكالم  عن  تكف  ال  لوحاته  لكن  الكالم  عن  رضوان 
الناقد  بعين  ويضيف  مــرة«.  ألول  حوله  الكائنات  على  يتعرف 
قصة  سمات  من  مهمة  سمة  »التشكيل  قائاًل:  الخبير  التشكيلي 
العدة  كل  إلى  تضاف  رضــوان 
خلفها  تقف  الــتــي  البصرية 
غمار  خاض  حين  لذلك  وفيها، 
الشيء  بعض  متأخرًا  الرسم 
لوحاته  بــروز  مفاجًئا  يكن  لم 
األولى كملمح )رضواني( يخصه 
األقل  على  الليبي  التشكيل  في 
ضمن  يركض  بأنه  ثقته  رغم 
الذي  الفن  لهذا  عالمي  مضمار 
جيدًا.  وأســراره  تاريخه  يعرف 
اتكأت لوحته على  البداية  ومنذ 
التقشف  أو  االختزال  في  خبرته 
لثيمات  ينبري  ــذي  ال اللوني 
له  خلق  له  بالنسبة  الفني  فالعمل  حشو.  أو  ثرثرة  دون  عميقة 
حشو  أو  استطراد  وأي  كينونته،  باكتمال  الكفيلة  الجينية  سيرته 

سيكون نوعًا من التشوه الخَْلقي للوحة، كما كان للقصة«.
رسالة  في  البوعزيزي  حرائق  لوحته  عن  أبوشويشة  ويقول 
خاصة: »كنت فى مدينة سوسة التونسية يوم اشتعال البوعزيزي.. 
البوذي  الراهب  كان  كيف  فيتنام  حرب  فى  الفور..  على  وتذكرت 
العوكلي  سالم  األستاذ  ويوضح  الهدوء!«.  غاية  فى  وهو  يحترق 
»حرائق  لوحة  في  اللونية  الطبقات  »تتبادل  فيقول:  للوحة  رؤيته 
الذي  األصفر  اللون  برودة  وتطغى  الداخلي  حوارها  البوعزيزي« 
الراهب  هدوء  يشبه  بهدوء  أو  إبراهيم،  نار  برد  يشبه  ببرد  يشي 
الفيتنامي، ألن االحتراق هنا غير مجاني ويكتسب استثنائيته بكونه 
مدرجًا في مدونة التاريخ، أو في صناعة التاريخ الناهض من رماد 

األرواح المحترقة بورع وهدوء«.
في  األربعة  المواسم  فاكهة  بأنه  زعبية  بشير  األستاذ  وصفه 
لنسج  إال  جاءوا  ما  مبدعين  ساللة  من  وهو  الليبية،  الثقافة  مذاق 
المسرحي،  والنص  والقصة  الشعر  كتب  البهجة،  وصناعة  البهاء، 
أبوشناف.  منصور  الكاتب  رآه  كما  الرواية«  من  »هــرب  ولكنه 
حملوا  الذي  ُكتَّابنا  أبرز  من  أيضًا  هو  أبوشويشة  رضوان  ويعد 
التي  هي  كانت  إن  تعرف  ال  التي  المدينة  طرابلس،  تاريخ  هم 
وباب  أبوابها  وعن  عنها  كتب  يحتضنها،  من  أو  رضوان،  تحتضن 
حيث  القديم،  المدينة  قلب  إلى  يفضي  الذي  إليه،  األقرب  بحرها 
وتتناغم  الخطوط،  فضائه  في  تتراقص  الــذي  ــوان  رض مرسم 
األلوان وتتشكل الزوايا، هناك بيت رضوان فال بيت يملكه، وهناك 
نفسه  هو  أم  لطرابلس،  لوحة  يرسم  رضــوان  كان  إن  تعرف  ال 
حارسها  إنه  اسمها طرابلس،  لوحة  في  تفصياًل  وريشته  ومرسمه 
أيضًا، هكذا تراه وهو يجوب شوارع وأزقة المدينة، قبل أن يتركها 
إلى األفق،  وراءه ويخطو صوب بحرها، يتفحص كورنيشها، ويرنو 
ما..  يوما  البحر  هذا  في  أغرقه  الذي  غرناطة  مفتاح  يتذكر  وكأنه 
األرض،  مفترشًا  أحيانًا  هكذا  يجلس  تراه  وأنت  لنفسك  ستقول 
لكنت  عليه في صباه،  العزف  تعلم  أحب  الذي  الناي  تمّكن من  لو 
تتناغمان  االثنتين  أو  أو غرناطة،  سمعته يعزف مقطوعة طرابلس 
معا«… أما المحامية والقاصة عزة كامل المقهور فتقول: )... رضوان 
بوشويشة حكاية… حكاية ليبية، تمتد جذورها في أعماق الصحراء، 
لكنها تتمازج مع البحر المتوسط. فصولها في السرايا وبيت البي 
وتونس  والقاهرة  مرسيليا  في  الحديثة  فصولها  غرناطة.  وقصور 
والقلم..  بالمحبرة  المقاوم  بوشويشة  رضــوان  ودبلن.  ولندن 
بالريشة واللون، مثال المثقف الذي لم يهادن السلطة، ولم يجعل 
من  غالُفه  عالٍم  في  مثقفا  ظل  إليها..  للوصول  سُلما  ثقافته  من 
تمتزج  التي  بلوحاته  وأثثه  لوّنه  الحروف..  من  ودرجاتُه  الكتب، 
إال  تعرف  ال  أخرى  عوالم  معه  تقاوم  المتوسطية.  الحضارات  فيها 
من  والدم(.  الظلمة  هما  قاتمان  ولونان  القتل  هي  واحدة  كلمة 
كاملة،  ثقافة  بحجم  إنسان  فهو  عنه،  ُكتب  ما  تلخيص  الصعب 

وحزمة من المواهب اإلبداعية.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

أبوشويشة فاكهة 
املواسم األربعة
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في رحاب جامعة طرابلس

مجمع اللغة العربية يحتفي باليوم العاملي للترجمة
قسم  بــمــدرج  العربية،  اللغة  مجمع  نظم 
الكيمياء، بجامعة طرابلس، ندوة فكرية احتفاًء 
ورقات  ألقيت خاللها  للترجمة،  العالمي  باليوم 
مسالك  في  أصحابها  تجارب  تناولت  بحثية 

الترجمة ومشاغلها وأسئلتها الراهنة.
وأشار الدكتور محمد مصطفى بالحاح نائب 
من  األول  بالجزء  له  كلمة  في  المجمع  رئيس 
بشير  الصديق  الدكتور  ادارهــا  التي  الندوة، 
نصر، إلى أن الترجمة كانت العامل الرئيسي في 
يؤثروا  لم  فالمسلمون  والبلدان،  األمم  نهضة 
في أوروبا إال بعد أن استوعبوا وهضموا النتاج 
اليابانيون عندما  اليوناني، وهو ما فعله أيضًا 
األوروبــي،  للمنجز  الحديثة  المعارف  ترجموا 
على  المجمع  راهن  األهمية  وانطالًقا من هذه 
خصوصية البعد التنويري بإنشاء قسم التعريب 

والترجمة وجعلها ضمن اختصاصاته.
جامعة  رئيس  عون،  خالد  الدكتور  وتوقف 
عاتق  على  الملقى  ــدور  الـ عند  طــرابــلــس، 
العلمية،  بمسؤولياتها  للنهوض  الجامعات 
وصولها  عدم  من  بالرغم  الجامعة  أن  مؤكدًا 
إلى المستوى المطلوب إال أنها تعتبر مؤسسة 
كفاءتهم  إثبات  استطاعوا  فخريجوها  ناجحة 
ذلك  ومن  والدولي،  المحلي  المستويين  على 
مواجهتها  عراقيل  من  يعترضنا  ما  مع  يتوجب 

بما يمنح للجامعة وضعها وسمعتها المعرفية.
لتطوير  تطمح  كمؤسسة  أنهم  ــاف  وأض
المجتمع  بخدمة  يختص  وما  العلمي،  البحث 
خالل  من  المحلي  المحيط  في  تأثيرها  عبر 
إقامة النشاطات الثقافية ممثلة في هذه الندوة 
وغيرها من البرامج الهادفة التي تخدم المنحى 

التعليمي والمعرفي بشكل عام.
أن  أوضــح  الترجمة،  لمسألة  تطرقه  وفي 
أيضًا  متعلق  واتقانها  باللغة  اإللمام  عنصر 
حقلها  وإدراك  ومدلوالتها  سياقاتها  بتمثل 
نقل  مــن  الناقل  يتمكن  حتى  االســتــداللــي 
المفردة بصورتها ومعناها الصحيح، ومع وجود 
الفوارق بين الكتاب العلمي والفلسفي في كون 
والثاني  محدد  معرفي  بمطلح  مقيدًا  األول 
وغيرها،  واجتماعية  تاريخية  أبعاد  مع  يتداخل 
األثر  عن  المعبر  الخط  في  يجتمعان  أنهما  إال 
ظهرت  التي  اللغة،  بفعل  المتشكل  الحضاري 
األوروبي  االستعمار  تجربة  في  جلية  تأثيراتها 
ألفريقيا، وعلى نحو آخر في تباين الثقافات بين 

المشرق والمغرب.

ثقافة مستقبلة
لوزيرة  ممثاًل  الــهــدار  محمد  تحدث  وفيما 
العمل  أولويات  عن  المعرفية  والتنمية  الثقافة 
الثقافي، والذي تعد الترجمة أحد أهم مساراته، 
باعتبارها عاكسًا لتجارب حضارية بكل أبعادها، 

تناول الدكتور نجيب الحصادي في ورقة ألقاها 
عن  الصغير  اهلل  فتح  محمود  الدكتور  بالنيابة 
الثقافة  كون  في  الترجمي  المعترك  معضالت 
العربية ال زالت مستقبلة، وفيما يخص الثقافة 
أهميتها  على  ظلت  إسهاماتها  فإن  الليبية 

مجمولة عند غير الناطقين بالعربية.
وأشار في ورقته إلى أن الترجمة تشارك في 
فالخطاب  السالم،  ثقافة  ونشر  الدول  استقرار 
على  األقــدر  هو  اآلخــر  مع  المتفاعل  الثقافي 

تطوير معارفه وآدابه.
وأكد الحصادي أن ال سبيل للنهوض بحركة 
الترجمة إال وفق خطط استراتيجية، لذلك يجب 
صدر  الذي  للترجمة  الوطني  للمركز  االلتفات 
له  تتوفر  ولم  أعــوام  عشرة  منذ  إنشائه  قرار 

آليات الدعم حتى اآلن.
االحتفائية  األول من  الجزء  واختتمت فقرات 
وتسليم  الترجمة  مجال  في  رواد  ستة  بتكريم 
هذا  في  لجهودهم  تقديرًا  شكر  شهادات 

الميار،  عبدالحفيظ  الدكتور  وهــم  المجال، 
الدكتور  عنه  بالنيابة  الشهادة  تسلم  الــذي 
العالم  لطفي  عمر  والدكتور  التليسي،  عاشور 
األلمانية  من  الترجمة  في  إسهاماته  عن 
البشتي  فـــاروق  ــور  ــدكــت وال واإلنــجــلــيــزيــة، 
المتخصص في علم اإلحصاء الوصفي،الدكتور 
عبدالكريم بوشويرب ودوره في النقل من اللغة 
في  المهدوي  نوري  محمد  والدكتور  التركية، 
علوم السياسة، الدكتور محمد مختار الجيالني 
وترجماته في مجال علم النبات والذي تسلمت 
لطفية  الدكتورة  زوجته  عنه  بالنيابة  الشهادة 

بن عامر.

ورقات بحثية
أربع  إلقاء  الندوة  من  الثاني  الجزء  وتضمن 
مجال  في  كتابها  سيرة  تلخص  بحثية،  ورقات 
الترجمة، فتحدث الدكتور عمر العالم في ثالث 
كان  مؤلفات  وعناوين  أسماء  عن  محطات 
بداية  الفكرية  ذائقته  تشكيل  في  األثر  لها 
للمستشرقة  والمعرفة«  »العقيدة  كتاب  من 
األلمانية زيجريد هونكه، وكذا كتابها »شمس 
الواضحة  وإشارته  الغرب«  على  تسطع  العرب 
بأثر العقيدة اإلسالمية في تحريك عجلة العلم 
وروح البحث، وفي نقلة ثانية كانت المحاولة مع 
لمؤلفه  مصادفة«  ال  مخلوق  »اإلنسان  كتاب 
اإلنثروبولوجيا  فضاء  في  وإبحاره  لوث،  باول 

مزيجًا  ــدار  اإلص في  وجد  وكيف  المعاصرة، 
للمطالعة  وملهمًا  الثقافات  من  متنوعًا 
واالستكشاف. وفي المحطة الثالثة كان الرهان 
النمساوي ستيفان  للروائي  مع األدب في عمل 
حياة  من  ساعة  وعشرون  »أربع  بعنوان  زفايغ، 
امرأة«، وكيف مثل له نافذة أخرى للتمعن في 

عوالم السرد وخصوصية اللغة السردية.
وتوقف الدكتور عبدالكريم بوشويرب أيضًا 
شملت  التي  التركية  اللغة  مع  تجربته  عند 
الذين  ــراك  األت األطباء  مؤلفات  مع  التعامل 
العهد  في  الليبية  المدن  بعض  في  عملوا 
العثماني، إضافة إلى مالحظاته لخصائص هذه 
اللغة في مسألة تعلمها والترجمة منها وإليها.

اإلطار  نصر  بشير  الصديق  الدكتور  وتناول 
األمانة  يخص  فيما  الترجمة،  ألسئلة  العام 
بنقل  والعناية  المصطلحات،  وضبط  العلمية 

الفكرة والمعنى.
بركة  بن  محمد  الدكتور  ألقى  جانبه  ومن 
إلى  المترجم  العربي  »األدب  بعنوان  ورقــة 
الفرنسية: نجيب محفوظ نموذجًا«، وتحديدًا 
جائزة  على  حصوله  أسهم  وكيف  الثالثية،  في 
لغات  عدة  إلى  أعماله  ترجمة  في  الحقا  نوبل 
الترجمة  أن  بمعنى  للفرنسية،  إضافة  أخرى 
أوصلته  كبيرة  نقلة  محفوظ  لنجيب  مثلت 
فضاء  إلى  القاهرة  عوالم  بها  ونقل  للعالمية 

تجاوز الجغرافيا.

طرابلس - عبدالسالم الفقهي
أحد أهم مسارات أولويات 

العمل الثقافي ألنها تعكس 
التجارب الحضارية

بنغازي - مريم العجيلي

مركز وهبي البوري يستضيف محاضرة عن االنتخابات الليبية
نظم مركز وهبي البوري الثقافي، ببنغازي، الخميس، محاضرة للدكتور 
محمد زاهي المغيربي، أستاذ العلوم السياسية، بكلية االقتصاد والعلوم 

السياسية، جامعة قاريونس، عن انتخابات 24 ديسمبر.
وتحدث المغيربي، قائال: »كلنا أبناء هذا الوطن ويجب علينا التواصل، 
وليست هناك مشكلة متجذرة في الواقع الليبي بل المشكلة من النخب 
تجرنا  التي  وهي  لصالحها  المشاكل  توظف  التي  المهيمنة  السياسية 

للخالف«.
وذكر أستاذ العلوم السياسية أن »المجتمع الليبي بخير ومشكلتنا في 
غياب الرؤية المشتركة في ظل هذه األجواء«، ثم تحدث عن االنتخابات 
يمكن  فكيف  االنتخابات  هذه  نجري  أن  نستطيع  أننا  »وبفرض  قائال: 
أجراؤها وعلى أي أساس وما هو النظام الممكن؟« فذكر أنه »لو ننظر 
إلى خارطة النظم االنتخابية سنجد هناك أنواعا متعددة من النظم وفقا 

لظروف البلد ووفقا لمختاري هذا النظام لما يحقق لهم من مصلحة«.
إلى »إننا نعيش في مجتمع متعدد، هناك تعدد في  المغيربي  ونبه 
األفكار والرؤى، وكل طرف يريد أن يسيطر، وبالتالي سيحاول أن يحقق 

نظام انتخابي يناسب له«.

