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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

الفروسية الشعبية 
تتألق في »نسمة«

ص16

اجتماع أوروبي

فضاء

مع اقتراب فصل الشتاء، يستعد وزراء 
الطاقة األوروبيون لعقد اجتماع 

األسبوع المقبل في إسكتلندا، لبحث 
كيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة 

العالمية مع عودة حركة اقتصادات 
العديد من الدول إلى الحياة بعد جمود 

طويل تسبب فيه »كوفيد- 19«، وهو 
ما تزامن مع تصاعد الخالفات بين 
الدول األوروبية حول أفضل السبل 
للتعامل مع األزمة، فيما رفضت 11 

دولة؛ بينها ألمانيا، مقترحات فرنسية 
وإسبانية بإدخال إصالحات سوقية 

عميقة على أسعار الغاز.

طاقة

كل شيء

بكتيريا المريخ

قريبا في ليبيا
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أحداث السودان تثير تساؤالت عن وضع املسلحني في جنوب ليبيا

البرهان
يبدو أن رئيس مجلس السيادة السوداني 
الفريق عبدالفتاح البرهان، قرر منذ اليوم 

األول لتوليه المنصب، عدم مغادرته، 
وعدم تسليم السلطة للمدنيين كما 

تنص الوثيقة الدستورية الموقع عليها 
من الشركاء المدنيين، في أعقاب اإلطاحة 

بنظام حكم الرئيس السابق عمر البشير.
البرهان اتخذ عديد الخطوات تشير 

مجملها إلى أن الجيش لن يسلم السلطة 
للمدنيين، وجاء لقاؤه المفاجئ مع رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين 
نتانياهو في أوغندا 20 فبراير 2020 

ليؤكد مخططه للبقاء في الحكم أطول 
فترة ممكنه.

ويصر البرهان على نفي وصف ما 
قام به الجيش السوداني من فض 

الشراكة مع المكون المدني، 
واعتقال رئيس الوزراء وعديد 

الوزراء مؤخرًا بـ»االنقالب«، 
في حين تصر القوى المدنية 

وأغلب األحزاب السياسية 
على مواصلة االحتجاجات 

واالعتصامات وصواًل 
للعصيان المدني، لرفض 

انفراد الجيش بالسلطة مرة 
أخرى. فهل ينجح السودانيون 

في تحقيق أحالمهم في الحكم 
المدني، بعد تضحياتهم الجثام، 

أم تدخل البالد في نفق مظلم 
بال نهاية؟

يدرس باحثون في معهد جورجيا 
األميركي للتكنولوجيا طريقة الستخدام 
الموارد الطبيعية الموجودة على سطح 

المريخ لزراعة البكتيريا، والتي يمكن 
تحويلها إلى وقود خاص للصواريخ 

وأجهزة الدفع األخرى. وال تؤدي هذه 
الطريقة إلى خفض التكاليف بشكل 
كبير فحسب؛ بل يقول الباحثون إن 

العملية الجديدة ستولد 44 طنًا من 
األكسجين النظيف الذي يمكن أن يدعم 

االستعمار البشري للكوكب األحمر.

تبادل رمي كرة الخالف بين الدبيبة والقطراني وخروقات أمنية في الزاوية وطرابلس

»جالد الزاوية« تحت طائلة العقوبات واملالحقة الدولية

ملنع إهدار املياه.. حصار أمني وقانوني للمعتدين على النهر الصناعي

أجواء ملّبدة بالقلق مع بدء العد التنازلي لالنتخابات
حكومة  رئاسة  داخل  الخالفات  سيناريو  سجل 
أسلوب  في  جديدًا  مشهدًا  الوطنية  الوحدة 
الخالف،  طرفي  بين  والمكاشفة  المواجهة، 
حسين  ونائبه  جهة،  من  الحكومة  رئيس 
قعيم،  فرج  الداخلية،  وزارة  ووكيل  القطراني، 
مساء  تلفزيوني،  لقاء  في  الدبيبة  بظهور 
الثالثاء، ضمَّنه كلمه موجهة إلى »برقة« ردًا 
القطراني  إليه  وجهها  التي  االتهامات  على 
يأتي  برقة«،  »وزراء  عليهم  أطلق  من  باسم 
استحقاقهم  الليبيين عن  بينما ال يفصل  ذلك 
أسابيع،  ثمانية  سوى  الموعود  االنتخابي 
مشاهد  عودة  نفسه  الوقت  في  أيضًا  سجل 
المسلحة  المجموعات  بين  االشــتــبــاكــات 
كثيرًا  يقلق  بــدأ  ما  األمنية،  وتجاوزاتهم 
باتجاه  آمن  مسار  إنجاز  بشأن  الليبيين  من 

العام. صناديق االقتراع آخر 
ولم يُخف الدبيبة حجم األزمة داخل رئاسة 
السلطة التنفيذية؛ لكنه حرص على القول في 
سياسي  »خالف  هو  يجري  ما  أن  على  كلمته 
ومنعه  الموقف  احتواء  محاواًل  جهويًا«  وليس 
ذات  القطيعة  من  حالة  إلى  يتطور  أن  من 
وأسهب  االنقسامي،  وربما  الجهوي،  البعد 
المخصصات  أرقـــام  اســتــعــراض  فــي  كشف 
وأعداد  القطراني،  لنائبه  المدفوعة  المالية 
في  ستُنفذ  والتي  المنفذة،  المشروعات 
جانب  إلى  البالد،  من  الشرقية  المنطقة  في 
التعليمية،  والبعثات  السفراء،  تعيين  حركة 
الجانب  الطاولة  قلب  يبدو  فيما  مــحــاواًل 
باسمهم،  تحدث  من  أمام  وإحراجه  المقابل 
تعرضت  ابتزاز  بمحاوالت  إيحائه  عبر  خصوصًا 
وزارة  وكيل  عن  الحديث  لدى  حكومته  لها 
القطراني  شارك  الذي  قعيم،  فرج  الداخلية 
صدر  الدبيبة،  أداء  على  االحتجاج  بيان  في 
10 أكتوبر الجاري ووجها سياًل من  عنهما في 

الموقتة. الحكومة  رئيس  إلى  االنتقادات 
الحديث  جرى  بعدما  الدبيبة  كلمة  وجاءت 
حكومي  وفد  إيفاد  لقرار  القطراني  رفض  عن 
»برقة«  أبناء  األول  وطالب  البالد،  شرق  إلى 
كقفل  الدولة  مؤسسات  استخدام  برفض 
أو  اثنين  أو  فرد  »مصالح  لتحقيق  المطارات، 
حتى خمسة أفراد« وفق قوله، وزاد عليه وزير 
أن  الكلمة  شاركه  الذي  مازن،  خالد  الداخلية، 
مليون   150 بقيمة  مخصصات  طلب  قعيم 

أن  وأراد  دوالر،  مليون   33 حوالي  أي  دينار؛ 
إجراءات مستندية. دون  يتسلمها 

الشكوك  تزيد  أن  شأنها  من  حادثة  وفي 
االنتخابية،  العملية  تأمين  إمكانية  بشأن 
لساعات  استمرت  مسلحة  اشتباكات  اندلعت 
مسلحة  مجموعات  بين  الزاوية،  مدينة  في 
النائب  قبل  من  مالحق  هو  ما  بينها  محلية، 
بمصفاة  فادحة  ــرار  أض في  تسببت  العام 
سكان  وأصابت  الزاوية،  في  المعروفة  النفط 
وزير  بيومين،  بعدها  ليعلن  بالهلع،  المنطقة 
عبدالشفيع  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الرياضة 
من  بالعاصمة  الوزارة  مقر  اقتحام  الجويفي 
قبل مسلحين، وتعرض موظفيها إلى االعتداء 
الداخلية إلى  أثناء ساعات الدوام، داعيًا وزارة 
مرتكبيها،  ومالحقة  الحادثة  في  تحقيق  فتح 
اجتماعي  تواصل  مواقع  تداول  ذلك  تبع  ثم 
مسلحين  لمجموعة  مصورًا  تسجياًل  ليبية 
طرابلس  منطقة  آمر  منزل  اقتحامهم  أثناء 

مروان. عبدالباسط  العسكرية، 
مستقبل  حول  قلقة  تساؤالت  هذا  ويثير 
االنقسام  استمرار  ظل  في  االنتخابية  العملية 

أخرى،  جهة  من  األمني  واالنفالت  جهة  من 
الساعة  لحد  الرئاسي  المجلس  صمت  وأمام 
في  المجلس  تراجع  الزاوية،  اشتباكات  عن 
الجدل  لحسم  بالتدخل  تلويحه  عن  المقابل 
مراسيم  إصدار  عبر  الدستورية  القاعدة  حول 
موعدها،  فــي  االنتخابات  إلجـــراء  رئاسية 
الكوني،  موسى  المجلس  رئيس  نائب  وقال 
مفوضية  أن  إلــى  ــارة  إش في  األربــعــاء،  يــوم 
لها  ُقدم  ما  عاتقها  على  »أخذت  االنتخابات 
المحدد في  الموعد  البرلمان، وستبدأ في  من 

االنتخابات«. إجراء 
خطتين  مقترح  العليا  المفوضية  وحددت 
والرئاسية،  التشريعية  االنتخابات  لتزامن 
والجولة  النيابية  إجــراء  على  ــى  األول تنص 
األولى من االقتراع الرئاسي يوم 24 ديسمبر، 
يومًا   30 بعد  الثانية  الجولة  تتم  أن  على 
الثانية  الخطة  أما  األولــى.  نتائج  إعالن  من 
االنتخابات  من  األولى  الجولة  بإجراء  فتقضي 
الجولة  وتعقبها  ديسمبر،   24 يوم  الرئاسية 
في  البرلمانية  االنتخابات  مع  الثانية  الرئاسية 
نتائج جولة  وقت واحد، وبعد شهر من إعالن 

األولى. الرئاسة 
في  معقوال  شــوطــًا  المفوضية  وقطعت 
نشرت  بعدما  االنتخابي،  بالموعد  االلتزام 
الراغبين  ودعت  المسجلين،  الناخبين  قوائم 
والبرلمانية  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  في 
لقوائم  نماذج  على  ــالع  االط إلــى  المقبلة 
الرسمي  اإللكتروني  موقعها  على  التزكية 
الكافي  الوقت  إتاحة  إلى  ترمي  خطوة  في 
للمرشحين إلعداد مستنداتهم، مع تخطيطها 
االستحقاق  في  للمشاركة  التسجيل  باب  لفتح 

في النصف األول من نوفمبر.
الرئاسة يعلنون  المرشحون النتخابات  وبدأ 
وفق  يتعين  حيث  رسمي؛  بشكل  أنفسهم  عن 
البرلمان، على كل مترشح  أعده  الذي  القانون 
ناخبين  من  شعبية  تزكية  آالف  خمسة  جمع 

مسجلين.
دستورية  قواعد  غياب  من  خبراء  ويتخوف 
الجمهورية  رئيس  بين  العالقات  تضبط 
البعض،  بعضهما  محاسبة  وطرق  بالبرلمان 
النظام  طبيعة  توضيح  ليحدده  كان  ما  وهو 
رئاسيًا  كان  إن  الدولة  تتبناه  الذي  السياسي 
يثير  الذي  األمر  رئاسي،  شبه  أو  برلمانيًا  أو 
السياسية،  العملية  هشاشة  من  مخاوف 
انتخاب  قانون  بتحسين  آخرون  يطالب  فيما 
من  الــذي  الطعون  بند  في  خاصة  الرئيس 
التوجه  عبر  االنتخابية  العملية  إيقاف  شأنه 

للنتائج. الرافضين  قبل  من  للقضاء 
وحذر المحلل األميركي المختص في الشأن 
الليبي جيسون باك، من مغبة انهيار المرحلة 
مجلة  في  نشر  ما  وفــق  الراهنة  االنتقالية 
فورين بوليسي، مشيرًا إلى أن »هناك العديد 
من األسباب للتشكيك في مثل هذا التفاؤل«، 
داخل  دارت  مناقشات  عن  أنباء  ترددت  لذلك 
»القبعات  نشر  إمكانية  حول  األوروبي  االتحاد 
وقد  االنتخابات،  فترة  خالل  ليبيا  في  الزرق« 
وألمانيا  فرنسا  لسفارات  مشترك  بيان  أبدى 
المتحدة  ــات  ــوالي وال وبريطانيا  وإيطاليا 
أعلنت  التي  بــاإلجــراءات  ترحيبها  االثنين، 
االستعدادات  تسهيل  بغرض  الحكومة  عنها 
نزاهتها  حماية  إلى  ودعت  االنتخابات،  لعقد 
استمارات  نشر  واصفة  نتائجها،  واحــتــرام 
الرئاسة  لمرشحي  المطلوبة  التزكية  قوائم 
في  يرغب  لمن  المهم  »التطور  بـ  والبرلمان، 
تنفيذ  خطة  في  المبين  النحو  على  الترشح، 

لالنتخابات«. العليا  الوطنية  المفوضية 
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تزايد الشكوك بشأن إمكانية تأمين العملية 
االنتخابية مع اندالع اشتباكات مسلحة 

استمرت لساعات في مدينة الزاوية

الدبيبة لم يُخف حجم األزمة داخل رئاسة 
السلطة التنفيذية؛ لكنه حرص على القول 

إن ما يجري هو»خالف سياسي وليس جهوياً«

طرابلس، بنغازيا، لقاهرة - الوسط

»صائد الجوائز« الصربي.. 
مفاجأة التحكيم في مهرجان 

القاهرة السينمائي

بدوام كامل
خسائر هذا 
العام بسبب 

»كورونا«
)منظمة العمل 

الدولية(

125
مليون
وظيفة

األول من نوفمبر: 
انطالق الدوري 

املمتاز في
نسخته الـ »47«

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة، خالد مازن، مع 

المساعد الخاص للمنسق المقيم، 
نائب المبعوث األممي في ليبيا 

ريتو سيدهارت، آليات التعاون 
بين الوزارة والبعثة في مكافحة 

الهجرة غير الشرعية، وسُبل تذليل 
العقبات التي تواجه الدولة الليبية 

في هذا الملف. وناقش االجتماع 
الذي عُقد أول من أمس الثالثاء، 

المشكالت المترتبة على هذا الملف 
محليًا وإقليميًا ودوليًا، وفق بيان 

للوزارة الثالثاء. كما بحث الجانبان 
آليات مساعدة ليبيا باعتبارها 

دولة عبور للمهاجرين وليست 
المقصد، خاصة أن »هذه الظاهرة 
تشكل تحديًا لدول البحر األبيض 
المتوسط كافة«. كما استعرض 

مازن وسيدهارت عددًا من القضايا 
والمواضيع األمنية األخرى.

»الهجرة غير الشرعية« 
على طاولة الداخلية 

والبعثة األممية

»إلى حضن الصحراء«.. السياحة األوروبية تعود إلى ليبيا
األوروبيين  السياح  قبعات  طلت  أخيرًا، 
توقف  بعد  وذلك  جديد،  من  ليبيا  على 
فوج  أجــرى  فقد  عقد،  من  ألكثر  امتد 
غدامس  فــي  سياحية  جولة  ــي  أوروبـ
استئناف  إلــى  الرامية  البرامج  ضمن 
نشاط حركة السياحة، والتي ترفع شعار 

الصحراء«. إلى حضن  »عدنا 
ضمن  جــاءت  ــي  األوروب الفوج  زيــارة 
والصناعات  السياحة  وزارة  جــهــود 
نشاط  استئناف  إلى  الرامية  التقليدية 
برامج  وضمن  الدولية،  السياحة  حركة 
القطاع  مع  بالتعاون  التعافي،  استعادة 
النمطية  الصورة  تغيير  بهدف  الخاص 

ليبيا. عن 
 100 من  يتألف  الــذي  الفوج  وصل 
مختلفة  أوروبــيــة  جنسيات  من  سائح 
زاروا  ثم  أكتوبر،   18 وزان في  إلى معبر 
معرضي  تفقدوا  وهناك  غدامس،  مدينة 

اليدوية. والحرف  التقليدية  الصناعات 

وأزقة  شــوارع  داخل  السياح  وتجول 
مستمعين  القديمة،  غدامس  مدينة 
المدينة  معمار  فنون  عن  شــروح  إلى 

مكوناتها. وأبرز  وتاريخها 
السياحي  الفوج  رحلة  برنامج  شمل 
في  المقاصد  مــن  ــدد  ع فــي  التوقف 
طرابلس  مدينة  زيارة  وأيضًا  الصحراء، 

 12 نحو  استمرت  رحلة  في  وصبراتة 
عروض  مشاهدة  أيضًا  تخللها  يومًا، 
المدن  بعض  في  الشعبية  الفنون  فرق 
المستهدفة على طول خط سير الرحلة.
وأعدت وزارة السياحة خطة للنهوض 
المجتمعات  تنمية  تضمنت  بالقطاع 
السياحية،  المناطق  فــي  المحلية 

للسالم  كداعم  السياحة  ترسيخ  بهدف 
مفردات  عن  والتعبير  للحوار  ومنصة 
تشجيع  مع  والحضاري،  الثقافي  التنوع 
المشاريع  توطين  على  المستثمرين 

المستهدفة. المناطق  في  السياحية 
آمااًل عريضة على قطاع  ويلقي خبراء 
عثرات  واجه  بعدما  ليبيا  في  السياحة 
خالل العقد األخير نتيجة ويالت الحروب 
منظمة  دفع  مما  اإلرهــاب،  ومواجهة 
لوضع   2016 الــعــام  فــي  اليونسكو 
قائمة  على  ليبية  أثرية  مواقع  خمسة 
بسبب  بالخطر  المهدد  العالمي  التراث 

حينها. القائم  الصراع 
لبدة  مــوقــع  ــي:  ه الــمــواقــع  وهـــذه 
وشحات  األثـــري،  وصــبــراتــة  األثـــري، 
القديمة،  غــدامــس  ومدينة  ــري،  األثـ
الصخرية  أكاكوس  تـــادرارت  ومواقع 

فزان. بمدينة 
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ارتفاع أسعار الطاقة عامليًا ينعش الخزينة الليبية

سجلت اإليرادات النفطية في ليبيا زيادة 
مستفيدة  سبتمبر،  شهر  خالل  قياسية 
من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ما من 
التجاري  الميزان  عجز  تقليص  شأنه 

وتلبية النفقات.
وحسب محللين، فإن هذه القفزة لن 
االتفاق  على  الحفاظ  يتم  لم  ما  تستمر 
ليبيا من حصص أعضاء  الخاص بإعفاء 
»أوبك +«، الذي بات ينظر إلى ارتفاعه 
تقودها  التي  الجهود  يقوض  أنه  على 

المنظمة في خفض اإلنتاج.
سعر  ارتفاع  فيه  يتواصل  وقت  وفي 
يوم،  بعد  يومًا  والغاز  النفط  برميل 
عودة  من  ليبيا  استفادة  بــوادر  فإن 
الذهبي  عصرها  إلى  التقليدية  الطاقة 
بدأت تظهر من سبتمبر، حيث كشفت 
تسجيل  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
إجمالي  بتسجيل  قياسية،  مبيعات 
إيراد صافي بمليار و796 مليون دوالر 

الشهر. خالل 
تعويض  األسعار  الرتفاع  ويمكن 
فيما  الليبي،  اإلنتاج  زيادة  خطة  تأخر 
التركيز على عدة  الحكومة  يتعين على 

اإليرادات  زيادة  شروط لالستفادة من 
التمسك  رأســهــا  وعــلــى  النفطية، 
»أوبك«  داخل  اإلنتاج  خفض  باتفاق 
لزيادة  الملحة  البالد  حاجة  بسبب 
الظروف  على  والتغلب  اإلنتاج  معدالت 

الصعبة. االقتصادية 
معفاة  البقاء  من  ليبيا  تمكنت  وإذا 

فستكون  اإلنتاج  خفض  معدالت  من 
اإلنتاج  زيــادات  لتلبية  فرصة  لديها 
من  أكثر  تستهدف  التي  المرحلية 
مكانة  وستعزز  يوميًا،  برميل  مليوني 
القارة  في  للنفط  منتج  كأكبر  البالد 

السمراء، وفق المحللين.
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وعلق 
على  اهلل،  صــنــع  مصطفى  الــنــفــط، 
إن  قائاًل:  المحروقات  أسعار  في  القفزة 
رائعة، وطفرة األسعار  اإلنتاج  »معدالت 
تقلصًا  ونتوقع  ومشجعة،  مهمة  عالمة 
الميزانية  عانته  الذي  العجز  في  كبيرًا 

العامة ألعوام مضت«.
بأن  تفائله  عــن  اهلل  صنع  وعــبــر 
خلق  في  سيسهم  المالي  »االستقرار 
بيئة استثمارية خاصة في البنية التحتية 
تزويد  أهمية  مؤكدًا  النفط«،  لقطاع 
المؤسسة بدعم مالي لزيادة اإلنتاج عن 
المنشآت  عمليات صيانة  تمويل  طريق 
هو  النفط  كــون  المتهالكة،  واآلبـــار 
لليبيا،  األجنبي  للنقد  الرئيسي  المصدر 
لجوء  ضرورة  على  الخبراء  يشدد  فيما 
الحكومة للتقشف وتقليص اإلنفاق إلى 
الوطنية،  العملة  وتقوية  األدنى،  الحد 

إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة.

طرابلس- الوسط

< مصطفى صنع اهلل
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مقتل مصورة فيلم برصاصة أطلقها مقتل مصورة فيلم برصاصة أطلقها 
النجم أليك بالدوينالنجم أليك بالدوين

مديرة  مقتل  مالبسات  في  التحقيق  يتواصل 
رصاص  بطلقة  المتحدة  الواليات  في  تصوير 
أطلقها أليك بالدوين خالل تصوير فيلم ويسترن، 
ومساعد  األسلحة  على  المشرفة  على  التركيز  مع 
في  برصاصة  هاتشينز  هالينا  وأصيبت  المخرج، 
صدرها أطلقها أليك بالدوين من سالح استخدم 
اكسسوارا في فيلم »راست«، وفق تقرير التحقيق 
األولي الذي اطلعت عليه وكالة »فرانس برس«. 
نيو  في  مستشفى  إلى  بالمروحية  نُقلت  وهي 
جويل  المخرج  أما  وفاتها،  ُأعلنت  حيث  مكسيكو؛ 
الحادثة،  هذه  في  كتفه  في  أصيب  الذي  سوزا 
بيان  في  السبت،  التعافي. وكشف،  في طور  فهو 
بخسارة  »مفجوع  أنه  »ديدالين«  موقع  إلى  نُقل 
كانت  هالينا  أن  إلى  وأشــار  وزميلة«.  صديقة 

»مفعمة بالحنية والحياة والموهبة«.
غوتييريز  هانا  دور  على  المحققون  ويركز 
موقع  في  األسلحة  على  المشرفة  عامًا(،   24( ريد 
التصوير، ألنها هي التي حضرت، بحسب التقرير، 
المسدس الناري الذي خرجت منه الطلقة القاتلة. 
آخرين.  عربة مع سالحين  في  قد وضعته  وكانت 
ثم قام معاون المخرج دايف هالز المعروف بطول 
لبالدوين  السالح  بإعطاء  المجال  هذا  في  باعه 
له  قائاًل،  الفيلم،  مشاهد  أحد  على  التمرن  خالل 
فعلي  برصاص  محشو  غير  أنه  أي  ــارد«،  »ب إنه 
وفق المصطلحات المستخدمة في مجال التصوير 
السينمائي. ولم يكن هالز على دراية بأن السالح 
كان محماًل برصاص فعلي، وفق ما جاء في تقرير 

لمركز الشرطة بسانتا في بوالية نيو مكسيكو.
ريد  غوتييريز  إلى  السالح  رُد  الطلقة،  وبعد 
إلى  وسلمتها  المستخدمة  الرصاصة  أخذت  التي 

ولم  التقرير.  بحسب  وصولهم،  عند  الشرطيين 
الشأن،  هذا  في  قضائية  مالحقات  أي  بعد  تطلق 
وبقي  الشرطة،  مكتب  باسم  ناطق  أفاد  ما  وفق 
تمحور  مع  استجوابه،  بعد  طليقًا  بالدوين  أليك 
وأصدر  العرضي.  الحادث  فرضية  على  التحقيقات 
الجمعة، مذكرة تفتيش تخول قوى األمن  قاض، 
عن  فضاًل  بالتصوير،  المرتبطة  المعدات  ضبط 
كاكسسوارات  المستخدمة  والذخائر  األسلحة 
والمالبس التي كان يرتديها الممثل وبقية أفراد 

الطاقم خالل وقوع الحادث.
كريك  »بونانزا  موقع  في  المأساة  وحصلت 
رانش« المستخدم على نطاق واسع لتصوير أفالم 
ومنعت  حوله  طوقًا  الشرطة  وضربت  الويسترن، 
الويسترن  نوع  فيلم من  إليه، و»راست«  الدخول 
)أفالم الغرب األميركي القديم(، من تأليف جويل 
الذي  بالدوين  أليك  بطولة  ومن  وإخراجه  سوزا 
دور  فيه  ويــؤدي  العمل  إنتاج  في  أيضًا  يشارك 
رجل خارج عن القانون يدعى هارالند راست يهب 
والذي  عامًا   13 العمر  من  البالغ  حفيده  لنجدة 

حُكم عليه باإلعدام شنقًا بتهمة القتل.
على  عامًا   63 العمر  من  البالغ  الممثل  وكتب 
عن  للتعبير  كالمًا  أجد  »ال  الجمعة،  »تويتر«، 
التي  المأساوية  الحادثة  بعد  وحزني  ذهولي 
مؤكدًا  عامًا(،   42( هاتشينز«  هالينا  بحياة  أودت 
بشأن  الشرطة  تحقيق  مع  الكامل  »التعاون 
وأعاد  المأساة«.  التي حصلت فيها هذه  الطريقة 
حسابه  عبر  لـ»فاراييتي«  مقال  ــداول  ت الحقًا 
السالح  بأن  »أعلم  أنه  عنوانه  في  جاء  الخاص 
دون  من  القاتلة«،  الطلقة  قبل  آمــن  الخّلبي 

عليه. التعليق 

بلطي«  »محمد  الشهير  التونسي  الراب  لمغني  الجديدة  األغنية  حققت 
الفيديو  موقع  على  الخاصة  قناته  عبر  طرحها  بعد  قياسية  مشاهدات 
من  أكثر  شاهدها  وقد  »أنا«  عنوان  تحمل  األغنية  »يوتيوب«،  األشهر 
من  »أنا«  أغنية  بثها،  توقيت  من  فقط  ساعة   24 بعد  شخص  مليون 
واإلخراج  حداد  لجيمي  الموسيقي  واإلنتاج  بلطي  محمد  الفنان  كلمات 
أنجح  من  بلطي«  »محمد  ــراب  ال فنان  أغاني  وتعتبر  طــالل.  يانيس 
في  قياسي  رقم  من  أكثر  وحقق  الغنائي  النوع  هذا  في  الفنية  األعمال 
عدد المشاهدات؛ حيث حققت أغنيته »يا ليلي« مع الطفل حمودة 729 
أغنيته  وحصدت  »يوتيوب«،  في  الرسمية  قناته  على  مشاهدة  مليون 

»ياحسرة« أكثر من 90 مليون مشاهدة، بينما أغنية »ياقلبي« 19 مليون 
5 ماليين  التي حققت مشاهدات تفوق  إلى األغاني  مشاهدة، باإلضافة 
مشاهدة مثل »جاي من الريف«، و»زوالي ونحب نعيش«، و»خليها على 
الفنان محمد صالح بلطي،  ربي«، و»خليني نروق«، و»حلمة«. يذكر أن 
في  عضوًا  كان  العاصمة،  بتونس  بالقصبة   1980 أبريل   10 في  ولد 
 ،2002 العام  له  ألبوم  أول  أصدر  ثم  بالد«،  »أوالد  الموسيقية  الفرقة 
كما أدى بعض أغاني شارات األفالم والمسلسالت التونسية، منها شارة 
)2004(، ومسلسل »أوالد  الزرن  التونسي محمد  فيلم »األمير« للمخرج 

مفيدة« وغيرهما.

األربعاء،  حكومية،  غير  منظمات  اتهمت 
األميركية  االجتماعية  »فيسبوك«  شبكة 
عن  العام  الرأي  إلهاء  إلى  بالسعي  العمالقة 
المشكالت والفضائح الكثيرة التي تواجهها من 
وتعتزم  اسمها،  لتغيير  طرح  عن  إعالنها  خالل 
»فيسبوك«، التي تضم ضمن شبكتها خدمات 
إنشاء  و»ماسنجر«،  و»واتساب«  »إنستغرام« 
معلومة  بحسب  جديدًا،  اسمًا  تحمل  أم  شركة 
نشرها موقع »ذي فيرج« األربعاء، وفق »فرانس 
المتخصص  المستقل  المحلل  وكتب  برس«، 
في شركات التكنولوجيا الكبرى بنديكت إيفانز 
عبر »تويتر«، »إذا ما أطلقتم اسمًا جديدًا على 
الناس  سيفهم  نجاحًا،  يحقق  يعد  لم  منتج 
المشكالت  تعاني  الجديدة  الماركة  أن  سريعًا 
مقاربة  اعتماد  »يمكن  وأضاف:  نفسها«. 
إطالق  ثم  من  المشكلة  حل  على  تقوم  أفضل 

ماركة جديدة تعكس المنتج الجديد«، ورفضت 
»فرانس  وكالة  أسئلة  على  الرد  »فيسبوك« 
موقع  وذكر  الخبر.  هذا  على  للتعليق  برس« 
شأنها  من  الجديدة  التسمية  أن  فيرج«  »ذي 
المجموعة  تبذلها  التي  الجهود  تعكس  أن 
الذي يوصف  لالنطالق في مجال »ميتافيرس« 
بأنه مستقبل اإلنترنت؛ إذ يتكامل فيه العالمان 
الحقيقي واالفتراضي إلى حد االندماج، وأعلنت 
أنها  اإلثنين،  العمالقة،  األميركية  الشبكة 
غضون  في  شخص  آالف  عشرة  توظيف  تعتزم 
للعمل  أوروبا  في  المقبلة  الخمس  السنوات 
على هذا الـ»ميتافيرس«، ما سيشكل خصوصًا 
واالفتراضي، كماركتها  المعزز  للواقع  وحدتيها 
سبيل  على  االنغماسية  للخوذات  »أوكولوس« 
مارك  »فيسبوك«  رئيس  يكشف  وقد  المثال، 
زوكربرغ عن االسم الجديد في 28 أكتوبر خالل 

وقالت  المواضيع.  هذه  بشأن  سنوي  مؤتمر 
على  تطلق  لـ»فيسبوك«  مناهضة  جمعية 
بورد«  أوفرسايت  فيسبوك  »ريل  اسم  نفسها 
إن  فيسبوك(،  على  الحقيقي  الرقابة  )مجلس 
يساعدها  قد  االسم  تغيير  أن  تظن  »فيسبوك 
مؤشر  »هذا  وأضافت  الموضوع«.  تغيير  على 
إلى أنها مستعدة لفعل أي شيء من أجل حرف 
منصاتها  على  اإلشراف  في  األنظار عن فشلها 
أيًا كانت تسميتها، ستبقى  المليئة بالكراهية. 
قواعد  إلى  بحاجة  هم  حالها،  على  المشكلة 
يكون  ولن  فورية«،  بصورة  ومستقلة  حقيقية 
حصوله،  حال  في  اسمها  »فيسبوك«  تغيير 
اإلنترنت  مجموعات  لدى  نوعه  من  األول 
تنظيم  أعادت »غوغل«   ،2015 العمالقة، ففي 
تحمل  أم  مؤسسة  إنشاء  خالل  من  أنشطتها 

اسم »ألفابت« تدير خدمات الشبكة.

حدثت المجموعة األميركية العمالقة »أبل« 
قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، للسماح 
للمطورين باالتصال بالمستخدمين مباشرة 

بشأن المدفوعات، وبحسب قواعد متجر 
التطبيقات التي تم تحديثها، بات يمكن 

للمطورين االتصال بالمستهلكين مباشرة بشأن 
طرق الدفع البديلة، متجاوزين عمولة »أبل« 
التي تراوح بين 15 % أو 30 %، ما عُد تنازاًل 

في إطار تسوية قانونية، وفق »فرانس برس«، 
وقالت الشركة المصنعة لهواتف »آي فون« إن 

المطورين سيتمكنون من مطالبة المستخدمين 
بمعلومات أساسية، مثل األسماء وعناوين البريد 

اإللكتروني، »طالما ظل هذا الطلب اختياريًا«، 
واقترحت »أبل« هذه التغييرات في أغسطس 

في تسوية قانونية مع صغار مطوري التطبيقات، 
لكن هذا التنازل قد ال يرضي شركات كبرى 
مثل »إبيك غايمز« المطورة خصوصًا للعبة 

»فورتنايت« والتي تواجه عمالق التكنولوجيا 
في نزاع طويل األمد بشأن سياسة المدفوعات 

الخاصة بها.
ورفعت »إبيك غايمز« دعوى تهدف إلى تخفيف 

هيمنة »أبل« على متجر التطبيقات، متهمة 
المجموعة العمالقة بممارسة سياسة احتكارية 

في متجرها للسلع أو الخدمات الرقمية.