وأكد أنه ال توجد نظم انتخابية محايدة، ثم تحدث عن أنواع األنظمة، 
مشيرا إلى أن »النظام االنتخابي الموجود حاليا هو أقرب إلى أن يعيد 
السياسية  التوعية  على  تعمل  أن  األحــزاب  وعلى  نفسها،  المخرجات 
المدني أال  التيار  أنه على أحزاب  الفرديين«، مضيفا  وتقديم مرشحيها 

تتنافس مع بعضها البعض وتكون خطة مشتركة.
وتحدث المغيربي عن أهمية استمرار العملية االنتخابية بغض النظر 
عن نتائجها فقال: »علينا أن نتعلم من أخطأنا وأن نحافظ على خطواتنا 

نحو أفق أفضل بآلية مدنية«.
المتعلقة  الجوانب  وكل  المغيربي  ذكرها  التي  النقاط  ونوقشت كل 
باالنتخابات؛ فالجميع تساءل، هل ستكون هناك انتخابات وتأثير الدول 
الخارجية وهل سيتم قبول النتائج وكيف يمكن أن تتوحد القوى المدنية 

والدور األمريكي في الوضع الليبي.
الواقع  في  المشكلة  بأن  األسئلة  على بعض  معقبا  المغيربي  وختم 
الليبي هو أنه ال يستطيع التنبؤ بما سيحدث، فالمتغير أكثر من الثابت، 
ال  من  وأيضا  كثيرون  والخارج  الداخل  في  االنتخابات  يريد  من  وأيضا 
أنها مهمة جدا،  األمنية بذكره  الناحية  ركز على  يريدها هم كثر، كما 
5+5 ألنها تمثل األطراف سيكون عليها رهان كبير  وعول على »لجنة 

في تأمين االنتخابات«. ● محمد زاهي املغيربي● محمد زاهي املغيربي

● االحتفاء باليوم العاملي للترجمة● االحتفاء باليوم العاملي للترجمة

منافذ لتوزيع الكتاب الليبي 
في مصر وتركيا

القاهرة – الوسط
بالقاهرة  الكون  مكتبة  بالقاهرة أعلنت  الكون  مكتبة  أعلنت 
في  كوالتي«  »بزنس  شركة  مع  في اتفاقها  كوالتي«  »بزنس  شركة  مع  اتفاقها 
منفذ  تخصيص  على  اإلثنين،  منفذ إسطنبول،  تخصيص  على  اإلثنين،  إسطنبول، 

لبيع الكتب الليبية داخل تركيا.لبيع الكتب الليبية داخل تركيا.
مكتبة  عن  صادر  بيان  في  مكتبة وجاء  عن  صادر  بيان  في  وجاء 
الذي  االتفاق  هذا  »بموجب  الذي الكون،  االتفاق  هذا  »بموجب  الكون، 
بن  فتحي  مديرها،  المكتبة،  عن  بن وقعه  فتحي  مديرها،  المكتبة،  عن  وقعه 
كوالتي،  بزنس  شركة  ومدير  كوالتي، عيسى،  بزنس  شركة  ومدير  عيسى، 
اإلمكان  في  صار  نور،  الصديق  اإلمكان أبوبكر  في  صار  نور،  الصديق  أبوبكر 
الكون  مكتبة  منشورات  على  الكون الحصول  مكتبة  منشورات  على  الحصول 
تركيا  في  اليوم  من  بداية  تركيا وشركائها  في  اليوم  من  بداية  وشركائها 
واتساب..  خدمة  عبر  التواصل  خالل  واتساب.. من  خدمة  عبر  التواصل  خالل  من 
استراتيجية  إطار  في  تأتي  الخطوة  استراتيجية هذه  إطار  في  تأتي  الخطوة  هذه 
الثقافي  بالمنتج  للتعريف  الكون  الثقافي مكتبة  بالمنتج  للتعريف  الكون  مكتبة 

والبداعي الليبي عالميا«.والبداعي الليبي عالميا«.
التوقيع  القاهرة  في  جرى  التوقيع والخميس،  القاهرة  في  جرى  والخميس، 
ممثلة  الرواد  دار  بين  اتفاق  عقد  ممثلة على  الرواد  دار  بين  اتفاق  عقد  على 
سعدون  سالم  ومديرها،  صاحبها  سعدون في  سالم  ومديرها،  صاحبها  في 
المصرية،  المعارف  دار  ومؤسسة  المصرية، بطيخ،  المعارف  دار  ومؤسسة  بطيخ، 
المعارف  دار  إدارة  مجلس  رئيس  المعارف ومثلها  دار  إدارة  مجلس  رئيس  ومثلها 
عبده،  سعيد  للتوزيع،  القومية  عبده، والشركة  سعيد  للتوزيع،  القومية  والشركة 
وتسويق  توزيع  األخيرة  بموجبه  وتسويق تتولى  توزيع  األخيرة  بموجبه  تتولى 

الكتاب الليبي في مصر.الكتاب الليبي في مصر.
وكتب سعدون في صفحته على موقع وكتب سعدون في صفحته على موقع 
»فيسبوك« أنه جرى تخصيص مكان بارز »فيسبوك« أنه جرى تخصيص مكان بارز 
الكائنة  المعارف  دار  بمكتبة  الكائنة لإلصدارات  المعارف  دار  بمكتبة  لإلصدارات 
بشارع عبد الخلق ثروت، وسط البلد في بشارع عبد الخلق ثروت، وسط البلد في 

القاهرة.القاهرة.

ليبيا تستعيد العضوية الدائمة 
في اتحاد الناشرين الدوليني

أعلنت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية حصول ليبيا على العضوية الدائمة في أعلنت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية حصول ليبيا على العضوية الدائمة في 
اتحاد الناشرين الدوليين.اتحاد الناشرين الدوليين.

الثقافة  وزارة  »تلقت  اإللكتروني:  موقعها  على  لها  بيان  في  الوزارة  الثقافة وقالت  وزارة  »تلقت  اإللكتروني:  موقعها  على  لها  بيان  في  الوزارة  وقالت 
والتنمية المعرفية، بكل امتنان، خبر تتويج الجهود التي بذلها اتحاد الناشرين والتنمية المعرفية، بكل امتنان، خبر تتويج الجهود التي بذلها اتحاد الناشرين 
الليبيين الستعادة ليبيا عضويتها باتحاد الناشرين الدوليين، التي كانت موقتة الليبيين الستعادة ليبيا عضويتها باتحاد الناشرين الدوليين، التي كانت موقتة 
عن  وممثلين  النشر،  اتحادات  رؤساء  من  الحضور  بأغلبية  سنوات،  ثالث  عن منذ  وممثلين  النشر،  اتحادات  رؤساء  من  الحضور  بأغلبية  سنوات،  ثالث  منذ 
معظم دول العالم، الذين صوتوا النضمام ليبيا عضوًا دائمًا بكامل العضوية«.معظم دول العالم، الذين صوتوا النضمام ليبيا عضوًا دائمًا بكامل العضوية«.

وأوضحت أن ذلك جاء خالل »االجتماع االفتراضي للجمعية العمومية لالتحاد وأوضحت أن ذلك جاء خالل »االجتماع االفتراضي للجمعية العمومية لالتحاد 
الدولي للناشرين المنعقد في جنيف الدولي للناشرين المنعقد في جنيف 1515 أكتوبر أكتوبر20212021، الذي شارك فيه األستاذ ، الذي شارك فيه األستاذ 

علي عوين رئيس اتحاد الناشرين الليبيين«.علي عوين رئيس اتحاد الناشرين الليبيين«.
وتضمن االجتماع مناقشة عدد من القضايا الدولية في مجال صناعة النشر وتضمن االجتماع مناقشة عدد من القضايا الدولية في مجال صناعة النشر 
وحقوق الملكية، واستمعت الجمعية العمومية إلى تقارير اللجان المختلفة حول وحقوق الملكية، واستمعت الجمعية العمومية إلى تقارير اللجان المختلفة حول 
القرصنة والتزوير وحرية  النشر، مثل محاربة  التي تواجه  القرصنة والتزوير وحرية المشاكل والتحديات  النشر، مثل محاربة  التي تواجه  المشاكل والتحديات 

النشر وحق المؤلف.النشر وحق المؤلف.
مراقبًا  عضوًا  بصفة  الدولي  االتحاد  عضوية  إلى  انضمت  ليبيا  مراقبًا وكانت  عضوًا  بصفة  الدولي  االتحاد  عضوية  إلى  انضمت  ليبيا  وكانت 
تلبية متطلبات  الليبيين على  الناشرين  اتحاد  تلبية متطلبات قبل ثالث سنوات، عمل خاللها  الليبيين على  الناشرين  اتحاد  قبل ثالث سنوات، عمل خاللها 

االنضمام الكامل للعضوية.االنضمام الكامل للعضوية.
جهد  من  بذلوه  لما  الليبيين  الناشرين  اتحاد  إلدارة  والتقدير  الشكر  جهد كل  من  بذلوه  لما  الليبيين  الناشرين  اتحاد  إلدارة  والتقدير  الشكر  كل 
لالرتقاء بمهنة النشر والكتاب، وعلى الدور المميز للناشر الليبي على الساحتين لالرتقاء بمهنة النشر والكتاب، وعلى الدور المميز للناشر الليبي على الساحتين 

العربية والدولية.العربية والدولية.

دورته  في  الفصحي  شعر  مهرجان  في  الدالي،  فريال  الليبية،  الشاعرة  شاركت 
الخامسة التي تحمل اسم »دورة الدكتور حامد طاهر الشعرية والفكرية«، بأتيليه 
مع  الثالثاء،  حتى  األحد  انطلقت  التي  الدورة  واستمرت  والكتاب.  للفن  القاهرة 
مجموعة من الفعاليات الشعرية والنقدية والموسيقية، بمشاركة عدد من الشعراء 

واألدباء والنقاد، في رحاب مدينة القاهرة.
الشاعر  قدمها  القاهرة،  بأتيليه  شعرية  أمسية  مؤخرا  أحيت  الدالي  وكانت 
رافقها  المتنوعة،  الشعرية  قصائدها  من  عددًا  وألقت  القصاص،  جمال  المصري، 
عزف على آلة العود قدمه الفنان الليبي بشير الغريب، في حضور عديد الشخصيات 
الشعر،  جمهور  من  والمتابعين  المصري،  واألدبي  الثقافي  الوسط  إلى  المنتمية 
دواوين:  الدالي  فريال  للشاعرة  صدر  القاهرة.  في  الليبية  الجالية  أبناء  من  وعدد 
»محاولة لصف ازدحام« العام 2006 عن مجلس الثقافة العام، و»أتقفى آثار عطرك« 
2009 عن المؤسسة العامة للثقافة، و»في نسق الحكاية« عن وزارة الثقافة  سنة 

2013، وشاركت في عديد األمسيات الفردية والجماعية داخل ليبيا، وخارجها. ● فريال الدالي● فريال الدالي

فريال الدالي تشارك في مهرجان 
شعر الفصحي بالقاهرة

التراث الشعبي الليبي ضمن موسوعة »مكنز« االعربية
ضمت موسوعة »مكنز التراث الشعبي العربي«، الصادرة عن مشروع معهد »الشارقة« ضمت موسوعة »مكنز التراث الشعبي العربي«، الصادرة عن مشروع معهد »الشارقة« 

للتراث، جزءا عن التراث الليبي حررته الباحثة الليبية فاطمة غندور.للتراث، جزءا عن التراث الليبي حررته الباحثة الليبية فاطمة غندور.
رفقة  المادة  بإعداد  فيه  »شاركت  اإلثنين،  لـ»الوسط«،  غندور  فاطمة  رفقة وقالت  المادة  بإعداد  فيه  »شاركت  اإلثنين،  لـ»الوسط«،  غندور  فاطمة  وقالت 
األساتذة علي برهانة، ومحمد سعيد، بحصيلة عن التراث الليبي، لعلها المرة األولى األساتذة علي برهانة، ومحمد سعيد، بحصيلة عن التراث الليبي، لعلها المرة األولى 
العرب  الباحثين  األساتذة  من  نخبة  تجمع  تراثية  موسوعة  ونتقاسم  نتشارك  العرب التي  الباحثين  األساتذة  من  نخبة  تجمع  تراثية  موسوعة  ونتقاسم  نتشارك  التي 
العربي«  الشعبي  التراث  »مكنز  موسوعة  أن  إلى  غندور  ولفتت  تقريبا«.  جيلين  العربي« من  الشعبي  التراث  »مكنز  موسوعة  أن  إلى  غندور  ولفتت  تقريبا«.  جيلين  من 
أي مفردة وصفا  البحث عن  بذلك  يتم  بائي  ألف  عربي، ومعجم  أي مفردة وصفا هي »أضخم محتوى  البحث عن  بذلك  يتم  بائي  ألف  عربي، ومعجم  هي »أضخم محتوى 
الليبية فاطمة  الباحثة  المنجز جمعا وتوثيقا وتصنيفا«. وقدمت  الليبية فاطمة ووظيفة، ويمثل هذا  الباحثة  المنجز جمعا وتوثيقا وتصنيفا«. وقدمت  ووظيفة، ويمثل هذا 
غندور الشكر والتقدير إلى »عميد المعهد العالي للتراث الشعبي مصطفى جاد، والراعي غندور الشكر والتقدير إلى »عميد المعهد العالي للتراث الشعبي مصطفى جاد، والراعي 
المعلومات  في  راجعتهم  ولمن  للتراث،  الشارقة  معهد  للمشروع  الرئيس  المعلومات المشرف  في  راجعتهم  ولمن  للتراث،  الشارقة  معهد  للمشروع  الرئيس  المشرف 

والدتي وعمتي، والقاص أحمد يوسف عقيلة، واألستاذة جمعونة مادي«.والدتي وعمتي، والقاص أحمد يوسف عقيلة، واألستاذة جمعونة مادي«.
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بشرى: »الجونة السينمائي« نجح في تحقيق أهدافه
قبل ساعات من ختام الدورة الخامسة

عمليات  رئيسة  بشرى،  المصرية  النجمة  كشفت 
مهرجان »الجونة السينمائي« أنه منذ اليوم األول على 
على  طرحتها  التي  رؤيتها  وبحسب  المهرجان،  إنشاء 
منه  الرئيسي  الغرض  كان  ساويرس،  نجيب  المهندس 
وهو  وسياحيا،  ثقافيا،  إنسانيا،  مهرجانا  يكون  أن  هو 
أجل  من  »سينما  شعار  يطلق  نجيب  المهندس  جعل  ما 
فكرته  توثيق  عليه  اقترحت  أن  بعد  وذلك  اإلنسانية« 
يكتمل،  لم  الذي  المشروع  وهو  لالجئين،  جزيرة  بشراء 
إنساني،  مهرجان  قيام  هو  آخر  بمشروع  استبداله  فتم 
ثقافي، وسياحي، وهي األهداف التي استطاع المهرجان 
بالدورة  وصوال  السابقة،  الدورات  في  إليها  يصل  أن 
الجديدة والتي تحقق فيها هذا الهدف من خالل برنامج 

العروض التي ترسخ هذه الفكرة.
لألفالم  جديدة  مسابقة  تدشين  بشرى  واعتبرت 
المدينة  أهداف  بين  التالقي  من  يأتي  بالبيئة  المعنية 
مشيرة  المجتمع،  تنمية  نحو  المهرجان  وأهداف  البيئية 
سميح  المهندس  طرحه  الذي  االقتراح  هذا  أن  إلى 
له،  بالنسبة  جديدا  يكن  لم  الماضي  العام  ساويرس 
تكون  وأن  الفكر  بهذا  المدينة  أنشأ  األساس  من  ألنه 
التدوير،  إلعادة  مصانع  تتضمن  وأن  للبيئة،  صديقة 
على  وتساعد  الفكرة،  هذه  تعزز  الجديدة  والمسابقة 
انتشارها أكثر بين الناس، خصوصا بعد أزمة »كورونا« 
للبيئة  إهمالنا  حالة  في  أنه  التجارب  أثبتت  والتي 
بكوارث  علينا  ذلك  ينعكس  سوف  عموما،  والكوكب 

كبيرة وأمراض نحن في غنى عنها.
في  نجح  المهرجان  أن  المصرية  الفنانة  وأكدت 
حيث  التوالي،  على  الخامس  للعام  نفسه  تطوير 
قائمة  وكذلك  العالمية،  اإلنتاجات  أفضل  استقطب 
هذا  »أقمنا  مضيفة  منها،  األجانب  خصوصا  الضيوف 
كيشلوفسكي  كريستوف  البولندي  للمخرج  معرضا  العام 
أشرف  والمعرض  رحيله،  على  عاما   25 مرور  بمناسبة 
إلى  باإلضافة  سيف،  أبو  أنسي  الديكور  مهندس  عليه 

المرممة، فضال  عرض مجموعة من أفالم كيشلوفسكي 
النقاشية والندوات«. الحلقات  عن عدد من 

عملت  التي  المجاالت  تعدد  من  استفادتها  وحول 
خبراتي  أن  »أعتقد  قالت:  للمهرجان،  قيادتها  في  بها 
أفادتني  به،  اشتغلت  مجال  كل  من  اكتسبتها  التي 

بحجم  مهرجان  قيادة  مستوى  على  وجعلتني  كثيرا 
على  »مسنودة«  أنها  مقولة  بشرى  ونفت  الجونة«. 
اللي  أنا  حاجة..  وال  مسنودة  »ال  قائلة  المهرجان، 
حالة  في  األمانة،  بمنتهى  وأتحدث  المهرجان،  ساندة 
مغادرتي للمهرجان ألي سبب، ال أعلم مصير المهرجان 
قبل  وتحققت  وموهبتي،  نفسي  في  واثقة  فأنا  وقتها؟! 
مساهمتي في تأسيس المهرجان؛ إذ قدمت العديد من 
أغاني  وقدمت  والتلفزيون  بالسينما  المطلقة  البطوالت 
أو  العسيلي  محمود  مع  سواء  كبيرا،  نجاحا  حققت  عدة 
غيره، بالتالي ليس لدي عقدة وال يشغلني ما يقال عني، 
يعمل  كبير  فريق  لديه  كما  لي،  ملكا  ليس  والمهرجان 
به، والقرار فيه ليس أحاديا بل بالتصويت، فمهما كان 
رأيي، ال يوجد نفوذ ينفعني أو ينفع أي شخص آخر، وما 
الشخصي وشغلك فقط«. واجتهادك  الموهبة  ينفع هو 

للتمثيل في فيلم »معالي  التي دفعتها  وعن األسباب 
التمثيل  هي  األساسية  »شغلتي  بشرى:  قالت  ماما«، 
مدار  على  المهرجان  نجاح  وبعد  إليها،  أعود  أن  ويجب 
تسيير  على  قادر  لفريق  وامتالكه  الماضية،  السنوات 
الرئيسية،  لمهنتي  العودة  علي  سهل  بنفسه،  األمور 
الفني،  التي ضاعت من عمري  الخمس سنوات  ويكفي 

التي  األدوار  بعض  هناك  ذلك،  من  أكثر  ضاع  ولو 
العمرية،  المرحلة  بسبب  تجسيدها  من  أتمكن  لن 
فوافقت على الفيلم بسبب موضوعه ورغبتي الكبيرة 
لتوجيه رسالة للمنتجين بأني لم أعتزل التمثيل ولم 

أكتف بعملي اإلداري في مشروعي السينمائي«.
أن  إلى  أشارت  الفيلم  في  شخصيتها  مالمح  وحول 
بمهرجان  القيادي  ودورها  عنها  بعيدا  ليس  الدور 
موقع  في  مسؤولة  امرأة  حول  يدور  حيث  »الجونة«، 
على  ذلك  وانعكاس  ببيتها،  وعالقتها  مهم،  قيادي 
للمرأة  نماذج  عن  أسئلة  نطرح  »نحن  مضيفة  أسرتها، 
فيلم  وهو  المصري،  المجتمع  في  موجودة  الناجحة 
وأنا  القضية،  هذه  على  الضوء  يسلط  اليت  اجتماعي 
أفضل دائما تقديم أفالم من هذه النوعية، والتي تعني 

والعائلة«. باألسرة  دائما 
وحول األدوار التي تتمنى تقديمها في الفترة المقبلة، 
نظرة  لديه  مخرج  هناك  كان  لو  أنه  إلى  بشرى  لفتت 
االستعراضية،  األدوار  تجسيد  في  رشحها  كان  ثاقبة، 
عن  ونيللي  شيريهان  النجمتان  ابتعاد  بعد  خصوصا 
الاليت  أفالم  إلى  باإلضافة  األعمال،  من  النوعية  هذه 
توظيفها  يتم  لم  أنها  وترى  والرومانسية..  كوميدي 
الصاوي  خالد  األستاذ  حتى  اآلن،  حتى  جيد  بشكل 
أنها  جوابه  كان  عنها،  البرامج  أحد  في  سؤل  عندما 
على  تساعد  التي  الفرصة  وتنتظر  بعد،  تكتشف  لم 
إلى  رسالة  بشرى  ووجهت  إمكانياتها.  كل  تخريج 
زوجها مع اقتراب احتفالها بأول سنة زواج، قائلة: 
والوسط  وأهلي  والدي  وعلى  عليا  يعينك  »ربنا 
ألنه  ويقويه،  ليا  يخليه  ربنا  بصراحة  الفني، 
متزوج من ست ليست عادية، وأوصف زواجه بي 

وكأنه قد ألقى بنفسه في النار«.

حوار- محمد علوش

● شعار مهرجان »الجونة السينمائي«

ظلمت كثيرا بسبب منصبي في 
»الجونة«.. و»معالي ماما« يقدم 

صورة عن المرأة المصرية الناجحة

فيلم »هالوين كيلز«  اقتراب عيد هالوين، تصدّر  مع 
التذاكر في الصاالت األميركية الشمالية، خالل  شباك 

عطلة األسبوع.
أسبوعه  في  دوالر  مليون   50 بلغت  عائدات  وحقق 
»إكزبيتر  شركة  أرقام  أظهرت  ما  بحسب  األول، 
ريليشنز« المتخصصة الصادرة اإلثنين، وفق »فرانس 
رعب  فيلم  أكثر  كيلز«  »هالوين  بات  وبذلك  برس«. 
خالل الجائحة يحقق إيرادات في األسبوع األول لعرضه، 
 47.5(  »2 بارت  باليس:  كوايت  »إيه  على  متقدما 
البث  منصة  على  الفيلم  توفير  رغم  دوالر(،  مليون 
الشاشة  على  عرضه  مع  بالتزامن  »بيكوك«  التدفقي 

الكبيرة.
»هالوين«  لفيلم  تكملة  كيلز«  »هالوين  ويشّكل 
لي  جيمي  الممثلة  وتتولى   ،2018 العام  عرض  الذي 
تجسيدها  خالل  من  البطولة  دور  مجددًا  كورتيس 
دور  نيك كاسل في  ويشاركها  لوري سترود،  شخصية 
مايكل مايرز. وتراجع »نو تايم تو داي«، أحدث أفالم 
شهدت  إذ  الثاني،  المركز  إلى  بوند،  جيمس  سلسلة 
مقتصرًة  الفائت،  األسبوع  عن  حادًا  انخفاضًا  مداخله 
على 24.3 مليون دوالر. وسيكون هذا الفيلم آخر عمل 
البريطاني  الممثل  بطولته  يتولى  السلسلة  هذه  من 

كارنج«  بي  ذير  لت  »فينوم:  فيلم  وحّل  كريغ.  دانييل 
في المركز الثالث بـ16.5 مليون دوالر. ويؤدي بطولة 
الفيلم الممثل البريطاني توم هاردي في دور الصحفي 
االستقصائي إيدي بروك الذي تمنحه عالقته مع كائن 
المركز  في  وتاله  خارقة.  قوى  »فينوم«  يدعى  غريب 
 »2 فاميلي  آدامز  »ذي  المتحركة  الرسوم  فيلم  الرابع 
الذي حقق إيرادات بلغت 7.2 مليون دوالر. أما المرتبة 
الخامسة فكانت من نصيب »ذي الست دويل« لريدلي 
سكوت الذي بلغت إيراداته 4.8 مليون دوالر. ويتولى 
مات ديمون وآدم درايفر وبن أفليك أدوار البطولة في 
القرن  خالل  فرنسا  في  أحداثه  تدور  الذي  الفيلم  هذا 

الرابع عشر.
األولى  العشرة  المراكز  بقية  يأتي  وفيما 

في الترتيب:
»شانغ تشي أند ذي ليجند أوف ذي تن رينغز« مع 

3,5 مليون دوالر.
»فري غاي« مع 680 ألف دوالر.

»المب« مع 543 ألف دوالر.
»كانديمان« مع 460 ألف دوالر.

»دير إيفان هانسن« مع 410 آالف دوالر.

»هالوين كيلز« يتصدر شباك التذاكر

مخرج فيلم الفضاء الروسي: اضطررت إلى التكّيف مع متطلبات العمل »في األعلى«
التاريخ  في  فيلم  ألول  الروسي  المخرج  روى 
صحفي،  مؤتمر  خالل  الفضاء  في  يُصوّر 
ظروف  مع  التكيُّف  إلى  اضطر  أنه  الثالثاء، 
العمل »في األعلى«، ومنها ضيق المساحات 
السيناريو  تعديل  وإلى  الجاذبية،  وانعدام 
يستخدمها  التي  المفردات  من  انطالقا 

الرواد.
والممثلة  تشيبينكو  كليم  المخرج  عاد 
األرض  إلى  األحد،  بيريسيلد،  يوليا  الروسية 
الفضاء  محطة  في  يوما   12 أمضيا  بعدما 
الدولية لتصوير أول فيلم طويل في الفضاء، 
على  التقدم  إلى  روسيا  خالله  من  تسعى 
من  منافس  أميركي  سينمائي  مشروع 

بطولة توم كروز، وفق »فرانس برس«.
صحفي  مؤتمر  أول  في  تشيبينكو  وقال 
للفريق منذ عودته: »الظروف التي صادفناها 
السيناريو«. وأضاف:  نغير  الفضاء جعلتنا  في 
مشهدًا  تتخيل  األرض،  على  تكون  »عندما 
في  هناك  أما  متقابلتين.  شخصيتين  بين 
األعلى، فيقف أحدهما عموديا واآلخر مقلوبا 

ورأسه في األسفل، فيما الكاميرا تطفو«.
مركز  من  متحدثا  تشيبينكو  وأضاف 
موسكو  من  بالقرب  الفضاء  لرواد  استعداد 
على  الحياة  على  مجددًا  الطاقم  فيه  يعتاد 
موقع  إلى  إضافة  الواقع،  هذا  أن  األرض 
شّكل  جدا  الصغيرة  المساحة  ذات  التصوير 

حقيقيا«. »تحديا 
وأشار إلى أن نصائح رواد الفضاء الروس 
شكلوا  الذين  الدولية  الفضاء  محطة  في 
تطوير  في  أيضًا  ساهمت  الكومبارس 
إضافات  اقترحوا  إذ  الروائي،  الفيلم  سيناريو 
من  »مزيدا  حواراته  على  تضفي  وتعديالت 

العفوية«.
»يكتشفون  جعلهم  أنه  مبتسما  وأضاف 

أن لديهم موهبة التمثيل«.
الفيلم  أن  هناك  »أدركت  قائاًل:  وتابع، 
أما  األرض.  على  صورته  لو  ليختلف  كان 

قيادة«  يتولى  الذي  فالفضاء هو  المدار،  في 
أن  ينبغي  الفضاء  »أفالم  أن  ورأى  اإلخراج. 

تُصوّر في الفضاء«.
موقتا  عنوانا  يحمل  الذي  الفيلم  ويتمحور 
هو »التحدي«، حول طبيبة جراحة تتوجه إلى 
محطة الفضاء الدولية في مهمة إلنقاذ حياة 
 2022 سنة  مطلع  في  وسيُعلن  فضاء.  رائد 
تشيبينكو  وقال  عروضه.  إطالق  موعد  عن 
»لقد صوّرنا كل ما خططنا له« من مشاهد.
نحو  مجموعها  بلغ  لقطات  الفريق  سجل 
نحو  الفيلم  في  منها  ستُستخدم  ساعة،   30

نصف ساعة.
يوليا  والممثلة  تشيبينكو  وأبدى 
في  الودية  باألجواء  إعجابهما  بيريسيلد 
طاقمها  يضم  التي  الدولية  الفضاء  محطة 

راهنا رواد فضاء غربيين وروسا ويابانيين.
وقالت الممثلة: »ال يوجد بلد )في الفضاء(، 

إنها عائلة دولية كبيرة«. وروت أنها اضطرت 
بما  الصق،  بشريط  أغراضها  كل  تثبيت  إلى 

في ذلك أحمر الشفاه والمسكرة.
استخدمت  طبية  أدوات  أن  إلى  وأشارت 
غالبًا  األخرى  هي  تطفو  كانت  التصوير  في 
»إنها  وأضافت  الوزن.  انعدام  ظل  في 
صغيرة جدا وتطير بسرعة كبيرة«. واعتبرت 

»أن كل ثانية كانت بمثابة اكتشاف«.
الفضاء«،  في  »النوم  أحبّت  أنها  وأكدت 
األمر  يكون  أن  بتاتا  أتوقع  »لم  مضيفة 
إلى  اشتقت  لكنني  الحدّ!  هذا  إلى  ممتعًا 

والشاي«. القهوة 
طابع  السينمائية  المغامرة  هذه  تتخذ 
بعد  الفضائية،  اإلنجازات  على  جديد  سباق 
أول  السوفيتي  االتحاد  ستة عقود على وضع 

إنسان في مدار األرض، هو يوري غاغارين.
التهافت  أوج  في  المبادرة  هذه  وتأتي 

الرحالت  ازدياد  مع  الفضاء،  إلى  العلمي  غير 
األخيرة،  األشهر  في  المسجل  الترفيهية 
البريطاني  المليارديران  موّلها  التي  كتلك 

ريتشارد برانسون واألميركي جيف بيزوس.
لموسكو  فخر  مصدر  طويال  شّكل  بعدما 
قمر  أول  وضع  مع  السوفيتية  الحقبة  خالل 
صناعي في مدار األرض ثم أول حيوان وأول 
الفضاء  قطاع  يعاني  امرأة،  أول  وأخيرا  رجل 
في  شهدها  متتالية  مشكالت  من  الروسي 

األخيرة. السنوات 
الروسية  الفضاء  وكالة  وتسعى 
إلى  الفيلم  هذا  من خالل  »روسكوسموس« 
بعد  روسيا  في  الفضاء  قطاع  صورة  تلميع 
وفقدان  متسلسلة  وأعطال  فساد  فضائح 
إلى  المأهولة  للرحالت  المربح  االحتكار 
شركة  دخول  مع  الدولية،  الفضاء  محطة 

»سبايس إكس« على هذا الخط.