تحديث قواعد متجر 
»أبل« اإللكتروني

ارتفاع مبيعات األعمال 
الفنية عبر اإلنترنت

انتقادات ملشروع محتمل لتغيير اسم »فيسبوك«

CINEMA
CINEMA

المتخصصة  التأمين  أصدرت شركة 
فيه  أكدت  اإلثنين،  تقريرًا،  »هيسكوكس« 

اإلنترنت  عبر  الفنية  األعمال  مواصلة مشتريات 
2020 بفعل أزمة »كوفيد-  التي ازدهرت العام 

المتتالية،  الحجر  الصحية وحاالت   »19
 ،2021 ارتفاعها في النصف األول من سنة 

قيمة  اإلنترنت  عبر  الدولية  المبيعات  وسجلت 
6.8 مليار دوالر، في النصف  قياسية بلغت 
72 % عن النصف  األول من السنة )بزيادة 

2020( ويمكن أن تصل إلى  األول من العام 
13.5 مليار دوالر بحلول  قيمة تاريخية قدرها 

إذا استمرت وتيرتها، بحسب  السنة  نهاية 
التقرير، وفق »فرانس برس«. الحظ معدو 
الرافعة  المشترين شكلت  الدراسة أن »ثقة 
اإلنترنت«،  عبر  المبيعات  الزدهار  الرئيسية 

مشيرين إلى أن »كثرًا منهم وافقوا على دفع 
مبالغ أكبر من ذي قبل في مقابل األعمال 
2021، بلغ  الفنية«، ففي النصف األول من 
التي  المزادات  المدفوع في  متوسط السعر 
أقامتها عبر اإلنترنت حصريًا دور »سوذيز« 

24291 دوالرًا، أي  و»كريستيز« و»فيليبس« 
 2019 نحو ثالثة أضعاف ما كان عليه العام 

)8529 دوالرًا(.

●

التواصل  مواقع  »#لبنان_ليس_بخير«  هشتاغ  تصدر 
شهدت  حيث  وغربية؛  عربية  دول  وعدة  لبنان  في  االجتماعي 
في  سنوات  منذ  األمنية  المواجهات  أعنف  من  واحدة  بيروت، 
أكثر  بعد  جديدة  أزمة  في  البالد  بإدخال  يُنذر  خطير  تصعيد 
عملها  تركز  أن  يفترض  حكومة  تشكيل  على  فقط  شهر  من 
االقتصادي  االنهيار  دوامة  من  البالد  إلخراج  خطة  وضع  على 

عامين. من  أكثر  منذ  بها  المتحكمة 
ثالثة  هم  أشخاص،  سبعة  مقتل  عن  االشتباكات  وأسفرت 

بإصابته،  متأثرًا  الجمعة،  أحدهم،  تُوفي  اهلل  حزب  من  عناصر 
أصيبت  امرأة  إلى  باإلضافة  أمل،  حركة  من  عناصر  وثالثة 

كذلك  وأصيب  منزلها.  في  تواجدها  أثناء  رأسها  في  ناري  بطلق 
بجروح. آخرين  شخصًا   32

عدد  توجه  »خالل  أنه  الجيش  أعلن  االشتباكات،  انتهاء  وبعد 
إشكال  حصل  لالعتصام،  العدلية  منطقة  إلى  المحتجين  من 

كان  بعدما  بدارو«،  الطيونة-  منطقة  في  النار  إلطالق  وتبادل 
أثناء  نارية  لرشقات  محتجين  تعرض  عن  سابق  وقت  في  أعلن 

العدل. قصر  إلى  توجههم 
بدأ  »اإلشكال  إن  بدوره  مولوي  بسام  الداخلية  وزير  وقال 

الحرب  مرحلة  طبع  الذي  القنص«،  خالل  من  النار  بإطالق 
وحركة  اهلل  حزب  واتهم  التماس،  خطوط  خصوصًا  األهلية 
األحزاب  أبرز  اللبنانية«،  القوات  حزب  من  »مجموعات  أمل 

معارضًا  اليوم  ويعد  األهلية  الحرب  في  شاركت  التي  المسيحية 
مناصريهما. على  المسلح«  بـ»االعتداء  اهلل،  لحزب  شرسًا 

ناشري  على  المفروضة  العمولة  خفض  غوغل،  شركة  أعلنت 
التطبيقات، في ظل الضغوط المتنامية من الهيئات الناظمة للمنافسة 
على المجموعة األميركية العمالقة، التي تهيمن على سوق اإلنترنت 
يدفع  لن  الجديد،  اإلجراء  وبموجب  »أبل«،  منافستها  مع  المحمول 
15 % من مجموع  االشتراكات سوى  القائمة على  التطبيقات  مطورو 
االنتظار حتى  عليهم  يتعين  كان  بعدما  لحساب »غوغل«،  إيراداتهم 
العام الثاني لتخفيض النسبة إلى 15 %، بدل الـ30 % المعتمدة عمومًا 
خدمات  على  المفروضة  النسبة  ستُخفض  كذلك  السوق،  هذه  في 

الكتب اإللكترونية والموسيقى، على الطلب إلى 10%.
العالم،  في  الذكية  الهواتف  من  الساحقة  األكثرية  وتعمل 

بنظامي تشغيل »أندرويد« من غوغل و»آي أو إس« من أبل، وتؤكد 
التي  العمولة  أن  باستمرار  العمالقتان،  األميركيتان  المجموعتان 
السوق،  في  أقلية  تشّكل  التي  المدفوعة  التطبيقات  من  تتقاضيانها 
تضمن عمل المنصات بصورة سليمة وحماية البيانات الخاصة وأمن 
العموالت  هذه  على  يحتجون  كثيرين  ناشرين  أن  غير  الدفع،  أنظمة 
الموقع  باستغالل  السلطات  تتهمهما  فيما  الماضية،  األرباح  بسبب 
المهيمن في السوق، وأوضح نائب رئيس نظام التشغيل »أندرويد«، 
سمير سامات، في بيان أن »عدم التجديد من سنة إلى أخرى يصعب 
على التطبيقات القائمة على االشتراكات اإلفادة من هذا التخفيض في 

نسبة« العمولة.

»غوغل« تقلص العمولة املفروضة على ناشري التطبيقات

ترامب يعلن إطالق شبكة تواصل اجتماعي خاصة به
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  أعلن 
للتواصل  به  خاصة  شبكة  إطالق  ترامب 
في  سوشل«،  »تروث  باسم  االجتماعي 
على  حساباته  حظرت  أن  بعد  تأتي  خطوة 
في  ويوتيوب«  وفيسبوك  »تويتر  مواقع 
أنصاره  تحريضه  بتهمة  الماضي،  يناير 
ترامب  وقال  الكابيتول،  اقتحام  على 

أنشأت  »لقد  األربعاء:  أمس  بيان  في 
لإلعالم  ترامب  ومجموعة  سوشل  تروث 
استبداد  وجه  في  للوقوف  والتكنولوجيا 
عمالقة التكنولوجيا«، مشيرًا إلى أن منصته 
المقبل  الشهر  تجريبيًا  ستنطلق  الجديدة 
على أن تصبح متاحة أمام العامة في الربع 

األول من العام المقبل.

هشتاغ »#لبنان_ليس_بخير« 
يتصدر مواقع التواصل

شعر الحكمة
خذيت من خطا لخرين درس وعبره***ما تغرني دنيا قصير زهاها

وفهمني انسان كبير صاحب خبــره ***ورانى دروب وقال ما تخطاها
قال لي ايوب صبر ونال بصبــــره ***ورا النفس وين تحطها تلقاهـا
وكل جرح تلقاله طبيب ويبــــــره ***اال الموجعه صاعب انك تنساها

شبكات التواصل االجتماعي مطالبة 
بالتصدي لشهادات التلقيح املزيفة

إلى  »فيسبوك«،  قبيل  من  االجتماعي،  التواصل  شبكات  نيويورك  في  عام  مدٍع  حض 
»كوفيد-  ضد  المزيفة  التلقيح  بشهادات  لالتجار  للتصدي  الجهود  من  مزيد  بذل 
في  تنشط  شبكة  تفكيك  إثر  المتحدة،  الواليات  في  القلق  تثير  ظاهرة  وهي   ،»19
المجموع،  15 شخصًا في  إلى  التهم  فانس  العام سايرس  المدعي  الصدد، ووجه  هذا 
 250 حوالي  باعت  أنها  في  يُشتبه  العمر  والثالثين من  الحادية  في  امرأة  بينهم  من 
وكانت  »إنستغرام«،  شبكة  عبر  منها  للواحدة  دوالر  مئتي  مقابل  في  تلقيح  شهادة 
إدخال  مكّلفة  طبية  عيادة  في  تعمل  العمر  من  والعشرين  السابعة  في  أخرى  امرأة 
شهادة  يوّفر  الذي  نيويورك  والية  سجّل  في  المزيفة  الوثائق  هذه  أصحاب  أسماء 

إضافيًا. دوالرًا   250 مقابل  وذلك  رقمية، 
المزيفة.  الشهادات  اقتنوا هذه  أنهم  الباقون، فيشتبه في  الثالثة عشر  أما األشخاص 
وفق  العجزة،  ودور  المستشفيات  مثل  للجمهور  مفتوحة  مؤسسات  في  يعملون  وهم 
العامة  الصحة  شؤون  على  السهر  »سنواصل  فانس:  وقال  المدعي،  بيان  في  جاء  ما 
بطاقات  تطرحها  التي  الرهانات  أن  غير  القبيل،  هذا  من  تحقيقات  مع  نيويورك  في 
إلى  بحاجة  »نحن  وأردف:  حدة«.  على  كل  إليها،  للتطرق  جدًا  عالية  المزيفة  التلقيح 
شبكاتها..  على  االحتيال  لعمليات  للتصدي  تدابير  فيسبوك،  مثل  شركات،  تتخذ  أن 

العام«. األمن  على  جسيمة  تداعيات  لها  خطرة  جرائم  تشكل  الممارسات  فهذه 
مليون   20 ( السكان  عدد  حيث  البلد من  في  الواليات  أكبر  رابع  نيويورك،  والية  وفي 

سبتمبر،. من  اعتبارًا  الرعاية  طواقم  لكل  إلزاميًا  التلقيح  بات  نسمة(، 

كلمة1000

أغنية »أنا« لبلطي تحقق مليون 
مشاهدة في 24 ساعة

● )الزوايا الصوفية تعود لتزين شوارع مدينة درنة احتفاال باملولد النبوي الشريف.(          )تصوير:طه الديباني(
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الدبيبة: على قعيم التزام حدوده.. 
وال عالقة له باختيار وزير الدفاع

القطراني يرفض تشكيل فريق 
حكومي لزيارة الكفرة: يزيد االنقسام

االنقسامات تهدد الحكومة مع تبقي أسابيع معدودة على نهاية مهمتها
إلى  كلمة  لتوجيه  عقده  مؤتمرًا  استغل  الدبيبة 
عن  الحديث  في  الماضي،  الثالثاء  برقة«،  »أهالي 
خالفه مع القطراني، وكذلك مع وكيل وزارة الداخلية 
االختصاصات،  بسبب  قعيم؛  فرج  الفنية  للشؤون 
الخارجية  وزيرة  بين  سابق  جدل  إلى  ذلك  ليضاف 
تعيين  حول  الرئاسي  والمجلس  المنقوش  نجالء 
محمد  والغاز  النفط  وزير  نزاع  عن  فضاًل  السفراء، 
عون مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع اهلل، 
ليبقى التساؤل: هل يمكن إجراء انتخابات والوصول 

لبر األمان بهكذا نزاعات؟
وال  حدوده،  التزام  قعيم  »على  الدبيبة:  وأضاف 
الدبيبة  دعا  كما  الدفاع«.  وزير  باختيار  له  عالقة 
مكاتبهما  إلى  »للعودة  وقعيم  القطراني  من  كاًل 
قراراته...  لمراجعة  »جاهزيته  مؤكدًا  وأعمالهما«، 

إذا كان هناك ما يحتاج للمراجعة«.
إن  قال  مازن،  خالد  اللواء  الداخلية  وزير  وكان 
وكيل الوزارة يريد الحصول على »75 مليون كاش 
المتبعة للصرف«، بينما أكد  دون مراعاة اإلجراءات 
الدبيبة: »وزارة الداخلية تدعم المديريات، وال تدعم 

األشخاص«.
في  األمن  مديري  منع  »قعيم  أن  الوزير  وأوضح 
وزارة  قيادات  ملتقى  حضور  من  الشرقية  المنطقة 
من   %  40 أن  إلى  مشيرًا  طرابلس«،  في  الداخلية 
مخصصات وزارة الداخلية كانت للمنطقة الشرقية، 
 465 إجمالي  من  دينار  مليون   184 بقيمة  وذلك 

مليونًا خصصت لوزارة الداخلية.

فريق حكومي إلى بنغازي
وبسبب النزاع حول أولويات الحكومة تجاه المنطقة 
الماضي،  الجمعة  الدبيبة  قرر  والجنوبية،  الشرقية 
تشكيل فريق حكومي يوفد في مهمة عمل رسمية 
خاللها  يجري  أسبوع  لمدة  بنغازي  إلــى  داخلية 
وكلف  للحكومة.  التابعة  العامة  للقطاعات  زيارات 
واستقصاء  لمناقشة  القطراني؛  مقابلة  الفريق 
على  حثه  ضرورة  مع  الحكومة،  من  األخير  »موقفه 
يسبب  ما  كل  عن  واالبتعاد  عمله  لمباشرة  عودته 
تأجيج الموقف في ليبيا نحو إعادة مشهد االنقسام 

المؤسسي«.
ويرأس الوفد، وفق قرار الدبيبة، رمضان أبو جناح 
تسعة  إلى  باإلضافة  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس  نائب 
اإلسكان  ووزيــر  المحلي  الحكم  وزيــر  هم:  أعضاء 
ووكيل  المواصالت،  ووزير  المالية  ووزير  والتعمير 
وزارة  ووكيل  المديريات  لشؤون  الداخلية  وزارة 
الشؤون  إدارة  ومدير  المعرفية  والتنمية  الثقافة 

إلى  الوزراء، باإلضافة  والشكاوى بمجلس  القانونية 
اثنين لم يعرف القرار صفتيهما، وهما محمد صالح 

عبداهلل ومحمد فرج الشريف.
إال أن القطراني أبدى اعتراضه على القرار، وقال 
بملف  المتعلقة  بــاإلجــراءات  مباشرة  يختص  إنه 

توحيد المؤسسات ومتابعة كل ما يخصه.
حضور  فــي  أصـــدره  ــذي  ال البيان  أن  وأضـــاف 
سابقًا  ببرقة  الوطنية  الوحدة  حكومة  مسؤولي 
»لم يكن وليد اللحظة، بل كان نتيجة لسلسلة من 
المباشر  والتواصل  لمعاليكم  الموجهة  المخاطبات 
مع ممثلي هذه القطاعات، وخالل عدة أشهر، ولكن 
لم تكن هناك أي نتيجة تذكر«؛ مؤكدًا تحفظه على 
الكيفية التي صدر بها قرار الدبيبة، موضحًا: »نحن 
لم ننقطع عن العمل حسب ما نص عليه القرار، بل 
الكائن  الديوان  بمقر  مباشرة مهامنا  في  استمررنا 

بمدينة بنغازي«.
واعتبر القطراني أن »المطالبة بالحقوق وتفعيل 
القرار  الموقف كما نص  تأجيج  الصالحيات ال تعني 
القانونية  لمسؤولياتنا  مباشرة  هي  بل  ذلك،  على 
المكلفين بها، واالستمرار في عدم اتخاذ  واإلدارية 
إجراءات فعلية لحل اإلشكاليات التي تضمنها البيان 

هو ما يؤدي إلى تأجيج الموقف«.
حكومي  فريق  تشكيل  قرار  أن  إلى  أشار  كما 
األشخاص  بعض  عضوية  »تضمن  بنغازي  لزيارة 
الجهات  أو  وظائفهم  تحديد  ودون  فقط  باألسماء 
الوظيفية  عالقتهم  لمعرفة  يتبعونها  التي 

القرار«. بموضوع 
القرار  تعديل  في  بالنظر  أيضًا  طالب  القطراني 
يمكن  حتى  إليها  المشار  المالحظات  وتضمينه 
تنفيذه على أرض الواقع ويحقق النتيجة المطلوبة«، 
المجلس  رئيس  إلــى  الرسالة  من  نسخة  ووجــه 
ورئيس  ــة  اإلداري الرقابة  هيئة  ورئيس  الرئاسي 

ديوان المحاسبة.
تشكيل  قرار  على  اعتراضه  القطراني  أكد  كما 
ومتابعة  الكفرة  مدينة  لــزيــارة  حكومي  فريق 
السكان  تواجه  التي  المشاكل  وحــل  أوضاعها 
اختصاصنا  ضمن  تقع  الكفرة  »مدينة  وقال:  فيها. 
على  إليه  المشار  القرار  وصدور  واإلداري،  اإلشرافي 
نص  ما  ويخالف  اإلداري  االنقسام  يزيد  النحو  هذا 
لخارطة  الحاكمة  والمبادئ  السياسي  االتفاق  عليه 
القرار  تعديل  بضرورة  »نوصي  وأضاف:  الطريق«. 
لالختصاص  طبقًا  برئاستنا  اللجنة  تكون  بحيث 

والتشريعات النافذة« .
مهمة  مكلفًا  ليكون  الفريق  تشكيل  ــاء  وج
واإلطــالع  والخدمية  االقتصادية  األوضــاع  بحث 
بنطاق  الواقعة  الحدودية  بالمنافذ  المشاكل  على 

المدينة، واتخاذ ما يلزم لحلها مع الجهات المعنية.

بيان فجر أزمة
حمل  بيان  قال  الجاري،  الشهر  من  العاشر  وفي 
الوطنية«  الوحدة  بحكومة  برقة  »مسؤولي  توقيع 
تلتزم  لم  الوطنية  الوحدة  حكومة  »رئاسة  إن 
الحاكمة  والمبادئ  السياسي  االتفاق  بنود  بتنفيذ 
والتوزيع  للمؤسسات،  توحيد  من  الطريق  لخارطة 
بين  الصحيحة  القانونية  بالطرق  للمقدرات  العادل 
األقاليم«، ملوحًا باتخاذ »إجراءات تصعيدية يتحمل 
أمام  الخطيرة  تبعاتها  مسؤولية  الحكومة  رئيس 

الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي«.
الدبيبة في كلمته إلى أهالي برقة قال إن »هذا 
نقول  أن  يمكن  ال  التي جرت  الحروب  وكل  الصراع 
إنه صراع جهوي.. هذا صراع سياسي بحت«. وتابع: 
»رسالتي ألهالي برقة أن هذا الصراع ليس معركة 
في  نحن  بامتياز..  سياسية  معركة  هي  جهوية، 
لكن ال يمكن ألي شخص  ونتفق،  نختلف  الحكومة 
أن يتكلم عن منطقة... عمري ما كنت جهويًا ولن 
الفرقة  أو  ليبيا،  بتقسيم  أقبل  لن  جهويًا،  أكون 

الوطنية(،  )الوحدة  اسمها  الليبيين.. حكومتي  بين 
ولذلك فهي في خدمة كل الليبيين«.

وفي 13 أكتوبر، بحث رئيس المجلس الرئاسي، 
البيان  وتداعيات  أسباب  الدبيبة  مع  المنفي  محمد 
والوكالء  الــوزراء  من  وعدد  القطراني  عن  الصادر 
حلحلة  وسبل  الشرقية،  المنطقة  عن  بالحكومة، 

كافة اإلشكاليات التي أدت إلى صدور البيان.
وأوضح البيان أن االجتماع ناقش أفضل الوسائل، 
المواطنين  حاجات  وتوفير  الخدمات،  مستوى  لرفع 
في مختلف أنحاء البالد، وتحقيق العدالة االجتماعية 
جميع  مع  عمله  المنفي  وأكــد  المواطنين.  بين 
األطراف؛ للحفاظ على سير العملية السياسية، وفق 
الليبي،  السياسي  الحوار  ومخرجات  الطريق  خارطة 
إجراء  نحو  الراهنة،  المرحلة  عبور  في  يسهم  بما 

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
وأضاف أن المرحلة الراهنة »حساسة جدًا، وتحتاج 
إلى التحلي بالمسؤولية من الجميع«، وااللتزام بكل 
تطلعات  تحقيق  في  للمساهمة  المرحلة،  محددات 
الشعب الليبي، في بناء دولة القانون والمؤسسات، 

على أسس مشاركة الجميع.

عدم توزيع عادل للمناصب؟
العادل  التوزيع  »عدم  انتقد  القطراني  بيان  وكان 
للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين األقاليم 

الثالثة«.
إلى  ترتِق  لم  الحكومة  »رئاسة  أن  فيه  وجــاء 

مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في 
والحسابات  الفردية  الديكتاتورية  اإلدارة  مسالك 
والتنفيذي«.  المؤسسي  العمل  وإضعاف  الشخصية 
تصعيدية  »إجـــراءات  باتخاذ  البيان  معدو  ولــوح 
الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة  يتحمل رئيس 
المجتمع  ــام  وأم ووحــدتــه،  الليبي  الشعب  أمــام 

الدولي«.
بالتقصير،  االتهامات  على  الدبيبة  رد  وسابقًا 
ليبيا  في  المسؤولية  تسلمت  حكومته  إن  وقــال 
قائاًل:  صعبًا،  الوضع  وكان  أشهر،  خمسة  نحو  قبل 
جميع  توقف  عن  متحدثًا  ميت«،  جسم  ليبيا  »لقينا 
الكهرباء  مثل  القطاعات  »كل  في  المشروعات 

والطرق وغيرهما«.
بمدينة  شعبي  مؤتمر  في  كلمته  في  ــال  وق
البالد  على  والديون  المهمة  »توليت  الزنتان: 
الحكومات  من  متراكمة  دينار  مليار   100 تجاوزت 

السابقة«.

خالف قديم
وعن بداية الخالف، أوضح نائب رئيس الحكومة أنه 
»عودة  مشروعات  بتدشين  الدبيبة  قام  عندما  بدأ 
لدراسة  لجنة  بتشكيل  طالبته  فوقتها  الحياة«، 
لكن  الشرقية؛  المنطقة  في  مشروعات  وتدشين 
ميزانيات«،  لها  تخصص  لم  المشروعات  »أغلب 

وفق القطراني الذي أكد: »هنا بدأ الخالف«.
مشروع  بتعطيل  اتهمه  الدبيبة  أن  إلى  وأشار 
»عودة الحياة«، لكنه رد بقوله: »لن أعلن مشروعات 
إعالمية«.  وسيلة  فلست  جاهزة،  مخصصات  دون 
وتابع: »بدأنا نطالب بمشروعات وأموالنا.. واختلفنا 
جلسة  تكون  أن  فطلبت  اجتماعين،  أو  اجتماع  في 
من  األطراف  بعض  أن  وأوضح  معلنة«.  الحكومة 
ومنع  للتهدئة،  معه  تواصلوا  الغربية  المنطقة 
الفجوة ظلت تتزايد،  حدوث انقسام، لكن يبدو أن 
من  الثقة  سحب  قرار  بعد  جلسة  أول  خالل  خاصة 
أن  القطراني  اعتبر  التي  الخطوة  وهي  الحكومة، 
الدبيبة سببها. وواصل: »رئيس الحكومة شخصية 
محترمة، لكن اللوبي المسيطر عليه عنده عالقات، 
حتى في المنطقتبين الشرقية والجنوبية بالعالقات 

الشخصية.. يبدو أن القرار مش من عنده«.
ثم تحدث القطراني عن المساعي الالحقة لبيان 
األممية  البعثة  إن  الحكومة، وقال  برقة في  ممثلي 
وتجنبًا  للتهدئة  معه،  تواصلوا  أجانب  وسفراء 
لحدوث انقسام في البالد، مواصاًل: »عندي مطالب 
لم  وإن  الحكومة،  في  مهامي  أمارس  تحققت  إن 
لن  األمور  أن  جازمًا  وأعتقد  هنا،  جالس  فأنا  تحقق 

تذهب لالنتخابات«.

ترقب ملصير القوة العسكرية املشتركة بني السودان وليبيا وتشاد والنيجر

أحداث السودان تثير تساؤالت
عن وضع املسلحني في جنوب ليبيا

تساؤل  موضع  السودان  في  االنتقالية  المرحلة  أصبحت 
اإلثنين  وقع  الذي  العسكري  االنقالب  بعد  خاصة  ليبيا،  داخل 
لألحدث  األمنية  االرتــدادات  عن  ليبيون  ويتساءل  الماضي، 
بعد  يستفق  لم  الذي  بلدهم  رأسها  وعلى  الجوار،  دول  على 
من تطورات حاسمة في تشاد، حتى فوجئ بتفجر الوضع في 
مجمدًا  رئيسيين  ملفين  في  تقدم  إحراز  يجعل  ما  الخرطوم؛ 
المشتركة،  القوات  عمل  تفعيل  وهما:  معلوم،  غير  أجل  إلى 
والتفاوض على سحب مقاتلي الحركات المسلحة المتواجدين 

الليبي. بالجنوب 
االنقالب العسكري، بقيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح 
األمنية  التحركات  حول  االستفهام  عالمات  يثير  البرهان، 
أسابيع  قبل  زادت  التي  والسودان،  والنيجر  وتشاد  ليبيا  بين 
إدارة  مصير  غموض  بقدر  غامضًا  مصيرها  يبقى  فيما  فقط، 
إذ   ،  2024 غاية  إلى  الممتدة  السوداينة  االنتقالية  المرحلة 
بين  السوداني  السلطة  تقاسم  اتفاق  وفق  لها  مخططًا  كان 
الحكومة  مع  وقعت  مسلحة  وحركات  مدنية  وقوى  الجيش 

اتفاق سالم خالل العام الماضي.

ضرورة منع توغل التنظيمات اإلرهابية
العسكرية  القوة  وتفعيل  الرباعي  األمني  االتفاق  إحياء  وبات 
المشتركة بين الدول األربع في حكم المجمد، إلى غاية تبين 
يعرض  ما  العسكر،  حكم  ظل  في  السياسي  الوضع  طبيعة 
عمليات مشتركة لم ترَ النور بعد لمنع توغل تنظيمات إرهابية 
الماضي، في  أبريل  في  ما حصل  غرار  على  متمردة  وجماعات 

عملية أدت إلى مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي.
إلى  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الخارجية  وزارة  وسارعت 
السودان  في  ــاع  األوض إليه  آلــت  »مما  قلقها  عن  التعبير 
الشقيق«، مفضلة التريث بعدم تسمية ما يحدث بـ»انقالب«. 
مخاطر  من  المزيد  السوداني  الشعب  تجنيب  إلى  ودعــت 
وخيارات  إرادة  واحترام  مكوناته  بين  والصراع  االنقسام، 
جميع  حثت  كما  الديمقراطي.  بالخيار  االلتزام  في  الشعب، 
حكومة  وتدرك  الحوار.  لغة  وتغليب  التهدئة  على  األطــراف 
جارتها  في  السياسية  األوضــاع  انفجار  مخاطر  حجم  الوحدة 
بشكل  الحدود  تأمين  تعطيل  على  تشاد،  وقبلها  السودان، 
كامل، خصوصًا أن الخرطوم عبرت عن أملها في إعادة النظر 
في جميع االتفاقات المبرمة مع ليبيا بغرض تفعيلها. ففي 24 
أغسطس المنصرم اتفق السودان وليبيا على تفعيل االتفاقية 
بين  الحدود  لحراسة  مشتركة  قوات  بنشر  الخاصة  الرباعية 

ليبيا وبقية دول الجوار للحد من الهجرة غير الشرعية.

اتفاق رباعي يبحث عن ضوء
2018 وقع السودان وليبيا وتشاد والنيجر على  2 يونيو  وفي 
الحدود  حماية  على  تقوم  قوة  نشر  إلى  يفضي  رباعي  اتفاق 
ليبيا  في  الوضع  تدهور  أن  إال  البشر،  تهريب  ومكافحة 

والمنطقة حال دون تنفيذها.
وزار نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وقتها 
محطة  والنيجر  تشاد  كانت  فيما  الغرض،  لهذا  الخرطوم 
أخرى له ولرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الحقًا، وكللت 
المؤسسات  بين  تعقد  فنية  اجتماعات  على  باالتفاق  الزيارة 
قيادة  وتشكيل  التنفيذ  لمناقشة  األربع  الدول  في  األمنية 

تمدد  من  الرباعي  التكتل  ويخشى  القوة.  لهذه  مشتركة 
لتكرار  الليبي  الجنوب  إلى  والمتمردين  اإلرهابية  التنظيمات 
على  يجب  فيما  الجوار؛  دول  داخل  عسكرية  عمليات  تنفيذ 
ومنع  المقاتلين  واحتواء  النوافذ  هذه  غلق  األربــع  الــدول 
متمردة.  وحركات  متطرفة  تنظيمات  بين  تحالفات  إقامة 
القابع في منزله تحت حراسة  وكان رئيس الوزراء السوداني، 
أبريل  في  واشنطن  إلى  سافر  حمدوك  اهلل  عبد  مشددة، 
2019، وكان أول رئيس حكومة سوداني يستقبله مسؤولون 

.1985 أميركيون منذ العام 

تحذيرات حمدوك ترى الواقع
البشير،  عمر  الرئيس  اإطاحة  من  فقط  أشهر  عدة  وبعد 
صعوبات  وشرح  األطلسي«  »المجلس  مع  لقاء  حمدوك  عقد 
انتقال بالده من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. ولعل أبرز ما 
جاء على لسانه حينذاك تحذيره من التوازن الهش والحساس 
بين القادة المدنيين الذين ساعدوا في إطاحة البشير، وبين 
قد  تراجع  أي  أن  من  أيضًا  وحذر  البالد،  في  القوي  الجيش 
اليمن،  سيكون  »السودان  إن  وقال  فاشلة،  دولة  إلى  يؤدي 

سيكون ليبيا، سيكون سورية، وسيكون ربما كل ما سبق«.
مجموعة  عن  صادرة  سياسية  مذكرة  قالت  المقابل،  في 
بين  من  أقامت  التي  ومصر  الخليج  دول  إن  الدولية  األزمات 
والجيش،  البرهان  مع  الروابط  أوثق  الخارجية  القوى  جميع 
»يجب أن تحث السلطات على ممارسة ضبط النفس بداًل عن 

اللجوء إلى القوة العشوائية«.
األوروبــي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  على  يتعين  كما 
والقاهرة  الخليج  عواصم  مع  لديهما  الكبير  النفوذ  استخدام 

إلقناعها بدفع الجنراالت في الخرطوم لتغيير المسار.