● المخرج كليم تشيبينكو متحدثا خالل المؤتمر الصحفي في روسيا، 19 أكتوبر 2021 )أ ف ب(

● جانب من الجلسة الحوارية

ضمن فعاليات »الجونة السينمائي«.. »ميدفيست مصر« تناقش الصحة النفسية للممثلني
مهرجان  من  السادس  اليوم  فعاليات  إطار  في 
قاعة  استضافت  الثالثاء،  السينمائي«،  »الجونة 
وبالتعاون  التقنية  برلين  بجامعة  »أوديماكس« 
بعنوان  حوارية  جلسة  مصر«،  »ميدفيست  مع 
»تنفس، تحدث، مثل: حديث عن الصحة النفسية 

للممثلين«.
وناقشت محاور الجلسة مشاكل الصحة النفسية 
للممثلين، وهي قضية منتشرة في منطقة الشرق 
الدولي.  الصعيد  وعلى  أفريقيا  وشمال  األوسط 
أسباب  عدة  إلى  للممثلين  النفسي  الضعف  يرجع 
مثل الرفض وخيبة األمل في تأمين األدوار، وفشل 
أو  الجمهور  من  السلبية  واالستجابة  االختبارات، 
الذي  الدور  تجسيد  إلى  والحاجة  لعملهم،  النقاد 

يلعبونه ليكون أصياًل وقاباًل للتصديق كممثل.
نعوم،  مريم  السيناريست  الجلسة،  في  تحدث 
والفنانان أحمد مالك، محمد فراج، والدكتور نبيل 
القط، المتخصص في مجال الطب النفسي وإدارة 
الجلسة  وأدار  والطالب،  الزمالء  وتدريب  المرضى 
ومُقدم  اإلمارتى  األعمال  رائد  بوخش،  أنس 
»يوتيوب«،  على  قناته  عبر   »AB talks« برنامج 
النجار  ومينا  الغيطي،  مي  الممثلة  الجلسة  وحضر 

مؤسس »ميدفيست مصر«.
مواقع  دور  عن  نعوم  مريم  الكاتبة  تحدثت 
بعض  تقوم  »أحيانًا  قائلة:  االجتماعي،  التواصل 
بعض  على  حياتها  بإسقاط  الجمهور  من  الفئات 
الفنانين والممثلين واإلسقاط هنا بيكون نابعا من 
نتيجة عدم  الفئة  لدى هذه  وجود مشكلة نفسية 
اإلسقاط  بهذا  المتسبب  بالضعف  الذات  مواجهة 
انعكاسه من خالل تعليقات خارجة  بيتم  وبالتالي 

أو في غير محلها عبر مواقع التواصل االجتماعي«.
أضافت نعوم »الفنان الموهوب تكون شخصيته 
لتغيير  المخرجين  بعض  أدعو  لذلك  تعقيدًا،  أكثر 
الضغط  باألخص  الممثلين  على  الضغط  تقنية 
إخراج  بهدف  فرضه  يتم  أحيانًا  الذي  النفسي 
عكسيًا  أثرًا  يترك  ولكنه  الممثل،  من  اإلبداع 
العاملين  أدعو  عليه،  وبناء  العمل.  انتهاء  بعد 
أخصائي  بوجود  المطالبة  السينما  صناعة  في 
نفسي بمواقع التصوير للتأكد من تحقيق التوازن 

سينعكس  مما  العمل  لفريق  المطلوب  النفسي 
إنتاجية األفراد وإبداعهم«.

ومن جانبه، أكد الفنان أحمد مالك على أهمية 
العملية  الفنان  حياة  بين  النفسي  التوزان  وجود 
بعمل  شغوفًا  أكون  »عندما  قائاًل:  والشخصية، 
وهبت  أني  نتيجة  اكتئاب  حالة  من  أعاني  ما، 
القيام  أثناء  العمل  لهذا  ووقتي ومجهودي  نفسي 
أن  أعتقد  بفراغ.  شعرت  منه  االنتهاء  وبعد  به 
)ال  من مسلسل  االنتهاء  بعد  إحساسي  كان  ذلك 

مع  أتعامل  كيف  أعرف  أكن  لم  الشمس(،  تطفئ 
شخصيتي«.

للتمثيل  المعاصرة  األساليب  مالك »كل  أضاف 
تفتح  أساليب  وهي  بالدراما  العالج  مع  ممزوجة 
أدواتهما  لديهما  والعازف  فالرسام  الفنان،  آفاق 
يصل  وكي  وعضالته  جسده  لديه  الممثل  ولكن 
والشخصية،  الفنان  بين  نسيجًا  يخلق  تناغم  إلى 
إلى  باإلضافة  بالدراما.  العالج  استخدام  يجب 
تحقيق التوازن اليومي من خالل تبني روتين مثل 

مواقع  في  االنتهاء  بعد  الكتب  قراءة  أو  الرياضة 
الممثل  شخصية  بين  الفصل  بهدف  التصوير 
العمل  في  يؤديها  التي  والشخصية  الحقيقة 

الفني«.
الفنان محمد فراج فتحدث عن أهمية وعي  أما 
المطلوب  والذهني  النفسي  بالمجهود  الممثل 
للتحضير للشخصية، قائاًل: »أعتقد أن وعي الممثل 
وباألخص  يؤديها،  التي  بالشخصية  وشغفه 
الشخصية األكثر تعقيدًا، يجب أن يتضمن معرفة 

أن الممثل مُقدم على حرب نفسية بين شخصيته 
الحقيقة والشخصية التي يؤديها«.

للكثير  فيها  احتجت  مرة  »أول  فراج  وأضاف 
)تحت  بمسلسل  دوري  أثناء  كان  التحضير  من 
السيطرة(، كان ال بد أن أتدرب نفسيًا ألعرف كل 
أن  الممثل  على  يجب  لذلك  الشخصية،  تفاصيل 
النفسي  يكون صادقًا مع نفسه ومُلمًا بالمجهود 
بالشكل  الشخصية  ألداء  منه  المطلوب  والذهني 

األمثل«.
ما  على  القط  نبيل  الدكتور  عقب  وأخيرًا، 
قائاًل:  المنصة،  على  الموجودون  الفنانون  ذكره 
»االكتئاب أحد أكثر المشاكل النفسية التي يعاني 
منها الممثل، سواء أثناء المشهد وهو يحاول أداء 
من  االنتهاء  بعد  أو  األمثل  بالشكل  الشخصية 
شديد  قلق  من  يعاني  حيث  عرضه،  وقبل  العمل 
نتيجة انتظاره لمعرفة آراء الجمهور والصُناع حول 
نتيجة  المادي  األمان  عدم  إلى  باإلضافة  عمله. 

عدم وجود دخل ثابت«.
جيدًا  يعلم  التمثيل  درس  »من  القط:  وأضاف 
أن الممثلين لديهم قدرة أعلى على ضبط النفس 
مجتمعي  دور  لديها  الناس  من  لفئة  وينتمون 
أنفسهم  تحويل  لرفض  الممثلين  أدعو  مميز. 
وأجسادهم لخدمة المخرج والمنتج واالستايلست. 
 146 للممثل عمل  الدراسات، يمكن  طبقًا إلحدى 
إذا  فقط  رئيسيًا  دورًا   86 منها  حياته  خالل  دورًا 
قدر على تنمية الوعي بالذات. أنصح كل الممثلين 
بالفصل بين الحياة العملية والشخصية من خالل 
تبني عادات تُغذي شخصيتهم وتزيد من وعيهم 

مثل االحتفاظ بشيء شخصي أثناء التصوير«.

أدركت هناك أن الفيلم كان 
ليختلف لو صورته على 

األرض أما في المدار فالفضاء 
هو الذي يتولى القيادة

● بشرى
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السبيعي  رامي  العالمي  النجم  حرص 
»مستر  بطل  رامي«  بـ»بيغ  الشهير 
فيديو  في  الظهور  على   ،»2021 أوليمبيا 
كمال  الليبي  اللعبة  بأسطورة  جمعه 
القرقني، تحدث فيه رامي عن دور القرقني 
عمومًا،  األجسام  كمال  لعبة  حياة  في 
واالستمرار،  التوقف  بعدم  إياه  مطالبًا 
إعجاز  بأنه  الكبير  الليبي  النجم  واصفًا 
الوطن  في  العب  أي  يطوله  لن  وتاريخ 

العربي.
المصرية،  العاصمة  إلى  رامي  ووصل 
المتحدة  الواليات  من  قادمًا  القاهرة، 
األميركية، بعد أن نجح في التتويج باللقب 
ليصبح  البطولة،  من  األخيرة  النسخة  في 

واألقوى  األهم  باللقب  يتوج  العب  أول 
األجسام  كمال  رياضة  عالم  في  واألشهر 
وأفريقيا  العربي  الوطن  في  للمحترفين 
توج  رامي«  »بيغ  وكان  متتاليين،  مرتين 
نسخة  في  تاريخه  في  مرة  ألول  باللقب 

.2020
ومن المنتظر أن يقام حفل تكريم كبير 
لـ»بيغ رامي« خالل فعاليتي »أولمبيا مصر« 
إقامتهما خالل  المقرر  والمحترفين  للهواة 
الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، على 
»موفينبيك-  بفندق  شو«  »كايرو  مسرح 
أكتوبر،   6 في  اإلعالمي«  اإلنتاج  مدينة 
رعاية  تحت  »كوسكواد«  فريق  وينظمهما 

وزارة الشباب والرياضة المصرية.

بيغ رامي: القرقني املثل األعلى في كمال األجسام
اكتسب الالعب الدولي الليبي المهدي 
صفوف  داخل  سريعًا  الثقة  الهوني 
بنادي  القدم  لكرة  األول  فريقه 
أهم  إحدى  وبات  »االتحاد«، 
األساسية  »العميد«  ركائز 
فضاًل  األخيرة،  الفترة  في 
القائمة  في  تواجده  عن 
»فرسان  لمنتخب  الدولية 
ظهرًا  وأخيرًا  المتوسط«، 
األساسي  التشكيل  في 
على  التونسي  »الترجي«  أمام  لـ»االتحاد« 
ذهاب  في  ببنغازي،  بنينا«  »شهداء  ملعب 
أفريقيا،  أبطال  دوري  بطولة  من  الـ32  دور 
المحترف  الهوني  حمدو  شقيقه  غاب  بينما 
األساسي،  التشكيل  »الترجي« عن  في صفوف 
اإلياب  في  بينهما  المواجهة  تجدد  وينتظر 
 29( الهوني  ويحظى  المتأهل،  الفريق  لتحديد 
جوزيبي  الجديد  اإليطالي  مدربه  بثقة  عامًا( 
سبق  حيث  خبراته،  بعض  مستثمرًا  سانينو، 
ليكون  قبل،  من  البحريني  الدوري  في  واحترف 
الجديد،  الموسم  في  »االتحاد«  لصفوف  داعمًا 
عيسى  ومعاذ  صبو  المعتصم  زمالئه  بجانب 
تجديد  بعد  العيادي،  غازي  التونسي  والمحترف 
تعاقد  كما  واحد،  رياضي  موسم  لمدة  أخيرًا  عقودهم 
والظهير  الهرام،  أحمد  »النصر«  العب  مع  »االتحاد« 
والظهير  »األولمبي«،  من  قادمًا  األجنف  محمد  األيمن 
وعمر  »الشط«،  من  قادمًا  اللصي  عبدالعزيز  األيسر 
الرابطي  مالك  الوسط  والعب  »المحلة«،  من  بالحاج 

من »أبوسليم«.

29

● بيغ رامي رفقة كمال القرقني

انتقد المراقب والحكم السابق أحمد عاشور تعاقد االتحاد الليبي لكرة القدم مع 
اإلسباني خافيير كليمنتي كمدير فني للمنتخب الوطني األول لكرة القدم للمرة الثانية 

واعتبره خطًأ كبيرًا، وقال عاشور: »كليمنتي لم يدرب أي منتخب أو فريق منذ سنوات، 
والتعاقد معه إهدار لألموال، ولم نر وجهًا واضحًا ومميزًا للمنتخب خاصة في مباراة 

مصر ذهابًا وإيابًا، ضمن تصفيات كأس العالم، كما يجب إلغاء التعاقد معه 
فورًا ومحاسبة من تعاقد معه، كما يجب التعاقد مع مدرب متطور 

وعمره مناسب ومواكب لكرة القدم«.

ُأصيب العب األهلي طرابلس محمد الجوراني والعب االتحاد عبدالعاطي العابسي ◆
إصابة بالغة ستحرمهما من اللعب عدة أشهر وفًقا للكشف الطبي المبدئي الذي أجري 

لهما وأكد إصابتهما بقطع في الرباط الصلبي، وسيخضع الجوراني، أحد انتدابات 
األهلي طرابلس الجديدة، لعملية جراحية خالل األيام المقبلة بعد إصابته في مباراة 

فريقه أمام فريق بيشارا التنزاني في تنزانيا ببطولة »الكونفدرالية«، كما ُأصيب 
العابسي في مباراة االتحاد والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا، بعد أن لعب في 

المباراة لمدة عشرة دقائق فقط، ويتواجد في تونس.

◆

أسبوع صعب على 
ممثلي الكرة الليبية

الحدث

زين العابدين بركان

من  الذهاب  مباراتي  نتائج   صعبت 
الليبية  القدم  كرة  ممثلي  ترشح  مهمة 
الدور  إلى  الحاسمة  العودة  مباراة  في 
الدوري  بطل  »االتحاد«  ففريق  القادم، 
دوري  في  وممثلنا  القدم  لكرة  الليبي 
أمام  ملعبه  على  تعثر  أفريقيا  أبطال 
سوى  يخرج  ولم  »الترجي«  تونس  بطل 
أظهر  قوية  مباراة  بعد  سلبي  بتعادل 
كبيرة،  جاهزية  التونسي  الفريق  خاللها 
عبور»االتحاد«  مهمة  أن  يعني  مما 
ستتسم  التونسية  الكرة  ممثل  وتجاوزه 
بشيء من الصعوبة في لقاء الرد بملعب 

رادس.
على  يبعث  ما  أن  بخالف  هذا  يأتي 
في  حتى  »االتحاد«  فريق  أن  االرتياح 
حال إخفاقه في تجاوز مواجهة »الترجي« 
خوض  فرصة  أمامه  ستكون  الصعبة 
والثالثين  الثاني  الدور  ملحق  مباراة 
المجموعات  لدور  التأهل  أجل  من  الثاني 
وهي  األفريقية،  »الكونفدرالية«  لبطولة 
بمالعبها  تألق  أن  سبق  التي  البطولة 
مناسبة  في  النهائي  نصف  الدور  وبلغ 

سابقة.
فعقب  طرابلس«  »األهلي  فريق  أما 
يونايتد«  »بيشارا  فريق  أمام  خسارته 
بهدفين  الذهاب  لقاء  في  تنزانيا  بطل 
لصفر ينتظر أن يأتينا بالبشارة من ملعب 
العودة،  لقاء  في  الدولي  بنينا«  »شهداء 
هدفين  من  بأكثر  للفوز  حاجة  في  وهو 
دون أن تهتز شباكه إذا ما أراد بلوغ دور 
»الكونفدرالية«،  ببطولة  المجموعات 
التي سبق أن تأهل إلى منافساتها العام 
األسبوع  هذا  سيمضي  فكيف   ..2016
الكرة  ممثلي  على  والعصيب  الصعب 
عنق  من  المرور  أسبوع  وهو  الليبية، 
التأهل  أسبوع  سيكون  هل  الزجاجة؟.. 
مسيرة  ستتوقف  أم  القادم  الدور  إلى 

والمحطة؟ المرحلة  هذه  عند  ممثلينا 
منافسينا  فاستمرار  النتمناه،  ما  هذا 
بعيدًا  وذهابهما  أفريقيا  مالعب  في 
ودفعة  جرعة  يمنحنا  أن  شأنه  من 
فريقي  بالنفع على  معنوية كبيرة ستعود 
وكرة  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد« 
ما  يكفيها  التي  عمومًا  المحلية  القدم 
بعد  وباتت  وخيبات،  إخفاقات  من  نالت 
الحظر  الديار بعد رفع  اللعب داخل  عودة 
إلى  تعيدها  نجاحات  لتحقيق  حاجة  في 

الدولية. والواجهة  المنافسة 
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سجلت األندية الليبية ظاهرة جديدة، قبل انطالق 
حيث   ،2022/2021 الجديد  الكروي  الموسم 
اتجهت معظمها إلى المعسكرات الخارجية، بهدف 
عمل المواجهات الودية مع مختلف المدارس، وتركز 
نشاط غالب األندية الليبية في رحلتها خارج البالد 
على دول الجوار، وتحديدا مصر وتونس، ساعد على 
لكرة  الممتاز  الدوري  مسابقة  انطالق  تأخر  ذلك، 
أكتوبر   22 قبل،  من  المعلن  الموعد  عن  القدم 
في  االنطالق  باحتمالية  ينذر  الذي  األمر  الجاري، 
األول من نوفمبر المقبل، كموعد آخر بديل، حيث 
ينتظر إجراء قرعة البطولة المحلية الكبرى، كخطوة 
الواقع،  أرض  على  المسابقة  للظهور  أولى  جدية 
الليبية  األندية  غالب  انطالق  في  التأخير  ليساهم 
نحو معسكرات خارج البالد، ليبقى السؤال.. هل هي 

رفاهية أم ضرورة؟

انطالقة أندية القمة في سبتمبر
بدأت الظاهرة مع ناديي القمة االتحاد واألهلي 
بطل  االتحاد  الماضي،  سبتمبر   25 في  طرابلس، 
ووصيفه  الدوري،  مسابقة  من  األخيرة  النسخة 
كرة  لتمثيل  االستعداد  بهدف  طرابلس،  األهلي 
القدم الليبية على صعيد القارة السمراء، فاالتحاد 
واألهلي  أفريقيا،  أبطال  دوري  بطولة  في  يشارك 
الناديين  ليتجه  »الكونفدرالية«،  في  طرابلس 
مع  االنطالقة  وكانت  خارجي،  معسكر  عمل  إلى 
سفر بعثة األهلي طرابلس إلى مصر للدخول في 
وذلك  أسبوعين،  لمدة  خارجي  استعدادي  معسكر 
ضمن  التنزاني  بيشارا  فريق  مباراة  مواجهة  قبل 
منافسات دور الـ32 بـ»الكونفدرالية«، حيث أقيمت 
مباراة الذهاب في تنزانيا وانتهت بالتعادل السلبي، 
اإلياب في ملعب »شهداء  مباراة  تقام  أن  وينتظر 

بنينا«، غدا السبت.
بعثة  لحقت  سبتمبر،   26 التالي،  اليوم  في 
أخر  معسكر  في  طرابلس  باألهلي  االتحاد  فريق 
متوجها  طرابلس  العاصمة  الفريق  وغادر  مصري، 
أيضا،  القاهرة، لعمل معسكر لمدة أسبوعين  إلى 
التونسي  الترجي  فريق  لمباراة  استعدادا  وذلك 
ضمن دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، 
حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب شهداء بنينا 
مباراة  تقام  أن  على  السلبي،  بالتعادل  ببنغاوي 

اإلياب في تونس بعد غد األحد.

رحلة االتحاد المصراتي
كشف المدير التنفيذي لنادي االتحاد المصراتي 
بالنادي  األول  الفريق  دخول  عن  شاكه  محمد 
وقال  يوما،   15 لمدة  بمصر  خارجي  معسكر  في 
شاكه: »إن جميع متطلبات مدرب الفريق الصربي 
تسعى  التي  اإلدارة،  قبل  من  توفيرها  تم  برانكو 
من خاللها لتحقيق نتائج إيجابية للفريق األول في 
الدوري الممتاز هذا الموسم«، حيث اختتم االتحاد 
الرابع  الترتيب  في  الماضي  الموسم  المصراتي 
الليبي  الدوري  الثانية من مسابقة  المجموعة  في 

الممتاز لكرة القدم.

الثالثة على فريق نجوم المستقبل بنتيجة هدفين 
مقابل هدف، سجل أهداف االتحاد المصراتي عبد 
مباراته  وفقد  رجب،  وأبوالقاسم  عاشور  الفتاح 
بنتيجة  المصري  األهلي  البنك  فريق  أمام  الرابعة 
هدفين دون رد، قبل أن يتعادل سلبيّا مع فيوتشير 

في الودية الخامسة.

األهلي بنغازي في القاهرة
الودية  مباراته  في  بنغازي  األهلي  فريق  فاز 
دون  بهدفين  المصري  إنبي  فريق  على  الثانية 
العاصمة  رد، وذلك ضمن معسكره اإلعدادي في 
بنغازي  األهلي  أهداف  سجل  القاهرة،  المصرية 
فريق  وكان  سالمة،  وفاضل  برأسية  يوسف  علي 
األهلي بنغازي فقد ودية مباراته األولى أمام فريق 
هدف،  مقابل  هدفين  بنتيجة  كليوبترا  سيراميكا 
وسجل هدف األهلي بنغازي الوحيد فاضل سالمة، 
المهاجم  مع  للتعاقد  النادي  إدارة  اتجهت  كما 
الفريق  صفوف  لتعزيز  الجويني  هيثم  التونسي 
مباراته  بنغازي  األهلي  فريق  فقد  كما  األول، 
فريق  أمام  بمصر  الخارجي  معسكره  في  الودية 
سجل  هدف،  مقابل  بهدفين  المصري  بيراميدز 
طريق  عن  مباشرة  حرة  بضربة  األول  بيراميدز 
الالعب  بنغازي  لألهلي  عادل  ثم  محمد  هشام 
الشاب فاضل سالمة وسجل بيراميدز هدف الفوز 
في  جابر،  عمر  طريق  عن  جزاء  ضربة  من  الثاني 
إطار االستعداد للدوري الممتاز الليبي في الموسم 

الرياضي الجديد.

األهلي طرابلس يتعثر في الوديات
األهلي  بنادي  األول  القدم  كرة  فريق  فقد 
طرابلس مباراته الودية أمام فريق إنبي المنافس 

فاز االتحاد المصراتي في أول مباراة ودية له مع 
مدربه الجديد الصربي برنكو، أقيمت قبل السفر إلى 
مصر، على فريق الظهرة أحد فرق الدرجة األولى، 
بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، حيث قام المدرب 
بتجربة جميع الالعبين في المباراة، وتنافس وديّا 
مدربا االتحاد المصراتي برنكو، ونظيره في نادي 
رياضيوه من  الذي عاني  الغباري،  الحبيب  الظهرة 
فريق  أن  أكد  الغباري  لكن  البدنية،  اللياقة  نقص 
التأهل إلى الدوري الممتاز  الظهرة سينافس على 
بعد  اإلمكانات.  له  توافرت  حال  في  الموسم  هذا 

أن اتجه فريق االتحاد المصراتي األول لكرة القدم 
تجربته  في  سلبيا  تعادل  الخارجي،  معسكره  إلى 
الودية أمام فريق فيوتشر، أحد األندية الجديدة في 
الدوري المصري الممتاز، على ملعب حرس الحدود 
بمدينة اإلسكندرية، وكان فريق االتحاد المصراتي 
مباريات  خمس  الخارجي،  معسكره  خالل  أجرى 
ودية، تحت قيادة المدرب الصربي برانكوا، فاز في 
مباراته األولى على فريق كرادسة بهدفين مقابل 
هدف، وفقد نتيجة مباراته الودية الثانية مع فريق 
المصري بالسلوم بهدفين دون رد، وفاز في مباراته 

ضمن  القدم،  لكرة  الممتاز  المصري  الدوري  في 
لمواجهات  استعدادا  طرابلس  األهلي  معسكر 
كأس االتحاد األفريقي »الكونفدرالية«، والتي جاء 
في مقدمتها مواجهة فريق بيشارا التنزاني، وكان 
فريق األهلي طرابلس خسر مباراته الودية األولى 
بنتيجة  المصري،  كليوبترا  سيراميكا  فريق  أمام 

هدفين دون مقابل.

فوز وتعادالن لالتحاد بمغامرة زملكاوية
انتهت المباراة الودية الثالثة لفريق كرة القدم 
الخارجي بمصر،  األول بنادي االتحاد في معسكره 
بالتعادل اإليجابي مع فريق الزمالك المصري بهدف 
عن  بالتسجيل  مبادرا  االتحاد  فريق  وكان  لمثله، 
مهاجمه  للزمالك  وعدَّل  ربيع شادي  العبه  طريق 
مباريات  ثالث  خاض  االتحاد  وكان  السعيد،  عمر 
ودية، فاز على فريق كرداسة بثالثة أهداف نظيفة، 
مع  وتعادل  أهداف،  دون  إنبي  فريق  مع  وتعادل 

الزمالك إيجابيا بهدف مقابل هدف.

األخضر يبرم صفقة قبل السفر
الدوري  أندية  أحد  األخضر  نادي  إدارة  تعاقدت 
الليبي الممتاز لكرة القدم قبل الموسم الجديد مع 
لتجديد عقود  الجدد، باإلضافة  الالعبين  عدد من 
عدد آخر من نجوم الفريق من بينهم عبد الرحمن 
العمامي والمهدي الكوت، أما الالعبون الجدد هم: 
محمد  المحترف  والمدافع  بيري  هارون  الحارس 
األيمن  والظهير  والمدافع مصطفى حمزة  تراوري 
أنس مانقا والعب الوسط القادم من نادي االتحاد 
صهيب بن سليمان والجناح مؤيد القريتلي قادما 
كرواع  وأحمد  الوذرفي  ومهدي  االتحاد  نادي  من 
في  الجميع  ليصطحب  طرابلس،  األهلي  مهاجم 

معسكره الخارجي بمصر.

أبوسليم يتجه إلى تونس
معسكر  عمل  إلى  أبوسليم  نادي  إدارة  اتجهت 
فريق كرة القدم األول في تونس، وفاز الفريق وديا 
على فريق حمام أمل سوسة الصاعد حديثا للبطولة 
بنتيجة  القدم  لكرة  األولى  التونسية  االحترافية 
عن طريق  األول  الهدف  جاء  مقابل،  دون  هدفين 
أضاف  بينما  غوميز،  مارسيلو  بيساو  غينيا  العب 
ليختتم  الثاني،  الهدف  ماسالي  أبوبكر  السنغالي 
أبوسليم معسكره الخارجي بتونس، والذي استمر 
ألكثر من عشرة أيام، وسبق لفريق أبوسليم الفوز 
في مباراته الودية الثانية على فريق هالل مساكن 

بثالثة أهداف دون رد.

المدينة يكسر القاعدة
معسكرها  لعمل  المدينة  نادي  إدارة  فضلت 
في ليبيا، وتحديدا بمدينة مصراتة، حيث فاز وديا 
على الشموع بنتيجة ثالثة أهداف دون رد في ثاني 
الداخلي بمصراتة،  مباراة ودية له خالل معسكره 
سجل أهداف المدينة يعقوب عبداهلل الهدف األول 
ماثيوس  البرازيلي  المحترف  طريق  عن  والثاني 
فريق  وكان  عبلو،  سالم  سجله  والثالث  هنريكي 
المدينة فقد نتيجة مباراته الودية األولى أمام فريق 

السويحلي بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفين.

● االتحاد المصراتي أمام البنك األهلي في تجربة ودية

● األهلي بنغازي أمام الجونة

القاهرة - الوسط

املعسكرات الخارجية.. رفاهية أم ضرورة؟
االتحاد واألهلي طرابلس يقودان األندية الليبية لظاهرة الرحالت الخارجية استعدادا للموسم الجديد

»األهلي  بنادي  األول  القدم  كرة  فريق  واصــل 
بنغازي،  مدينة  فــي  استعداداته  طرابلس« 
تمهيدًا  الماضي،  الثالثاء  إليها  وصــل  التي 
بطولة  في  ـــ32  ال بــدور  ــاب  اإلي مباراة  لخوض 
يونايتد«  »بيشارا  فريق  أمام  »الكونفدرالية« 
الكرة  ممثل  خاض  حيث  السبت،  يوم  التنزاني، 
الليبية تدريباته اليومية المكثفة بملعب النادي، 
بيرنارد  الفرنسي  الفني  المدير  قيادة  تحت 
سيموني، منذ عودته من لقاء الذهاب األول في 
تنزانيا، الذي فقد فيه »األهلي طرابلس« نتيجته 
لتعويض  الفريق  ويتطلع  مقابل،  دون  بهدفين 
في  وهو  المجموعات،  دور  إلى  والتأهل  الخسارة 
لبلوغ  هدفين  من  بأكثر  الفوز  لتحقيق  حاجة 
 ،2016 العام  إليه  تأهل  أن  سبق  الــذي  ــدور  ال
التي  مجموعته  في  إيجابية  نتائج  خالله  محققًا 
الرباطي«  »الفتح  أندية  وقتها  جانبه  إلى  ضمت 
و»النجم  المغربيين  المراكشي«  و»الكوكب 
الرياضي الساحلي« التونسي، وكان ممثل الكرة 
الدور  اجتاز  طرابلس«  »األهلي  فريق  الليبية 
الوادي  »حي  فريق  على  فوزه  عقب  التمهيدي 

نياال« السوداني برباعية.
الذهاب  نادي »األهلي طرابلس« مباراة  دخل 
بالتشكيل المكون من محمد نشنوش في حراسة 
المرمى، وفي خط الدفاع كل من محمود عكاشة، 
اشطيبة،  أسامة  رزق،  منصور  اشتيوي،  محمد 
امحمد  بدر حسن،  والهجوم  الوسط  وفي خطي 
عبدالرحمن  رزق،  طلحة  الجورني،  محمد  مفتاح، 

»الزعيم«  ويخوض  الطاهر.  وصالح  أبوسنينة، 
الجديدة،  صفقاته  دون  األفريقية  المنافسات 
وتأخر  طول  بسبب  تسجيلها؛  من  تمكنه  لعدم 

مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.
وأعلن مجلس إدارة نادي »األهلي طرابلس«، 
الفريق  صفوف  لتدعيم  جديدة  صفقات  أربــع 
الرياضي  للموسم  استعدادًا  القدم،  لكرة  األول 
استكمال  في  وأماًل   ،)2022  -  2021( الجديد 
الثانية،  القيد  بفترة  واللحاق  األفريقي،  المشوار 
منافسه  »الزعيم«  عبور  حــال  ستشهد  التي 
أن  بعد  الجدد،  الالعبين  تسجيل  »بيشارا«، 
طرابلس«  »األهلي  لنادي  الشرفي  الرئيس  وقع 
الشتوي، عقود ثالثة محترفين والعب  إسماعيل 

محلي، حيث تم التوقيع مع المهاجم الكاميروني 
الــدوري  في  »أجاكسيو«  من  قادمًا  زوا،  جاك 
الفرنسي، وهو من مواليد 1991، ويجيد اللعب 
الجانبين  على  أيضًا  ويلعب  والرأس،  بالقدمين 
»األهلي  إدارة  تعاقدت  كما  واأليسر.  األيمن 
الوسط  وخــط  االرتــكــاز  العــب  مع  طرابلس« 
عامًا(  الـ)29  صاحب  المثناني،  محمد  التونسي 
قادمًا من نادي »البنك األهلي المصري«، وأيضًا 
من  قادمًا  الموريتاني،  عبدوالي  المدافع  مع 
الدوري الفرنسي، كما عززت إدارة نادي »األهلي 
الصلب  بالمدافع  فريقها  صفوف  طرابلس« 
الوطني أحمد التربي، الذي سبق له أن لعب في 

عديد األندية محليًا وخارجيًا.