»5+5«؟ لجنة  اجتماعات  تتأثر  هل 
الضوء  ليسلط  أيضًا  العسكري  السودان  انقالب  وجاء 
بين  أيام  غضون  في  القاهرة  ستستضيفه  اجتماع  على 
السودان  ومندوبي   »5+5« العسكرية  اللجنة  أعضاء 
الموجودة  المسلحة  العناصر  سحب  لبحث  والنيجر؛  وتشاد 
تعارض  ــدول  ال بعض  أن  خاصة  الليبي،  الجنوب  في 
التوجيه  إدارة  مدير  وكشف  أراضــيــهــا.  إلــى  عودتهم 
المحجوب،  خالد  اللواء  الليبية  المسلحة  بالقوات  المعنوي 
أن  »فيسبوك«،  بـ  الشخصية  صفحته  على  تدوينة  في 
عبر  بلقاء  القاهرة  الجتماع  مهدت  العسكرية  اللجنة 
المحجوب  وأشار  الماضي.  األربعاء  يوم  المغلقة  الدائرة 
والجدول  الالزمة  بالترتيبات  يتعلق  االجتماع  أن  إلى 
االجتماع  يتناول  كما  ليبيا.  من  المرتزقة  إلخراج  الزمني 
أجل  من  عليها  يتفق  التي  واآللــيــات  الــالزمــة  الخطط 
في  األجنبية  والعناصر  والمقاتلين  المرتزقة  مغادرة 
من  المرتزقة  كافة  لخروج  العامة  الخطة  ضمن  الجنوب، 
بينهم  من  مقاتل،  ألف   21 بـ عددهم  يقدر  وفيما  ليبيا. 
 »5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة  ناقشت  سودانيون، 
والقوات  المرتزقة  انسحاب  آليات  الجاري  الشهر  مطلع 
األمم  بعثة  برعاية  جنيف،  في  اجتماعها  خالل  األجنبية 
إعداد  مسألة  البيان،  بحسب  اللجنة،  ودرست  المتحدة. 
والمقاتلين  المرتزقة  جميع  إلخــراج  عمل  خطة  ــرار  وإق
بشكل  الليبية  األراضــي  من  األجنبية  والقوات  األجانب 

ومتزامن. ومتوازن  تدريجي 

ليبيا في  سودانيون  مرتزقة 
لها  مرتزقة  بتواجد  الخرطوم  تعترف  ذاتــه،  السياق  وفي 
الخارجية  وزيــرة  به  صرحت  ما  بحسب  الليبية  األراضــي  في 
السودانية، مريم الصادق المهدي، خالل مؤتمر »دعم استقرار 
ينقسمون  المتواجدين  السودانيين  المرتزقة  إن  قائلة  ليبيا«، 

إلى نوعين، وفق قولها.
وقعت  التي  الحركات  يتبعون  عددًا  األقل  وهم  األول،  النوع 
مع الحكومة السودانية اتفاقية السالم في جوبا، وهم ملتزمون 
بهذا االتفاق الذي بموجبه سيكون هناك برنامج كامل للتسريح 

وإعادة الدمج.
أما النوع الثاني، وهم األكثر عددًا، وهي المجموعات التي ال 
عالقة رسمية لها بالحكومة السودانية، وال سيطرة لها عليها، 
أال  ضمان  تظل  السودانية  الحكومة  مسؤولية  أن  إلى  مشيرة 
يشكل النوع الثاني خطرًا على ليبيا، وأن تكون مغادرتهم جزءًا 

من التطور الديمقراطي واالستقرار فيها.
وكشفت الوزيرة السودانية، التي ُأبعدت من الجهاز التنفيذي 
مشتركة  أمنية  آليات  إلى  التوصل  تم  أنه  البرهان،  انقالب  بعد 
تحظى بدعم دولي واسع ومن دول الجوار، كما اتفقت على ذلك 
اللجنة العسكرية المشتركة وأن هناك مخططًا بجدول زمني واضح 
؛ لحصر المقاتلين السودانيين والتوصل التفاق مع األجهزة األمنية 
للسودان على طريقة إعادتهم، لئال يمثلوا خطراً على السودان وال 
على ليبيا أيضًا. وفي تصريحات سابقة، قال النائب األول لرئيس 
دقلو،  حمدان  محمد  السوداني،  االنتقالي  السيادة  مجلس 
ليبيا  في  متواجد  سوداني  »أي  إن  حميدتي  باسم  المعروف 
دون إذن السلطات الليبية، يعد مرتزقًا، وعليه مغادرة البالد«، 

مشددًا على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا.

الوسط–عبد الرحمن أميني

الدبيبة يدخل جدالً مع القطراني وقعيم

القاهرة- الوسط

● خالد مازن ● فرج  أقعيم ● حسين القطراني ● عبداحلميد الدبيبة

لم تمر سوى أيام 
قليلة على عقد 

مؤتمر »دعم 
استقرار ليبيا« 

في طرابلس الذي 
نظمته حكومة الوحدة 

الوطنية الموقتة، وسرعان 
ما طغت مالمح االنقسام والخالف 
داخل الحكومة نفسها، وهي التي 
لم يتبق من عمرها سوى ثمانية 

أسابيع فقط، وهو موعد االستحقاق 
االنتخابي المفترض في 24 ديسمبر 

2021. ظهر الخالف واضحا بين 
رئيس الحكومة الموقتة عبدالحميد 

الدبيبة، ونائبه حسين القطراني حول 
االختصاصات، إذ اشتكى القطراني 

من تعمد الدبيبة عدم إعطائه 
صالحيات »النائب األول« كما قدم 
نفسه، مشيرا إلى أن األخير ينتهج 
سياسة تكريس المركزية واحتكار 

السلطة التنفيذية.

● محمد املنفي

●  جانب من المشاركين في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

●  متظاهرون في السودان يتظاهرون ضد النظام الحاكم
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22 ربيع أول 1443 هــ

وسط حاجة إلى 14 مليون جرعة لقاح

ليبيا تتحسب للموجة الرابعة من »كورونا«

تعالت أصوات التحذير هذا األسبوع من موجة 
الوضع  فيما يشهد  لفيروس »كورونا«،  رابعة 
البالد استقرارًا مع استمرار حملة  الوبائي في 
من  الجرعات  ماليين  تحتاج  والتي  التطعيم 

اللقاحات.
منذ  ليبيا  في  كورونا  إصابات  عدد  وارتفع 
و866  ألفًا   354 إلى  البالد  في  الوباء  ظهور 
فيما  نشطة،  حالة  و49  ألفًا   59 منها  حالة، 
و5033  تعافٍ،  حالة  و784  ألفًا   290 سجلت 
المركز  وأعلن  الثالثاء،  أمس  من  أول  وفاة، 
الجغرافي  التوزيع  األمراض  لمكافحة  الوطني 
إلصابات كورونا الجديدة، مؤكدًا أن العاصمة 
طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية 
650 يوم  223 حالة من إجمالي  والتي بلغت 

الثالثاء الماضي.
إصابات  في  زيادة  سرت  تشهد  حين  في 
العناصر  بجميع  حدا  ما  المستجد،  كورونا 
العمل  إلى  المساعدة  والطبية  الطبية 
بطريقة المناوبة والفترات، وتوفير المساعدة 

للمرضى.
فيروس  ضد  التطعيم  بطاقات  ونفدت 
التطعيم  مواقع  بمختلف  المستجد«  »كورونا 
من  عدة  مصادر  أفادت  ما  بحسب  بسرت، 
وقال  بالمدينة.  الصحية  والوحدات  المراكز 
بسرت  الصحية  المراكز  بأحد  مسؤول  مصدر 
في تصريح إلى »الوسط«، إنه تم اللجوء إلى 
مرجعًا  بها،  والعمل  للبطاقات  نماذج  تصوير 
السبب في نفاد البطاقات إلى »تأخر« المركز 
المراكز  إمداد  في  األمراض  لمكافحة  الوطني 

الصحية بمزيد البطاقات.
أما ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، 
فقال إن الوضع الوبائي مستقر مقارنة بالفترة 
الماضية؛ إذ يتراوح معدل الوفيات بين 7 إلى 
أقسام  في  العالج  وتتلقى  يوميًا،  وفيات   8
من  متقدمة  مراحل  في  تصل  حاالت  العناية 
المرض وعادة ما تكون نسبة الشفاء ضئيلة. 
العيضة  إسماعيل  الديوان  رئيس  وأوضح 
ال  الطبي  بنغازي  مركز  في  الحاالت  عدد  أن 

عدد  يصل  مدينة  في  إصابة   140 تتجاوز 
لكن  قوله،  وفق  المليون  قرابة  إلى  سكانها 
دون  يزال  ال  االجتماعي  بالتباعد  االلتزام 
إلى  العامة، مشيرًا  األماكن  باستثناء  المأمول 
باإلجراءات  والشركات  القطاعات  بعض  تقيد 
انتشار  من  للحد  بها  المعمول  االحترازية 

الوباء.
المركز  مدير  دعا  اللقاحات،  وبخصوص 
السايح  حيدر  األمراض  لمكافحة  الوطني 
لقاح  الثانية من  الجرعة  إلى تلقي  المواطنين 
وموجة  الشتاء  لفصل  استعدادًا  أسترازينيكا 
أن  وأوضح  البالد.  تضرب  قد  متوقعة  رابعة 
من  األولى  الجرعة  تلقوا  الذين  المطعمين 
عليهم  يتوجب  سبوتنيك،  الروسي  اللقاح 
أسترازينيكا،  لقاح  من  الثانية  الجرعة  أخذ 
وعدم  الجرعتين  بين  اختالف  أي  وجود  لعدم 

لقاح  من  أخرى  جرعات  أي  توفير  احتمالية 
إمكانية  إلى  مشيرًا  قوله،  وفق  سبوتنيك 

المضي نحو إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح.
وزير الصحة علي الزناتي بحث مع السايح،، 
المضادة  اللقاحات  من  ليبيا  احتياجات 
»االحتياج  إن  الزناتي  قال  فيما  لـ»كورونا«، 
من  بأكثر  يقدر  اللقاحات،  من  لليبيا  الفعلي 

األثناء  هذه  في  جرعة«.  مليون  عشر  أربعة 
أفرج مركز الرقابة على األدوية واألغذية، عن 
لفيروس  المضاد  أسترازينيكا  لقاح  من  شحنة 
جرعة.  ألف  بـ144  تقدر  المستجد،  كورونا 
اللقاح  شحنة  عن  اإلفراج  تأخر  أن  وأوضح 
ماليين  بـ3  والمقدرة  سينوفارم،  الصيني 
منها  تشغيلة(  كل  )خضوع  إلى  يرجع  جرعة، 

للتحاليل على حدة للتأكد من سالمتها«.
لتوفير  المتخذة  االحتياطات  وبشأن 
األكسجين المسال، أعلنت المؤسسة الوطنية 
لألكسجين  مصنع  تسليم  ليبيا،  في  للنفط 
لدعم  البالد(  )جنوب  غات  بلدية  إلى  الطبي 
وقالت  البلدية.  داخل  الجائحة  مكافحة  جهود 
المعلومات  »تدرس  إنها  بيان  في  المؤسسة 
في  المتاحة  األكسجين  لمصادر  المتوفرة 
الخيارات  أفضل  مع  والمضيّ  المناطق 

هذه  إنتاج  من  والقصوى  المثلى  لالستفادة 
العزل  لمراكز  األكسجين  لتوفير  المصانع 
أربعة  تسليم  إلى  منوهة  والمستشفيات«، 
األسابيع  خالل  الطبي  لألكسجين  مصانع 
ووادي  وجالو،  العجيالت،  لبلدية  الماضية 

عتبة، ومدينة رأس النوف السكنية.
مختلف  في  التطعيم  حمالت  وتتواصل 
الهجرة  مكافحة  جهاز  أفاد  فيما  البالد،  أنحاء 
السكة  طرابلس   طريق  فرع  الشرعية  غير 
ضد  للتطعيم  الوطنية  الحملة  استأنف  بأنه 
النظاميين  للمهاجرين غير  فيروس »كورونا« 
الوطني  المركز  أعلن  كما  المركز،  نزالء  من 
داخل  النزالء  تطعيم  األمراض  لمكافحة 
مؤسسة اإلصالح والتأهيل بطرابلس بالجرعة 
كورونا  لفيروس  المضاد  التطعيم  من  الثانية 
أعلنت  الماضي،  مايو  أواخر  وفي  المستجد. 

ضد  التطعيم  حملة  انطالق  العدل  وزارة 
فيروس كورونا داخل السجون، ضمن الحملة 

الوطنية للتطعيم ضد الوباء
على صعيد الجهود األهلية لمواجهة الوباء، 
التطوعي  للعمل  شباب  بصمة  فريق  نظم 
بقاعة  لإلغاثة  الدولية  المنظمة  مع  بالتعاون 
االجتماعات بالمجلس البلدي بني وليد جلسة 
ظل  في  المجتمعية  )الصحة  حول  توعوية 

فيروس كورونا(.
إطالق  كيفية  مناقشة  الجلسة  خالل  وتم 
فيروس  لقاح  بأخذ  المواطنين  لتوعية  حملة 
)كورونا( المستجد داخل المدينة للوصول إلى 

المجتمعية. المناعة 
المنتسبين  من  عدد  الجلسة  وحضر 
واألندية  المدني  المجتمع  لمؤسسات 

الرياضية بمدينة بني وليد.

طرابلس - بنغازي: الوسط

● إزالة توصيلة غير شرعية على مسار النهر اإلى منطقة زمزم والقداحية  )النهر الصناعي(

● لقطة جوية لمحمية الشعافين، 25 أكتوبر 2021. )أ ف ب(

● مواطن يتلقى لقاح كورونا في مصراتة● مركز العزل الطبي في طبرق

تطعيم نزالء مؤسسة 
اإلصالح والتأهيل ومركز 
أيواء المهاجرين بطرابلس

»الموارد المائية«: االعتداء على
إحدى غرف الصمامات بالمسار األوسط 

أهدر مليون متر مكعب من المياه

نفاد بطاقات التطعيم ضد فيروس »كورونا« بمختلف مواقع التطعيم بسرت

مع ارتفاع وتيرة السرقات والتوصيالت غير الشرعية

لها  تعرض  التي  االعتداءات  وتيرة  ارتفعت 
خارجة  مجموعات  من  الصناعي  النهر  مشروع 
عن القانون أو األهالي بهدف إجراء توصيالت 
عن  المياه  قطع  في  تسبب  ما  قانونية،  غير 
المخاوف من  لتزداد  واألحياء،  المدن  عدد من 
الليبية، فيما  المدن  إلى  المائي  إيقاف اإلمداد 
الدولة على مسارين أمني وقانوني  جاء تحرك 

لمواجهة هذه االعتداءات.
الخميس  يوم  االعتداءات  هذه  آخر  كان 
بالمسار  محطات   4 على  باعتداء  الماضي 
الجفارة  سهل   - الحساونة  بمنظومة  األوسط 
اإلمداد  توقف  إلى  أدى  ما  الماضي،  الخميس 
األوسط  بالمسار  الواقعة  المدن  عن  المائي 
باطن   - غريان   - ترهونة   - وليد  )بني  للنهر 
مدينة  على  المائي  التدفق  وتخفيض  الجبل( 

طرابلس.
»تنفيذ  بعد  وقع  االعتداء  هذا  أن  المفارقة 
تصريف  لمحطات  والصيانة  التفريغ  أعمال 
األوسط  المسار  على  الواقعة  والمياه  الهواء 
والتي  جفارة«  سهل   - الحساونة  بمنظومة 
المواطنين عليها خالل األسابيع  اعتدى بعض 
أيام   )10( من  أكثر  واستغرقت  الماضية 

متواصلة.
الصناعي  النهر  جهاز  أعلن  أكتوبر،   7 وفي 
منظومة الحساونة - سهل الجفارة إيقاف الضخ 
عبر المسار األوسط، بعدما جرى تسجيل اعتداء 
المسار »شمال بني وليد« واعتدى  جديد على 
مجهولون على إحدى غرف الصمامات بالمسار 
لغرض وضع وصلة غير شرعية، حيث اضطرت 
بالمسار  المياه  ضغط  تخفيض  الصيانة  فرق 
الجهاز  بيان  حسب  اإلصالح،  أعمال  إلجراء 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 

»فيسبوك«، الثالثاء.
وتقول وزارة الموارد المائية إن االعتداء على 
للنهر  بالمسار األوسط  الصمامات  إحدى غرف 
في  تسبب  وليد  بني  مدينة  شمال  الصناعي، 
هدر نحو مليون متر مكعب من المياه، االعتداء 
كان بغرض إنشاء توصيلة غير شرعية، حسب 

بيان الوزارة.
أمنية  جهات  تحاول  نفسه،  الوقت  في 
مالحقة مرتكبي االعتداءات، ففي 17 أكتوبر، 
بمنطقة  الصناعي  النهر  حماية  كتيبة  ألقت 
البريقة القبض على شخص يقود سيارة نوع 
بداخلها  عُثر  بعدما  اللون  بيضاء   »BMW«
خطوط  بمسارات  خاصة  أغطية  ثالثة  على 
 13 في  الوزارة  أعلنت  كما  سرت،   - أجدابيا 
على  االعتداء  في  متورطين  ضبط  أكتوبر 
بني  مدينة  قرب  شميح  منطقة  في  صمامات 
وليد، وسبق ذلك ضبط عدد من التوصيالت 

النهر، في طرابلس. العشوائية على مسار 
البالغ  ليبيا  سكان  من   %  80 نحو  ويعيش 
ساحل  امتداد  على  نسمة  ماليين   6 عددهم 
منه  بالقرب  أو  المتوسط  البحر  على  البالد 
عبر  تضخ  التي  العذبة  المياه  على  ويعتمدون 
البالد،  في جنوب  خزانات جوفية  األنابيب من 
حيث تقع أيضًا الحقول الغنية بالنفط في ليبيا.
القوة  دور  على  الرئاسي  المجلس  ويراهن 
المشتركة الجديدة التي تشكلت في أغسطس 
النهر  جهاز  ومسارات  منشآت  لتأمين  الماضي 
الصناعي ومنع تلك االعتداءات، إذ تتألف هذه 

والتأمين«  للحراسة   166 »الكتيبة  من  القوة 
و»لواء طارق بن زياد«.

القائد  الرئاسي  المجلس  رئيس  ويقول 
إن  المنفي،  محمد  الليبي،  للجيش  األعلى 
النهر  لتأمين  مشتركة  قوة عسكرية  »تشكيل 
عليها  عمل  مهمة  خطوة  تعتبر  الصناعي، 
المؤسسة  توحيد  أجل  من  الرئاسي  المجلس 
العسكرية في ليبيا«. وذلك خالل لقاء المنفي، 
بالكتيبة  العمليات  غرفة  آمر  مع  طرابلس  في 

166 محمد الحصان.
المنفي، أكد ضرورة تأمين محطات وشبكة 
المستمر  التدفق  لضمان  الصناعي  النهر 
إلمدادات المياه، لتمهيد الطريق التخاذ المزيد 
من تدابير بناء الثقة، ولحماية المرافق الحيوية 
أن  الرئاسي  المجلس  رئيس  واعتبر  للدولة. 
النهر  لتأمين  مشتركة  عسكرية  قوة  تشكيل 
الصناعي »من شأنها أن تبعث برسالة للجهات 
قادرون  الليبيين  أن  مفادها  الفاعلة،  الدولية 
لبناء  معًا  والعمل  التغلب على خالفاتهم،  على 

دولة موحدة، ومستقرة، ومزدهرة«.

على الصعيد القانوني، صادق مجلس النواب 
قانون  على  الجاري  أكتوبر   11 في  باإلجماع 
يطال  اعتداء  أي  ومرافقه من  المشروع  حماية 
حالة  بعد  ذلك  جاء  مستقباًل.  النهر  مكونات 
والمتضمن  المشروع  حماية  قانون  مسودة 
النواب  مجلس  رئيس  إلى  مواد   )9( تسع 
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مايو الماضي.
ضخم  مشروع  الصناعي  النهر  أن  إلى  يشار 
من  الوقت  هذا  مثل  في  أساسه  حجر  وضع 
العام 1984 لنقل المياه الجوفية إلى المناطق 
الزراعية والمدن كثيفة السكان في شمال ليبيا 
بتكلفة 35 مليار دوالر. وقد شاركت العديد من 
الشركات الهندسية من جميع أنحاء العالم في 

مشروع النهر الصناعي العظيم.
المياه  ضخ  على  المشروع  فكرة  تقوم 
أنابيب   4 عبر  الصحراء  وسط  من  الجوفية 
يبلغ  بئر   1300 من  النهر  ويتكون  عمالقة، 
عمق أغلبها 500 متر، وتمتد األنابيب لمسافة 
والغربي  الشرقي  الجنوب  كيلومتر من  آالف   4
من  مكعب  متر  مليون   6.5 لنقل  الشمال  إلى 
الكبرى مثل  الرئيسية  المدن  إلى  المياه يوميًا 
مدن الزاوية وطرابلس وبنغازي وطبرق وسرت 

وإجدابيا.
وجرى االحتفال رسميًا بإنجاز المرحلة األولى 
في  بنغازي  في  العظيم  الصناعي  النهر  من 
العام 1991. وبدأت المرحلة الثانية من النهر 
في غرب ليبيا بتزويد العاصمة طرابلس بمياه 

الشرب في العام 1996.

حصار أمني وقانوني للمعتدين على النهر الصناعي
طرابلس ـ الوسط

تغير المناخ.. وتدخل البشر

مخالب االنقراض والتصحر تالحق محمية الشعافني
أكثر من 350 نوعاً نباتياً بينها 

أجناس نادرة و20 نوعاً من الطيور 
والحيوانات بعضها مهدد باالنقراض

موجات الجفاف في فصل الصيف 
جعلت المحمية عرضة بشكل متواصل 

للحرائق طيلة السنوات الماضية
لم   ،2011 سنة  األطلسي  شمال  حلف  بقيادة 
للمحميات  كافية  حماية  الليبية  الدولة  توفر 
تواجه  والتي  البالد  في  التسع  الطبيعية 

تهديدات متنامية جراء األنشطة البشرية.
كثيرة  مبادرات  وجود  القيادي  أنس  ويؤكد 
في  الطبيعية  المحميات  لصون  حكومية  غير 
سلحفاة   36 أيام  قبل  »أطلقنا  ويقول:  البالد. 
محمية  نحو  باالنقراض«  المهدد  النوع  من 
الشعافين، إضافة إلى حمالت ري األشجار بشكل 
بهدف  العام،  من  مختلفة  أوقات  في  تطوعي 
المحافظة قدر اإلمكان على الغطاء النباتي من 
»نتيجة  القيادي:  ويضيف  الجفاف.  موجات  آثار 
نُضطر  المحمية،  عن  المائي  المصدر  بُعد 
إطالق  إلى  المتطوعين،  من  عدد  بمساعدة 
إلى  تحتاج  لكنها  جديدة،  وتشجير  ري  حمالت 

رعاية مستمرة«.
العام  هذا  عدة  متوسطية  بلدان  وعانت 
خصوصًا  بينها  غابات،  وحرائق  جفاف  موجات 
كبيرة  بدرجة  ليبيا  وأفلتت  المجاورة.  الجزائر 
من هذا الوضع خالل العام الجاري، لكن موجات 
 ،2015 العام  منذ  البالد  في  والحرائق  الجفاف 
الزاحفة  الحيوانات  عدد من  نفوق  في  تسببت 
الضبع  غرار  على  باالنقراض،  مهدد  بعضها 
الحبارى.  وطائر  البرية  والسلحفاة  المخطط 

كما أتت الحرائق على الكثير من أشجار الغابات 
المعمرة العائدة إلى قرون مضت.

التي تواجه محمية  التحديات  ومع كل هذه 
خبراء  جهود  نجحت  الطبيعية،  الشعافين 
ليبيين في االستحصال على دعم من يونسكو 
المنظمة  شبكة  ضمن  إدراجها  خالل  من 
لمحميات المحيط الحيوي، وهو أول موقع ليبي 

ينضم إلى القائمة.
الشبكة  هذه  ضمن  الموقع  إدراج  ويرمي 
النظم  وحماية  المستدامة  التنمية  تعزيز  إلى 
والساحلية،  والبحرية  األرضية  اإليكولوجية 
إضافة إلى تشجيع جهود صون التنوع الحيوي.

ويوضح الباحث وعضو هيئة التدريس بكلية 
الجديدي،  طارق  طرابلس،  جامعة  في  العلوم 
أن ضم محمية الشعافين إلى قائمة اليونسكو 
على  للمحافظة  حقيقي  لمشروع  بداية  يشكل 

واحدة من أهم المحميات الطبيعية في ليبيا.
ويقول الجديدي الذي قاد عملية تقديم ملف 
لوكالة  الشعافين،  محمية  داخل  من  الترشيح 
»فرانس برس« إن الموقع سيحظى بفضل هذا 
اإلدراج »باهتمام دولي من المنظمات المهتمة 
وستقام  والحيواني،  والنباتي  البيئي  بالشأن 
ذلك  شأن  من  كما  لتطويرها«.  دراسات  فيها 
االقتصادية  األوضاع  تحسين  في  المساهمة 

للسكان المحللين، بحسب الجديدي.
ضم  إعالنها  خالل  اليونسكو  وأشارت 
سكان  أكثرية  أن  إلى  شبكتها،  إلى  المحمية 
السبل  من  حياتهم  يكسبون  المحمية 
التقليدية للزراعة المستدامة، إضافة إلى جمع 
األخشاب وتربية النحل، الفتة إلى أن المنطقة 

تشتهر »بجودة زيتونها وزيتها«.
اليونسكو  خطوة  أن  الجديدي  ويؤكد 
أو  مباشر  بشكل  السكان  »ظروف  ستدعم 
المحمية  جعل  في  وستسهم  مباشر«،  غير 
يقاوم  الذي  المتكامل  الحيوي  للمحيط  »مثااًل 
ويوضح  حيوية«.  خضراء  بيئة  ويوفر  التصحر 
ومحميات  مواقع  ضم  مشروع  أن  الجديدي 
إذ  يتوقف؛  لن  اليونسكو  لقائمة  طبيعية 
األول  قريبًا،  جديدين  ملفين  ليبيا  ستقدم 
جبال  والثاني  البالد،  شرق  الناقة  وادي  موقع 

أكاكوس في الجنوب.

الحيوي،  للتنوع  موئاًل  طوياًل  شكلت  بعدما 
بُعد  على  الطبيعية  الشعافين  محمية  تواجه 
أقل من 100 كيلومتر من العاصمة طرابلس، 
المناخي  التغير  تبعات  جراء  مختلفة  تهديدات 

واألنشطة البشرية.
الماضي  الشهر  اليونسكو  منظمة  وأدرجت 
هذه المحمية الواقعة في مدينة مسالتة على 
بُعد ساعتين بالسيارة إلى الشرق من العاصمة 
شبكتها  ضمن  نفوسة،  جبل  باتجاه  الليبية 
»فرانس  وفق  الحيوي،  المحيط  لمحميات 

برس«.
األشهر  المحمية  في  الحيوي  التنوع  أن  غير 
بليبيا يواجه تحديات طبيعية تتمثل في الجفاف 
والحرائق، وأخرى بشرية مرتبطة بإزالة الغابات 
في  الدوام  على  يجعلها  ما  العمراني،  والزحف 

مرمى التهديد.
ويقول رئيس الجمعية الليبية لألحياء البرية، 
المستمرة،  المناخ  »تغيرات  إن  القيادي،  أنس 
وموجات  األمطار  ندرة سقوط  من  رافقها  وما 
جعلت  الطويل،  الصيف  فصل  في  الجفاف 
المحمية عرضة بشكل متواصل للحرائق طيلة 

السنوات الماضية«.
الحكومية  غير  المنظمة  رئيس  ويعدد 
بينها  الوضع  تفاقم  في  تساهم  عدة  عوامل 
القيادي  العمراني. لكن  قطع األشجار والتوسع 
المحمية  اليونسكو  إدراج  يساعد  أن  في  يأمل 
ضمن شبكتها لمحميات المحيط الحيوي على 

حماية الموقع.
مساحة  على  الممتدة  المحمية  وتُعتبر 
متنوعة من  لمجموعة  موطنًا  83060 هكتارًا، 
األصناف النادرة والمهددة باالنقراض، بحسب 
من  أكثر  الشعافين  محمية  وتضم  اليونسكو. 
350 نوعًا نباتيًا، بينها أجناس نادرة تُستخدم 
إضافة  والعطرية،  التجميلية  الصناعات  في 
إلى أكثر من 20 نوعًا من الطيور والحيوانات، 
حوالي  يعيش  كما  باالنقراض.  مهدد  بعضها 

65 ألف شخص في محيط المحمية.
وصنفت ليبيا الشعافين محمية طبيعية سنة 
خالل  لكن  القذافي.  معمر  حكم  خالل   1978
العقد المنصرم الذي اتسم بالعنف إثر اإلطاحة 
عسكري  وتدخل  شعبية  ثورة  نتيجة  بالقذافي 



محليات 05www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السادسة
العدد 310

28 أكتوبر 2021 م اخلميس

22 ربيع أول 1443 هــ

اتهامات باالتجار بالبشر وانتهاكات ضد المهاجرين

»جالد الزاوية« تحت طائلة العقوبات الدولية

الزاوية،  في  لالحتجاز  النصر  مركز  مدير  بات 
بـ»جالد  يعرف  أو من  إبراهيم،  الكوني  أسامة 
الدولية  العقوبات  طائلة  تحت  الزاوية« 
انتهاكات  بارتكاب  اتهامات  إثر  واألميركية، 
مخالفة  في  شرعيين،  غير  مهاجرين  بحق 

صريحة للقانون الدولي اإلنساني.
الدولي،  األمن  مجلس  قرر  اإلثنين،  ويوم 
فرض عقوبات على الكوني التهامه بالمشاركة 
بشكل مباشر أو غير مباشر في »أعمال تنتهك 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان وتهريب البشر 
وفق  ليبيا«،  في  المهاجرين  عنف ضد  وأعمال 

نص القرار الذي نشره المجلس.
المتحدة  الواليات  بعثة  أشادت  فيما 
األميركية في مجلس األمن، بفرض العقوبات 
بـ»مهرب  إياه  واصفة  الكوني،  أسامة  على 
ضد  عنف  أعمال  وارتكب  وأساء  استغل  للبشر 
وقالت  ليبيا«.  في  المستضعفين  المهاجرين 
البعثة، إن القرار »يبعث برسالة قوية وموحدة 
نتسامح  لن  أننا  مفادها  الدولي،  المجتمع  من 

مع مثل هذه األعمال«.
الدولية،  العقوبات  عند  األمر  يتوقف  لم 
أيضًا  فرضت  األميركية  الخزانة  وزارة  إن  بل 
انتهاكات  الرتكابه  الكوني  على  عقوبات 
في  المهاجرين  ضد  اإلنسان  لحقوق  جسيمة 
ليبيا. وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن تصنيف 
تورطه  إلى  يعود  العقوبات  قائمة  في  الكوني 
ارتكاب  خالل  من  المدنيين  استهداف  في 
أو  قصري  تشريد  أو  اختطاف  أو  عنف  أعمال 
الهجوم على المدارس والمستشفيات والمواقع 

الدينية.

وذكرت وزارة الخزانة أن الكوني، هو المدير 
الزاوية، كما  النصر في مدينة  الفعلي لمعتقل 
المهاجرين  تهريب  زعماء  أحد  بأنه  يوصف 
ومسؤول عن االستغالل المنهجي للمهاجرين 

بما  االحتجاز،  مركز  في  المهاجرين  وابتزاز 
والضرب  الجنسي  العنف  طريق  عن  ذلك  في 

والتجويع وغيرها من أشكال سوء المعاملة.
الخارجية  وزير  قال  ذاته،  السياق  وفي 

يتعرضون  حيث  االحتجاز  مركز  في  األفارقة 
وأورد  اإلنسان.  لحقوق  مختلفة  النتهاكات 
العاملين  األفراد  أو  الكوني  أن  ذاته،  المصدر 
تحت إدارته، شاركوا في قتل واستغالل وإيذاء 

اإلجراء  هذا  إن  بلينكن،  أنتوني  األميركي، 
المعاملة  سوء  عن  ويكشف  المساءلة  يعزز 
المهاجرين  ضد  المرتكب  والعنف  واالستغالل 
سعيًا  ليبيا  يعبرون  الذين  المستضعفين 
بيان،  في  بلينكن،  وتعهد  أفضل.  حياة  وراء 
بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي واستخدام 
الضحايا وتحديد  المتاحة لدعم  األدوات  جميع 
اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  في  المتورطين 
الوحدة  حكومة  األميركي  الخارجية  وزير  ودعا 
ومرتكبي  الكوني  محاسبة  إلى  الوطنية 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
أبريل  في  طرابلس،  مواليد  من  وإبراهيم 
منها  أسماء  بعدة  يعرف   ،1976 العام  من 
الموقع  الزاوية، حسب  أو أسامة  أسامة ميالد، 

اإللكتروني لألمم المتحدة.
لجنة  تقرير  قال  الماضي،  مارس  وفي 

الخبراء المعني بليبيا المكلفة من قبل مجلس 
إبراهيم،  أن  الماضي،  مارس  في  صدر  األمن، 
المدير الفعلي لمركز النصر، الذي احتجز مئات 
للقانون  انتهاكات  عدة  ارتكب  المهاجرين، 
لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي 
مركز  ضحايا  أن  التقرير  وكشف  اإلنسان. 
طلبًا  اختطاف  »أعمال  عن  تحدثوا  االحتجاز 
وتعذيب، وعنف جنسي، وعمل قسري  للفدية، 
عدة  رغم صدور  يعمل  المركز  يزال  وال  وقتل، 
وأوصت  بإغالقه«.  تطالب  رسمية  بيانات 
اللجنة في حينها تنفيذ التدابير الالزمة لوضع 
وطالبي  للمهاجرين  التعسفي  لالحتجاز  حد 
اللجوء، والتحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقوق 
المحتجزين  وضع  في  والتحقيق  اإلنسان، 

اآلخرين.
في  الدولية،  العفو  لمنظمة  تقرير  ونقل 
سابقين  محتجزين  شهادات  الماضي،  يوليو 
اغتصبوا  »الحراس  إن  قالوا  المركز،  في 
الجنس  ممارسة  على  البعض  وأجبر  نساء 
الحصول  مقابل  أو  عنهن  اإلفراج  مقابل 
النظيفة«.  المياه  مثل  أساسية  مواد  على 
اسمها  امرأة  شهادة  إلى  المنظمة  وأشارت 
للضرب  »تعرضت  أنها  أكدت  التي  غريس، 
الطلب:  هذا  لمثل  االمتثال  لرفضها  المبرح 
لدفعي.  مسدسًا  استخدم  ال.  )للحارس(  قلت 

وركلني بحذاء من الجلد ... في خصري«.
وحاولت شابتان في المنشأة االنتحار نتيجة 
 3 قالت  كما  للمنظمة.  وفقًا  االنتهاك،  لهذا 
والدتهما  مع  احتجزا  طفلين  إن  أيضًا  نساء 
أوائل  في  تُوفيا  البحر  عبور  محاولتهما  بعد 
رفض  أن  بعد  التقرير،  بحسب   ،2021 العام 
الحراس نقلهما إلى المستشفى لتلقي العالج 

الطبي الحرج.