بنغازي - زين العابدين بركان

● جانب من تدريبات األهلي طرابلس استعدادا لـ»الكونفدرالية«

● الهوني

»الزعيم« يتسلح بالخبرات لعبور »بيشارا« في »الكونفدرالية«

● عاشور

أشاد المركز اإلعالمي للمدينة الرياضية 
كل  من  المبذول  بالمجهود  طرابلس، 
طرابلس  ملعب  تطوير  على  القائمين 
وكانت  الحالية،  الفترة  خالل  الدولي 
بإعادة  تكليفات  شهدت  الماضية  األيام 
من  الدولي؛  طرابلس  ملعب  وصيانة 
الستضافة  جديد  من  تجهيزه  أجل 
لالتحاد  وتقديمه  الدولية  المباريات 
سبق  كما  واعتماده،  لمعاينته  األفريقي 

أن حدث في ملعب »شهداء بنينا«.
إلدارة  الرسمية  الصفحة  وأكدت 
على  يسير  العمل  أن  الرياضية،  المدينة 
إعادة  من  االنتهاء  أجل  من  وساق  قدم 
وقت  أقرب  فى  الدولي  الملعب  تأهيل 
حال  في  أنه  الصفحة  وأضافت  ممكن، 
االستمرار على نفس الوتيرة في العمل، 
قبل  الملعب  تجهيز  من  االنتهاء  سيتم 
جاهزًا  وسيكون   ،2022 يناير  شهر 
والدولية،  المحلية  المباريات  الستقبال 
اإلعالمي  المركز  صفحة  حرصت  كما 
الشكر  توجيه  على  الرياضية،  للمدينة 
فى  يساهمون  الذين  العاملين  لكل 
طرابلس  لملعب  الرياضية  الحياة  عودة 

الدولي.
الليبي  الرياضي  الشارع  ويترقب 
الدولي،  طرابلس  ملعب  صيانة  موقف 
الحميد  عبد  الحكومة،  رئيس  زيارة  بعد 
في  بالبدء  والوعود  الملعب،  الدبيبة، 
األفريقي  االتحاد  لشروط  وفقًا  صيانته 
لكرة القدم »كاف« الذي رفع الحظر عن 

جزئي. بشكل  الليبية،  المالعب 

إلعادة  شروط  عدة  »كاف«  قدم 
فيما  دوليًا،  المالعب  على  اللعب 
وتغيير  الملعب  ومخارج  بمداخل  يتعلق 
وإنشاء  وصيانتها  المالبس  حجرات 
المدرجات  عن  بداًل  المرقمة  المقاعد 
أن  »الوسط«  جريدة  وعلمت  القديمة، 
تعرقل  معقدة  إدارية  إجراءات  هناك 
استقبال  لعودة  الملعب  بصيانة  القيام 
المنتخب  الدولية عليه، خاصة  المباريات 
أفريقيًا  المشاِركة  األندية  وفرق  الوطني 
لوجود أكثر من جهة ترغب في الصيانة.

ضمن  يقع  الدولي  طرابلس  ملعب 
قبل  إنشاؤه  وتم  الرياضية  المدينة 
 ،1968 العام  في  وتحديدًا  قرن  نصف 
االتحاد  رئيس  قام  الماضي،  أبريل  وفي 
الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني 
وعضو  آدم،  خميس  االول  النائب  رفقة 
بالمتابعة  األوجلي  عادل  االدارة  مجلس 
الخاصة  الصيانة  العمال  الميدانية 
لالضاءة  والتجديد  التشغيل  بإعادة 

الدولي. طرابلس  بملعب 
العامة  الشركة  الصيانة  بأعمال  يقوم 
مباشرة  بمتابعة  الكهربائية  لالعمال 
المدير  ميلود  محمود  المهندس  من 
والدعم  الصيانة  وفريق  للشركة،  العام 
الصفحة  كشفته  ما  بحسب  الفني، 
عبر  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  الرسمية 
الصيانة  اعمال  وتستهدف  »فيسبوك«، 
لعدد  االنارة  لمصابيح  كاماًل  استبدااًل 
أربعة ابراج، وصيانة االضاءة في األبراج 

األربعة االخرى.

ملعب طرابلس الدولي يستعد للظهور مطلع 2022

● الشلماني وأدم في زيارة سابقة لملعب طرابلس



»دارنس« يعزز صفوفه بثنائي الكاميرون
في  المنافس  »دارنس«،  نادي  إدارة  نجحت 
خدمات  على  الحصول  في  الليبي،  الدوري 
ميبينغا  جونيور  الشاب  الكاميروني  المهاجم 
المنستيري«  »االتحاد  من  قادمًا  عامًا(   19(
إدراة  رحبت  حيث  اإلعارة،  سبيل  على  التونسي 
بمنحها  »دارنس«  صفوف  تعزيز  بفكرة  األخير 
بناديه  له  مكان  توافر  لعدم  الصاعد،  المهاجم 
في  أكثر  خبرات  على  يحصل  أن  على  التونسي، 
بعد  مجددًا  العودة  قبل  »دارنس«،  إلى  اإلعارة 

موسم إلى الدوري التونسي.
نادي  صفحة  بحسب  جونيور  لعب 
األولمبي  للمنتخب  »فيسبوك«  عبر  »دارنس« 

الكاميروني  »دراقون«  وناديي  الكاميروني، 
معه  يتعاقد  أن  قبل  التونسي،  و»الترجي« 
إعارته  قرر  الذي  المنستيري«،  »االتحاد  نادي 
مع  التعاقد  ذاتها  الصفحة  كشفت  كما  أخيرًا، 
لينضم  بيرتران،  ساكو  الكاميروني  المدافع 
بلقب  المعروف  الفريق  لصفوف  اآلخر  هو 
حائز   ،1993 مواليد  من  وساكو  »األنيق«، 
للموسم  نادي »فورج«  مع  الكندي  الدوري  على 
»كوتون  مع  الكاميروني  الدوري  ولقب   ،2019
للعام  الكاميرون  2013، وكأس  العام  سبورت« 

2012 مع »يونيسبورت أوت«.
و»دارنس«  بأجدابيا  »التعاون«  فريقا  وصل 

العاصمة طرابلس إلقامة معسكر  إلى  بدرنة 
الرياضي  الموسم  انطالق  قبل  داخلي 
عدة  الفريقان  خالله  يخوض  الجديد، 
»التعاون«  فريق  وكان  ودية،  مباريات 
لتعزيز  الصفقات  عديد  أبرم  بأجدابيا 
المدرب  قيادة  تحت  األول،  الفريق  صفوف 

»دارنس«  أما  الدامجة،  جالل  الوطني 
مع  تعاقده  بعد  صفقات  فأبرم 

التومي  زياد  التونسي  المديرالفني 
كرة  فريق  تدريب  مهمة  لتولي 
الوطني  للمدرب  خلفًا  األول  القدم 

صالح داخيل.
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غياب غير مبرر

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

كنت أتمنى أن يبادر مجلس إدارة االتحاد 
العام  للرأي  بالخروج  القدم  لكرة  الليبي 
عن  للحديث  صحفي  مؤتمر  في  الرياضي 
تداعيات خسارة المنتخب الوطني مباراتين 
الفوز  بعد  خاصة  وإيابًا  ذهابًا  مصر  أمام 
والبداية  أنغوال  ثم  الغابون  مباراة  في 
قطر  العالم  كأس  تصفيات  في  الجيدة 
2022 خاصة وأن هناك من أشعر الوسط 
مفتوح  طريق  في  المنتخب  بأن  الرياضي 

لنهائيات كأس العالم.
محتاج  الليبي  الرياضي  الوسط  وألن 
بحاجة  فهو  والوضوح  للشفافية  أكثر 
معسكر  في  خاصة  التفاصيل  كل  لمعرفة 
إقامة  وغياب  الكثير  فيه  قيل  الذي  تركيا 
أنغوال  مباراة  بعد  ودية  مباريات  تنظيم 
وقبل مواجهة مصر.. وما هو مصير الطاقم 
التدريبي بقيادة اإلسبانى خافيير كليمنتي 
وهل  ال؟  أم  سيستمر  وهل  الخسارة؟  بعد 
األولمبي  بالمنتخب  الكرة  اتحاد  سيلعب 
أم يكمل بنفس العناصر بقية التصفيات؟ 
للمباريات  الفني  األداء  تقييم  كان  وكيف 
األربعة في تصفيات كأس العالم من قبل 

مجلس إدارة االتحاد؟.
كل هذه األسئلة بحاجة إلجابات واضحة 
كل  معرفة  الجماهير  حق  ومن  وصريحة 
كل  يهم  ما  وهو  بالمنتخب  يتعلق  ما 
الليبيين فهو شأن عام ويمثل البلد كله، 
وبشكل عام أصبحت ظاهرة عدم التفاعل 
الرياضية  القضايا  مع  االتحادات  قبل  من 
وفي حالة الفوز وتحقيق االنتصارات يخرج 
من  تجد  ال  اإلخفاق  وعند  المسؤولون 

يخرج.
هو  الرياضة  تطوير  أسباب  من  أن 
تحديد أسباب اإلخفاق ومعالجتها وتحديد 
اإلعالم  أن  أين وجدت، كما  القصور  أوجه 
الرياضي من حقه معرفة كل التفاصيل عن 
المنتخب األول الذي لم تقصر معه الدولة، 
والمعنوي..  المادي  الدعم  كل  له  وقدمت 
رياضيًا  تقريرًا  أو  حقيقيًا  تقييمًا  نرى  فهل 
تدريب  وطاقم  العبين  الجميع  أداء  يحدد 
تذهب  مرة  وكل  أنها  أم  إدراي؛  وطاقم 

ملفات التقييم أدراج الرياح؟.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»االتحاد« vs »الترجي«

الفني  المدير  سانينو،  جوزيبي  اإليطالي 
المهمة  تسلم  الذي  »االتحاد«،  لفريق  الجديد 
الحالي  العام  والمدرب  الوطني  المدرب  من 
المواجهات  خبرات  يمتلك  الحمادي،  أسامة 

 30 مواليد  اإليطالي،  المدرب  كون  الكبيرة، 
كبيرة  خبرة  ولديه  إيطاليا،  في   1957 أبريل 
الفرق  عديد  بتدريب  قام  حيث  التدريب،  بمجال 
و»كاتانيا«  »باليرمو«  رأسها  على  بإيطاليا 

»الترجي«  لمواجهة  »االتحاد«  فريق  يستعد 
الـ32  دور  إياب  ضمن  المقبل،  األحد  التونسي، 
ملعب  على  أفريقيا،  أبطال  دوري  بطولة  من 
ملعب  على  الفريقان  تعادل  أن  بعد  رادس، 
لتبقى  أهداف،  دون  بنغازي،  في  بنينا«  »شهداء 
فريق  أن  إال  التونسي،  للعمالق  األفضلية 
»االتحاد« قرر الذهاب إلى تونس مبكرًا، لدخول 
بالدور  اإلياب  مباراة  لخوض  استعدادي  معسكر 
حيث  أفريقيا،  األبطال  لدوري  الثاني  التمهيدي 
قبل  من  بالورود  الليبي  الفريق  بعثة  ُاستقبلت 
السكرتير العام لنادي »الترجي« فاروق كتو، الذي 

حضر بمطار تونس قرطاج الدولي.
ويطمح »االتحاد« في تحقيق المفاجأة وخطف 
أبطال  لدوري  المجموعات  دور  إلى  العبور  ورقة 
أفريقيا من ملعب رادس، معقل نادي »الترجي«، 
الفني  المدير  أبدى اإليطالي جوزيبي سانينو  لذا 
لفريق »االتحاد« رضاه عن نتيجة مباراة الذهاب 
تصريحات  في  سانينو  وأكد  »الترجي«،  أمام 
إلى جريدة »الوسط« قائاًل: »لعبنا مباراة  خاصة 
جيدة للغاية، أمام فريق كبير مثل الترجي، الذي 
يعد أحد أكبر وأقوى الفرق في أفريقيا، لذا أبارك 
الكبير الذي قدموه  لالعبين وأهنئهم على األداء 
في  خاصة  الذهاب،  مباراة  في  الترجي  أمام 

الشوط األول«.
شوطين،  من  المباراة  »هذه  سانينو:  وأضاف 
سيكون  والثاني  بنغازي،  في  ُأقيم  األول  الشوط 
اللقاء  حسم  ونتمنى  تونس،  في  اإلياب  بمباراة 
والتأهل لدور المجموعات، فلن نفقد األمل، وفي 
والنتيجة  للغاية  جيدة  كانت  المباراة  النهاية 
كهذه  نتيجة  نحقق  أن  توقع  والقليل  ممتازة، 
ما  جميعًا  ولننتظر  الترجي،  مثل  رائع  فريق  أمام 

سيسفر عنه لقاء العودة في رادس«.
إلى  التأهل  من  »االتحاد«  فريق  وتمكن 
»كم  فريق  تجاوز  من  تمكن  بعدما  الـ32،  دور 
وإيابًا  ذهابًا  عليه  الفوز  بعد  زنجبار،  بطل  كم« 
فوز  المباراتين  مجموع  ليصبح   ،)0-2( بنتيجة 
المقابل  في  رد،  دون  أهداف  بأربعة  »العميد« 
مباشرة  الـ32  دور  إلى  »الترجي«  فريق  تأهل 
التمهيدي،  الدور  مباراتي  لخوض  الحاجة  دون 
في  دائمًا  المتوجين  أفريقيا  أبطال  أحد  كونه 
نسختي  في  القارة  بطل  فهو  األخيرة،  السنوات 

2018 و2019.

قام  كما  و»ساليرنيتانا«،  فيرونا«  و»كييفو 
لم  أنه  إال  فريقًا،   20 من  أكثر  بتدريب  سانينو 
أبرزها  بإيطاليا،  مسيرته  خالل  لقب  أي  يحصد 
 2013  -  2012 موسم  »باليرمو«  فريق  قيادة 

الممتاز. الدوري اإليطالي  في 
لـ»الترجي«  الفني  المدير  قال  جانبه،  من 
فريقي  خروج  »رغم  الجعايدي:  راضي  التونسي 
بالتعادل السلبي في بنغازي، أمام االتحاد الليبي، 

أبطال  لدوري  الثاني  التمهيدي  الدور  ذهاب  في 
اإليجابية  النقاط  عديد  حصدت  أني  إال  أفريقيا، 

في هذا اللقاء.
خاصة  تصريحات  في  الجعايدي،  وأوضح 
»فيسبوك«:  عبر  لناديه  الرسمية  الصفحة  إلى 
النهاية، وخلقنا عديد  اللعب حتى  »سيطرنا على 
الفرص، وكنا نتمنى لو نجحنا في تجسيم أي من 

الفرص الخمس الواضحة للتهديف«.
وأردف: »كان هذا الفصل األول من المواجهة، 
أن  وعلينا  تونس،  في  اإلياب  لقاء  هناك  زال  وما 
نحافظ على تركيزنا ونقوم بالتحضيرات الالزمة، 

خصوصًا أن المباراة ستكون حاسمة«
عددًا  سجلت  التي  للتشكيلة  اختياراته  وحول 
اختيارات  »هناك  الجعايدي:  قال  الغيابات،  من 
عن  بعيدين  كانوا  العبون  وهناك  أيضًا،  فنية 
التزاماتهم  بسبب  أيام؛  عشرة  طيلة  المجموعة 
مع منتخباتهم، ولم يشاركوا إال في األيام الثالثة 
األخيرة من التحضيرات، كما أن لدينا إصابات«.

»حاولنا  قائاًل:  تصريحاته  الجعايدي  واختتم 
واسترجعنا  األكثر جاهزية،  العناصر  على  التعويل 
فوسيني كوليبالي بعد غياب، وقد أعطى التوازن 
للمجموعة، كما أن مردود العرفاوى وتوجاي كان 
مواجهة  أخطاء  تدارك  على  وسنحرص  مرضيًا، 
بنغازي، وإصالح ما يمكن إصالحه، خصوصًا على 
مستوى الهجوم، ألننا افتقدنا التجسيم، وإن شاء 
أكثر  تسجيل  من  العودة  لقاء  في  سنتمكن  اهلل 

من هدف«.