القاهرة - الوسط

● مجموعة من الالجئين في مركز احتجاز بمدينة الزاوية شمال غرب ليبيا. )اإلنترنت(

وزارة الخزانة األميركية: الكوني أحد 
زعماء تهريب المهاجرين ومسؤول عن 

االستغالل المنهجي للمهاجرين األفارقة

بلينكن طالب حكومة الوحدة 
الوطنية بمحاسبة الكوني 

ومرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان

ضحايا مركز النصر تحدثوا عن أعمال اختطاف طلبًا للفدية وتعذيب وعنف جنسي وعمل قسري وقتل

رحلة الفوج السياحي األوروبي توقفت في عدد من المقاصد السياحية في الصحراء

هل هي البداية؟

عقد،  من  ألكثر  امتد  توقف  بعد  رحلة  أول  في 
ليبيا،  في  سياحية  جولة  أوروبي  فوج  أجرى 
نشاط  استئناف  إلى  الرامية  البرامج  ضمن 
حضن  إلى  »عدنا  شعار  وترفع  السياحة،  حركة 

الصحراء«.
جهود  ضمن  السياحي  الفوج  زيارة  وتأتي 
الرامية  التقليدية  والصناعات  السياحة  وزارة 
الدولية،  السياحة  حركة  نشاط  استئناف  إلى 
مع  بالتعاون  التعافي،  استعادة  برامج  وضمن 
القطاع الخاص الليبي العامل في مجال السياحة، 

وتهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن ليبيا.
كان  الجاري،  أكتوبر  من  عشر  الثامن  في 
من  سائح   100 من  يتألف  الذي  الفوج  وصول 
جنسيات أوروبية مختلفة إلى معبر وزان، برعاية 
وزارة السياحة والصناعات التقليدية، وبالتعاون 
الركاب.  ونقل  للسياحة  مرسية  شركة  مع 
الفوج  زار  حيث  غدامس؛  مدينة  الفوج  زار  كما 
اليدوية  والحرف  التقليدية  للصناعات  معرضًا 
السياح  وتجول  الغدامسية،  التذكارية  والهدايا 
القديمة،  غدامس  مدينة  وأزقة  شوارع  داخل 
المدينة  معمار  فنون  إلى شروح عن  مستمعين 

وتاريخها وأبرز مكوناتها.
شمل برنامج رحلة الفوج السياحي التوقف في 
عدد من المقاصد السياحة في الصحراء، وأيضًا 
رحلة  ختام  في  وصبراتة  طرابلس  مدينة  زيارة 
سياحية  جوالت  تتخللها  يومًا،   12 نحو  تستمر 
وعروض فرق الفنون الشعبية في بعض المدن 

المستهدفة على طول خط سير الرحلة.
والسياحة  للسفر  مرسية  شركة  مدير  وقال 
إن  الكوبه:  علي  الرحلة  تنظيم  على  المشرفة 
استمر طيلة  ماراثوني  ثمرة جهد  الفوج  »زيارة 
بالتعاون  للرحلة  واإلعداد  للتجهيز  أشهر  أربعة 

مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية«.
أخرى  رحالت  تنظيم  عن  الكوبه  وكشف 
تستهدف أعدادًا أكبر من السياح الدوليين شهر 
ديسمبر المقبل، ضمن مبادرات تهيئة الظروف 

الستئناف نشاط حركة السياحة في ليبيا«.
التقليدية  والصناعات  السياحة  وزارة  وأعدت 
تنمية  تضمنت  بالقطاع  للنهوض  خطة 
السياحية،  المناطق  في  المحلية  المجتمعات 
التراث  وصون  الحفاظ  مشاريع  ومساندة 
بالمناطق  والالمادي  المادي  والثقافي  الطبيعي 
ذات االهتمام الخاص، وبما يكفل إيصال رسالة 
السياحة كداعم للسالم ومنصة للحوار والتعبير 
وبناء  والحضاري،  الثقافي  التنوع  مفردات  عن 
وتشجيع  الفنية،  والكوادر  البشرية  القدرات 
السياحية  المشاريع  توطين  على  المستثمرين 

في المناطق المستهدفة باالستثمار السياحي.

مدينة  األثري،  شحات  موقع  األثري،  صبراتة 
أكاكوس  تادرارت  ومواقع  القديمة،  غدامس 

الصخرية بمدينة فزان.
إن  الصلح  علي  االقتصادي  الخبير  ويقول 
مدى  على  يتوقف  السياحي  بالقطاع  النهوض 
السياحة  فتح  عملية  تنظيم  على  الدولة  قدرة 
مرت  ليبيا  أن  خاصة  التحتية  البنية  وتجهيز 
وتهيئة  والحروب،  االنقسامات  من  بالعديد 
له  والدعاية  للقطاع  االستقرار  وعوامل  الظروف 

إقليميًا ودوليًا وصواًل لمرحلة صناعة السياحة.
»هناك  عربية«:  نيوز  لـ»سكاي  الصلح  وقال 
الخاص،  القطاع  الدولة،  على  عديدة  أدوار 
للمساهمة  ليبيا  في  العاملة  المالية  والمصارف 
تحتاج  فليبيا  السياحي،  بالقطاع  النهوض  في 
حتى  جدي  بشكل  القطاع  هذا  في  لالستثمار 
المحلي  الناتج  في  المساهمة  لزيادة  يؤدي 
من  لديها  أن  وخاصة  لالقتصاد  اإلجمالي 
المناطق السياحية وخاصة فيما يتعلق بالسياحة 

الساحلية، الصحراوية، الجبلية«.
 2010 العام  ليبيا  في  السياح  عدد  وناهز 
المداخيل  بلغت  لكن  سائح،  آالف   110 نحو 
األمني  الوضع  تردي  بسبب  الصفر،  حدود  إلى 
إحصاءات  ووفق   .2013 منذ  والسياسي 
ليبيا،  في  الفنادق  عدد  إجمالي  فإن  حكومية 
يبلغ 283 فندقًا بقدرة استيعابية تقدر بحوالي 
أكثر من 27 ألف سرير، وإجمالي غرف 14200 
لتدهور  مقفلة  الفنادق  هذه  من   % و55  غرفة 

الوضع وقلة حركة السياحة.

ويلقي خبراء آمااًل عريضة على قطاع السياحة 
األخير  العقد  عثرات خالل  واجه  بعدما  ليبيا  في 
اإلرهاب،  ومواجهة  الحروب  ويالت  نتيجة 
والسياسي  األمني  االستقرار  عدم  من  وحالة 
العالمي  التراث  لجنة  دفع  مما  واالقتصادي، 

التابعة لليونسكو في العام 2016 لوضع خمسة 
العالمي  التراث  قائمة  على  ليبية  أثرية  مواقع 

المهدد بالخطر بسبب الصراع القائم حينها.
المعدة  العالمي  التراث  مواقع  قائمة  وتضم 
موقع  األثري،  لبدة  موقع  اليونسكو  قبل  من 

»إلى حضن الصحراء«.. السياحة األوروبية تختبر العودة إلى ليبيا

طرابلس - الوسط

نفاق أم انحالل؟..

حفل أبوسليم يستدعي 
الغرياني والداخلية

طرابلس - الوسط

ضجة اجتماعية شهدتها البالد على خلفية 
بلدية  استضافته  الذي  الغنائي  الحفل 
أبوسليم بمدينة طرابلس بمناسبة ذكرى 
الفتيات  ظهور  تحول  إذ  البالد؛  تحرير 
والشابات الليبيات بمظهر أكثر تحررًا إلى 
مادة خصبة للجدل على منصات التواصل 
االجتماعي، دخلت فيها المؤسسة األمنية 
والدينية على الخط، وأثارت تساؤالت حول 

مغزى هذا الجدل.
مصورة  وتسجيالت  صور  وأظهرت 
مشاهد  االجتماعي  التواصل  بمنصات 
مغني  حفل  حضور  خالل  ليبيات  لشابات 
اعتبرته  ما  وهو  سنفارة،  التونسي  الراب 
ووصل  أخالقيًا«،  »انحالاًل  كثيرة  تعليقات 
األمر إلى مطالبة النائب العام بفتح تحقيق 
مع اللجنة المنظمة للحفل، ومنع الحفالت 

نهائيًا، والحديث عن »غزو ثقافي«.
الصادق  الشيخ،  السابق  المفتي  ودخل 
مثير  برأي  االشتباك  خط  على  الغرياني، 
في  جرى  »ما  إن  قال  إذ  كالعادة؛  للجدل 
بوسليم بمناسبة يوم التحرير بأنه )فساد 
العامة  لآلداب  مناف  وتدهور  أخالقي(، 
وتعاليم الدين«، حسب تعبيره. معتبرًا أن 
على  تحريض  بل  احتفااًل  »ليس  حدث  ما 
المعاصي إلشاعة الفاحشة، وإلهاب الغرائز 

واختالط الجنسين، ورقص وغناء«.
وتباينت اآلراء حول طرح الغرياني، الذي 
المجتمع  حماية  بند  تحت  البعض  اعتبره 
آخرون  رآه  فيما  ديني،  منظور  من  الليبي 
تفتح  قد  المجتمع  على  دينية  وصاية 
المجال أمام بعض المجموعات المتطرفة 
في  والتجمعات  الحفالت  هذه  الستهداف 

المستقبل.
دخلت  األمنية  المؤسسة  أن  الالفت 
أيضًا على خط األزمة باقتراح اعتبره بعض 
المتابعين استنساخًا لفكرة جماعات األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر التي عرفتها 
المملكة العربية السعودية لعقود، وألغتها 

الرياض مؤخرًا مع تولي األمير محمد بن 
وتبني  المملكة،  في  العهد  والية  سلمان 

خطته اإلصالحية المعروفة.
بوزارة  اإلنسان  حقوق  مكتب  مدير 
اقترح  الباشا  حسن  فؤاد  عميد  الداخلية 
مازن  خالد  اللواء  الداخلية  وزير  على 
االحتفاالت  كل  في  الشرطة  »تواجد 
والمناسبات والمهرجانات للمحافظة على 
واالبتهاج  الفرح  في  الحق  بين  التوازن 
زمام  ضبط  في  الدولة  وحق  والسرور 
تتماشى  ال  مخالفات  أي  وضبط  األمور 
مع أصالة وقيم الشعب الليبي التي تربى 
التواصل  مواقع  في  انتشارها  قبل  عليها 

االجتماعي«.
وهنا يثور السؤال ما هي المعايير التي 
تطبيق  في  الشرطة  رجال  عليها  سيستند 
األفراد  تأهيل  ومدى  المعايير،  هذه 
تماشي  ومدى  المهمة،  بهذه  المكلفين 
هذا االقتراح مع صون الحريات العامة التي 
تعد واحدة من مكتسبات ثورة 17 فبراير 

.2011
الحفل  منظمي  بأن  مراقبون  ويقر 
ما  وهو  الحفل،  نجم  اختيار  يحسنوا  لم 
غير  وفي  المناسبات،  عديد  في  يحدث 
تجاوزوا  الشباب  بعض  يكون  و»قد  ليبيا، 
التعبير  حدود ما يسمح به مجتمعهم في 
اعتبروا  لكنهم  الحفل«،  مع  تفاعلهم  عن 
من  نوع  إلى  »ترتقي  االنتقادات  هذه  أن 
االنتقائية والنفاق االجتماعي، حين يستفز 
وفق  شباب،  معه  تفاعل  حفل  البعض 
الدنيا وال تقعد بسبب هذا  سنهم، فتقام 

المشهد الذي وصفوه بالعار«.
اندهاشهم  المراقبون  يخف  ولم 
التي  الجماعية  المقابر  »مشهد  أن  من 
يستفز  لم  يومي  شبه  على  تكتشف 
بضعة  بعد  على  أنه  رغم  الحفل  منتقدي 
كيلومترات منهم«. وتثور تساؤالت حول 
فقط  بوسليم  على  »مكتوب  كان  إذ  ما 
حروب،  ومحور  للرماية،  ميدانًا  تكون  أن 
النار،  وأن ال مكان لشبابها سوى جبهات 

و»تبات« المحاور؟«.

● فوج سياح أوروبي خالل جولة في الصحاري الليبية. ● الغرياني ● خالد مازن
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»اعتقاالت الفجر« تضع السودان »اعتقاالت الفجر« تضع السودان 
على شفير الفوضى والعزلةعلى شفير الفوضى والعزلة

في  درامية  تطورات  اإلثنين  فجر  ساعات  حملت 
في  البالد  في  السياسي  المشهد  أدخلت  السودان، 
نفق مظلم يتراوح وصفه بين »االنقالب« و»تصحيح 
سيناريوهات  حافة  على  ووضعته  الثورة«،  مسار 
إلى  وصوال  بالبالد،  أمني  استنفار  وسط  معقدة، 
بألنه  محللون  يصفه  فيما  وإقليمية،  دولية  إدانات 
بـ»الثورات  توصف  ما  نعش  في  األخير  المسمار 

العربية«.
حملة  مع  الماضي،  اإلثنين  فجر  كانت  البداية 
شخصيات  بحق  الجيش  نفذها  التي  االعتقاالت 
سودانية،  حزبية  وزعامات  ووزراء  بارزة  سياسية 
حمدوك  اهلل  عبد  الوزراء  رئيس  وضع  إلى  وصوال 
وصفت  خطوات  وهي  الجبرية،  اإلقامة  تحت 
فيما  األركان،  مكتمل  عسكري«  »انقالب  بأنها 
عبد  أول  الفريق  السيادي  المجلس  رئيس  اعتبر 
ثورة ديسمبر  أهداف  أنها »تحفظ  البرهان  الفتاح 
متحدثا  البشير،  عمر  نظام  أطاحت  التي   »2018

الثورة«. عن »تصحيح 
بين  ما  االعتقاالت  بعد  البرهان  قرارات  وتوالت 
والحكومة  يترأسه  كان  الذي  السيادة  مجلس  حّل 
المؤسسات  من  وغيرها  حمدوك  عبداهلل  برئاسة 
ديموقراطيا  مسارا  تؤمن  أن  يفترض  كان  التي 
حال  رفع  وتقرر  المدني،  والحكم  االنتخابات  نحو 
وفي وقت الحق  الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. 
في  معه  موجود  الوزراء  رئيس  إن  البرهان  قال 
المنزل وليس في مكان آخر.. خشينا أن يحدث له أي 
بأن حمدوك سيعود  العسكري  القائد  وتعهد  ضرر، 
إلى منزله متى استقرت األمور وزالت المخاوف، ثم 
حراسة  تحت  منزله  إلى  المقال  الوزراء  رئيس  عاد 

مشددة.
إلى  حمدوك  معسكر  دعوة  جاءت  المقابل،  في 
المدنيين  الى  السلطة  بتسليم  مطالبة  تجمعات 
أن  معتبرا  بـ»االنقالب«،  دولية  ومنظمات  ودول 
»ما حدث يمثل تمزيقًا للوثيقة الدستورية وانقالبًا 
مكتماًل على مكتسبات الثورة«، ودعا البيان »الشعب 
السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل 

السلمية الستعادة ثورته«.
قرارات  لقيت  المواقف،  في  التصعيد  هذا  ومع 
وخطوات العسكريين في السودان غضبا في الشارع 
شوارع  من  عدد  في  متظاهرون  ونزل  السوداني، 
منددين  إطارات  وأحرقوا  طرقا  وقطعوا  الخرطوم 

لحكم  »ال  وهتفوا  البرهان«  »انقالب  اعتبروه  بما 
العسكر« و»ثوار أحرار سنكمل المشوار«، بينما قطع 

الجيش جسورا تربط الخرطوم بمناطق مجاورة.
العسكريين،  تحرك  منذ  المستمرة  التظاهرات 
السودانيين،  المهنيين  تجمّع  دعوة  مع  ترافقت 
أسقطت  التي  للثورة  األساسيين  المحركين  أحد 
البشير، إلى »المقاومة الشرسة لالنقالب العسكري 
دعت  .كذلك،  »تويتر«  عبر  بيان  في  الغاشم«، 
مدني.  عصيان  الى  المصارف  ونقابة  األطباء  نقابة 
أغلقت  الخرطوم،  في  برس  فرانس  مراسل  وحسب 
جميع المحال أبوابها في العاصمة، باستثناء المخابز 

وبعض محال البقالة.
رفض  جاء  نوعها،  من  األولى  هي  سابقة  وفي 
سفراء السودان في 12 دولة منها الواليات المتحدة 
واالتحاد  وبلجيكا  وفرنساء  والصين  واإلمارات 
المتحدة  لألمم  تابعة  ووكاالت  وجنيف  األوروبي 
والسويد  وتركيا  والكويت  وقطر  أفريقيا  وجنوب 
جانب  إلى  ينحازون  السفراء  أن  البيان  وذكر  وكندا. 

المقاومة الشعبية لالنقالب.
ويقول محللون إن تحرك الجيش لم يكن وليد 
وبموجب  إذ  قوية،  مؤشرات  سبقه  بل  اللحظة، 
العسكريين والمدنيين عقب اإلطاحة  االتفاق بين 
 ،2019 العام  في  البشير  عمر  السابق  بالرئيس 
جرى تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين )مجلس 
مدني(  يرأسها  وحكومة  عسكري،  يرأسه  سيادة 
تمديدها  تم  سنوات  ثالث  من  انتقالية  فترة  على 
مدنية  لسلطة  الحكم  تسليم  يتم  أن  على  الحقا، 
االنتقالية،  المرحلة  نهاية  في  حرة  انتخابات  إثر 
تم  انقالب  محاولة  وقعت  الماضي  سبتمبر  وفي 
إن  أثرها  على  قالوا  المسؤولين  لكن  إحباطها، 
وبرزت  السلطة،  مستوى  على  كبيرة  أزمة  هناك 
السلطة،  داخل  االنقسامات  العلن  إلى  ذلك  إثر 
وصلت  أن  إلى  ومدنيين،  عسكريين  بين  سيما  ال 

الفجر. العتقاالت 
بيد أن هذه التحركات قوبلت بإدانات المجتمع 

واالتحاد  المتحدة  األمم  رأسه  على  الدولي، 
األوروبي واالتحاد االفريقي، ما حدث في السودان 
بواسطة  قرارات  من  اتخاذه  تم  وما  انقالب  من 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  أعرب  إذ  البرهان، 
االنقالبات  لتعدد  أسفه  عن  غوتيريس  أنطونيو 
واإلقصاء الكامل الذي ينتهجه العسكريون. مشيرا 
وعلى نحو واضح إلى أن االنقسامات الجيوسياسية 
اتخاذ  من  األمن  »مجلس  تمنع  التي  الكبيرة 
االقتصادية  والصعوبات  والوباء  قوية«  تدابير 
يعتبرون  العسكريين  »القادة  تجعل  واالجتماعية 
ما  فعل  بإمكانهم  وأن  كاملة،  حصانة  لديهم  أن 

يريدون ألنه لن يمسهم شيئا«.
الخارجية  وزير  لسان  على  دعت،  واشنطن  أما 
األميركي أنتوني بلينكن إلى العودة الفورية للحكم 
المعتقل، رافضا  الوزراء  المدني واإلفراج عن رئيس 
المدنيين  بقيادة  االنتقالية  الحكومة  حل  »بشدة« 
إعادة  إلى  وداعيا  بها،  المرتبطة  والمؤسسات 
تعليق  مع  ذلك  وترافق  الفور،  على  بها(  )العمل 
بـ700  للسودان  مالية  مساعدة  المتحدة  الواليات 
االنتقالية  العملية  لدعم  مخصصة  دوالر  مليون 

الديموقراطية.
المتحدة  )الواليات  الترويكا  دول  وصفت  كما 
وبريطانيا والنرويج( »تصرفات الجيش تمثل خيانة 
المشروعة  والمطالب  االنتقالية  والعملية  للثورة 
االتحاد  خارجية  وزير  دعا  السوداني«.كما  للشعب 
األوروبي جوزيب بوريل المجتمع الدولي إلى »إعادة 

العملية االنتقالية الى مسارها«.
وفي السياق نفسه، كانت دعوة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى »احترام مكانة رئيس الوزراء 
االنقالب  »وقف  إلى  وألمانيا  المدنيين«.  والقادة 
على  العربية  الجامعة  حضت  حين  وفي  فورا« 
االنتقالية،  العملية  التزام  الى  داعية  »الحوار«، 
بين  »فورية«  بمحادثات  اإلفريقي  االتحاد  طالب 

العسكريين والمدنيين.
جاء وصف  األميركي،  الموقف  العكس من  وعلى 

طبيعية  »نتيجة  بأنه  السودان  يشهده  ما  روسيا 
واسع  أجنبي  »تدخل  مع  ترافقت  فاشلة«  لسياسة 
النطاق« وتجاهل »لحال اليأس والبؤس التي عانت 

منها الغالبية العظمى من السكان« في البالد.
تقرير  في  الدولية  األزمات  مجموعة  وتقول 
شركائه  مع  الجسور  كل  بقطعه  إنه  السودان  عن 
الذين  المدنيين  من  الحكم  في  السابقين 
تنذر  عتبه  الجيش  »يجتاز  منهم،  العديد  اعتُقل 
إن  التقرير  ويضيف  للسودان«.  جسام  بأخطار 
تلقوها  التي  التحذيرات«  رغم  عاندوا  »الجنراالت 
زياراتهم  تتالت  الذين  الدوليين  الموفدين  من 
الجيش  إعالن  من  قليلة  ساعات  حتى  للسودان 

انقالبه.
ويعتقد يقول أليكس دو فال رئيس مركز أبحاث 
العالمي( السالم  )مؤسسة  فاونديشن  بيس  وورلد 
الدولي  والبنك  الغربيون  المانحون  نفذ  »إذا  أنه 
سيعود  االقتصادي  الوضع  فان  تهديداتهم، 
بدء  قبل  عليه  كان  ما  الى  أي  الصفر  نقطة  الى 

االصالحات«.
بعض  البرهان  لدى  يكون  »قد  فال  دو  ويقول 
على  إال  لن يحصل  ولكنه  العربي  العالم  في  السند 
تعويض  من  يتمكن  ولن  السيولة  من  القليل 
المساعدات المالية الكبيرة« التي كان يحصل عليها 
السودان، وهو واحد من أفقر بلدان العالم. ويضيف 
»يعرضون  انقالبهم  عن  بدفاعهم  العسكريين  إن 

السودان لخطر أن يصبح معزوال للغاية«.
وتحذر مجموعة األزمات الدولية من أن »اضطرابات 
طويلة المدى في السودان ستكون كارثة إضافية« 
في منطقة تمزقها النزاعات من القرن اإلفريقي إلى 
من  دوفال  ويخشى  بالساحل.  مرورا  افريقيا،  شمال 
االثنين  الخرطوم  للمتظاهرين حول  عنيفا  قمعا  أن 
الى مدينة أشباح والمزيد من العنف سيعني »إراقة 
للدماء في الخرطوم وأيضا عودة الحرب األهلية في 

دارفور وفي جنوب كردفان«.
التكهن  صعوبة  على  المحللون  يختلف  وال 
بمستقبل السودان في ضوء هذا المشهد الملتبس، 
خصوصا أنها تتباين بين »عودة الفوضى والعقوبات 
واإلدانات الدولية«، بل وما هو أبعد من ذلك بإعادة 
تكرار السيناريو الليبي أو السوري، خصوصا مع وجود 

بؤر توتر مسلحة وحاالت انشقاق سياسي،
المخاوف خصوصا  يقللون من هذه  آخرين  لكن 
في  واإلقليميين  الدوليين  المصالح  أصحاب  وأن 
في  المصالح  أصحاب  من  أكثر  السودان  استقرار 

تفكيكه.

مصر دون »طوارئ«
اعتبر برلمانيون وخبراء مصريون أن قرار الرئيس المصري 
مناخ  على  دليل  هو  الطوارئ  حالة  رفع  السيسي  الفتاح  عبد 
 30 ثورة  أعقبت  التي  العنف  بعد سنوات  في مصر  االستقرار 
لهذا  مستقبلية  إيجابية  انعكاسات  متوقعين   ،2013 يونيو 

القرار على الصعيدين السياسي واالقتصادي.
المفروضة  الطوارئ  حال  رفع  اإلثنين  السيسي  وأعلن 
داميين  هجومين  إثر  سنوات  أربع  من  أكثر  منذ  البالد  في 
استهدفا كنيستين قبطيتين. وجاء في بيان للسيسي نشر في 
»باتت  »فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحته 
لألمن  واحة  األوفياء،  ورجالها  العظيم  شعبها  بفضل  مصر، 
واالستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، وألول مرة منذ 

سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد«.
وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب 
غريب عبد الحافظ إنه يبارك للشعب المصري جنى ثمار بإلغاء 
البالد.  في  الطوارئ  حال  مد  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
وتابع: »قرار جلل إلنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن 

غالى من أرواح شهدائنا األبرار«.
النواب  وأوضح عضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس 
الطوارئ يفرض لمساعدة أجهزة األمن  أن »قانون  المصري 
األمن  استثنائية في مواجهة مخاطر محددة تهدد  بإجراءات 
استثنائية  حالة  توجد  فال  الحالي  للقرار  وفقا  لكن  والسلم، 
السياسية«.  القيادة  لتقديرات  وفقا  القانون  وجود  تستوجب 
وأكد لـ»سكاي نيوز عربية« أن »حالة األمن واالستقرار حاليا 
تؤكد  األمن  جهات  وتقديرات  الجميع،  لها  يشهد  مصر  في 
الحاجة  دون  واالستقرار  األمن  فرض  في  ماضية  الدولة  أن 

إلجراءات استثنائية«.
داميين  هجومين  إثر  مصر  في  الطوارئ  حالة  وفرضت 
في  قبطيتين  كنيستين  واستهدفا   2017 أبريل  في  وقعا 
طنطا واالسكندرية وتبنّاهما تنظيم »داعش. ومّذاك تجدّد 
الطوارئ كل ثالثة أشهر. وسبق ذلك فرض حالة الطوارئ عام 
تمردا  التي تشهد منذ سنوات  2014 في شبه جزيرة سيناء 
المحلي  الفرع  سيناء،  والية   - داعش  تنظيم  يقوده  إسالميا 
للتنظيم المتطرف. وتفرض السلطات في هذه المنطقة حظر 
 19,00 الساعة  عند  الشمالية  أنحائها  بعض  في  يبدأ  تجول 

)17,00 ت غ(.
من  المصرية  المسّلحة  القوات  تشن   2018 فبراير  ومنذ 

سيناء  في  اإلرهاب  لمكافحة  واسعة  عملية  وشرطة  جيش 
وأنحاء من الصحراء الغربية بين وادي النيل والحدود مع ليبيا. 
وتمنح حال الطوارئ الشرطة صالحيات أوسع على صعيد إجراء 

التوقيفات والمراقبة ويمّكنها من تقييد حرية التنقل.
قرار  أن  عصام  عالء  المصري  البرلمان  عضو  واعتبر 
السيسي هو امتداد الستراتيجية حقوق اإلنسان التي أطلقها 
الرئيس الشهر الماضي، وتوقع في تصريح إلى »الوسط« أن 
»يكون لهذا القرار انعكاس ايجابي علي االستثمار والسياحة 

واالقتصاد بشكل عام«.
الماضي  سبتمبر   11 في  المصري  الرئيس  وأطلق 
سياسات  لتطوير  اإلنسان«،  لحقوق  الوطنية  »االستراتيجية 
التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز  وتوجهات الدولة في 
واالجتماعية  والسياسية  المدنية  الحقوق  جميع  احترام 
ووصف  للرئاسة.  بيان  بحسب  والثقافية،  واالقتصادية 
تاريخ  في  المضيئة  بـ»اللحظة  االستراتيجية  إطالق  السيسي 
مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض 

بحقوق اإلنسان في مصر".

انعكاسات حقوقية واقتصادية مهمة

● الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

القاهرة - وكاالت

مظاهرات وعصيان مدني وطوارئ

سنوات االنتظار

فلسطينيون في غزة ينتظرون التئام الشمل مع أسرهم

عاما،   15 منذ  غزة  في  العالق  حمو،  منير  يتمكن  ربما 
من العودة ألوالده الستة وزوجته في األردن. كان حمو 
حصلوا  فلسطيني   5000 حوالي  من  واحدا  الشهر  هذا 
على موافقة إسرائيلية نادرة على إدراجهم في سجالت 
للحصول  مؤهلين  يجعلهم  مما  الفلسطينيين  السكان 

الفلسطيني. السفر  وثائق رسمية مثل جواز  على 
وحسب وكالة »رويترز«، وبموجب اتفاقات السالم 
القرن  تسعينيات  في  الفلسطينيين  مع  الموقتة 
السجالت.  هذه  على  إسرائيل  تسيطر  الماضي، 
بأنها  التسجيل  على  الجديدة  الموافقات  ووصفت 
شفتش  ما  سنة   15 »لي  حمو  قال  إنسانية.  لفتة 
ما  غير  من  تزوجوا  وأوالدي  تزوجوا  بناتي  أوالدي. 

أشوف أي واحد منهم ومن غير ما أحضر فرحهم«.
العام  في  األردن  إلى  غزة  غادر  أن  بعد  بدأت محنته 
1981، وهي الخطوة التي يقول إنها تسببت فعليا في 
فقدانه اإلقامة الدائمة في القطاع الساحلي الفلسطيني 
الذي كانت تحتله إسرائيل. وفي 2006، بعد عام واحد من 
سحب إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة، حصل حمو 
على تصريح سفر موقت أصدرته السلطة الفلسطينية كي 

يزور والدته المريضة في القطاع.
إسرائيل  شددت  عندما  محاصرا  نفسه  وجد  لكنه 
المعابر  عند  الفلسطينيين  على  السفر  قيود  ومصر 
اإلسالمية  حماس  حركة  عليها  تسيطر  التي  غزة  مع 
إنه  قال حمو  أمنية.  بمخاوف  متذرعتين   ،2007 منذ 
المغادرة  السنوات  هذه  مدى  على  مرات  عدة  حاول 
يُمنع  كان  لكنه  مصر،  مع  الحدودي  رفح  معبر  عبر 

من العبور في كل مرة.
وجيزة  لفترة  السفر  قيود  مصر  خففت   2012 وفي 
عبر رفح، ووصل حمو إلى الحدود األردنية. لكنه يقول 
ساري  جواز سفر  وجود  لعدم  دخوله  رفض  األردن  إن 

المفعول أو أوراق هوية بحوزته، فعاد إلى غزة.
يبلغ  الذي  المتقاعد  المدني  الموظف  حمو  يقول 

السفر  وثائق  صدور  ينتظر  إنه  عاما   58 العمر  من 
بمخيم  منزله  في  وأضاف  الصبر.  بفارغ  والهوية 
سعادة  سعيدا  »كنت  غزة:  في  لالجئين  البريج 

السجين اللي محبوس مؤبد وقالوا له إفراج«.
وتقول جماعات مدافعة عن الفلسطينيين إن حوالي 
ال  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  شخص  ألف   20
يزالون بال وثائق وغير قادرين حتى اآلن على الحصول 
تسجيل  موافقات  إسرائيل  وعلقت  رسمية.  إقامة  على 
السكان، مما أثر على التئام شمل األسر، عندما اندلعت 
وأصدرت   .2000 العام  في  الفلسطينية  االنتفاضة 
حوالي 32 ألف تصريح في 2008 و2009 لكنها جمدت 
عدد  باستثناء  الحين  ذلك  منذ  كبير  حد  إلى  العملية 

قليل من الحاالت اإلنسانية.

الشؤون  هيئة  رئيس  نصر  إياد  قال  غزة  وفي 
»تعمل  الدائرة  إن  لـ»رويترز«  غزة  بقطاع  المدنية 
الموافقات  من  المزيد  على  للحصول  جاهدة« 
قال  بغزة،  لالجئين  المغازي  مخيم  وفي  اإلسرائيلية. 
للمغادرة  فرصة  ينتظر  إنه  عاما(   51( شناعة  سمير 
في  فلسطيني  ألب  مولود  وشناعة  عاما.   21 منذ 
الجنسية،  على  الحصول  من  يتمكن  ولم  الكويت، 
يحتاج  وهو  موقتة.  بأوراق   2000 العام  غزة  ودخل 

القطاع. للسفر خارج  وثائق هوية فلسطينية  إلى 
وقال شناعة وهو محاسب: »صعب جدا إنك تيجي 
غزة من دولة الكويت.. وما تقدرش تغادر المكان ال 
لعالج وال لسفر وال لدراسة، وتظل في نفس المكان 

ربنا«. رحمة  تنتظر 

القدس - وكاالت

الخرطوم - وكاالت

● الفلسطيني منير حمو يجلس بالقرب من صورة والدته في منزل أسرته في غزة

 مجموعة »األزمات الدولية«: 
الجنراالت عاندوا رغم 

تحذيرات الموفدين الدوليين

انقالب أم تصحيح مسار 
الثورة؟.. إدانات دولية واقليمية 

وروسيا تغرد خارج السرب
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يطمحون  مهاجرون  يقول  البوسنة،  غرب  شمال  في 
تضربهم  الكرواتية  الشرطة  إن  أوروبا  في  للعيش 
ممتلكاتهم.  وتسرق  باألسلحة  وتهددهم  بالعصي 
األلف  للمرة  سيحاولون  العنف،  من  الخوف  رغم  لكن 
عبور حدود كرواتيا قبل الشتاء، وفًقا لوكالة »فرانس 

برس«.
من  فر  الذي  عامًا(   32( رسول  إبراهيم  يروي 
برس«  »فرانس  لوكالة  سنوات  أربع  قبل  أفغانستان 
الشرطة الكرواتية »تتصرف مثل حيوانات برية، فهي 
وشباب  ونساء  وأطفال  الجئين  من  الجميع،  تضرب 
ومسنين«، حيث مع عشرات العائالت المهاجرة، وهي 
أفغانية بغالبيتها، يعيش إبراهيم في مخيم موحل في 
قرية فيليكا كالدوسا قرب الحدود مع كرواتيا من حيث 

يأمل بأن يدخل االتحاد األوروبي.
منذ سنوات، يتّهم المدافعون الحقوقيون الشرطة 
مذل،  وبشكل  بعنف  المهاجرين  بإبعاد  الكرواتية 
ونفت زغرب باستمرار هذه االتهامات، لكن بعد نشر 
وسائل إعالم أوروبية أخيرًا صورًا تظهر رجااًل مقنعين 
بلباس عسكري يدفعون مجموعة من الالجئين باتجاه 
عناصر  أن  الكرواتية  السلطات  أكدت  بعنف،  البوسنة 
الفيديو،  مقاطع  في  ظهروا  الخاصة  الشرطة  من 
اإلعالم  وسائل  عبر  ورومانيا  اليونان  اتُّهمت  كذلك، 

هذه بسبب معاملتهما للمهاجرين.
من جانبها، طالبت بروكسل بإجراء تحقيقات. وقال 
أدالبرت يانز أحد الناطقين باسم المفوضية األوروبية 
اإلعادة  ممارسات  كل  بشدة  المفوضية  »ترفض 
القسرية التي دائمًا ما كانت تقول إنها غير قانونية«، 
لكن ذلك لم يكن كافيا للمدافعين الحقوقيين الذين 

●  قرية حاجي رشيد خان في والية بادغيس األفغانية التي ضربها الجفاف بسبب االحتباس الحراري

●  مسلحون من »تحالف الوطنيين من أجل التغيير« في نياكاري بشمال بانغوسا في إفريقيا الوسطى

●  مهاجرون غير شرعيين على الحدود الكرواتية-البوسنية، بينما يحمل أحد رجال الشرطة الكرواتية هراوة )فرانس 24(●  طفالن في مخيم غير شرعي للمهاجرين في مدينة فيليكا كالدوسا على الحدود الشمالية للبوسنة والهرسك، 15 أكتوبر 2021

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

السنة السادسة
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أسلحة وهراوات وسرقات على أبواب أوروبا
عواصم - وكاالت

غرب  شمال  في  مرغب  باال  منطقة  في 
أفغانستان، الجفاف عدو قاتل يدفع إلى الجوع 
وحتى  الُقرى  وترك  المواشي  وبيع  والعطش 
زعيم  ويقول  المال.  مقابل  القاصرات  تزويج 
المُال  مرغب  باال  في  خان  رشيد  حاجي  قرية 
رأيت  مرة  »آخر  برس«:  »فرانس  لوكالة  فاتح 
يكن  ولم  الماضي  العام  كانت  المطر  فيها 

غزيرا«.
مرغب  باال  تالل  فوق  معدومة  شبه  الحياة 
وال  مدرسة  ال  التي  بادغيس  والية  في  النائية 
ال  وخراف  رعاة  بضعة  أن  إال  فيها،  مستشفى 
منزله  من  فاتح  ويضيف  المنطقة.  في  يزالون 
الطعام،  لشراء  خرافنا  »بعنا  طين  من  المبني 

ومات بعض الخراف بسبب الجفاف«.
خروفا،   20 من  أكثر  اليوم  فاتح  ويمتلك 
سنوات.  ثالث  قبل   300 يمتلك  كان  أنه  غير 
وكان أكثر من 90 % من سكان والية بادغيس 
ينال  أن  قبل  والمواشي  الزراعة  من  يعيشون 

الجفاف منهم عامي 2018 و2021.
لألمم  العالمي  األغذية  لبرنامج  ووفقا 
سكان  نصف  من  أكثر  يعاني  المتحدة، 
من   - شخص  مليون   22.8 أي   - أفغانستان 
اآلثار  بسبب  الغذائي،  األمن  في  حاد  انعدام 
المشتركة للحرب واالحتباس الحراري واألزمات 
االقتصادية والصحية. وتعد هذه النسبة األكبر 
البيانات  بتحليل  المتحدة  األمم  بدأت  أن  منذ 

في أفغانستان منذ عشر سنوات.
ويعاني 90 % من سكان بادغيس من انعدام 
حاد في األمن الغذائي بسبب قلة األمطار التي 
أدت إلى جفاف الحقول وحرمان الحيوانات من 
التقني  التعاون  وكالة  بحسب  والطعام،  الماء 
والتنمية. وال تقتصر المعاناة فقط على الجوع 
والعطش. فيعرف فاتح مثال نحو عشرين عائلة 
اضطرت إلى تزويج بناتها في سن مبكرة جدا 

ألنها كانت بحاجة ماسة إلى المال.
وتقول بيبي يليه، وهي أم لسبعة أطفال من 
)سبعة  وأخرى  متزوجة  عاما(   15( فتاة  بينهم 
اآلخرون  أطفالي  »كان  للزواج  تستعد  أعوام( 

جياعا وعطشى«.
وتخشى بيبيه أال يكون لديها إال خيار تزويج 
العمر  من  تبلغان  اللتين  الصغريين  ابنتيها 
يتحسن  لم  حال  في  أعوام،  وخمسة  عامين 

الوضع.

فقرهم  سبب  بادغيس  في  الناس  وينسب 
إلى »الجفاف«. وكانت أفغانستان سادس أكثر 
دولة تضررت من التغير المناخي بحسب أحدث 

تصنيف صادر عن منظمة »جيرمان ووتش«.
صدر  تقرير  في  المتحدة  األمم  والحظت 
األمطار  بنسبة  مقلقا  انخفاضا   2016 العام 
»ماليين  به  يشعر  مناخيا  وتغيرا  الشمال  في 
للسكان  البلد وليست  والرعاة« في  المزارعين 
العام  الدولي  البنك  وقال  به.  مباشرة  عالقة 
2018 إن الفرد األفغاني يُصدر معدل 0.2 طن 
يصدر  فيما  سنويا  الكربون  أكسيد  ثاني  من 

الفرد األميركي 15 طنا سنويا.
وغادرت نحو 27 % من العائالت قرية المُال 
فاتح مثل آالف العائالت التي اضطرت إلى ترك 
مخيمات  إلى  واالنتقال  بادغيس  في  منازلها 
إلى  الرجال  للنازحين حيث ال وظائف، ما يدفع 
المخاطرة بحياتهم لتأمين معيشة لعائالتهم. 
موسنمل  المال  طالبان  من  عنصر  ويقول 
تقريبا  عاما   28 العمر  من  يبلغ  الذي  عبداهلل 
»عليهم المغادرة للبحث عن عمل في إيران أو 

في مكان آخر، وبعضهم يموت في الطريق«.
»الحقول  على  جمال  حاجي  والده  ويتأسف 
ما  لديها  ليس  التي  والحيوانات  دُمِرت  التي 
تأكله«، مضيفا »مات ستة أشخاص جوعا في 
العامين الماضيين« و»الشتاء باردٌ جدا وليست 
لدينا معاطف كافية«. وترى جارته الل بيبي أن 

»النساء واألطفال وحيدون وفي خطر«.

بيل-إيه-غلزار  قرية  في  مشابه  والوضع 
خان  شيرينغ  يقول  حيث  قادس  منطقة  في 
)52 عاما( »كل شيء مدمر بسبب الجفاف! لم 
سبب  يعلم«  اهلل  »وحده  مضيفا  شيء!«،  يبق 

الجفاف.
وحذرت األمم المتحدة في تقرير صدر العام 
مناطق  في  السنوي  »الجفاف  أن  من   2016
عديدة من البلد سيصبح ربما القاعدة بحلول 
الحكيم  عبد  مولوي  يقر  لكن   .»2030 العام 
في  طالبان  في  إداري  مسؤول  وهو  هاغيار، 
طالبان  لحركة  الجديد  النظام  بأن  بادغيس، 
التي استلمت السلطة في أغسطس »ال يملك 
المساعدات  على  ويعتمد  المال«،  من  الكثير 

الدولية المجمدة حاليا.
وترك محمد نبي والية بادغيس بعد موجة 
جفاف العام 2018 ليستقر في مخيم في مدينة 
ماشيتنا  كل  »بعنا  ويقول:  الجنوب.  في  هرات 
وما  نأكله  ما  نمتلك  نعد  لم  ألننا  وحقولنا 

نشربه. عندما نفذ منا المال، رحلنا«.
المستلقي  أعوام(  )تسعة  بشير  ابنه  أما 
بالقرب من والده، فغلبه الفقر. فبدل أن يصبح 
العلب  جمع  في  وقته  الصبي  يقضي  راعيا، 
الحديدية والزجاجات لبيعها في السوق. وقبل 
فيها  لعب  خرطوشة  بشير  وجد  قليلة،  أيام 
إلى فقدانه إصبعين من يد  فانفجرت، ما أدى 
وثالثة أصابع من يد أخرى. ويقول والده الذي 

ال يُواسى »نحن بانتظار المساعدة«.

طالبان - وكاالت

فصل من مأساة المهاجرين غير الشرعيين

انتهاكات ضد المهاجرين في كرواتيا 
واليونان ورومانيا بدعم جزئي من االتحاد 

األوروبي

مهاجرون: الشرطة الكرواتية تتصرف 
مثل حيوانات برية .. واالنتهاكات ال 

تستثني أحدا

الجوع يفترس قرى أفغانية مع تغير املناخ هل تصمد هدنة أفريقيا الوسطى؟
 توقيع 13 اتفاق سالم وإعالن وقف إطالق النار منذ 2007

أفريقيا  جمهورية  في  والمعارضة  خبراء  يرى 
البالد  لرئيس  المفاجئ  اإلعالن  في  الوسطى 
النار  إلطالق  »وقف  عن  أيام  عشرة  نحو  قبل 
وحلفائهم  جنوده  قبل  من  واحد«  جانب  من 
ضد  حربهم  في  والروانديين  الروس 
غير  هدنة  للحكومة،  المناوئين  المسلحين 

قابلة لالستمرار.
وشهدت أفريقيا الوسطى، التي تعد واحدة من 
استقاللها  منذ  عدة  نزاعات  العالم،  دول  أفقر 
أهلية  حرب  آخرها   ،1960 في  فرنسا  عن 
وإن  مستمرة،  زالت  وما   2013 في  اندلعت 
تراجعت حدتها بشكل كبير منذ ثالث سنوات.

وأعلن  سالم،  اتفاق   13 ووُقِّع   ،2007 ومنذ 
وقف إطالق النار مرات عدة. وقبل عشرة أشهر، 
ثلثي  على  تسيطر  مسلحة  مجموعات  كانت 
أراضي البالد. وشنت المجموعات الكبرى منها 
الرئيس  إلطاحة   2020 ديسمبر  في  هجومًا 
مرشحًا  كان  الذي  تواديرا  أركانغ  فوستان 

لوالية رئاسية ثانية.
انتخابه واستنجد بموسكو وكيغالي  ُأعيد  وقد 
قوات  أفراد  من  كبيرًا  عددًا  أرسلتا  اللتين 
شركة  من  »مرتزقة«   - روسية  عسكرية  شبه 
 - المتحدة  األمم  حسب  الخاصة  »فاغنر« 

وجنودًا من القوات الخاصة الرواندية.

النار  برر تواديرا »وقف إطالق  أكتوبر،   15 في 
من جانب واحد« بالحاجة إلى تعزيز فتح »حوار 
جمهوري« وعد به بعد إعادة انتخابه مباشرة، 

لكنه لم يرَ النور بعد ولم يعلن أي موعد له.
»تحالف  بتوقيع  خطابه  في  تواديرا  ورحب 
التغيير على االلتزام بوقف  الوطنيين من أجل 
الوقت  في  لكنه  المسلحة«.  األعمال  جميع 
نفسه استبعد المجموعات المسلحة من الحوار 

الجمهوري المقبل.
في  وهميًّا  النار  إطالق  وقف  يجعل  ما  وهذا 
نظر الخبراء عبر إقصاء المسلحين الذين قبلوا 
باسم  الناطق  وقال  النار.  إطالق  وقف  رسميًّا 
هو  »هدفنا  موكبيم،  يالوكي  ألبرت  الرئاسة، 
نتحاور مع مَن  التمرد، ونحن ال  التخلص من 

يحمل السالح«.
رئيس  زيغيلي،  مارتن  المعارض  النائب  ورد 
المجموعات  ألقت  »إذا  قائاًل:  السابق  الوزراء 
الحوار  من  فاستبعادها  سالحها،  المسلحة 
»سنرى  وأضاف:  تناقضًا«.  سيكون  السياسي 
دخول  رفضهم  لكن  الحكومة،  تقترحه  ما 
يعني  الحوار(  في  المسلحة  )المجموعات 

المجازفة بتعريض كل شيء للخطر«.
يرى روالن مارشال، من مركز األبحاث الدولية 
باريس،  في  السياسية  العلوم  لجامعة  التابع 

مع  وليس  األعداء  مع  يصنع  »السالم  أن 
إذا  تصمد  لن  الهدنة  أن  معتبرًا  األصدقاء«، 
لم تشمل »المصالحة« المجموعات المسلحة.

من  فيركولون  تياري  قدمه  نفسه  والتحليل 
إن  وقال  الدولية.  للعالقات  الفرنسي  المعهد 
في  صورته  لتحسين  »صُنع  النار  إطالق  وقف 
نظر الشركاء الدوليين«، بعد شهر من قمة في 
المجاورة ألفريقيا  الدول  لواندا فرضت خاللها 
المتحدة  واألمم  األفريقي  واالتحاد  الوسطى 
فكرة وقف إطالق النار لبدء حوار »شامل« في 

النهاية.
ورأي المسلحين ليس مختلًفا. فقد حذر سيرغ 
من  الوطنيين  »تحالف  باسم  الناطق  بوزانغا 
»فرانس  مع  هاتفي  اتصال  في  التغيير«  أجل 
وقف  لنجاح  الحقيقي  »الشرط  أن  من  برس« 
إطالق النار هو أن يلتزم الرئيس بحوار شامل«. 
وأضاف أن »تواديرا ال يسعى سوى إلى محاولة 

كسب الوقت وتعزيز موقعه عسكريًّا«.
األرض  على  أيضًا  مرهونًا  شيء  كل  سيكون 
العسكرية  شبه  القوات  أفراد  من  بمئات 
إلى  المضاد  الهجوم  يقودون  الذين  الروسية 
وتتهم  مدرب.  وغير  جدًّا  فقير  جيش  جانب 
بارتكاب  القوات  هذه  المتحدة  واألمم  فرنسا 
»جرائم حرب محتملة«، وبالحصول على عقود 
لقاء  و»النهب«  المناجم  قطاع  في  مربحة 

عملها.
ومع أنهم ضعفوا، ما زال المتمردون يتمتعون 
لكنهم  األذى،  إلحاق  على  كبيرة  بقدرات 
وكانوا  التكتيكية.  أساليبهم  لتغيير  اضطروا 
عشرة  قبل  المناطق  أغلبية  على  يسيطرون 
أشبه  عمليات  اليوم  يشنون  لكنهم  أشهر، 

بحرب العصابات.
وقال ر روالن مارشال إن »المسلحين يتفرقون 
تنظيم  إلعادة  الوقت  ولديهم  بسهولة 
صفوفهم«. ويخشى لويس مودج من المنظمة 
أن  ووتش«  رايتس  »هيومن  الحكومية  غير 
و»قتل  المناطق  بعض  في  »العمل«  يواصلوا 
على  خصوصًا  فيركولون  وشدد  المدنيين«. 
أن موسم الجفاف الذي يبدأ في نوفمبر مالئم 

»لألعمال العسكرية«.
المسلحة  المجموعات  أن  مارشال  روالن  وأكد 
لم تعد تشكل تهديدًا للسلطة بفضل وجود 
خصوصًا  السالم،  حفظ  جنود  من  ألف   12
»المتمردين  لكن  الروس،  المقاتلين  مئات 

يستطيعون إنهاك النظام ماليًّا«

بانتظار المساعدة تساؤالت عن الحوار الشامل

يعتقدون أن االتحاد األوروبي يعطي موافقته الضمنية 
على أفعال مستمرة منذ فترة طويلة.

في  صحفية  كاتبة  وهي  كالريتش  ياسمين  تقول 
إن  برس«  »فرانس  لوكالة  الكرواتي  تلغرام  موقع 
وسيقل  أوروبا  مصالح  يخدم  ال  المهاجرين  »تدفق 
تقع  عنًفا«،  أكثر  الردع  عملية  كانت  إذا  عددهم 
الذي يسلكه  البلقان«  كرواتيا والبوسنة على »طريق 
األوسط  الشرق  في  والفقر  الصراعات  من  الهاربون 
وآسيا وأفريقيا، ووفقا للتقديرات البوسنية، منذ العام 
2018 نجح أكثر من 80 ألف مهاجر في اجتياز أراضيها 
األوروبي،  االتحاد  شمال  إلى  متجهين  كرواتيا  إلى 
لكن اآلالف يتم إرجاعهم وتكثر قصص عن تعرضهم 

للعنف.
تدفئ  كهرباء.  وال  ماء  ال  كالدوسا  فيليكا  في 
مع  المخيم.  قرب  أشعلت  نار  أمام  قدميها  امرأة 
انخفاض درجات الحرارة ليال إلى الصفر تقريبًا، يعرف 
المهاجرون أنه لم يتبق لديهم إال القليل من الوقت 
يطلقونه  الذي  االسم  وهو  »لعبة« جديدة،  لممارسة 
عليهم  سيتعين  فشلوا،  إذا  للعبور،  محاوالتهم  على 
الرسمية  االستقبال  مراكز  أحد  في  آخر  شتاء  تمضية 
طلب  على  بناء  والهرسك  البوسنة  افتتحتها  التي 
تدفئة  بوسائل  تتمتع  وهي  األوروبية،  المفوضية 

لكنها بعيدة عن الحدود.
أعادت الشرطة الكرواتية إبراهيم رسول الذي وصل 
البوسنة والهرسك قبل شهر بعدما أمضى ثالث  إلى 
كل  »أخذوا  ويقول:  عدة،  مرات  اليونان،  في  سنوات 
الهواتف منا وضربونا بالعصي. كانوا مسلحين. صوب 

أحدهم المسدس نحو جبهتي«.
يسافر إبراهيم مع عائلتين، 18 شخصا في المجموع 
مرة.  ذات  دبا  المجموعة  رصدت  وقد  أطفال،  بينهم 
لكنّ هؤالء المهاجرين يفضلون، »الغابة والمواجهة 

وهي  الشرطة  لتجنب  البرية  الحيوانات  مع  المحتملة 
موسيقي  هو  ميرزاي،  علي  أمير  يروي  خطرًا«،  أكثر 
ثالثة  قبل  عائلته  مع  أفغانستان  غادر  عامًا   24 يبلغ 
أشهر في خضم هجوم طالبان، لوكالة فرانس برس 
يورو   400 لديّ  »كان  مضيًفا  هاجمته،  الشرطة  أن 
أخذوها مني، باإلضافة إلى الهاتف. لم يعيدوا لي أي 

شيء. ضربوني وأعادونا إلى البوسنة«.
التي  األخيرة  العنف  أعمال  إن  كرواتيا  وقالت 
إيقاف  معلنة  معزولة،  حاالت  كانت  صحفيون  صورها 
ثالثة شرطيين، وبحسب ناشطين حقوقيين، ازدادت 
االنتهاكات منذ إغالق طريق البلقان في العام 2016، 
وتقول تيا فيدوفيتش من مركز دراسات السالم وهو 
برس  فرانس  لوكالة  زغرب  في  حكومية  غير  منظمة 

عنفا  استحالتا  المعاملة  وسوء  اللفظية  »اإلهانات  إن 
التي  شنغن  منطقة  لدخول  كرواتيا  تسعى  جسديا«، 
بحلول  األعضاء  بين  األشخاص  حركة  بحرية  تتمتع 
لتحقيق  حدودها  بحماية  مطالبة  لكنها   2024 العام 

ذلك.
»دير  مجلة  بينها  عدة  إعالم  وسائل  ونشرت 
الفرنسية  »ليبراسيون«  وصحيفة  األلمانية  شبيغل« 
)في السادس من أكتوبر( تحقيقات توثق استراتيجية 
الشرطة  من  خاصة«  »وحدات  تقودها  التي  »الصد« 
كرواتيا  في  األوروبي  االتحاد  أموال  من  جزئي  بدعم 

واليونان ورومانيا.
أوروبي«،  كاتحاد  سمعتنا  »تشوه  المعلومات  هذه 
ييلفا  الداخلية  للشؤون  األوروبية  المفوضة  بحسب 
يوهانسون. وقالت السياسية السويدية عشية اجتماع 
الـ27  الدول  في  الداخلية  لوزراء  لوكسمبورغ  في 
وأنا  المعلومات تشكل صدمة  األعضاء: »بعض هذه 
قلقة جدا«. وتابعت: »بالتأكيد يجب التحقيق في هذا 
األمر«، مضيفة أنها قلقة من احتمال »سوء استخدام 
األموال األوروبية« المخصصة للدول األعضاء لحماية 
حدودها، مذكرة بأن االتحاد يمكن أن يعلق دفع هذه 

األموال في حال انتهاك دولة القانون.
الماضي  العام  شهد  حقوقية،  منظمات  وبحسب 
 ، إرجاع وصد.  حالة  ألف   16 أكثر من  لوحده تسجيل 
منظمة  وهو  لالجئين  الدنماركي  المجلس  وبحسب 
غير حكومية، منع أكثر من 30 ألف شخص من العبور 
من البوسنة والهرسك إلى كرواتيا منذ يونيو 2019. 
لكن جريدة »فيسرنيي ليست« الكرواتية كتبت أخيرًا 
أن »بروكسل وبعض الدول منافقة. إنها تدين العنف 
لكنها ال تريد فتح أبوابها للمهاجرين وتصر على أن 
الدول الخارجية، بما فيها كرواتيا، تمنعها من دخول 

وحصن أوروبا«.

على  مصممون  المهاجرون  كالدوسا،  فيليكا  في 
الوصول إلى االتحاد األوروبي قبل الشتاء حين تكون 
األنهار متضخمة بسبب األمطار، ويوضح ظاهر بناهي 
)41 عامًا( الذي غادر كابل قبل عامين »الجو بارد هنا« 
لـ»لعبته«  بناهي  يستعد  األربعة،  وأبنائه  زوجته  ومع 

التاسعة والعشرين.
»فرانس  موقع  طرحه  الذي  التساؤل  يثور  وهنا 
غير  بطريقة  للمهاجرين  حقوق  هناك  »هل   ،»24
األوروبية  االتفاقية  إن  اإلجابة  وكانت  قانونية؟«، 
تتضمن  دولة،   47 وقعتها  التي  اإلنسان،  لحقوق 
البروتوكول اإلضافي  الجماعي في  الطرد  مبدأ حظر 
غير  للمهاجرين  يتيح  ال  المبدأ  هذا  ولكن  الرابع. 
إلى  إعادتهم  لمنع  الحظر  بهذا  التذرع  النظاميين 
حظي  حكم  في  العودة.  على  إلجبارهم  أو  أوطانهم 
أضفت   ،2020 فبراير  في  صدر  كبير،  باهتمام 
بأثر  الشرعية  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة 

الصد. رجعي على عمليات 
ال  العاج  وساحل  مالي  من  وهم  الشكوى  أصحاب 
قد  فهم  الجماعي.  الترحيل  بحظر  التذرع  يمكنهم 
عبروا الحدود إلى منطقة مليلة اإلسبانية على الحدود 
مع المغرب، وتم صدهم وإعادتهم باستخدام العنف. 
لوجود  وذلك  قانونية،  إعادتهم  أن  رأت  المحكمة 
معبر حدودي مفتوح يمكن عبوره بشكل قانوني لمن 

يمتلك تأشيرة دخول.
ال  قانوني  غير  بشكل  دخلوا  الذين  المهاجرون 
الترحيل  على  المفروض  بالحظر  إال  التذرع  يمكنهم 
الجماعي، أمّا الالجئون الذين ينطبق عليهم التعريف 
يتمتعون  فإنهم  لالجئين،  جنيف  اتفاقية  في  الوارد 
بحماية قانونية أفضل بكثير حيال إجراءات إعادتهم، 
وفق  القسرية،  اإلعادة  حظر  مبدأ  خالل  من  وذلك 

»فرانس 24«



اقتصاد

كالم في األرقام

انخفاضا في قيمة الليرة 
التركية أمام الدوالر

قالوا

08

أكد وزير االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، 
أن الشركات األجنبية في مجاالت االستثمار والتسويق يجب أن يكون 
وفق  المحلية،  بالسوق  للعمل  الجنسية  ليبي  ممثل  أو  وكيل  لديها 

القانون.
بين  الشراكة  عن  عمل  ورشة  خالل  كلمته  في  الحويج،  وأشار 
الحكومة  برنامج  أن  إلى  الطاقة،  مجال  في  والخاص  العام  القطاعين 
الخاص  القطاع  أمام  االستثمارات  فتح  على  يقوم  االقتصاد  تنويع  في 
وتنويع الطاقات المتجددة وترشيد دور القطاع العام بما يوفر الخبرات 

والكفاءات الالزمة.
كما يعمل البرنامج على خلق الثقة بين القطاعين بما يحقق التنمية 
المستدامة ويحد من احتكار القطاع العام ويشجع الخاص، وذلك بهدف 
توفير فرص عمل وتخفيض اإلنفاق الحكومي وتحقيق تكامل أفقي ورأسي.

 

الحكومة تشترط وجود ممثل ليبي بالشركات األجنبية

عودة الفنادق للعمل 
بكامل طاقتها 
االستيعابية بعد أن 
كانت 70 % فقط

مساعد وزير السياحة 
المصري عبدالفتاح العاصي

% 1.3
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5506دوالر أميركي
5.2796يورو

6.2638الجنيه االسترليني
1.2132الريال السعودي
1.239درهم إماراتي

0.7128االيوان الصيني
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ارتفاع أسعار الطاقة ينعش الخزينة الليبية رغم تأخر تنفيذ خطط زيادة اإلنتاج

صنع اهلل على القفزة في أسعار المحروقات قائاًل: إن 
»معدالت اإلنتاج رائعة، وطفرة األسعار عالمة مهمة 
ومشجعة، ونتوقع تقلصًا كبيرًا في العجز الذي عانته 
أن  من  ومتفائلين  مضت،  ألعوام  العامة  الميزانية 
المالي سيسهم في خلق بيئة استثمارية،  االستقرار 

خاصة في البنية التحتية لقطاع النفط الوطني«.
المؤسسة  تزويد  األمر  يتطلب  ذلك  جانب  وإلى 
بدعم مالي لزيادة اإلنتاج عن طريق تمويل عمليات 
هو  النفط  كون  المتهالكة،  واآلبار  المنشات  صيانة 
ضرورة  مع  لليبيا،  األجنبي  للنقد  الرئيس  المصدر 
إلى  اإلنفاق  وتقليص  التقشف  إلى  الحكومة  لجوء 
إلى  إضافة  الوطنية،  العملة  وتقوية  األدنى  الحد 

تنويع مصادر الطاقة.

مشروعان للطاقة الشمسية
وفيما يخص تنويع مصادر الطاقة، فقد أعلن رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، 
الطاقة  مجال  في  مشروعين  عن  الماضي  اإلثنين 
الفرنسية و»إيني«  الشمسية بالشراكة مع »توتال« 

اإليطالية.
مشاركته  خالل  له  كلمة  في  الدبيبة،  وأوضح 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  حول  عمل  ورشة  في 

العاصمة  في  الطاقة  صناعة  مجال  في  والخاص 
طرابلس، أن المشروعين سيطلقان في نهاية العام 
الجاري؛ علمًا أن حكومته يفترض أن تنتهي مهمتها 

بعد إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل.
المرتقبين  الطاقة  مشروعي  أن  الدبيبة  واعتبر 

سيخلقان مجاالت جديدة لإلنتاج في مجال الطاقة.

زيادة اإلنتاج 40 % شرط لمواجهة النفقات
وبحسب مصرف ليبيا المركزي، فإن ليبيا بحاجة إلى 
المستويات  عن   %  40 بنسبة  النفطي  إنتاجها  رفع 
حيث  اقتصادها؛  وتجديد  نفقاتها  لمواجهة  الحالية 
ومن  يوميًا.  برميل  مليون   1.3 حاليًا  البالد  تنتج 
في  العائدات  من  دوالر  مليار   25 تدر  أن  المتوقع 

العام 2021.
أما في المستقبل فتستهدف السلطات مستويات 
العام  بحلول  يوميًا  برميل  مليون   1.8 تبلغ  إنتاج 
2022، والتي من المتوقع أن تدر 35 مليار دوالر إذا 
60 دوالرًا؛ علمًا  البرميل حوالي  كان متوسط أسعار 

أن أسعار النفط تجاوزت 84 دوالرًا للبرميل.
حددتها  التي  السابقة  األهداف  من  هذا  ويسرع 
وزارة النفط والغاز والتي كانت تهدف إلى إنتاج 1.6 
مليون برميل يوميًا بحلول العام 2023 و2.1 مليون 

 الدبيبة يعلن عن مشروعين في 
مجال الطاقة الشمسية بالشراكة 

مع »توتال« و»إيني«

بقاء ليبيا معفاة من تقليص 
اإلنتاج قد يصل بها إلى مليوني 

برميل يوميا

الوسط - عبدالرحمن أميني

●  جانب من المنشآت النفطية بحقل النافورة.