بنغازي - زين العابدين بركان

»العميد« في رادس لتحدي »أبناء باب سويقة« بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا 

اإليطالي جوزيبي سانينو: حافظنا على 
أمل المنافسة في الذهاب.. وقادرون 

على إحداث المفاجأة الكبرى في تونس

راضي الجعايدي: الغيابات بسبب عدم 
الجاهزية أو اإلصابات.. ومواجهة بنغازي 

كشفت نقاطاً كثيرة ستخدمنا في اإلياب

● اإليطالي سانينو يوجه العبي االتحاد

● جانب من مباراة االتحاد والترجي ذهابا

الدوري  تنظم  لوائح  وضع  وعدم  الليبي  الدوري 
وشكل الدوري وعدد الفرق ومواعيد ثابتة النطالق 
الدوري  انطالق  تأجيل  الدوري، حيث تم  وانتهاء 
تحديد  تم  أن  بعد  المقبل،  نوفمبر  شهر  إلى 
أكتوبر،   22 إلى  أكتوبر  أول  من  سابقة  مواعيد 
المقبل،  نوفمبر  في  الدوري  انطالق  األنباء  وآخر 

األمر الذي يضعف من استقرار المسابقة الكبرى.
رابع األسباب عدم وجود مالعب معتمدة   -4
دوليًا، حيث لم يتم إنشاء أي مالعب جديدة ذات 
مواصفات عالمية منذ العام 1968، حتى المالعب 
الموجودة حاليًا تفتقر إلى عديد المعايير، وأغلب 
المنشأة حديثًا هي مالعب ذات عشب  المالعب 
والملعب  خماسيات،  مالعب  وأغلبها  صناعي، 

الرياضية  المدينة  هو  حاليًا  الموجود  الوحيد 
»ملعب طرابلس« الذي ُأدخلت عليه الصيانة عدة 
مرات، وهو حاليًا تحت الصيانة، وملعب »شهداء 
يتبع  بنغازي وهو عشب صناعي،  بمدينة  بنينا« 
أطالاًل،  أصبحت  التي  ببنغازي  الرياضية  المدينة 
ولم يتم إعادة صيانتها، وسط مالعب متفرقة في 
الزاوية وصرمان وجنزور ومصراتة وزوارة وأجدابيا 
والمرج والبيضاء وشحات ودرنة وطبرق، فضاًل عن 
أن المالعب المهملة في الجنوب الليبي، أغلبها 
عشب صناعي، وحتى مالعب األندية تفتقر لعديد 

المقومات، حتى تكون مالعب ذات جودة عالية.
بوجود  االهتمام  عدم  األسباب  خامس   -5
منتخبات للشباب واألولمبي والرديف والناشئين، 
بكرة  كثيرًا  أضر  واحد  منتخب  على  فاالعتماد 

القدم الليبية.
األندية  إخفاق  وآخرها  األسباب  سادس   -6
في التصفيات األفريقية الموسم الماضي، حيث 
شاركت ليبيا بأربعة فرق، هي »األهلي طرابلس« 
و»االتحاد« و»األهلي بنغازي« و»النصر«، التي لم 
تحقق أي مردود إيجابي، ما جعل االتحاد األفريقي 
األفريقي  الموسم  في  المقاعد  عدد  يقلص 
الحالي من أربعة إلى اثنين فقط، هما »االتحاد« 
في  طرابلس«  و»األهلي  األبطال،  دوري  في 
»الكونفيدرالية«، رغم التعاقدات الكبيرة التي قام 
تأخر  أن  إال  بها »االتحاد« و»األهلي طرابلس«، 
حرمهما  الماضي،  الموسم  الليبي  الدوري  ختام 
من تسجيل الصفقات الجديدة، ومن ثم افتقاد 

القوة الضاربة من المحترفين.

األول  الليبي  الوطني  المنتخب  اقتنص  أن  بعد 
لكرة القدم ست نقاط في أول جولتين بتصفيات 
المجموعة األفريقية السادسة المؤهلة نحو كأس 
الصدمة  جاءت   ،»2022 »قطر  المقبلة  العالم 
الكبرى بمواجهة الجار المصري، الذي انتصر ذهابًا 
وإيابًا، ليتصدر »الفراعنة« المجموعة برصيد عشر 
المتوسط«  »فرسان  رصيد  توقف  بينما  نقاط، 
األمل ضعيفًا  األولى، ويصبح  الست  النقاط  عند 
عن  الوحيدة  التأهل  بطاقة  على  المنافسة  في 
التصفيات،  األخيرة من  المرحلة  نحو  المجموعة 
لتقف ستة أسباب حائاًل أمام إتمام الحلم الليبي، 
رغم البداية القوية بالفوز على الغابون في بنغازي 
بصحوة  االصطدام  قبل  أرضها،  على  أنغوال  ثم 

المصريين.
1- أول األسباب يتركز في التصنيف العالمي 
الوطني  الفريق  جعل  الذي  الليبي  للمنتخب 
تراجع  بسبب  دائمًا،  الثالث  التصنيف  في 
بإحدى  حتميًا  الصدام  بات  وبالتالي  النتائج، 
السمراء،  القارة  داخل  الكبرى  الكروية  القوى 
منتخبات  مثل  المجموعة  رأس  على  كونها 
وتونس  والكاميرون  والجزائر  والسنغال  مصر 
يصعب  نوعية  وهي  وغانا،  والمغرب  ونيجيريا 
المنافسة معها، حيث يتواجد المنتخب الوطني 
تصنيف  وهو   ،112 الدولي  التصنيف  في  حاليًا 
القارة،  كبار  مع  دائم  المنتخب في صدام  يضع 

المنافسة  في  والحظوظ  الفرص  تقل  ثم  ومن 
أمام أسياد القارة، ويصبح التأهل مستحياًل.

2- ثاني األسباب في غياب وضع استراتيجيات 
طويلة المدى وقصيرة المدى، األمر الذي يتطلب 
البدني  العامل  وعالج  ومالعب،  تحتية  بنى 
لظروف  لسنوات  الدوري  غياب  بسبب  لالعبين، 
قاهرة، وعدم وجود ريتم مباريات واستقرار فني 
هذه  وكل  العودة،  رغم  منتظم،  قوي  ودوري 
دوري  وال  تحتية  بنى  ال  حاليًا،  مفقودة  العوامل 
واضح  دوري  وال  واضحة  استراتيجية  وال  قويًا، 
المعالم حتى اآلن، فالعشوائية تسيطر في ظل 
الذي  السليم  والتخطيط  الفنية  اللجنة  غياب 
وتحاسب  أخفق،  الذي  والالعب  المدرب  يحاسب 
المقصرين في تنمية قدرات المنتخبات الوطنية 
عن  فضاًل  الناشئين،  أو  الشباب  أو  الكبار  سواء 
غياب تكوين كوادر إدارية محترفة ووضع برامج 
مختلفة للنهوض بكرة القدم الليبية، واالهتمام 
يكون  أن  المفترض  من  الذي  الرديف  بمنتخب 
خطة  وضع  يتم  عندما  األول  للمنتخب  نواة 
لتحسين  نية  هناك  كانت  إذا  المدى،  طويلة 
وضع التصنيف الدولي، ومقارعة منتخبات القارة 

وتحقيق نتائج إيجابية.
3- ثالث األسباب، يتمركز في ضعف مسابقة 

6 أسباب تعجز كرة القدم الليبية عن االنطالق

● الالفي يصوب على مرمى منتخب مصر في لقاء بنغازي

طرابلس - الصديق قواس

إخفاق »فرسان المتوسط« أمام 
»الفراعنة« يفتح مجدداً باب األزمة وسط 

تخبط مسابقة الدوري وغياب المالعب

رسميًا  خطابًا  الليبي  »الصداقة«  نادي  تسلم 
»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  من 
فيما  عنه،  رسميًا  الحظر  برفع  فيه  يخطره 
التونسي  المدرب  مستحقات  بقضية  يتعلق 
نادي  وكشف  العرفاوي،  المنصف  السابق 
الرسمية  صفحته  عبر  له  بيان  في  »الصداقة« 
رسميًا من  إخطارًا  تسلم  أنه  »فيسبوك«،  على 
لكرة  الليبي  االتحاد  طريق  عن  مرساًل  »فيفا« 
البروتوكوالت  بحسب  متبع  هو  فيما  القدم، 
الدولي،  باالتحاد  األندية  عالقة  في  المتبعة 

القضية. بعد تسوية  الحظر،  برفع  يفيد 
رفع  قرار  أن  شحات«  »مدينة  نادي  وكشف 
النادي كافة مستحقات  الحظر جاء بعدما سدد 
طبرق،  بمدينة  العرفاوي،  المنصف  المدرب 
»الصداقة«،  نادي  وذكر  األزم.  لتنتهي 
إطار  في  جاءت  الخطوة  هذه  أن  بيانه،  في 
لحل  اإلدارة  مجلس  جانب  من  الجاد  السعي 
نادي  تقدم  كما  انتخابه،  منذ  النادي  أزمات 
الذين  لكل  واالمتنان  بالشكر  »الصداقة« 
المشكلة  هذه  حل  في  فعال  دور  لهم  كان 
الرياضي،  »الصقور«  نادي  رأسهم  وعلى 

والدكتور  شحات،  حسين  البلدية  وعميد 
»الصداقة«  نادي  رئيس  اهلل  بوعبيد  صالح 
التنفيذي  المكتب  وأعضاء  ورئيس  السابق، 
العام  واألمين  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد 
الصويعي،  ناصر  القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد 
ومدير  قريميدة،  محمد  العام  األمين  ومساعد 
شحات،  في  والتنمية«  »التجارة  مصرف 

عمران صالح.
بنغازي  بمدينة  استقبل  نفسه،  الوقت  في 
وزير الشباب والرياضة بحكومة الوحدة الوطنية 
نادي  إدارة  رئيس مجلس  الجويفي  الشفيع  عبد 
ورحب  انصيص،  سامي  الرياضي  »الصداقة« 
بنادي  ترحيبه  في  وأشاد  النادي  برئيس  الوزير 
كل  على  وأثنى  وإنجازاته  وتاريخه  »الصداقة« 
الرياضي  النشاط  ليستمر  مجهوده  قدم  من 

الظروف،  كل  رغم  وجه  أكمل  على  فيه 
اللقاء  خالل  الوزير  تعهد  كما 

الممكن  الدعم  كل  بتوفير 
صيانات  من  بدءًا  للنادي 
الفترة  خالل  ستبدأ  كاملة 

المقبلة.

اجتماعات  نتائج  الليبي  الرياضي  الوسط  يترقب 
مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، فيما يتعلق باعتماد الصيغة 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  لبطولة  الرسمي  والشكل  النهائية 
من  كان  الذي  االجتماع  تأجل  حيث  الجديد،  الرياضي  للموسم  القدم 
المرتقب  االجتماع  يعقد  أن  وينتظر  بنغازي،  بمدينة  عقده  المفترض 

هذا األسبوع.
لجنة  رئيس  قال  »الوسط«  جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  وفي 
تقدمت  المسابقات  تنظيم  لجنة  »إن  المغربي  المولى  عبد  المسابقات 
الدوري  يقام  بحيث  الليبي،  االتحاد  إدارة  مجلس  إلى  مقترحات  بعدة 
الممتاز للموسم المقبل بنظام المجموعتين، ذهابًا وإيابًا، بمشاركة 
بالمنطقة  ومثلها  الشرقية،  بالمنطقة  فرق  عشرة  فريًقا،  عشرين 
الدور  إلى  مجموعة  كل  عن  فرق  ثالثة  يتأهل  أن  على  الغربية، 

التتويج باللقب«. السداسي، وهي مرحلة 
الزال  االختالف  أن  الليبي  االتحاد  من  قريبة  مصادر  وذكرت 
األولى،  الدرجة  لدوري  ستهبط  التي  الفرق  عدد  حسم  حول 
من  فهناك  الممتاز،  الدوري  إلى  ستصعد  التي  الفرق  وعدد 
ارتفاع  يعني  ما  وهو  فريقين،  وهبوط  فرق  يؤيد صعود ستة 
24 فريًقا، وهناك من  عدد فرق الدوري الممتاز وعودتها إلى 
يطالب بالحفاظ على العدد الحالي الذي وصل إليه فرق الدوري 

الممتاز، وصعود فريقين وهبوط فريقين.
مجموعة  كل  ترتيب  آلخر  المباشر  بالهبوط  مقترح  وهناك 
مع دخول صاحب المركز التاسع في ملحق مع الفريق المتصدرة 
األولى  الدرجة  دوري  مسابقة  بأن  علمًا  األولى،  الدرجة  لدوري 
فريًقا   20 فريًقا،   47 مشاركة  ستشهد  الجديد  الكروي  للموسم 
فرق  وستة  الغربية،  بالمنطقة  فريقًا  و21  الشرقية،  بالمنطقة 
الخلل في تطبيق  نتيجة  الجنوبية، وهو رقم قياسي جاء  بالمنطقة 
آلية الصعود والهبوط، وإلغاء دوري الدرجة األولى 
حتى  الفرق،  عدد  بتضخم  عجل  مما  لسنتين، 
أن البعض يرى أن صعود فريقين فقط من 

هذا العدد به إجحاف كبير.
يتم  أن  المغربي  تمنى  جانبه  من 
التي  والصيغة  الطريقة  العتماد  التوصل 
حتى  منتظمة،  الدوري  مسابقة  تجعل 
تتم المحافظة على العدد الحالي وتقليصه 
إلقامة  الوصول  حتى  مستقباًل،  والهبوط  الصعود  آلية  بتفعيل  تدريجيًا 
ليبقى  الليبية،  الكرة  بمستوى  الرقي  في  تسهم  نموذجية،  مسابقة 
من  األول  في  المسابقة  النطالق  مطروح  وتأجيل  تعديل  آلخر  االنتظار 

نوفمبر المقبل، بعد أن كان مقررًا له في 22 أكتوبر الجاري.