مصرف ليبيا المركري:

النصف األول.. وأعلى نسبة في االتصاالت والصحة والغذاء التضخم في  1.9 % معدل 
النصف  في   %  1.9 ليبيا  في  التضخم  معدل  بلغ 
حديثة  إحصائية  حسب  الجاري،  العام  من  األول 
ارتفاع  على  كذلك  أكدت  المركزي،  ليبيا  لمصرف 
نقطة   272.6 إلى  المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم 
 267.4 مقابل  أساس سنوي،  على  نقطة   5.2 بزيادة 
فيما  الماضي؛  العام  من  ذاتها  الفترة  خالل  نقطة 
والصحة  االتصاالت  قطاعات  في  نسبة  أعلى  جاءت 

الغذائية. والمواد 
األسعار  التجاهات  تحليله  في  المصرف  وأوضح 
ارتفع  التضخم  معدل  أن  السلعية  المجموعات  في 
الترفيه  مجموعة  عدا  السلعية  المجموعات  أغلب  في 
المواد  مجموعة  في  القياسي  الرقم  وأن  والثقافة، 
 %  2.3 يعادل  ما  أي  نقطة،   6.9 بواقع  زاد  الغذائية 

264.2 نقطة. إلى 
السكن  مجموعة  في  التضخم  ارتفاع  أن  وأضاف 
وصل  األخرى  الوقود  وأنواع  والغاز  والكهرباء  والماء 
إلى 176.2 نقطة، بزيادة قدرها 1.4 نقطة، أو بنسبة 
األثاث  لمجموعة  القياسي  الرقم  ارتفع  كذلك   .%  0.8

يعادل  ما  أو  نقطة،   8.7 بمقدار  المنزلية  واألجهزة 
349.5 نقطة. 2.5 %، ليسجل 

تضخم في االتصاالت والصحة
أما مجموعة الصحة، فقد سجل الرقم القياسي لها 
335.6 نقطة، بزيادة 12.5 نقطة، أي ما يعادل نسبة 
النقل  لمجموعة  القياسي  الرقم  ارتفع  وأيضًا   .%  2.5
بواقع 5.7 نقطة، ليصل إلى 187.9 نقطة، بما يعادل 
االتصاالت  لمجموعة  القياسي  الرقم  زاد  كما   .%  3.1

83 نقطة. 6.3 %، ليصل إلى  بنسبة 
فقد  والفنادق،  المطاعم  لمجموعة  وبالنسبة 
 340.6 مسجاًل   %  0.5 بنسبة  القياسي  الرقم  ارتفع 
الرقم  فيها  زاد  التي  التبغ  مجموعة  في  وأيضًا  نقطة، 
القياسي 1.5 نقطة وبنسبة 0.6 % ليصل إلى 264.2 
الرقم  سجل  واألحذية  المالبس  مجموعة  وفي  نقطة. 
نقطة   3.9 بارتفاع  نقطة،   413.1 فيها  القياسي 

.% 1 بنسبة 
والخدمات  السلع  مجموعة  أيضًا  شمل  االرتفاع 
األخرى التي شهدت زيادة في الرقم القياسي بواقع 8 
في  نقطة.   286.8 إلى  ليصل   ،%  2.9 وبنسبة  نقاط، 
حين استقرت األسعار في مجموعة التعليم، وانخفضت 

.1.6% بنسبة  والثقافة  الترفية  في مجموعة 

القاهرة ــ الوسط

●  مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس

برميل يوميًا بحلول العام 2025.

فعاليات دولية قد تفيد النفط الليبي
وفي هذا السياق، تعتمد ليبيا على االستثمار األجنبي 
المباشر من شركات الطاقة الكبرى لتحقيق أهدافها، 
ذلك  في  بما  والغاز،  النفط  مؤتمرات  جانب  إلى 
في  سيعقد  الذي  األفريقي  األميركي  الطاقة  منتدى 
هيوستن  في  المقبل  ديسمبر  و10   9 بين  الفترة 
األميركية، وكذلك قمة ليبيا للطاقة واالقتصاد خالل 

الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر في طرابلس.
أفريقيا،  في  النفط  احتياطات  أكبر  ليبيا  وتملك 
األسعار  في  كبيرة  زيادة  يشهد  الذي  الغاز  أن  إال 
بالسوق األوروبية القريبة من ليبيا ال يحظى بخطط 
تطوير صناعته، ومع 53.1 تريليون قدم مكعب من 
احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة، تعد البلد مصدرًا 
رئيسيًا للغاز الطبيعي باستخدام كل من الغاز المسال 
الدولة  وباعتبارها  أوروبا.  إلى  األنابيب  وخطوط 
إجمالي  من   %  1 تمثل  العالم  في  عشرة  السادسة 

احتياطات الغاز الطبيعي العالمية.
ودعا العديد من رؤساء دول العالم إلى اتخاذ إجراءات 
للسيطرة على األسعار المرتفعة في النفط التي انتعشت 
والطلب.  العرض  بين  الفجوة  اتساع  استمرار  مع 
والسيناريو المتوقع لبنك غولدمان ساكس، أحد أكبر 
البنوك االستثمارية في العالم، أن يصل سعر خام برنت 

إلى 90 دوالرًا للبرميل بحلول نهاية العام.
على  الطلب  يصل  أن  يتوقع  أنه  البنك  وأضاف 
كوفيد-  جائحة  قبل  ما  مستويات  إلى  قريبًا  النفط 
100 مليون برميل يوميًا مع تعافي  19 عند حوالي 
المتحورة  الساللة  موجة  بعد  آسيا  في  االستهالك 
إلى  الغاز  من  التحول  أن  البنك  توقع  كذلك  )دلتا(. 
النفط قد يضيف ما ال يقل عن مليون برميل يوميًا 

إلى الطلب على الخام.  

قياسية  زيادة  ليبيا  النفطية في  اإليرادات  سجلت 
أسعار  ارتفاع  من  مستفيدة  سبتمبر  شهر  خالل 
الميزان  عجز  تقليص  شأنه  من  ما  عالميًا،  الطاقة 
التجاري وتلبية النفقات، لكن هذه القفزة لن تستمر 
ليبيا  بإعفاء  الخاص  االتفاق  الحفاظ على  يتم  لم  ما 
يُنظر  بات  الذي   ،»+ »أوبك  أعضاء  حصص  من 
تقودها  التي  الجهود  يقوض  أنه  على  ارتفاعه  إلى 

المنظمة في خفض اإلنتاج.
النفط  برميل  سعر  ارتفاع  فيه  يتواصل  وقت  وفي 
والغاز يومًا بعد يوم، فإن بوادر استفادة ليبيا من عودة 
الطاقة التقليدية إلى عصرها الذهبي بدأت تظهر من 
شهر سبتمبر الماضي بعدما كشفت المؤسسة الوطنية 
للنفط، تسجيل مبيعات قياسية، بتسجيل إجمالي إيراد 

صافي بمليار و796 مليون دوالر.
ويمكن الرتفاع األسعار تعويض تأخر خطة زيادة 
اإلنتاج الليبي، فيما يتعين على الحكومة التركيز على 
عدة شروط لالستفادة من زيادة اإليرادات النفطية، 
داخل  اإلنتاج  خفض  باتفاق  التمسك  رأسها  وعلى 
لزيادة  الملحة  البالد  حاجة  بسبب  »أوبك«  منظمة 
االقتصادية  الظروف  على  والتغلب  اإلنتاج  معدالت 

الصعبة.

ميزة اإلعفاء من تقليص اإلنتاج
معدالت  من  معفاة  البقاء  من  ليبيا  تمكنت  وإذا 
زيادات  لتلبية  فرصة  لديها  فستكون  اإلنتاج  خفض 
مليوني  من  أكثر  تستهدف  التي  المرحلية  اإلنتاج 
برميل يوميًا وستعزز مكانة البالد كأكبر منتج للنفط 

في القارة السمراء.
وعلق رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى 

ترقب لقمة نفطية تُعقد في طرابلس خالل نوفمبر

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

سر ارتفاع أسعار الطاقة
بات الصعود الحاد في أسعار الغاز الطبيعي يتغلغل تأثيره في أسواق 
المصانع وحتى  بدءًا من  أخرى  اقتصادية  العالمية وفي قطاعات  الطاقة 

المرافق.
ويتجمع اآلن مزيج من العوامل غير المسبوقة التي تعكر األجواء في 
التي  الطاقة  أزمة  ذكريات  األذهان  إلى  وتعيد  العالمية،  الطاقة  أسواق 
التضخم  آفاق  تعقيد  من  وتزيد  الماضي،  القرن  سبعينيات  في  وقعت 

واالقتصاد العالمي التي يغلب عليها عدم اليقين بالفعل.
أضعاف  أربعة  من  بأكثر  الطبيعي  للغاز  الفورية  األسعار  ارتفعت  فقد 
مسجلة مستويات قياسية في أوروبا وآسيا، وهي ارتفاعات سعرية حادة 
تتسم  وكالعادة،  العالمي.  وبعدها  استمراريتها  حيث  من  مسبوقة  غير 

هذه التحركات بالموسمية والتركيز المحلي.
وعلى سبيل المثال، شهدت األسعار اآلسيوية قفزة مماثلة في العام 
الماضي ولكن تداعياتها لم تنتقل آنذاك مؤدية إلى ارتفاع مصاحب في 

أوروبا.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في كل من أوروبا وآسيا هذا العام، وهو 

تغير بالنسبة لألسواق التي تتسم في العادة بتركيزها المحلي.
في  الطبيعية  إلى  أقرب  مستويات  إلى  األسعار  هذه  ترتد  أن  ونتوقع 
التدفئة  ألغراض  الطاقة  على  الطلب  ينحسر  حين  المقبل  العام  مطلع 
ارتفاعها  إذا ظلت األسعار على  أنه  اإلمدادات. غير  وتتعدل على أساسه 
للنمو  معوق  عبء  إلى  األمر  يتحول  فقد  األخيرة،  اآلونة  في  المشاهد 

العالمي.
في  األسعار  لهذه  المتوالية  باآلثار  الشعور  بدأ  نفسه،  الوقت  وفي 
أسواق الفحم والنفط. فقد وصلت أسعار النفط الخام )برنت(، الذي يمثل 
منذ سبع سنوات حيث  لم تشهده  إلى مستوى  مؤخرًا  العالمي،  المعيار 
تجاوز سعر البرميل 85 دوالرًا، مع بدء أعداد متزايدة من المشترين في 
البحث عن بدائل لتوليد طاقة التدفئة والكهرباء في ظل نقص فعلي في 

اإلمدادات.
وهناك طلب مرتفع على الفحم، وهو أقرب بديل لهذا الخام النفطي، 
حيث يتزايد لجوء محطات توليد الكهرباء إلى استخدامه. وقد دفع هذا 
باألسعار إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2001، مما قاد بدوره إلى ارتفاع 

تكلفة ترخيص انبعاثات الكربون في أوروبا.

ركود وازدهار وإمدادات غير كافية
بداية  إلى  بالذاكرة  نعود  أن  المفيد  من  الخلفية،  هذه  إلى  وبالنظر 
قطاعات  مختلف  في  األنشطة  من  كثيرًا  القيود  عطلت  حين  الجائحة، 
بشركات  أدى  مما  الطاقة،  استهالك  انهيار  إلى  ذلك  وأفضى  االقتصاد. 
الطاقة إلى إجراء تخفيضات كبيرة في استثماراتها. غير أن استهالك الغاز 
الطبيعي انتعش بسرعة – مدفوعًا باإلنتاج الصناعي، الذي يمثل حوالي 

20 % من استهالك الغاز الطبيعي – مما عزز الطلب في وقت كانت 
فيه اإلمدادات منخفضة نسبيًا.

اإلشارات  تجاه  بطيئًا  كان  الطاقة  إمــدادات  فعل  رد  أن  والواقع 
المتأخرة،  الصيانة  أعمال  وتراكم  العمالة،  لنقص  نتيجة  السعرية 
الجديدة،  المشروعات  تستلزمها  التي  المسبقة  الفترة  وزيادة طول 
الطاقة  شركات  في  المستثمرين  جانب  من  الهزيل  واالهتمام 

المولدة من الوقود األحفوري.
في  الطبيعي  الغاز  إنتاج  إن 
سبيل  على  المتحدة،  الواليات 
مستويات  دون  يزال  ال  المثال، 
إلى  باإلضافة  األزمــة،  قبل  ما 
هولندا  فــي  اإلنــتــاج  انخفاض 
تباطأت  كذلك  أيضًا.  والنرويج 
الشحنات من أكبر مورد ألوروبا، 

وهو روسيا.
إلى  أيضًا  الجوية  األحــوال  وأدت 
زاد  فقد  الغاز.  سوق  اختالالت  تفاقم 
الطلب على التدفئة والتبريد من جراء 

برد الشتاء القارس وحر الصيف الشديد في نصف الكرة الشمالي.
الواليات  في  المتجددة  الطاقة  توليد  انخفض  نفسه،  الوقت  وفي 
المتحدة والبرازيل بسبب موجات الجفاف، مما كبح إنتاج طاقة المياه من 
الطاقة  توليد  انخفاض  الخزانات، وكذلك بسبب  انخفاض منسوب  جراء 
صيف  في  المتوسط  دون  مستوى  إلى  الشمالية  أوروبا  في  الرياح  من 

وخريف هذا العام.

إمدادات الفحم ومخزوناته
وبينما يمكن أن يساعد الفحم على تعويض النقص في الغاز الطبيعي، 
فإن بعض هذه اإلمدادات تعرضت لالنقطاع أيضًا. فالعوامل اللوجستية 
وجنوب  أستراليا  إنتاج  في  شلاًل  أحدثت  بالطقس  المتعلقة  العوامل  أو 
أفريقيا، بينما هبط إنتاج الفحم في الصين، أكبر منتج ومستهلك للفحم 
الفحم  استخدام  تشجع  ال  التي  االنبعاثات  أهداف  ظل  في  العالم،  في 

وإنتاجه بينما تحفز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو الغاز.
حاليًا  تسجل  الصينية  االحتياطية  الفحم  مخزونات  أن  األمر  وواقع 
الوقود  إمدادات  نقص  يزيد من خطر  مما  قياسية،  منخفضة  مستويات 
الغاز  مخزون  أصبح  أوروبــا،  وفي  الشتاء.  في  الكهرباء  توليد  لمحطات 
الشتاء، مما يضيف  المتوسط قبل حلول فصل  المستوى  الطبيعي دون 
إلى مخاطر ارتفاع األسعار في ظل تنافس المرافق على الموارد الشحيحة 

قبل حلول الجو البارد.

أسعار الطاقة والتضخم
أسعار  على  أقل  تأثير  الطبيعي  والغاز  الفحم  ألسعار  يكون  ما  غالبًا 
للكهرباء  األسر  استهالك  فواتير  النفط ألن  بتأثير  المستهلكين مقارنة 

والغاز الطبيعي غالبًا ما تكون خاضعة للتنظيم، واألسعار أقل مرونة.
على  يعتمدون  الذين  الصناعي  القطاع  منتجي  فإن  ذلك،  مع  وحتى 
الوقود لصناعة الكيماويات أو األسمدة يواجهون ارتفاعًا في أسعار الغاز 
الطبيعي. وهذه الديناميكيات تدعو إلى القلق البالغ إذ بدأت تؤثر على 
انقطاعات سالسل  بالفعل في ظل  اليقين  التي يخيم عليها عدم  اآلفاق 

اإلمداد، وتصاعد أسعار الغذاء، وزيادة الطلب.
وإذا ظلت أسعار الطاقة على مستوياتها الحالية، فسوف ترتفع قيمة 
هذا  المحلي  الناتج  إجمالي  من  كنسبة  العالمي  األحفوري  الوقود  إنتاج 
العام من 4.1 % إلى 4.7 %. وفي العام المقبل، يمكن أن تصل النسبة 

إلى %4.8 مقارنة بنسبة 3.75 % حسب توقعات شهر يوليو.

أسعار الطاقة تعود إلى طبيعتها في العام المقبل
غير  تحديات  األسعار  وضغوط  ــداد  اإلم انقطاعات  تفرض  وبينما 
مسبوقة لعالم يعاني بالفعل في مواجهة تعافٍ متفاوت من الجائحة، فإن 
األمر المشجع بالنسبة لصناع السياسات هو أن الموقف ال يشبه صدمة 

الطاقة التي حدثت في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
نعود إذن للنفط؛ فقد ارتفعت أسعاره أربعة أضعاف، مما ألحق ضررًا 
إلى  المطاف  نهاية  في  وأدى  واألعمال،  لألسر  الشرائية  بالقوة  مباشرًا 
والغاز  الفحم  دور  لتراجع  نظرًا  قرن،  نصف  قرابة  وبعد  عالمي.  ركود 
في  بكثير  أكبر  ارتفاع  حدوث  سيتعين  العالمي،  االقتصاد  في  الطبيعي 

أسعار الطاقة لكي تُحدث مثل هذه الصدمة الحادة.
إلى  الطبيعي  الغاز  أسعار  عودة  نتوقع  فإننا  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
الضغوط  تخف  حين  العام  من  الثاني  الربع  بحلول  العادية  مستوياتها 
أسواق  إليه  ما تشير  وآسيا، وهو  أوروبا  الشتاء في  الموسمية مع نهاية 
العقود اآلجلة أيضًا. ومن المرجح أيضًا أن تنخفض أسعار الفحم والنفط 
الخام. غير أن عدم اليقين ال يزال مرتفعًا وقد يؤدي وقوع صدمات صغيرة 

في الطلب إلى إحداث قفزات جديدة في األسعار.

البحوث  إدارة  في  األولية  السلع  وحدة  رئيس  بيسكاتوري،  أندريا   *
الدولي النقد  بصندوق 

بالصندوق األولية  السلع  وحدة  في  اقتصادي  خبير  شتومر،  *مارتن 
النقد بصندوق  البحوث  إدارة  في  أول  اقتصادي  فالكس،  نيكو   *

الطلب زاد على التدفئة 
والتبريد بسبب األحوال 

الجوية مما أدى إلى اختالل 
سوق الغاز

 مجموعة كتاب *
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محمد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  بحكومة  المواصالت  وزير  أشرف 
الليبية  الشركة  إدارتي  بين  واالستالم  التسليم  مراسم  على  الشهوبي، 
القابضة لالتصاالت السابقة والجديدة، وذلك بعد قرار الجمعية العمومية 
السابق  للرئيس  خلفًا  عياد  بن  محمد  برئاسة  جديد  إدارة  مجلس  تعيين 

17 أكتوبر الجاري. فيصل قرقاب، في 
من  كاًل  لالتصاالت  القابضة  للشركة  الجديد  اإلدارة  مجلس  ويضم 
العيساوي وخمني  إبراهيم بن عياد رئيسًا، واألعضاء خالد المهدي  محمد 
وفرج  طويلب  محمود  وحسين  عبدالكريم  عيسى  وفتحي  امبارك  محمد 

أبوبكر. األندلسي  ومحمد  السائح  الصويعي 
لسنة  الثاني  العادي  اجتماعها  للشركة  العمومية  الجمعية  وعقدت 
الحكومة  رئيس  بحضور  أكتوبر   17 في  الوزراء  مجلس  بديوان   ،2021

المبروك.   خالد  المالية  ووزير  الدبيبة  عبدالحميد 

مراسم تسليم واستالم بني إدارتي الشركة الليبية لالتصاالت
ال تعاقد مع األجانب املنتهية فترة خدمتهم في ليبيا.. إال بشرط

السعر بالدوالرنوع الخام

85.57برنت

83.44غرب تكساس

81.73دبي

83.42سلة أوبك

79.94خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     10/27/ 2021

»الجوف للتقنية النفطية« تشتكي من الشح 
املالي.. وتتعهد بمواصلة التزاماتها

محادثات تجارية صريحة
بني بكني وواشنطن

إنشاء مدينة العلوم 
والتكنولوجيا بقرار حكومي

دخلت الصين والواليات المتحدة في اتصاالت تجارية صريحة، إذ 
أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، اتصاال مع وزيرة الخزانة 
األميركية جانيت يلين، الثالثاء، ناقشا خالله ملف التجارة فيما أكد كل 

جانب على المسائل المقلقة في العالقة بينهما.
التجارة الصينية بأن الطرفين »تبادال وجهات  وأفاد بيان لوزارة 
الكلي  االقتصاد  بشأن وضع  وبنّاء  براغماتي وصريح  بشكل  النظر 
وكالة  وفق  األطراف«،  ومتعددة  الثنائية  المجاالت  في  والتعاون 

»فرانس برس«.
وأعرب ليو عن قلقه حيال الرسوم الجمركية األميركية والعقوبات، 

وطريقة تعامل الواليات المتحدة مع الشركات الصينية.
وثارت يلين بشكل صريح المسائل التي تشّكل مصدر قلق، فيما 
اعترف الطرفان بأنه كان للتطورات في اقتصاد بلديهما انعكاسات 

مهمة على االقتصاد العالمي.
 

مؤسسة  إنشاء  الوطنية،  الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس  قرر 
تتمتع  والتكنولوجيا«،  العلوم  »مدينة  تسمى  تكنولوجية  علمية 
إلشراف  وتخضع  المستقلة،  المالية  والذمة  االعتبارية  بالشخصية 
الهيئة الليبية للبحث العلمي، ويكون مقرها بلدية سواني بن آدم 

في طرابلس.
 ،2021 لسنة   486 رقم  القرار  من  الثانية  المادة  وحددت 
أهداف مدينة العلوم والتكنولوجيا على النحو التالي: توفير فضاء 
والمخترعون الحتواء  والمبدعون  والعلماء  القرار  فيه صناع  يلتقي 
الوطنية،  األولويات  وفق  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  مخرجات 
التنمية،  بقطاعات  العلمية  والدراسات  البحوث  مخرجات  وربط 
واالهتمام بتنمية أنشطة االبتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا ذات 
العلمية  الفعاليات  لتنظيم  مالئمة  بيئة  وتوفير  المضافة،  القيمة 
من  البشرية  الكوادر  وتنمية  والدولي،  المحلي  المستويين  على 
ذوي الكفاءات العلمية، واالهتمام بالملكية الفكرية وتشجيع روح 
المبادرة وثقافة اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال التكنولوجية في 

المجتمع.
ونصت المادة الثالثة على أن مدينة العلوم والتكنولوجيا تعمل 
نتائج  ورعاية  احتضان  في  متخصصة  علمية  مؤسسة  باعتبارها 
والبحث  العالي  التعليم  لمؤسسات  العلمية  والدراسات  البحوث 
واإلبداعية  الريادية  واألفكار  باالختراعات  واالهتمام  العلمي، 

وتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
والتكنولوجيا  العلوم  لمدينة  يكون  أن  الرابعة  المادة  وحددت 
مجلس استشاري برئاسة مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي؛ 

فيما تتكون الموارد المالية من:
من  عليه  تتحصل  وما  العامة،  الميزانية  من  لها  يخصص  ما 
تمويل من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة، إضافة 
وفقًا  المدينة  لصالح  تمنح  التي  المصرفية  والقروض  المنح  إلى 
وأخيرًا  الخاص،  القطاع  مساهمات  وكذلك  النافذة،  للتشريعات 

المنح والهبات من المنظمات الدولية.

أكد رئيس لجنة إدارة شركة »الجوف للتقنية النفطية«، مجدي 
لكل  اإلنتاج  لعمليات  الخدمات  بتقديم  الشركة  التزام  جبريل، 
من  الرغم  على  نشاطاتها،  بمختلف  الليبي  النفط  قطاع  شركات 

الشح المالي الذي تعانيه.
النفط  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
شركة  إدارة  لجنة  رئيس  مع  اإلثنين،  يوم  اهلل،  صنع  مصطفى 
حيث  طرابلس،  في  المؤسسة  بمقر  النفطية«  للتقنية  »الجوف 

عرض األخير نشاط وعمليات الشركة واألعمال المنجزة.
من  تمكنها  مالية  منظومات  أنشأت  الجوف  شركة  أن  وأوضح 
االجتماع  وناقش  أعمالها.  في  والميكنة  الحديثة  التقنية  إدخال 
تحصيل  في  الصعوبات  منها  الشركة،  عمل  تواجه  التي  العراقيل 
بالجهود  اهلل  صنع  أشاد  بدوره،  المشغلة.  الشركات  من  ديونها 
المختصة  واإلدارات  الشركة  إدارة  ولجنة  للعاملين  المضنية 
بمتابعة عمليات اإلنتاج لكل شركات القطاع، معربًا عن سعادتهم 
مثنيًا  الشركة،  إليه  الذي وصلت  العالي  والفني  التقني  بالمستوى 
سوق  في  الثقة  على  متحصاًل  قويًا  منافسًا  »أصبحت  كونها  على 
في  باالستمرار  الشركة  النفط  مؤسسة  رئيس  ووجه  العمل«. 
نشاطات  في  والدخول  للشركة  الطبيعي  والنمو  السوق  دراسة 
خدمية أخرى تدر مزيد الدخل وتحسين الخدمات لجميع العاملين 

بالشركة وتطويرهم وتنمية مهاراتهم. 

●   موظفون داخل شركة الجوف للتقنية النفطية. 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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حين  في  فقط،  القروض  على  الفوائد  وإيرادات 
متضمنة  موحدة  ختامية  حسابات  إعداد  يتوجب 
األم،  للشركة  النشاط  ونتائج  الختامية،  الحسابات 

لها. التابعة  والشركات 
تسوية  في  الواضح  التأخر  عن  التقرير  وتحدث 
التصفية  تحت  المدرجة  المساهمات  بعض  أوضاع 
استمرار  في  تسبب  مما  نشاطها،  والمجمد 
مجالس  قدرة  عدم  عن  فضاًل  للخسائر؛  تكبدها 
المساهمات  ببعض  العامين  والمديرين  اإلدارة 
شأنها  من  وسياسات  وخطط  برامج  وضع  على 
إلى  باإلضافة  اقتصادي،  بأسلوب  أموالها  توظيف 
لسنوات  نشاطها  عن  لخسائر  منها  البعض  تكبد 

متكررة.
بإدارة  الشركة  تقوم  المالحظات،  وحسب 
الليبية  المؤسسة  لصالح  استثمارية  محفظة 
في  دينار  مليار   1.45 قيمتها  بلغت  لالستثمار 
وجود  عدم  »مع   2019 العام  من  ديسمبر   13
الليبية لالستثمارات  الشركة  مبرمة إلدارة  اتفاقية 
للمؤسسة  المملوكة  االستثمارات  لهذه  الخارجية 

لالستثمار«. الليبية 
إضافة إلى صدور عدة قرارات عن مجلس إدارة 
ثالث  من  أكثر  مرور  رغم  تنفيذها  دون  الشركة 
الواضح  القصور  وكذلك  صدورها،  على  سنوات 
التنفيذية للشركة، من خالل عدم  أداء اإلدارة  في 
على  وعرضها  االستراتيجية  الخطط  بوضع  قيامها 
إنشاء  قانون  ألحكام  بالمخالفة  اإلدارة،  مجلس 

األساسي. ونظامها  الشركة 
العام  المدير  »ضعف  عن  التقرير  وتحدث 
بعدم  وذلك  اإلعارة  قرارات  متابعة  في  للشركة 
بالتمديد  سواء  والزمة  ضرورية  إجراءات  أي  اتخاذ 

المعارين  الئحة  ألحكام  بالمخالفة  اإلنهاء،  أو 
بالشركة«.

متعثرة قروض 
وتحصيل  متابعة  في  الشركة  قصور  وكذلك، 
أن  »حيث  التابعة  للشركات  الممنوحة  القروض 
مستحقة  وبعضها  متعثرة،  تعتبر  القروض  معظم 
الشركات  التزام  عدم  مع  سابقة،  سنوات  منذ 
والفوائد  األقساط  بسداد  من  المستفيدة 

عليها«. المستحقة 
بالشركات  المعارين  تكاليف  ارتفاع  إلى  إضافة 
الممنوحة  والمرتبات  المزايا  بسبب  التابعة 
بتلك  األداء  معدالت  مع  تتناسب  ال  والتي  لهم، 
القوائم  بإعداد  الشركة  قيام  وعدم  الشركات. 
التابعة  وللشركات  لها،  المجمعة  المالية 
ميزانية  بإعداد  واالكتفاء  بالكامل،  لها  والمملوكة 
صافي  عن  واإلفصاح  مستقلة،  كوحدة  للشركة 
أصول وخصوم الشركات التابعة ببند االستثمارات 

الشركة. بميزانية 
كما تطرقت الهيئة إلى ارتفاع قيمة المصروفات 

قيمتها  بلغت  حيث  أخرى،  إلى  سنة  من  بالشركة 
2019 لـ44 مليون دينار مقارنة في سنة 

ضعف  بجانب  2018؛  لسنة  دينار  مليون  بـ35 
تقاريره  الفتقار  بالشركة؛  المخاطر  مكتب  أداء 
بعض  لها  تتعرض  التي  المخاطر  لتوضيح  الدورية 
المتعثرة  القروض  مخاطر  وكذلك  المساهمات 

والمضرة.

االستثمارات تمويل بعض  عجز 
بعض  تمويل  عن  الشركة  عجز  إلى  التقرير  وأشار 
عوائد  تحقيق  عدم  إلى  أدى  مما  االستثمارات، 
مالية من هذه المساهمات، وإثقال كاهل الشركة 
المالي  األداء  وتفاوت  وعمومية،  إدارية  بمصاريف 
ضعف  تعاني  فبعضها  مصر،  بجمهورية  للشركات 
تعاني  وبعضها  نشاطها،  بحجم  مقارنة  األداء 
الخسائر، وبعضها  المصروفات وتكبد  ارتفاع حجم 

متفاوتة. أرباحًا  تحقق 
بعض  تحقيق  عدم  أيضًا،  المالحظات  وشملت 
االستثمارات أي عوائد مالية وتكبد بعضها خسائر 
الواضح  االرتفاع  إلى  إضافة  متتالية،  لسنوات 
والعمومية  اإلدارية  المصاريف  في  والملحوظ 
صرف  في  التوسع  نتيجة  المساهمات،  لتلك 

اإلدارة. لمجالس  المكافآت 
وأوضح التقرير أن الشركة قامت بشراء قطعتي 
مليارات   3 بقيمة  ليك سايد(  )أويا،  أرض لشركتي 

التنفيذ. جنيه مصري دون دخولهما حيز 

السيطرة خارج  استثمارات 
عالوة على عدم السيطرة على بعض االستثمارات 
إذ  التخصصي،  الصحراء«  »فرسان  مستشفى  مثل 
وجود  مع  عوائد،  أية  المساهمة  هذه  تحقق  لم 
)المالك  المصري  الشريك  التعامل مع  معوقات في 
القوائم  بإعداد  قيامه  وعدم  للمستشفى(  السابق 
المستشفى  أرض  ملكية  نقل  ورفض  المالية، 
الشركة  أصول  ضمن  إدراجها  رغم  الشركة  إلى 
حصة  لشراء  سعيه  على  عالوة  المالية،  بالقوائم 

.)78.77%( نسبتها  البالغ  لالستثمار  ليبيا  شركة 
اإلدارية  المصروفات  حجم  ارتفاع  عن،  فضال 
العالج  ومصاريف  المرتبات  وباألخص  والعمومية 
والدراسة بشركة »أويا« لالستثمار العقاري بالرغم 
تفعيل  وعدم  لها،  فعلي  نشاط  وجود  عدم  من 
أنشطتها  المصرية  بالساحة  الشركات  أغلب 
»الشركة  مثل:  أجلها  من  المنشأة  الرئيسية 
في  تعتمد  التي  االستثمارية«  للخدمات  الدولية 
واالستثمارات  المصرفية  الودائع  على  أرباحها 
الزراعية  أكتوبر«  من  »السادس  وشركة  المالية، 
على  رئيسي  بشكل  إيراداتها  في  تعتمد  التي 

األراضي. تأجير 
كما نوه التقرير إلى عدم التزام بعض الشركات 
لالستثمارات  الليبية  الشركة  بتعليمات  التابعة 
محلية  عمل  عقود  إبرام  عدم  بخصوص  الخارجية 
أي  الشركة  اتخاذ  وعدم  منها،  المبرم  وإنهاء 

بشأنها. إجراءات 

 رصد باألسماء لنشاط 
االستثمارات التابعة

 للشركة في مصر

جنسيات أجنبية ضمن أعضاء
 مجلس إدارة الشركة..

 وآخر ميزانية معتمدة في 2009

● أحد الفنادق التي تديرها الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية.

المالحظات  اإلدارية عددًا من  الرقابة  أعلنت هيئة 
وردت  والتي  واالستثمار  المالية  بملف  الخاصة 
 ،2020 لسنة  عنها  الصادر  العام  التقرير  في 
في  والخسائر  القصور  أوجه  من  عددًا  كاشفة 
ومنها  الخارجية«،  لالستثمارات  الليبية  »الشركة 
أصولها  تحصيل  دون  قروض  ومنح  األداء،  ضعف 
في  التأخر  عن  فضاًل  عليها،  المترتبة  والفوائد 
تحت  المدرجة  المساهمات  بعض  أوضاع  تسوية 

نشاطها. والمجمد  التصفية 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  إن  التقرير  وقال 
للشركة«  العمومية  »الجمعية  باعتبارها  قامت 
كرئيس  العمل  عن  متقاعد  شخص  بتسمية 
لبعض  بالنسبة  الحال  وكذلك  اإلدارة،  لمجلس 

المجلس. أعضاء 

اإلدارة تقييم مجلس 
والمدير  اإلدارة  مجلس  أداء  »ضعف  إلى  وأشار 
المناسبة  الحلول  إيجاد  في  للشركة  العام 
األداء  ذات  االستثمارات  أو  المتعثرة،  لالستثمارات 
حصول  عن  فضاًل  طويلة«،  لسنوات  الضعيف 
والمدير  الشركة  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس 
إدارات  مجالس  في  عضوية  من  أكثر  على  العام 
عرض  مما  والشقيقة؛  والحليفة  التابعة  الشركات 
أبسط  توفر  وعدم  المصالح،  لتضارب  بعضها 

واالستقاللية. الحوكمة  قواعد 
الجمعية  تصحيح  بعدم  التقرير  نوه  كما 
جنسيات  حملة  وجود  بإجراء  للشركة  العمومية 
إدارة  مجلس  أعضاء  ضمن  ليبية  غير  أجنبية 
إقفال  في  الشركة  تأخر  إلى  إضافة  الشركة، 
ميزانية  آخر  أن  حيث  نهائي،  بشكل  ميزانياتها 
.2009 العمومية كانت عن  الجمعية  معتمدة من 

الموازنة  اعتماد  أيضًا،  المالحظات  بين  ومن 
الموازنة  اعتماد  دون  التشغيلية  التقديرية 
بجانب صرف   ،2020 للعام  االستثمارية  التقديرية 
مبالغ مالية إلى شركات تابعة كمثل ركة )كفراك(.
توفير  في  ليساهم  للمعلومات  نظم  وجود  عدم 
متخذي  لمساعدة  والزمـة  كافية  بيانات  قاعدة 
والمالية  اإلدارية  الجوانب  جميع  في  القرارات 
واالستثمارية، هو إحدى المالحظات التي رصدتها 

أيضًا. اإلدارية  الرقابة  هيئة 

القروض تحصيل  ضعف 
من  الكثير  بمنح  الشركة  قيام  إلى  وأشارت 
والحليفة،  والشقيقة  التابعة  للشركات  القروض 
القروض  تلك  تحصيل  إجراءات  لضعف  »ونظرًا 
تلجأ إدارة الشركة في غالب األحيان إلى رسملتها، 
القروض  أصل  تحصيل  المفترض  من  حين  في 

بأول«. أواًل  المترتبة عليها  والفوائد 
النشاط  نتائج  االعتبار  في  األخذ  عدم  كذلك، 
الدخل،  صافي  احتساب  عند  التابعة  للشركات 
الشركات  أرباح  توزيع  وتضمين  بإدراج  واالكتفاء 

الفني  الفريق  أن  والتأهيل  العمل  وزارة  أعلنت 
قرر  األجنبية،  العمالة  استقدام  ضوابط  لوضع 
خدمتها  انتهت  التي  العناصر  مع  التعاقد  عدم 
ومضي  ليبيا  من  خروجهم  بعد  إال  البالد،  داخل 
التعاقد،  إنهاء  تاريخ  من  سنتين  عن  تقل  ال  مدة 

ترحيلهم. عملهم  جهة  على  التأكيد  مع 
عقد  الفني  الفريق  أن  الوزارة  وأوضحت 
التعاقد  موضوع  ناقش  الماضي،  اإلثنين  اجتماعًا، 
مهام،  بتأشيرات  البالد  دخلوا  ممن  األجانب  مع 

المهن  على  التعاقد  على  الموافقة  على  والتأكيد 
في التخصصات النادرة، وذلك بعد موافقة الوزير.

النماذج  جميع  توحيد  االجتماع  ناقش  كما 
باإلضافة  األجنبية،  بالعمالة  الخاصة  والعقود 
بحث  وكذلك  القانون.  وفق  المقررة  الرسوم  إلى 
من  الطبية  للعناصر  العمل  عقود  مدة  تمديد 
مجال  في  والخبراء  واالستشاريين،  األخصائيين 
من  الليبيين  وزوجات  أزواج  إلى  باإلضافة  النفط، 

سنتين.  إلى  سنة 

مناصب ملتقاعدين وخسائر وضعف أداء في »الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية«
الشركة تدير محفظة استثمارية بقيمة 1.45 مليار دينار دون اتفاق رسمي

هيئة الرقابة اإلدارية تكشف:

الوسط- محمود السويفي
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مجتمع »البتاع«
رافد علي

امليناء!

مؤتمر االستقرار: بني تهليل 
النجاح واتهامات الفشل

الميناء مرسى محجوز أو مستور طبيعيًا أو صناعيًا عن موج البحر، وتجهز الموانئ 
الشوكية  والرافعات  العمالقة  الرافعات  مثل  البضائع  وتحميل  تفريغ  بمعدات 
الستخدامها في تحميل السفن وتفريغها، كما توجد في الموانئ بعض القنوات 
المختلفة  النقل  إلى وسائل  للوصول  الميناء  فى  الداخلية  بالحركة  والتي تسمح 

»الشاحنات« التى تعمل على خروج البضائع من الميناء.
التعامالت،  في  الليبية  الموانئ  أكبر  وهو  البحري  طرابلس  ميناء  هو  الميناء 

4 كيلومترات مربعة.. تبلغ مساحة الميناء اإلجمالية 
أرصفة  وثالثة  العامة،  للبضائع  رصيفًا   20 بينها  رصيفًا   27 بالميناء  يوجد 
القدرة االستيعابية السنوية، كما توجد به منارة يبلغ  للخدمات. وهو األكبر في 
منظومة  بواسطة  لياًل  وتعمل  البحر.  سطح  مستوى  من  قدمًا   116 ارتفاعها 

كهربائية ويصل مدى اإلضاءة إلى 16 مياًل بحريًا.
كنت على سطح عمارة وكان منظر البحر والميناء أمامي وتأملت حركة الميناء 
ومكوناته وبدت حقيقة واقعنًا ماثلة أمامي.. ليس لنا أي منتج يدخل في مكونات 

الميناء فكل ما يحتويه هو من إنتاج الخارج..
ووسائل  المنارة  القاطرات..  القمح،  وصوامع  الحاويات  والرافعات،  السفن 
االتصال، وحتى حائط صد األمواج الذي يمتد كلسان في البحر ليس من صنعنا.. 
أي ليس لنا أي عالقة بإنتاج أي جزء من مكوناتها وهو األمر الذى ينسحب على 
وقود  حتى  بل  وأدوات  ومعدات  ودواء  غذاء  من  العمالقة  السفن  تجلبه  ما  كل 
أرضنا–ثم  من  المنتج  النفط  من  الخارج–وهو  في  تكريره  يتم  الذي  السيارات 

إلينا عبر الميناء جاهزًا لالستعمال. يعود 
بأمانة وتجرد، أكاد ال أفهم وهكذا الحال، معنى الحديث عن السيادة والشموخ 

وباقي مفردات الخطاب الشعبوي وحالنا مشبع بكل هذا العجز!
لو توقف استيراد  الخاطرة وجاء سؤال في ذهني، كيف يكون حالنا  مرت تلك 

الدقيق أو دواء مثل »األنسولين« أو المضادات الحيوية واألمصال واللقاحات!!
هل عندها يكون حديثنا عن السيادة

والشموخ حديثًا عقالنيًا ومنطقيًا؟
فالحديث عن السيادة حديث عاطفي يدغدغ المشاعر ويلقى القبول..

أولوياتنا  في  التفكير  وجب  عاقاًل،  حديثًا  يكون  ولكي  تقديري  في  ولكن 
يجعل  ما  إنتاج  األدنى  بالحد  نتمكن  حتى  التنمية  وفي  عن  الحديث  وضرورة 
حاجتنا لآلخرين بدرجة أقل، ويسمح لنا بقدر ولو صغير من الندية واالستقاللية.
بالعزة  عميق  عاطفي  حس  هو  السيادة  عن  الحديث  أن  معا  افترضنا  لو 
الذين يخرقون هذه السيادة  الوطنية واستعداد سياسي شديد لتحدي اآلخرين 
ومواجهتهم بكل السبل المتاحة.. فهل يمكن لبلد أو أي مجموعة في العالم أن 
الذات!  على  الكامل  االعتماد  حول  جهدها  تمحور  إذا  إال  بنفسها  مكتفية  تكون 

وهل ذلك أمر ممكن فى هذا الزمان؟
الشفافية  دون  والتنمية  التقدم  طريق  فى  المضي  يمكن  ال  تقديري  في 
فهو  الشعبوي  الخطاب  أما  المنشود  للتغيير  أولى  كخطوة  بالواقع  واالعتراف 
مقاربتهم  هو  الشعبوي  الخطاب  دُعــاة  معظم  يجمع  ما  ألن  واهــم..  خطاب 
هذا  وضمير  صوت  أنهم  وادعاؤهم  وهمية،  لمفردات  واستخدامهم  التبسيطية 
ترويجهم  مع  الواضحة،  للرؤى  يفتقر  خطاٍب  على  تركيزهم  عن  فضاًل  الشعب، 
المشاعر،  وإلهاب  الحماس  إثارة  إلى  يميل  بل  األفكار،  يعتمد  ال  مبهم،  لخطاب 
ووردية  بالشعارات  يزخر  الذى  السائد،  المزاج  مع  يتطابق  أو  تمامًا  ليتماشى 
يمكن  ال  كالمًا  ويعيدون  الفج  التكرار  يمارسون  إنهم  األمور،  وتبسيط  الحلم 

الحصول عليه إال في جب الكذب والتزوير والنفاق.
فلماذا نشنف آذاننا بكل رنين المفردات الفخيمة التي تتقاطر أوهامًا ساذجة 
إلى  منا  تحتاج  التي  الملحة  القضايا  جوهر  إلى  نصل  أن  دون  نلوكها  ونظل 
المسميات  في  للتزيد  اللجوء  لماذا  بالواقع..  واالعتراف  والشفافية..  المكاشفة 
يدفعنا  المتقدم  العالم  وبين  بيننا  الهوة  وبُعد  بالعجز  اإلحساس  هل  واللغة؟ 
فقط  المملوءة  للغة  العريضة  االستخدامات  هذه  بمثل  لملئها  اللجوء  إلى 

السريالية. واألقوال  والعبارات  بالتهويمات 
وأمنيات  رغبات  على  بناًء  التحليالت  وتكوين  بالتمني  التفكير  إلى  ننحو  لماذا 

واهمة عوضًا عن التفكير الذي يستند إلى الواقعية والدالئل العقالنية؟.
والمجادالت  المحاورات  سياق  في  الوهمية  الشعارات  خطاب  نتجاوز  ال  لماذا 
إلى  يقود  الذي  المضلل  والمسار  الذهنية،  اآلفة  تلك  والسياسية  الفكرية 

الخاطئة؟. النهايات 

اللغوية في خطاب رئيسة  للحكومة، والهنّات  الدبيبة كرئيس  أريحية  لم تكن 
في  فريقهما  نجاح  بعد  المشهد،  تصدرهما  من  مانعة  الليبية،  الدبلوماسية 
إلحدى  مسرحًا  عامين  قبل  كانت  التي  طرابلس  في  الدول  عشرات  تجميع 
نجح  حقًا  هل  ســؤال:  يلغ  لم  هذا  لكن  البالد،  تاريخ  في  المعارك  أشــرس 

المؤتمر؟
في  النظر  دون  فاعلية،  أو  مبادرة  ألي  وفشل  نجاح  عن  الحديث  يمكن  ال 
هو  ما  لذلك  فعاًل.  نتج  بما  مقارنة  ينتج،  أن  يمكن  وما  منها،  المطلوب 
هذا  عن  المنبثقة  اآلثار  في  النظر  يمكن  ثم  ومن  له؟  والمخطط  المطلوب 

سواء كانت مقصودة أم ال!!.
بتصعيد مسلح– السياسية، ومهدد  يعج بصراعاته  بلد  في  موقتة،  كحكومة 
افتراضًا–بأي لحظة، ال يمكن لها أن ترفع سقف طموحاتها، كما ال يمكن  ولو 
أخرى،  جهة  من  ولكن  التقليدية،  الدبلوماسية  المعامالت  من  أكثر  تتوقع  أن 
بالقضية  عالقة  له  من  كل  جمع  في  نجاحها  وبعد  أعمال  تصريف  وكحكومة 

بالذات. شرعيتها  في  التشكيك  يتجاوز  دولي  اعتراف  فهذا  الليبية، 
قد  أنها  يعني  تحديدًا  للعاصمة  دوليًا،  الجماعي  القدوم  هذا  فإن  وكحكومة 
سكبت على األحداث مياه النسيان، وأصبحت طرابلس اآلن، تتوقع–وبأريحية–
وحتى  لطرابلس،  أعمالهم  وعودة  الجوار  دول  من  والسفارات  السفراء  توافد 

غيرها. أو  لبنغازي  قنصلياتهم 
المنتشية  الحكومة  أجــواء  على  تأثير  كبير  الداخلية  للصراعات  يعد  لم 
بادرة  أي  سيكون  أيضًا  ولكن  لعاصمتها،  العالم  ومجيء  الدولي،  بنجاحها 
دول  في  تفسبره  يمكن  وما  قبل،  ذي  من  أكثر  مؤثرة  قادمة،  وخالف  شقاق 
باالضطراب  أو  االستقرار  بعدم  ليبيا  في  سيفسر  السياسي،  بالخالف  أخرى 

الداخلي.
وبروتوكول  واستقبال  تنظيم  حيث  من  تقريبًا،  للحكومة  فشل  أي  يوجد  ال 
أكثر  مكشوفة  الحكومة  سيجعل  تحديدًا  المؤتمر  هذا  لكن  جيد،  دبلوماسي 

أيضًا. فوائده  له  فاالنغالق  العالم،  أمام  قبل  من ذي 
لصيقًا  سيكون  الدبلوماسي  فالحرج  األهم،  هي  االنتخابات  قضية  وتبقى 
نتائجها،  باحترام  بل  فقط؛  االنتخابات  نحو  للدفع  ال  الحاضرة،  الدول  بكل 
بعد  ما  جعل  في  الحكومة  نجحت  النتائج،  لهذه  المناهضين  دعم  وعدم 

محليًا. تطبيقه  ليمكن  دوليًا  احترامه  يجب  واقعًا  االنتخابات 
أنها  القول  ليمكن  االنتخابات؟  فعال  الحكومة  تريد  هل  السؤال:  ولكن 

تريد؟؟ كما  فعاًل  نجحت 

صالح الحاراتي

طارق القزيري

كان للفيلسوف النمساوى األصل كارل بوبر 
المفتوح  المجتمع  مفهوم  طرح  في  الفضل 
والمجتمع المغلق بالنصف األخير من القرن 
علماء  بعده،  من  عَــمِــَل،  وقــد  الماضى، 
ذات  على  والفالسفة  واالقتصاد  االجتماع 
بوبر  بُعد  يتجاوز  بما  لتطويره  المصطلح 
السياسي الذي كان موجهًا لنقد الماركسية 

لليبرالية. وداعيًا 
ما يثير االهتمام في طرح بوبر في كتابه 
نقد  محاولته  واعــداؤه*  المفتوح  المجتمع 
يُدَّعى  عاما  معتقدا  بكونها  التاريخانية 
وسن  التاريخ  قراءة  على  مقدرة  على  أنها 
بالنبوءة  يسمح  بما  الخاصة،  قوانينه 
الطرح  ــذا  ه يفند  فبوبر  بالمستقبل، 
العلم،  وروح  بالعقالنية  تمسكه  بسبب 
التميز  في  »تجاهاًل  هناك  أن  يعتقد  إذ 
التاريخية«،  والنبوءة  العلمى  التنبؤ  بين 
»عقم  كتابه  في  هــذه  جدليته  عــزز  وقــد 
فيه  نــاقــش  الـــذي  الــتــاريــخــى«  المذهب 
تتبنى  التي  المتنوعة  االجتماعية  الفلسفات 
الطرح  معقولية  رغم  أنها  مبينًا  التاريخانية، 
فيها، إال أنها تستند إلى »سوء فهم جسيم 
العلم«، فهي إطروحات تقدم وجهة  لمنهج 

نظر شخصية قابلة للتداول واالجترار.
المجتمع  مفهوم  اتــســاع  ومــع  الــيــوم، 
نشهدها،  التي  التحوالت  وجه  في  المغلق 
المغلق كتلة غير مستعدة  المجتمع  نجد أن 
وعقليته  حياته  نمط  فــي  انــفــتــاح  ألي 
مستوى  دون  تكون  والتي  تسوده،  التي 
الــذي  الــزمــن  ــروح  ل كمضمون  العصرية 
قبلية  من  فيها  ما  بكل  منطقتنا  يتجاوز 
اليقين  بامتالك  واعتقاد  وجهوية  وطائفية 
يسجل  مــا  والجنسي،  العرقي  والتعالى 
الزالت  عربية  مجتمعات  بأننا  جميعًا  علينا 
حققها  التي  االنفتاحات  دون  نفسها  تجد 
المرأة  قضية  في  كما  المعاصر،  اإلنسان 
تحت  نــرزح  أننا  بسبب  اإلنــســان،  وحقوق 
ومعرفية  مجتمعية  شمولية  أنظمة  سطوة 

وسياسية بشكل أساس.
المثير  األعــمــال  رجــل  ســـوروس،  ــورج  ج
عن  المختلفة  كتاباته  في  يــرى  للجدل، 
الشمالية،  وأمريكا  وآسيا  باوربا  تجربته 
تلقائيًا  يقود  ال  المغلق  المجتمع  انهيار  أن 

عدة  في  والعشرين  الواحد  لجنة  أعمال  دامــت 
اجتماعات متواصلة. نقاشات وأخذ ورد ومشاورات 
مع مندوب األمم المتحدة المستر بلت والمجلس 
تعقد  حيث  طرابلس؛  في  المتواجد  االستشاري 
األعمال  هذه  استغرقت  للجنة.  االجتماعات  تلك 
واالجتماعات الفترة من الصيف إلى الخريف. بدأت 
في يوليو 1950 وانتهت في الثالثين من أكتوبر 
ومحاضر  بالتمام.  جلسة  وعشرون  اثنتان  منه. 
في  الجلسات  تلك  عبر  دار  وما  اآلراء  كل  وثقت 

جراند هوتيل المطل على كورنيش طرابلس.
في مستهل أول االجتماعات اختير الشيخ محمد 
سنًا  األعضاء  أكبر  باعتباره  العالم  أبواألسعاد 
رئيسًا للجلسات وعلي رجب المدني أصغر األعضاء 

سكرتيرًا.
البداية  منذ  وتنظيمها  بأمورها  اللجنة  اعتنت 
المرضية  القانونية  بالصورة  العمل  يسير  لكي 
فاقترح رئيسها تأليف لجنة فرعية سداسية تقوم 
وتمت  الداخلية  اإلجراءات  لالئحة  مشروع  بوضع 
الموافقة على هذا االقتراح وصار تأليف اللجنة من 
وأبوالربيع  القالل  وخليل  الكيخيا  رشيد  السادة: 
ومحمد  الــجــراري  وطاهر  رجــب  وعلي  الباروني 
انتهت  وقد  الالئحة  إعداد  تتولى  الصيد،  عثمان 
اللجنة  من  نالتها  التي  للموافقة  وقدمتها  منها 
بالكامل وعلى ضوء إصدار الالئحة انتخبت اللجنة 
الواحد  للجنة  رئيسًا  أبواألسعاد  الشيخ  باإلجماع 
القالل من وفد برقة  والعشرين والسيدين خليل 
سكرتيرين  فزان  وفد  من  الصيد  عثمان  ومحمد 

للجنة المذكورة.
هو  إنجازه  يتطلب  اللجنة  أمام  عمل  أهم  كان 
كيفية تكوين الجمعية الوطنية وتحديد أعضائها 
واإلجابة عن ثالثة أسئلة ووضع أجوبة وحلول لها 

وهي:
1 - تحديد العدد الذي تتكون منه الجمعية.

2 - هل يكون التمثيل في الجمعية بالتساوي 
كل  سكان  عدد  بنسبة  أو  الثالثة  األقاليم  بين 

إقليم منها.
أو  االنتخاب  بطريق  التمثيل  يكون  هل   -  3

باالختيار
4 - كيفية االختيار إذا ووفق على هذا المبدأ.

الوطنية  الجمعية  انعقاد  موعد  تحديد   -  5
ومكان اجتماعها.

وعلى هذا األساس وإجابة لمحاور هذه األسئلة 
الدستوري  األســاس  حجر  ستضع  التي  المهمة 
الجديدة  البرلمانية  تجربتها  في  والشروع  لليبيا 

إلى  يؤدي  قد  بل  المفتوح،  المجتمع  إلى 
بسبب  والتفكك  االنهيار  في  االستمرار 
النظامية  والشمولية  اآليديولوجيا  ميراث 
المغلق**.  المجتمع  تعم  التي  والدوغمائية 
متسامحًا  مجتمعًا  ليس  المغلق  فالمجتمع 
الرائجة،  الكبت  حالة  بسبب  نفسه  مع 
ذاتية  بقيمة  يتمتع  ال  فيه  الفرد  وألن 
كل  وفوق  واالبتكار،  باإلبداعية  له  تسمح 
شخصية  استقاللية  الفرد  يملك  ال  شئ 
والبناء  الطرح  في  اإليجابية  مالمحه  توضح 
المجتمع،  مــن  كــجــزء  فيه  والمساهمة 
المغلق  بالمجتمع  النافذة  النخب  أن  كما 
كثيرة  أحيانًا  المغلوط  تأويلها  أن  تتجاهل 
سبب  هو  اإلشكالى  الواقع  مع  للتعايش 
نتاج  باختصار  ألنها  ــة،  األزم أسباب  من 
وتأويل  تفسير  بسوء  عنيد  تشبت  حالة 
للمباديء  فالعصمة  الحقيقي.  للواقع 
حالة  مغلق تشكل  مجتمع  أي  في  المرفوعة 
حماية  بقصد  عصمة  ألنها  عصمة«،  »الال 
خطاباتهم  كــل  رغــم  النافذين  مصالح 

فيه. وتبريراتهم  الشعبوية 
المغلق  المجتمع  قوقعة  من  للخروج 
بدل  علميًا  لمعرفتها  أنفسنا  بدراسة  علينا 
غالبًا  المرتكزة  السياسة  لحلول  الركون 
العلم  روح  عن  بعيدة  فوقية  قــرارات  على 
تونس،  في  البورقيبية  فيه.  والعقالنية 
التغريبية  روحها  رغم  المثال،  سبيل  علي 
في  الراهن،  الواقع  يبيّن  كما  تفلح،  لم 
عن  المتطرف  السياسى  اإلسالم  جماح  كبح 
الظالم،  في  نشط  كتنظيم  حيوته  يفقد  أن 
عقبة  منظمة  بدت  حتي  ويترعرع  يتنامى 
من  الشريعة  أنصار  حركة  ومعها  نافع  بن 
تسفير  في  عالميًا  النشطة  المنظمات  أبرز 
في  الساخنة  للمناطق  اإلرهابيين  وتهريب 
وليبيا  والعراق  الشيشان  وخصوصًا  العالم، 

وسوريا تباعًا.
في  االنفتاح  عن  قيل  ما  أشهر  من  لعل 
قصيدة  الفوقية  بصورته  العربي  المجتمع 
فؤاد  أحمد  الشاعر  للمرحوم  »البتاع«، 
نجم، التي تهكم فيها على سياسة االنفتاح 
بقرار  الناصرية  سنوات  بعد  الساداتي 
المصري  المجتمع  أربــك  محض  سياسي 
سياسية  شمولية  قبضة  في  ظل  إذ  حينها، 

عدد  بتحديد  وانتهت  مداوالتها  في  استمرت 
خاللها  والتمثيل  عضوًا  بستين  الجمعية  أعضاء 
برقة  عــن  عــضــوًا  عــشــرون  بالتساوي..  يكون 
العقبة  كانت  ثم  وفــزان.  طرابلس  عن  وبالمثل 
التي كثيرًا ما تخللت المناقشات هي في التمثيل 
اختيارًا أو انتخابًا. وطالت النقاشات هنا فقد وافق 
)اختيارًا(  ذلك  يتم  أن  على  وطرابلس  برقة  وفدا 
في  به  ويقوم  برقة  في  إدريس  األمير  به  ويقوم 
وهنا  العالم.  أبواألسعاد  محمد  الشيخ  طرابلس 
االختيار  مبدأ  النصر  سيف  حمد  السيد  رفــض 
في شهر  بها  أرسل  وتعليمات  لبرقية  وفقًا  وأصر 
أغسطس إلى وفد فزان بضرورة أن يتم التمثيل 
في الجمعية الوطنية )انتخابًا(. وتأجلت المناقشات 
حول الموضوع كثيرًا وظل سي المهدي بن هيبة 
لكي  الجديدة  التعليمات  ينتظر  فزان  وفد  رئيس 
يستطيع ووفده إبداء وجهات نظرهم الشخصية. 
في  االنتخابات  تجرى  بــأن  منه  ــرأي  ال كــان  ثم 
المتحدة  األمــم  مندوب  إشــراف  تحت  طرابلس 
فزان  وفي  إدريس  األمير  إشراف  تحت  برقة  وفي 
الوفد  وظل  النصر.  سيف  حمد  السيد  بأشراف 
على اتصال بالسيد سيف النصر وسافر إلى سبها 
وإزالة  التوضيحات  الكثير من  وبعد  الغرض  لهذا 
رضا  باالختيار  التمثيل  اقتراح  نال  االلتباسات 
وموافقة السيد سيف النصر في نهاية األمر حتى 

تسير األمور إلى األفضل.
موثقة  بتفاصيل  كله  ذلك  إلى  عرضت  وقد 
أجزاء(  االستقالل..ثالثة  مسيرة  )ليبيا  كتابي  في 
خالل  وبنغازي  بيروت  في  طبعتين  في  الصادر 

2011 و2012.
وبهذا تكون لجنة الواحد والعشرين قد هيأت 
الطريق  معالم  ووضحت  كبير  بجهد  المسائل 
التي  الخطة  فــي  ونجحت  الــقــادم  الــدســتــوري 
التأسيسية  الوطنية  الجمعية  لكيان  أوجدتها 
نصًا  ونفذت  تشكيلها  وطريقة  واجتماعاتها 
وروحًا الغرض الذي قامت من أجله لبناء األساس 
سلكه  الذي  الــدرب  أن  ورأت  الليبي.  الدستوري 
لجنة  أعضاء  اختيار  في  المتحدة  األمم  مندوب 
عملية  طريقة  من  احتواه  وما  والعشرين  الواحد 
وأصولية سهل ويسر العديد من الجهود اختصارًا 

للوقت وعدم ضياعه .
حضر   1950 أكتوبر  من  والعشرين  الرابع  في 
العامة  للجمعية  الخامسة  ــدورة  ال بلت  المستر 
في  نظرت  سكسس.  ليك  في  المتحدة  لألمم 
تقريره السنوي عن القضية الليبية ثم قدم تقريرًا 

أيضًا،  واقتصادية  ومعرفية  ومجتمعية 
لعالم  المقتحمة  الدولة  إرادة  تفرضها 

السوق المفتوح ارتجااًل. يقول أحمد فؤاد:
يلي فتحت البتاع

فتحك علي مقفول.
الن أصل البتاع

واصل على موصول
فأي شئ في البتاع

الناس بتشوف على طول
والناس تموت في البتاع
فيبقى مين المسؤول؟!

مجتمعات  واقع  على  ينطبق  الحال  وهذا 
العربية،  بالمنطقة  أخـــرى  وســيــاســات 
في  شعوبنا  شهدتها  التي  فاالنفتاحات 
اآلثار  متشابهة  تكون  تكاد  أخــرى  بلدان 
سياسي  قــرار  بفضل  مصر،  في  حدث  لما 
محض يتجاهل انغالق االجتماعيات وحقيقة 
منغلقة  شعوبًا  نبقى  فنحن  صيرورتها، 
وتسودنا  متفاوتة-  بنسب  ذاتها-  علي 
وتفترسنا  الطوباوية،  بسطوة  التاريخانية 
ترسانة  وبــال  االســتــهــالك،  ظــاهــرة  فيها 
البديل  وتطرح  بقوة،  تجادل  رصينة  علمية 
»بتاع«  مجتمعات  تاريخيًا  كنا  فقد  بشرف، 
أنفسنا  »بتاع«  يومًا  نكن  ولــم  الحاكم، 

كمجتمع يكفر بانغالقه بجالء.
وساد قانون البتاع
وال علة وال معلول!

والقاضي تبع البتاع
فالحق على المقتول!

والجهل زاد في البتاع
وال مقري وال منقول

والخوف سرح في البتاع
خلى الديابة تصول

يبقي البتاع في البتاع!.

هامش.
 The Open Society & its*
 Enemies. K.R Popper. Routledge &

.Kegan Paul. London & NY 1986
 The age of Fallibility, George**
 Soros. 2006.. Published in the USA
 by public Affairs, a member of the

.Perseus Book Group

الحقًا أطلع فيه األمين العام على مجمل القرارات 
الواحد والعشرين. وبمناقشة  التي اتخذتها لجنة 
وقراراتها  اللجنة  تشكيل  واستعراض  التقرير 
لألمم  العامة  الجمعية  ذلك  على  بناء  أصــدرت 
عنه  يغفل  )الذي  الثاني  التاريخي  قرارها  المتحدة 
الليبيون أيضًا( في السابع عشر من نوفمبر 1950 
 1949 نوفمبر   21 في  السابق  قرارها  مؤكدًا 

وأوصت باآلتي:
أ- بأن تجتمع جمعية وطنية ليبية تمثل سكان 
وعلى  وقت ممكن  أقرب  في  تمثياًل صحيحًا  ليبيا 

كل حال في مدة ال تتجاوز أول يناير 1951.
حكومة  الوطنية  الجمعية  هذه  تؤلف  بأن  ب- 
ليبية موقتة في أقرب وقت ممكن على أن تضع 

نصب أعينها أول إبريل 1951 هدفًا لذلك.
بأعمال  القائمتان  الدولتان  تنقل  بــأن  ج- 
الحكومة  إلى  تدريجيًا  السلطات  ليبيا  في  اإلدارة 
نقل  إنجاز  تضمن  بطريقة  الموقتة  الليبية 
الحاليتين  اإلدارتين  أيدي  من  السلطات  جميع 
)البريطانية والفرنسية( إلى حكومة ليبية مشكلة 

تشكياًل صحيحًا قبل أول يناير 1952.
مفارقة أخرى ظلت الزمة مع مطلب االنتخابات 
أيضًا في ذلك الوقت ففي أثناء مناقشة هذا القرار 
الجمعية  تقره  أن  وقبل  المتحدة  األمم  رحاب  في 
التوصية  تعديل  بطلب  مصر  تقدمت  العامة 
جمعية  )تجتمع  يكون  بحيث  القرار  من  األولــى 
وطنية ليبية منتخبة( بدال من الصيغة المذكورة 
أوراق  تشير  كما  الواقع  في  االقتراح  هذا  وكان 
االستشاري  المجلس  ومحاضر  المتحدة  األمــم 
الوطنية  الجمعية  في  التمثيل  لطريقة  معارضة 
االختيار  وبطريقة  المساواة  قدم  على  المرتقبة 
عصف  بعد  والعشرين  الواحد  لجنة  قررتها  كما 
هذا  أن  غير  والــرد  واألخــذ  األفكار  من  متواصل 
)التعديل المصري المقترح( رفض بأغلبية أصوات 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.
قرب  نيويورك  في  هناك  حدث  ما  رغم  وهكذا 
تمثال الحرية ووفقًا لقراري األمم المتحدة تشكلت 
للخطة  وفقًا  التأسيسية  الليبية  الوطنية  الجمعية 
التي رسمها الليبيون في لجنة الواحد والعشرين 
بوضع  لليبيا  المتحدة  األمم  المكلفة من مجلس 
تفيد  كما  المذكورة  الجمعية  تكوين  طريقة 

المحاضر والتقارير الدولية.
الوطنية.  الجمعية  مشوار  بدأ  السكة  وعلى   ..
)صناعة  مجرد  كله  ذلك  في  الليبيون  يكن  ولم 

أجنبية(أو )أدوات في أيدي اآلخرين(!