الدوري الممتاز يترقب اجتماع 
 للظهور

ً
بنغازي تمهيدا

»فيفا« يرفع الحظر عن »الصداقة« 
بعد تسوية مستحقات العرفاوي

بنغازي – زين العابدين بركان

حالة من الخالف 
حول شكل وعدد 

األندية المشاركة 
وآلية الهبوط 
تبحث عن حل

معسكره  في  »األخضر«  فريق  انطلق 
وحقق  بمصر،  حاليًا  المقام  الخارجي 

فريق  على  له  ودية  مباراة  أول  في  فوزًا 
رد،  دون  هدف  بنتيجة  مصر«  »بوروسيا 
المنتدب  الالعب  »األخضر«  هدف  سجل 

طرابلس«  »األهلي  فريق  من  حديثًا 
»األخضر«  فريق  ويتواجد  كرواع،  أحمد 
ضمن  خارجي  بمعسكر  مصر  في  حاليًا 
الجديد،  الرياضي  للموسم  االستعداد 
الصفقات  عديد  »األخضر«  أبرم  وقد 
صفوف  لتعزيز  الموسم  هذا  الجديدة 

الموسم  حل  الذي  األول  الفريق 
بمجموعته  األول  المركز  في  الماضي 

األولى.
سلسلة  »األخضر«  نادي  وواصل 

الفريق  صفوف  لتعزيز  تعاقداته 
استعدادًا  الخارجي  بمعسكره  األول 

آخر  وكان  الجديد،  الرياضي  للموسم 
محمد  الالعب  مع  النادي  تعاقدات 
المصري  المنتخب  مهاجم  أسامة 

نادي  من  قادمًا  واألولمبي  للشباب 
مع  التعاقد  جاء  كما  أسوان،  األخضر 

بابيل  أري  األنغولي  الدولي  المحترف 
ألندية  اللعب  له  سبق  الذي  عامًا(،   27(

األخضر  و  لشبونة  سبورتينغ  األخضر 
اإلسماعيلي  األخضر  و  أغسطس  أول 

تعاقدت  النادي  إدارة  وكانت  المصري، 
الوسط  العب  مع  سابق  وقت  في 

القريتلي  ومؤيد  سليمان  بن  صهيب 
»االتحاد«  فريقي  من  كرواع  وأحمد 
إلى  باإلضافة  طرابلس«،  و»األهلي 

في  الفريق  عناصر  عقود  تجديد 
الماضي. الموسم 

»األخضر« يضم بابيل 
وأسامة.. وكرواع 

يتصدر مشهد التهديف



على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قالت 
ارتباطها  عن  البعض  يردده  ما  إن  الشربيني  دينا  المصرية،  الفنانة 

بعالقة عاطفية بزميلها حسن أبوالروس مجرد إشاعات.
وأكدت أن تلك اإلشاعات سخيفة، الفتة إلى أن أبوالروس متزوج وله 

موضحة  شخصي،  صديق  وأنه  حياته 
في  مشاركتها  عليها  عرض  أنه 

أغنية جديدة فقط الغير.
تصريحات  في  وتابعت 

إعالمية: »أنا خضت تجربة 
ولذيذة  خفيفة  )الغناء( 

جــاءت  أنها  خصوصًا 
خـــالل الــمــهــرجــان« 
ــا ال  ــه مــوضــحــة أن
تعلم شيًئا عن إلغاء 
مــتــابــعــة زوجــتــة 
له  أبـــوالـــروس 

إنستغرام،  على 
ــه أمــر ال  وأن

يهمها.
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ماذا بوسعه أن يُقدِّم لليبيين؟

من سيحضره؟

متى قد تلتئم النسخة الثانية منه؟

لماذا يُعقد اآلن قبيل موعد االنتخابات؟

أين تقف أطراف األزمة من انعقاده؟

كيف يمكن توظيفه للوصول إلى حل ليبي لألزمة؟

»مؤتمر استقرار ليبيا«

++HH55

 كل شيء كل شيء  

حسن مادي تربل
في مثل هذا اليوم من العام 1967 رحل عنا حسن مادي تربل، الذي ولد 

في بنغازي سنة 1918. 
الرياضية حد  نشأ وترعرع في بيئة اجتماعية حضارية، فنمت موهبته 
التفوق. كان العب كرة قدم ماهرًا ومتميزًا شارك في العديد من المباريات 
ضد  لعب  الذي  بنغازي  منتخب  تشكيلة  ضمن  فكان  والدولية،  المحلية 
اعتزال ضد  أقيمت له مباراة   1954 1948. وفي سنة  منتخب مصر سنة 

منتخب الجيش البريطاني. 
وكان أيضًا سباحًا قويًا في المسافات الطويلة وحقق في مجالها العديد 
من االنتصارات، وشارك باسم ليبيا في سباق )كابري – نابولي( بإيطاليا. 

وفوق ذلك كان بطاًل متفوقًا في رياضة القفز العالي. 
الجامعة  تأسست  أن  وما  بنغازي،  ببلدية  موظفًا  العملية  حياته  بدأ 
مكتبتها  على  ــراف  اإلش مهمة  إليه  أسندت  حتى   1955 سنة  الليبية 
ثرى  21/10/1967 ووسد  المنية يوم  وافته  أن  إلى  المركزية، وظل بها 

بنغازي في اليوم نفسه.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

رغم ما تسرقه القوانين منا من حريات، وما تضعه أمامنا من عقبات، وما تخلقه من 
الحياة  لتنظيم  لضرورتها  شروطها،  وقبلنا  طائعين،  ارتضيناها  كبشر  فإننا  عراقيل؛ 
البشرية أواًل، ولما يعود علينا من فوائد ومنافع ثانيًا. بمعنى أن المقايضة، في الدولة 
بمعناها الحديث، بين الحكومات والمواطنين، اقتضت منا كمواطنين تسليمنا طوعًا 
الالزمين لالستقرار  الحكومات األمن واألمان  لنا  لبعض من حرياتنا، مقابل أن توفر 
أساس العمران، كما يؤكد على ذلك العالمة ابن خلدون في مقدمته. القوانين وجدت 
واجباته.  ولكل  حقوقه  فلكل  والدولة.  المواطن  وواجبات  حقوق  وتفعيل  لتفصيل 
لذلك  القوانين.  باحترام  يلتزمون  العالم  المواطنين في مختلف دول  ليس كل  لكن 
كثيرًا، ما يسعون إلى تقويضها، أو مخالفتها، أو في أضعف األحوال ليّها، وتمطيطها، 
على  يقتصر  ال  األمر  وعقبات.  مطبات  من  أمامهم  تضعه  ما  قانونيًا  يتجاوزن  بحيث 
المواطنين؛ بل يشمل الحكومات أيضًا، التي تضع وتفرض بالقوة تلك القوانين. وإذا 
كان المواطن مغلوبًا على أمره، وال منجى له من انتهاك القانون، تجنبًا لغرامة مالية، 
الحكومات كثيرًا ما تكون  الحرية لفترة زمنية، فإن  السجن والحرمان من  أو لعقوبة 

في مأمن من العقوبات.
القوانين ما يفرضونه  أن يحترم واضعو  بالقوانين،  البشر  المركز في عالقة  وفي 
على مواطنيهم من تنظيمات ولوائح ونظم، ويكونون أول من ينفذها، لكي يكونوا 
قدوة لمواطنيهم. إذ لو فعلوا غير ذلك، لفقدوا مصداقيتهم كصانعي قرار، ومصممي 
يومية  عادة  إلى  القانون  انتهاك  وتحول  الدنيا،  عليهم  ولقامت  وقوانين،  سياسات 

لدى المواطنين، تجعل وجودها مثل عدمها.
يستحقان  بريطانيا،  في  شخصيًا  عاصرتهما  مثاالن،  يحضرني  السياق،  هذا  وفي 
للقانون.  احترامه  بعدم  والثاني  للقانون،  المسؤول  باحترام  األول  يتعلق  التذكير. 
السيد  حكومة  في  للداخلية،  وزيرًا  كان  حين  سترو،  جاك  السيد  مثّلها  األولى  الحالة 

ابنه  تورط  حين  العمالي،  ــوزراء  ال رئيس  بــراون  جــوردون 
المراهق في عمل مخالف للقانون، فقام باصطحابه شخصيًا 
في  رسميًا،  إفادته  لتقديم  لسكناه،  شرطة  مركز  أقرب  إلى 
مات  السيد  الثانية  الحالة  ويمثل  رسمي.  قانوني  محضر 
بوريس  السيد  حكومة  في  السابق،  الصحة  وزير  هانكوك 
قانون  بمخالفة  متلبسًا  ضبط  حيث  الحالية،  جونسون 
في  المواطنين،  على  وفرضه  وضعه  الذي  الصحي،  الحجر 
تقديم  إلى  خانعًا  فاضطر  بريطانيا،  هزت  أخالقية،  فضيحة 
من  المسؤول  لموقف  مثاليان  نموذجان  االثنان  استقالته. 
بل  الحكوميين؛  المسؤولين  على  يقتصر  ال  األمر  القانون. 
للمسؤولين  والمقربين  واألقرباء  والمشاهير  األثرياء  يطال 

وذويهم، وغيرهم.
شخصية،  تجربة  الموضوع،  هذا  عن  للحديث  دعاني  وما 
الماضي  األحد  األسبوع، صباح  بداية هذا  أمامي، في  حدثت 
تحديدًا، وجعلت مني شاهد عيان. إذ أنني، ذلك الصباح، لدى 
مغادرتي مقر إقامتي في منطقة الظهرة بطرابلس، عنَّ لي، 
للطريق  باختياري طريقًا موازية  السير،  فجأة، تغيير خريطة 

مقهى  في  قهوة  فنجان  احتساء  وبغرض  المدينة،  وسط  إلى  تقود  التي  الرئيسي، 
مقــــــــر شركة  على مقربة من  الجداع،(  )جامع  ومعروف  عتيق  جامع  قريبًا من  يقع 
غادرت  قهوتي،  فنجان  احتسائي  من  انتهائي  عقب  )مليته(.  اإليطالية  النفطية  إيني 
المقهى متجهًا إلى وسط المدينة، متجاوزًا مقر الشركة المذكورة أعاله، وعلى وشك 
الوصول إلى نهاية الشارع، حين فجأة وجدت الطريق مسدودة أمام أصحاب السيارات، 
اإلعاقة  سبب  أخرى.  جهات  إلى  أو  المدينة،  وسط  إلى  متجهين  مثلي  كانوا  الذين 
المرورية التي تسببت في خلق طابور طويل هو موكب متكون من أربع سيارات دفع 
رباعي، وفخمة ال أعرف أسماء ماركاتها. كان الموكب داخاًل من شارع ممنوع، وبحضور 
شرطي مرور، في طريقه إلى مقر شركة مليته. السيارة األولى من الموكب كانت تقل 
مدير الشركة، والبقية للحراسة. وبداًل من أن يقوم شرطي المرور بمعاقبة السيارات 
مهمتهم  بتسهيل  تكفل  التراجع،  على  وإجبارهم  سائقيها،  وزجر  للقانون،  المخالفة 
في خرق واضح لقانون المرور، المطالب بتطبيقه على المواطنين. وطلب من أصحاب 
السيارات الواقفة التراجع للخلف، لكي يتمكن موكب مدير شركة إيني من المرور إلى 
بأمر من رؤسائه، عاقب محترمي قانون  أو  إما بمزاج شخصي  الشرطي،  الشركة.  مقر 

المرور، بإجبارهم على التراجع خلفًا، لمساعدة سائقين مخالفين للنظام المروري.
بعمل،  القيام  إلى  كبيرة  شركة  مدير  قيام  إلى  الدافع  الدقة  وجه  على  أعرف  ال 
لمسافة  والدوران  باللف  تفاديه،  جدًا  الممكن  من  كان  سخيف،  نظري،  وجهة  من 
مديرها  وأهمية  الشركة،  أهمية  جانبي.  شارع  عبر  الشارع  ذلك  حول  قصيرة 
لدورهما  وطني،  واجب  األذى  من  وحمايتهما  والعين،  الرأس  على  الشخصي  وأمنه 
النفطية  الشركة  تلك  في  الكبير،  المدير  ذلك  فإن  وبالتأكيد  البالد.  خدمة  في 
ونظم  لوائح  تنفيذ  على  ويحرص  بالظهرة،  مكتبه  في  يوميًا  يداوم  العمالقة، 
واألفضل  له،  األسهل  من  وكان  المخالفين.  ومعاقبة  تهاون  دون  من  الشركة، 
مخالفة  عدم  على  حرص  أنه  لو  الليبية  المرور  وشرطة  الشركة  ولسمعة  لسمعته 
صريحة  مخالفة  وفي  ممنوع،  شارع  عبر  مكتبه  إلى  الوصول  على  بإصراره  القانون، 

المضيفة. وللدولة  ولشركته  له  ومحرجة  وسخيفة،  للقانون، 

في العالقة بني البشر 
والقوانني

الخضروات لعمر أطول
عززت دراسة جديدة الرأي العلمي 

الذي ينادي بضرورة تقليل استهالك 
اللحوم الحمراء والمعالجة، في مقابل 

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات، 
وأن ذلك يمكن أن يزيد متوسط عمر 
اإلنسان. وفي الدراسة، قال الباحثون 
إن ذلك سيقلل أيضا الوفيات الناجمة 
عن أمراض القلب والسكتة الدماغية 
والسرطان، ويزيد من العمر المتوقع 

بمقدار ثمانية أشهر.
وتأتي توصياتهم جزءا من تقرير صادر 
عن أكاديمية العلوم الطبية والجمعية 

الملكية، والذي بحث في كيفية تحسين 
تدابير تغير المناخ لصحة الناس اآلن 

وعلى المدى الطويل.

ر اسمه كانييه ويست ُيغيَّ
أصبح المغني المعروف، كانييه ويست، 
ينادى رسميا باسم »يي«، من دون أي 

اسم شهرة أو اسم ثان. ويأتي ذلك بعد 
موافقة القضاء األميركي على تغيير اسم 

مغني الراب الشهير )44 عاما(، وأكد 
ناطق باسم محكمة لوس أنجلوس أن 

قاضيا في المدينة الواقعة غرب الواليات 
المتحدة، وافق رسميا على تغيير االسم 

بناء على الطلب الذي قدمه المغني، 
نهاية أغسطس، »لدوافع شخصية«. 

وأبدى المغني خالل إنجازه إجراءات 
الطالق مع نجمة تلفزيون الواقع 

األميركية كيم كارداشيان، رغبته في 
اعتماد اسم »يي«، وهو لقب عُرف به 
طويال، في كامل المعامالت الرسمية.

المسجد العتيق بمدينة أوجلة من أقدم المساجد في 
شمال أفريقيا، تميز بأسلوب تسقيف فريد من نوعه من 

خالل طراز القباب المخروطية، وهو الطراز نفسه الذي 
ميز معمار المساجد في أوجلة دون غيرها من الواحات 

األخرى بليبيا.
بني المسجد منذ بداية الفتح اإلسالمي، وهو على 

هيئة شبـه مستطيـل منفرج الزوايا طوله 24 مترًا 
وعرضه 19مترًا، ويُحيط به على جهاته األربع فناء 
عرضه 4 أمتار تقريبًا. كما قسّم إلى خمسة أروقة 

في تفصيله، وحدد هذا التقسيم بعدد من األعمدة 
المتالصقة بمجموعة أقواس تحمل القبب اّلتي يبلغ 

عددها 20 قبة، وهذه القِباب المدبّبة مهمّتها تشتيت 
أشعة الشّمس المنعكسة على السّطـح وتجمّع أكبر قدر 
من الهواء البارد في تجويف القبّة من الداخل. وللمسجد 

تسعة أبواب أحدها يطل على ميدان قصر أورومان أحد 
المعالم األثرية القديمة.. ويقال أيضًا أنه اكتسب أهمية 

خاصة إبان ازدهار تجارة القوافل من الغرب إلى الشرق 
ومن الشمال إلى الجنوب، حيث يجد المسافر بين أروقة 
هذا المسجد وفنائه المأوى والمأكل والمشرب والرّاحة.

املسجد العتيق.. طراز معماري فريداملسجد العتيق.. طراز معماري فريد

أقوالهمأقوالهم

»ما يسمى بجماعات حقوق اإلنسان 
تحاول منع حكومة الوحدة الوطنية 

الليبية من مكافحة الهجرة غير 
الشرعية«

وزير الخارجية المجري
بيتر زيجارتو

»نواصل الدعوة إلى انسحاب جميع 
القوات األجنبية من ليبيا، وإجراء 

االنتخابات في موعدها«

وزير الدولة في 
وزارة الخارجية األلمانية

 نيلز أنين

»مهتمون باستقرار ليبيا في 
أسرع وقت وندرس منح التأشيرات 

للمواطنين من طرابلس قريبًا«

السفيرة البريطانية لدى ليبيا، 
كاروالين هرندل

 »مؤتمر دعم استقرار ليبيا 
خطوة مهمة في طريق االنتقال 

الديمقراطي«

وكيلة األمين العام لألمم المتحدة 
للشؤون السياسية وبناء السالم، 

روزماي ديكارلو

دينا الشربيني.. 
إشاعات

 ال أعرف على 
وجه الدقة 
الدافع إلى 
قيام مدير 

شركة بعمل 
سخيف كان من 

املمكن جدًا 
تفاديه!
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