في مستهل أول 
االجتماعات اختير 

الشيخ محمد 
أبواألسعاد العالم 

باعتباره أكبر 
األعضاء سنًا رئيسًا 

للجلسات وعلي 
رجب املدني أصغر 

األعضاء سكرتيرًا
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منظمة عقبة بن 
نافع ومعها حركة 

أنصار الشريعة 
من أبرز املنظمات 

النشطة عامليًا 
في تسفير وتهريب 

اإلرهابيني 
للمناطق 

الساخنة في 
العالم، وخصوصًا 
الشيشان والعراق 

وليبيا وسوريا تباعًا
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سوء الطوية أو السؤال املشحون

الغرب،  جارفًا في دول  األقل، سياًل  قرن على  منذ  الديمقراطية، وشكلت،  غزير حول  ويدور، كالم  دار، 
فاض شيء منه على أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية. ونشأ عن ظهور الديمقراطية في أوروبا وتبلورها 
هناك، عبر المخاضات المعروفة، قلب ألنظمة الحكم القائمة المتسمة بالشمولية، أي بتركز السلطات 
التي ظلت ملكية فإنها  البلدان  الجماهير(. وحتى في  إلى  إلى أنظمة جمهورية )نسبة  الملك،  في يد 
أي  وثقافي مسلوب من  تاريخي  رمز  مجرد  أصبح  الملك  أن  بما  في جوهرها،  أنظمة جمهورية  تعتبر 
سلطات تنفيذية، أي أنها تحولت إلى أنظمة ملكية خالية من المحتوى الذي كان يمأل شكل األنظمة 
الملكية. وبذلك انقلبت األوضاع رأسًا على عقب بحيث انتقلت السلطة التشريعية من الملك والطبقة 

الحاكمة إلى الشعب عبر المجالس النيابية الممثلة له من خالل نواب منتخبين من قبله.
أنه يستهدف  وأميركا، من  أوروبا  أي  الغرب عمومًا،  ما يدعيه  نركز على  أن  نريد  المقال  وفي هذا 

نشر الديمقراطية في البلدان غير الغربية التي لم تتجذر الديمقراطية فيها، وتقاوم دخولها إليها.
السياسية  الدوائر  أن  ذلك  أخالقية.  ال  دعوى  فهي  وبذا  سافر،  بشكل  تمامًا  زائفة  الدعوى  هذه 
الحاكمة في الغرب تعلم، علم اليقين، أن تجذر وقيام أية ديمقراطية حقيقية في هذه البلدان سيكون 
البلدان  هذه  تكون  ألن  ورافضة  ناعمًا،  كان  مهما  لالستعمار،  معادية  ستكون  ألنها  مصالحها،  ضد 
بيئة لالستغالل االستعماري الرأسمالي، أي أن تكون تابعة، اقتصاديًا وسياسيًا للغرب. إضافة إلى أنها 
ستكون معادية للعنصرية، ومعادية، في الوطن العربي، للصهيونية وكيانها الذي نصبه الغرب على 
أرض فلسطين كقلعة استعمارية متقدمة تشكل امتدادًا للغرب االستعماري وككيان ديني يتنافى مع 

الجوهر العلماني للديمقراطية.
فكلنا يعلم أن الغرب ساند دومًا األنظمة الدكتاتورية، بل أسهم في قيام بعضها، ودعم األنظمة 
ترعى  التي  األنظمة  بسوى  يهتم  ال  أنه  ذلك  له،  تبعيتها  على  مبقية  دامت  ما  التقليدية،  الرجعية 
مصالحه. فالغرب يفرق بين أنظمة دكتاتورية وقمعية ترعى مصالحه، وأخرى دكتاتورية تعادي، بهذا 
غرينادا، سنة  غزت  فأميركا  االستغاللية.  وأهدافه  تلك، مصالحه  أو  الدرجة  وإلى هذه  ذاك  أو  الشكل 
1983، وهي جزيرة صغيرة في الكاريبي، ربما ال يزيد عدد سكانها عن عدد سكان مجموعة ناطحات 
للديمقراطية،  المتحدة حينها، ليس حماية  ليبيا في هيئة األمم  بنيويورك، مثلما عبر مندوب  سحاب 
لكوبا  حليفًا  تشكل  أن  يمكن  بحيث  متشددة  ماركسية  نزعة  ذي  بها  عسكري  انقالب  لقيام  وإنما 
ليس  نورييغا،  رئيسها  وأسقطت   ،1989 سنة  بنما،  وغزت  السوفياتي.  لالتحاد  مقربًا  صديقًا  وتكون 
السيادة  إلى  بنما  قناة  الستعادة  توجهات  لديه  كانت  ألنه  وإنما  للديمقراطية،  معاديًا  دكتاتورًا  ألنه 
البنمية. ولم تكن لتهتم بمصادرة نظام طالبان ألبسط الحريات من الشعب األفغاني لوال عملية 11 
سبتمبر 2001 التي كان وراءها تنظيم القاعدة المتخذ من أفغانستان مقرًا. كما أنها لم تكن لتكترث 
بتنكيل صدام حسين بالشعب العراقي لو لم يهدد مصالحها باحتالله الكويت ولوال تهديده »أمن« 
إسرائيل، وال بما يفعله حافظ األسد بالشعب السوري لو لم يكن يتخذ موقفًا معاديًا إلسرائيل ودعمه 
ألعداء هذه األخيرة المتمثلين في المنظمات الفدائية الفلسطينية وحزب اهلل اللبناني. كما أن الغرب 
لم يكن معنيًا بممارسات القذافي االستبدادية على الشعب الليبي لو لم يمثل تهديدًا لمصالحه ولوال 
في  اإليرلندي  الجمهوري  الجيش  مثل  من  التحرر  لحركات  وتأييده  المساومة  أوراق  بعض  امتالكه 
الحركة  أفريقيا وفلسطين ودعمه  الوطني في  التحرر  بريطانيا وحركات  الذي تحتله  اإليرلندي  القسم 
فوق  األميركية  البانام  طائرة  تفجير  مثل  من  الخرقاء  مغامراته  بعض  إلى  إضافة  لبنان،  في  الوطنية 

قرية لوكربي اإلسكتلندية.

أشياء  في  تجدها  متعتها، وسوف  بك  وتحف  قناديلها،  فيه  تتوهج  عقلك،  في  المعارف  تتسع  أن  الثقافة 
بسيطة قد ال ينتبه إليها غيرك، في نملة مسرعة بقمحة أكبر من حجمها، أو في حمام يعرف كيف يجد 
قوته، في ساق تفتق من نواة تمرة، فبزغ رأسه بشوكة وكأنها سالحه يدافع به عن وجوده، تجدها في 
زهرة ياسمين، أو في زهرة صبار. تجدها في شركائك في الحياة: أهلك، رفاقك، جيرانك. في الحيوانات 
البديع، كقطة الجيران، أو )كلب جارك القنصل(، في مهارة وسرعة بائع الفول  التي تشاركنا هذا الكون 
عندما يتحلق حوله في األصباح الكثير من رفاقنا في اإلنسانية، يسدون به رمقهم قبل االنطالق، لتنظيف 
في  وهم  »الست«  أطفال  يداعبون  أو  عربته،  نحو  خلفه  بها  ويسيرون  حقيبته  واستالم  الباشا،  سيارة 

طريقهم نحو مدارسهم.
هذا  في  التدبر  في  والحاضر،  الماضي  في  البشر  ابتكارات  في  والشعراء.  الرسامون  يبدعه  فيما  أو 

الكائن المرعب، الذي ال أحد يعرف على وجه الدقة، متى ولد وكيف تطور؟
ننام.  حتى  نستيقظ  أن  منذ  نراها  ومعرفة  مُتع  الخوارق.  لمعرفة  وسيلتنا  ولكنها  بسيطة،  حقائق 
بعضنا يتدبر فيها، وبعضنا ينطلق، وال يرى سوى ذاته! فيما يتأمله حكيم، يجلس على صندوق خشبي 

فارغ، متكئًا على عكازه، أمام محل بقالة شارعهم، راثيًا لحاله.
صديقان من رفاق )قهوة سي عقيلة( حببا لي مبكرًا الثقافة والمعرفة، هما محمدان، أحدهما ابن خال 

الثاني، ال أذكر، مطلقًا، متى رأيتهما أول مرة.
كنت أصغرهما سنًا، وكانا بمثابة شقيقيّ الكبيرين، لوال سي محمد، وهو أكبر سنًا بفارق بسيط من 
محمد اآلخر، لما أتممت دراستي. وقد وضحت ذلك في قهوة سي عقيلة. محمد األصغر له شقيق اسمه 

محمود، وهو في مثل عمري تمامًا. نحن مولودان سنة 1946.
تفوق  األمير،  مدرسة  في  ثم  نبوس،  بشارع  محمد  سي  جامع  في  )المين(  الفقي  بّكتاب  معا  درسنا 
هو وسبقني. كان نشطًا منذ صغره، ُكلف بسبب ذلك الختيار عناصر ممن هم في مثل سنه، لمؤسسة 
الكشافة الليبية الوليدة، وعندما دخل الفصل لتنفيذ هذه المهمة، كنت على يقين أنه سوف ينتقيني، 
ولكنه لم يفعل. كانت تلك أولى الخيبات المؤثرة في حياتي، التي لم أجد لها مبررًا وبسببها لم أسع أبدًا 
لاللتحاق بهذه المؤسسة، على الرغم من رغبة حقيقية في أن ألتحق بالكشافة، وكان بمقدوري أن أفعل، 
أريد  ما  نحو  الحثيث  السعي  أهمية  علمتني  التجربة  تلك  أن  غير  أفعل!  أال  تملكني  رهيبا  إصرارا  ولكنَّ 

تحقيقه، وأال أترك أمري إلى أحد ما، مهما كان قربه مني، وأعتمد عليه في أن ينتبه إلى ما أتطلع إليه.
تلك التجربة، جعلتني آخذ بالجد كله القول الليبي: )من يشبحك بالعين ال توميال( بمعني أن من يراك 

بالعين المجردة، ال تُلفت انتباهه إليك!
قبلها قريبة لي- وتجرأت وقبّلت  قبّلت  فتاة–ُكنت قد  أول عالقة مع  المحمدين، تعلمت وأقمت  مع 
هذه الفتاة! وتكررت قبالتي لها، فلقد كان تقبيلها مميزًا! لدرجة أن عالقتنا استمرت طوياًل، وخيل لي 
أن  القبلة، وفهمت  تلك  نوع  يتحدث عن  المحمدين  أحد  أن سمعت  الحب. وحدث  أنها وصلت مستوى 
القبلة  )حبيبتي( عرفت هذه  أن  كثيرًا كيف  واستغربت  الغرب!  فيها، وهي من سلوكيات  دور  له  اللسان 
وتعلمتها، ولم يهدأ بالي حتى سألتها، وعرفت منها أنها تعلمتها من فتاة يونانية، كانت صديقتها وهي 

من علمتها هذه القبلة. األمر، إذن، على الرغم من سطوة السلطة الذكورية، أبعد كثيرًا من مجرد قبلة!
في ذلك الوقت كانت الحياة بسيطة جدًا، والسلطة الذكورية تبلغ مداها، كان حجب البنات، في البيت 
ينفذ بمجرد أن يبرز نهداها، ولقد قمت بذلك ألكبر شقيقاتي. ولم تعد تخرج سافرة، شأن بقية اإلناث 
في ذلك الوقت. حتى بعض فتيات مدرسة األميرة للبنات القريب من شارعنا، يذهبن إليها بخمار أسود 

يغطى الوجه، وهو ما كان يعرف بـ )البيشا(.
حادثة القبلة، جعلتني أنتبه، وأعي جيدًا أن السلطة الذكورية، مثلما كانت تنفذ ال تنجح أبدًا مع طبيعة 
الحياة، ولقد استفدت كثيرًا من تلك التجربة، فال يمكن أن تحجب الشمس ولكن بمقدورك أن تتجنب 

حرارتها، وتستفيد منها، وهذا ما فعلته عندما وجدت نفسي في معترك الحياة مسؤواًل عن أربع شقيقات.
خالل دراستنا الثانوية المسائية، حظينا، وصديقي عبد المجيد، برفاق جيدين، منهم أحمد المعداني، 
وإبراهم  البعباع،  وعبدالقادر  المطردي،  ومفتاح  الفسي،  وبركه  الهاللي،  ومفتاح  العقوري،  والمبروك 
الرايس ولكن معظمهم اتجهوا إلى دراسة القانون، وكاد عبد المجيد أن يلحق بهم، ولكن الحال تغير 

مثلما وضحت في الجزء األول من )قهوة سي عقيلة(..
طوال دراستنا الثانوية، كانت لنا حياتان منفصلتان تمامًا عن بقية رفاق تلك المرحلة؛ فبقدر ما كان 
الرفاق ملتزمين إلى حد كبير، كنا متهورين، متحررين حد درجة الضياع. ولكن جانبي حياتنا لم يتأذيا، أو 
يتطاوال، على بعضهما البعض. مباهج الشباب فقط أخذت منا ليالي ضياع طويلة مارسنا خاللها كل ما ال 
يخطر على بال. وبقدر انضباطنا اليومي بدراستنا الثانوية، وكذلك الجامعية، كنا نقضي ليالينا، بعيدًا في 
سهرات، ال تتفق وأخالقيات طلبة جامعة ذلك الوقت! رفاقنا يعرفونها، بل بعضهم شاركنا فيها، ولكنهم 

لم يستمروا.
األريزونا،  واللوكس،  »الريفيرا،  منها  كان   ،1969 سبتمبر  حتى  منتشرة  الليلية،  النوادي  كانت 
البرنتشي، والناشيونال« أما بعده فتحول ما كان يدور بها إلى سهرات خاصة، شاركنا فيها بعض الرفاق 
سي  قهوة  من  ورفاق  زمالء  لنا  أصبح  يستمروا.  لم  ولكنهم  االستطالع  وحب  المعرفة  باب  من  ولكن 

عقيلة، ومن رفاق عملنا، ولكنهم لم يستمروا مثلما واضبنا.
كان أول الرفاق الذين تعرفتُ عليهم عن طريق عبد المجيد، هو رافع، ولم تنته عالقتي به حتى بعدما 
انتقل مبكرًا للعمل بطرابلس، واستمرت حتى رحيله، ولعل من طرائف المعرفة أننا سافرنا معًا من بعد 
ثقيل  أنه  أعتقد  ثالث، كنت  برفقة  فاجأني  رافع  ولكن  اليونان  إجازة في  لقضاء  الثانوية،  الشهادة  نيلي 
الظل، ولكن لم يكن كذلك، ولقد سعدت برفقته البهيجة، واعترفت له بالغمة التي طوقتني عندما رأيته، 
إلى  الرحلة ذهبنا  تلك  في  األسطر.  كتابة هذه  رائعًا حتى  رفيقًا  زال  ما  ومنها  واعتذرت عن سوء ظني، 
جزيرة )رودس( ومن هناك عدتُ بضلع مكسور وكتف مخلوع؛ إذ بدأ األمر بجدل مع جندي أميركي من 
المارينز وانتهى بي محمواًل في )باريال( إلى أقرب مستشفى، كان ذلك بعد شهر من هزيمة يونيو 1967!

ليتولى  بريطانيا،  رجع من دراسته في  الذي كان قد  تعرفت على عبد اهلل،  المجيد،  وعن طريق عبد 
إدارة شركة للمقاوالت، كان مكتبها باديء األمر في شارع بئر بالل، ثم انتقلت إلى عمارة الجبل األخضر، 
ومنذ ذلك اللقاء استمرت عالقتنا، وإن كانت باعدت بيننا األيام. ثم تعرفت، أيضًا، على محمد، ابن عمه، 
ومنها بدأت عالقة رائعة دافئة ودودة بحق، بل وكانت عونًا مبكرًا لي في مسيرتي التجارية، وتعرفت على 
مصطفى، أحد أروع أصدقائي لنتواصل حتى اآلن، ظل شهمًا، كريمًا، يجده المرء بجواره متى التفت، حتى 

وإن فتُرت صداقتنا لسبب ما! كان لي أيضًا رفيق خاب ظني فيه لسوء فهمه، وأيضًا بضعة أشياء أخرى!.
ويقيني  معرفتي،  من  الرغم  على  ظني!  يخب  ولم  الخريف،  في  »سعيدًا«  أكون  أن  توقعت  ولقد 
البسيطة  اإلنسان  بأشياء  االهتمام  أن  موقنًا  الدوام  على  ظللت  ولكنني  الحياة،  أوراق  على  يقضي  أنه 
والصغيرة، وما تمنحك من دفء لقادرة على بسط ذراعيك في وجه الريح، وليالي الشتاء الباردة الكئيبة، 
فاألغصان، وإن فقدت أوراقها، دافئة ممتلئة بالحياة وستزهر مجددًا في الربيع، وتمنح الحياة لمخلوقات 
أقوى  الحياة  جمال  أن  تعلم  فأنت  أيضًا!  والعقارب  العناكب،  وصغار  للجنادب،  للفراشات،  الصغيرة.  اهلل 
بكثير من بشاعتها؛ فلم، ولن »أجري أمام الكالب«، وال أمام الغبن وال العجز، ألنني على يقين أن اإلنسان 
الحقيقي »يُدمر ولكنه ال يهزم«.. هكذا قال رواد اهتماماتنا األدبية، وهكذا تقول الحياة فانظر من فوق 
مبدع  فاهلل  الطيبة..  والنوايا  بالخير  ممتليء  بقلب  اإلمام  الحقيقي–إلى  اإلنسان  وانطلق–كعادة  أنفك 

الحياة، على الدوام، مع األنقياء من عباده، ولن يخيب أبدًا من يعلم أنه خليفته في األرض.
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ووجوه  فاغرة،  أفــواه  تتشكل،  وتضاريس  تتغضن،  األرض  إن 
مدهوشة، وعيون حائرة، وعقول عقلت، هكذا بدأ القرن الجديد، 
سكين  شق  عن  تقوم  ثالثة،  عالمية  حربًا  الجديدة.  األلفية  في 
الساحر،  قبعة  من  ليخرج  تتخبط،  وقوى  الفيل،  لبطن  الزبدة 

الفيل الهائج، ما ال يعرف وما ال نعرف.
والمسموعة،  المرئية  عيونه  في  العالم،  صورة  هي  هكذا 
وعلى  محك  في  عالمنا  والعالم  نلتقي،  هكذا  النفوس،  وفي 
واتسع  النوم،  غرفة  حد  ضاق،  الذي  العالم  هذا  طرق.  مفترق 
النفس،  قرب  البعيد،  الفضاء  تسكن  وأفعاله،  عيونه  أن  حد 
فيلم  والحدث  الطويلة.  الزبدة  ليلة سكاكين  وكأنه  وبدا،  وضاق 
من  المرء،  يتمكن  فكيف  »األكشن«،  نوع  من  هوليوودي،  رعب 
األكسجين.  ونقص  النفس،  تالحق  والرئة  الروية،  على  التفكير 
و»رؤيــا  النظر،  وقصر  مشوشة،  والرؤية  التأمل،  يمكن  كيف 
على  الحائز  واألشهر،  الطويل  أميركا  فيلم  هو  ما  اآلن«:  القيامة 

أوسكار، يعاد عرضه في جسم الواقع.
من  الفكر  أين  المعقول،  من  العقل  وأيــن  وهنا،  اآلن  أين 
هذا،  األين  سؤال  السؤال،  أين  المنقود،  من  النقد  أين  التفكر، 
الدماغ،  تغمض  مدلهمة،  متى  في  هــو،  كيف  النقد،  ســؤال 
حالي  والماهية. في  الوجود  السؤال؛ سؤال  على  والعين مفتوحة 
وكأنه  يبدو  يجب،  ما  حيث  نفسي،  باضطراب  عقلي  يموج  هذا، 
لزوم  من  هذا،  لقائنا  موضوعية  في  البحث  أن  بمعنى  يجب،  ال 
ما ال يلزم: أن نقعد قعدتنا هذه، في قاعة يقعقها عالم صاخب، 

وأبواق الحرب صادحة.
يسمع،  عما  السمع  يسد  أن  جامعته،  في  للمحاضر،  كيف 
الظاهرة  والبنية  الجوانية،  النص  بنية  يتفحص،  أن  للناقد 
الباحث،  الدارس  وأن  هو،  ليس  يعد  ما  يعد  هل  مبقورة،  للعيان 
يسد  أن  البحث،  لزوم  يلزم  ما  وأن  أبواب،  تفتح  أبوابًا  أغلق  إن 
أن  يعتبر  أن  النخاع،  حتى  جواني  غدًا  فالبراني  الجواني،  أذن 
بحاث  يقول  كما  أو  هنا.  اآلن  عطر  الرفت  وأن  بقرت،  النصوص 

وأن  يؤمر،  بما  يصدع  أن  وبالتبعية  تابع،  النص  األيديولوجية: 
موضوع،  افتراض  اللعبة  قانون  وأن  الالعب،  لعبة  ليس  النص 

وأن ما يقال إال ما يجب أن يقال.
نغلق  فأن  المسلوب،  إرادة  السالب  إرادة  هو،  كما  السلب 
بسبات  ونغط  ومفاهيمها،  الحداثة  بمتراس  ونتمترس  القاعة، 
المعقول  فبئس  حــادث،  عما  يسألون،  عما  النثر،  قصيدة 
ال  مــا  نستبعد  أن  للظاهر،  بظهرنا  نعطي  أن  الالمعقول. 
السؤال،  دفن  أن  نعتقد  أن  النعام،  من  نكون  أن  نستطيع، 
السؤال،  في  البحث  يكفينا  لها،  حد  ال  التي  األسئلة،  بريش 
األفواه،  المفغورة  األبواب  كل  يقفل  مفتاحًا،  الخرس  يكون  وأن 
إلحاحًا،  إال  اإللحاح  يزيد  لن  إثم،  الظن  وبعض  ذلك،  نظن  أن 

إشكااًل. والمشكل 
• كل ما هو خارج هذه القاعة، ال وجود له:

الكالم،  ومط  االسترسال،  هذا  من  لنخرج  قلياًل،  لنخرج  إًذا 
نستعين  أن  الكتابة.  جدوى  ما  تكتب  أن  جدوى  ما  عن:  لننقب 
البحث  بالبحث، في تراثنا الحديث، عن هذا المشكل، الذي نتغيا 
في  الخفي  وعن  الحاضر،  في  الغائب  عن  نبحث،  أن  أي  فيه، 
ثمة  ليس  أن  ذلك،  يكتب  ال  أنه  وانتبه  القائل،  يقول  المتجلي: 
الوبائية  حالتنا  في  والقصد  بالتبعية،  نقاد  ثمة  ليس  وأن  نقد، 
الكالم،  عن  المتكلم،  ويسكت  األدبي،  النقد  غياب  المستشرية، 

فهذا حد الكالم المباح عنده.
غياب:  في  هذا  وتجلى  مبحثه،  من  ليس  الناقد،  العقل  غياب 
نقد سياسي، واجتماعي، وفكري، ليس من مبحثه، بحثه منصب، 
عن  البالد،  مشرق  في  بحاثنا،  يبحث  كما  شيطاني،  نبت  على 
الندوات، والحلقات  النبتة السحرية، وفي ذلك يقيمون  السلفيوم 
الليبي  الشفهي!،  الكاتب  القائل  الكتب.هذا  ويؤلفون  الدراسية، 
بذلك،  أنه  معتقدًا  ويستغفره،  هذا  قوله  يقول  والسمة،  الطالع 

يكفي اهلل المؤمنين شر القتال.
كيف  القويري:  يوسف  الناقد  مع  وأتساءل  هذا،  قولي  أقول 

غير  مضطربة،  قلقة  فكرة  تحديد  إلى  العلمي،  المنهج  يصل 
المتحدث،  أو  الكاتب  رأس  في  وكفكرة،  كمعنى  جيدًا،  محددة 
يقرأه.  أو  يسمعه  من  يفيد  عميقًا،  واضحًا  أمــرًا  جعلها  وإلــى 
إلى  يرجع  »هــذا  السؤال:  عن  القويري  يوسف  الناقد  ويجيب 
الخاصة  طريقته  إلى  أي  العلمي.  المنهج  يحمله  الذي  )المجهر(، 
العلمي  فالمنهج  يتناوله.  ما  تحليل  وفي  الرؤية،  في  الدقيقة، 
حركتها،  وفي  الواقعي،  حجمها  في  هي،  كما  أواًل  األمور،  يرى 
للكشف،  نستعين  المجهر،  بهذا  دعونا  ارتباطاتها..«..  وفي 
تجلى  نقد،  من  ظهر،  فيما  بحثنا  ما  إذا  نعاني،  ما  جوانية  عن 
األولى،  الحرب  عقب  خرطت  التي  بالدنا،  كما  بدأت  كتابات،  في 
أن  أواًل:  يعني  هذا  فإن  الثانية،  الحرب  عقب  هويتها  وحملنا 
في  نشك  أننا  األولــى،  على  وبناء  وثانيًا:  الشك،  حفيد  اليقين 
علمية،  غير  بقطعية  استخالصاته،  يقدم  الذي  هذا،  القيمة  حكم 

حيثيته أن ال وجود للنقد.
على ذلك، لنعده احتمااًل قاباًل للنقاش، حيث »ال يحد االحتمال، 
يحد  حد  ال  المنطقي،  المستوى  وعلى  الخيال،  قصور  ســوى 
االحتمال، سوى قيود المحال«، أو كما قال نجيب الحصادي. مطلع 
مألوفًا وشائعًا،  إبداعية، كسرت  ثمة حالة  أن  بدا  الماضي،  القرن 
نقود،  برزت  الفترة،  الوطن على محك حراك دولي. في هذه  وأن 
غير  وعروبية  إسالمية،  عصمالية  من  والمكان،  الكائن  هوية  في 
من  المريض،  الرجل  عند  ما  آخر  وكنا  مشوشة،  ووطنية  واضحة، 
الشعر، على غير ما هو عليه،  األناضول. كذا كتب  ممتلكات خارج 
التوشيح،  أو الالشعر، فكان معطف بن زكرى  المناسبات  من شعر 
وفي الصحف، صحف بن موسى وغيره، كان للنقد االجتماعي باع، 
أنتجته  وما  الجامع،  فقيه  ورث  اجتماعي،  مصلح  الصحفي  حيث 
الزوايا السنوسية، من مفاهيم إصالحية سلفية. ولم تنجز المهمة 
ناقدًا  لكن  للسالح،  الكالم  فيها  وغي،  ساحة  فالساحة  النقدية، 
والسياسة،  االجتماع  تشمل  نقوده،  الذي  الصحفي  للعيان:  ظهر 

وتتعرض لإلبداع. ويتبع الكالم في الكالم....

تصحيح  بأي  أسعد  كما  تعليق،  أو  أكتب  لما  مناقشة  بكل  أرحب 
ألخطاء أرتكبها، أو لفت نظري لزاوية أخرى غائبة عما اعتقدت أني 
أحطت به، لكن بالتأكيد ال أرحب وال يسعدني أن تُقوّل مقالتي ما 
لم تقله أو تناقش وفق التخمين بما لم يرد فيها، وأنفر من قراءة 
سوء  يحكمها  التي  القراءة  أو  المسبقة،  األحكام  وفق  أو  النوايا، 

طوية bad faith )سوء طوية كمصطلح فلسفي(.
عمر  الصديق  مقالة  على  ردي  سيكون  السياق  هــذا  وفــي 
مقالتي  فيها  يناقش  التي  شمولي؟!«  نظام  إلى  »دعوة  الككلي 
»االنتخابات.. االنتخابات«. المنشورتين تباعًا بموقع بوابة الوسط.

نظام  إلى  »دعوة  نفسه  االتهام  بصيغة  المقالة  تُعنون  أواًل: 
في  العنوان  أن  يعني  خلفها  استفهام  عالمة  ووضع  شمولي؟!«، 
اإلجابة  من  التعجب  يعني  التعجب  عالمة  ووضع  ســؤال،  صيغة 
دائرة  في  يقع  األسئلة  من  النوع  وهذا  السؤال«.  بها  المشحون 
أغلوطة السؤال المشحون، وهو سؤال غير بريء »يتضمن افتراضًا 
وقت  أي  »في  مثل  المطلوب«.  على  يصادر  أو  خالفيًا  أو  باطاًل 
تعاملت مع المشبوه؟« في حالة التحقيق الجنائي، ومثال آخر، قلت 
مرة في إحدى الندوات أن الديمقراطية يستلزمها دستور علماني، 
األسئلة  وهي  للمثلية؟.  دعوة  هذه  سؤال:  صيغة  في  مجادل  فرد 
الجدير بأن تنتهي بعشرات من عالمات التعجب من السؤال نفسه.

يجيب  أو  الككلي  يناقشها  لم  أسئلة،  المقالة سبعة  في  طرحت 
عن واحد منها، لكنه صاغ سؤاله االفتراضي الخاص وجعله عنوانًا 
يناقشوا  كي  الوطنيين(  )المثقفين  أجله  من  وجيّش  للمقالة، 
في  عنه  أجاب  الذي  المشحون  السؤال  هذا  من  انطالقًا  المقالة 
الفعل  إلى  يضاف  الذي  »يشعرني«.  فعل  بإضافة  المقالة،  نهاية 
»يضمر« كأفعال حدسية، وهذا ليس من عادة الككلي في الكتابة 
التي يحرص على أقصى حد من موضوعيتها ونزاهتها،  العقالنية 

كما عودنا دائمًا.
يرد في المقالة: »مقال العوكلي هذا يشعرني بأنه يضمر دعوة 
من  قيادته  يكون  أن  شريطة  استبدادي،  شمولي  نظام  قيام  إلى 
جهة محددة من جهات ليبيا، وليس من أية جهة كانت«!!!. وهذا 
الحكم )التهمة( جاء بعد اقتباس عدة مقاطع من مقالتي تؤكد أن 
الحديث  وأن  الشرعية سواها«  لنيل  »االنتخابات مهمة، وال سبيل 
كان عن تشوه بعض الديمقراطيات، وال أعرف كيف وصل صديقي 
بها  تستورد  التي  الطريقة  انتقاد  ألن  النتيجة.  هذه  إلى  عمر 
لقاحات كورونا، مثاًل، أو طريقة تخزينها أو توزيعها أو استخدامها 

في الدول المتخلفة، اليعني رفض فكرة اللقاحات من األساس«.
أما قوله »من جهة محددة من جهات ليبيا« فال يحضر أي مجاز 
إلى هذه  أو قريب  أو ما يشير من بعيد  أو تورية،  أو حتى استعارة 
التهمة، وألني أعتبر الكتابة عن المضمر نوعًا من خبث الحوار، أو 
الذي  اللعين  الفعل  عند  سأتوقف  الحزام،  تحت  الضرب  يسمى  ما 
أو  الضمير  قراءة  والذي يقع في سياق  الككلي »يضمر«  استخدمه 
وأقول  الكتابة،  سيرة صاحب  أو  المكتوب  عن  النظر  بغض  النوايا 
ملعون ألن هذا الفعل نفسه كان وراء أن يدفع الككلي ثمنًا باهظًا 
السجن دون تهمة واضحة تحددها كتاباته  من سنوات عمره في 
هذا  وفق  الكثيرين  وعلى  عليه  المحققين حكموا  لكن  أو سلوكه، 
الفعل: يضمر إنشاء حزب مثال أو التآمر إلسقاط النظام. ما يجعله 

في سياق االتهام فعاًل فاشيًا بامتياز.
التقويل  هما  الككلي،  مقالة  في  خطيرتان  آليتان  ثمة  ثانيًا: 
يُجيّش  ثم  تقله،  لم  ما  المقالة  يُقوّل  أن  بمعنى  التجييش،  ثم 
جاء  الحالة  هذه  وفي  التقويل،  هذا  منطلق  من  للرد  اآلخرين 
هو  عادة  القارئ  ذهن  في  يرسخ  ما  ألن  التقويل  قبل  التجييش 
الوطنيين  المثقفين  من  أتمنى  »لذا  الككلي  يقول  المقال،  خاتمة 
الجادين أن يعقدوا العزم على مناقشة هذا المقال في محاولة لسد 
التفرعات والمسارب المنبثقة عنه«. لن ُأركز على أن جملة »يعقدوا 
تعبوية  تحشيد  خطابات  في  تكررت  التي  الجمل  إحدى  العزم« 
بصراحة،  لكنها،  أحد؟.  ملك  ليست  النهاية  في  اللغة  ألن  سابقة 

استفزتني بنبرتها التحريضية العالية.
المزمعة  االنتخابات  هذه  كون  من  منطلقًا  تحذيري  كان  ثالثًا: 
ال تتوفر لها أسباب النجاح، سواء تمت أو لم تتم لن تحل المشكلة 
تجري  التي  البيئة  بمالءمة  جدواها  رابطًا  ذلك،  من  تعقيدًا  األكثر 
ذكرتها،  اآلن ألسباب  حتى  متوفر  غير  وهذا  النتائج،  وبقبول  فيها 
تمارس  كثيرة  بتجارب  المخاوف  هــذه  إثبات  على  واستعنت 
تتحسن  أن  دون  دولــي  وبــإشــراف  عقود  منذ  فيها  االنتخابات 
األهلية  الحروب  فيها  توقف  أو  حريات،  فيها  تتحقق  أو  أوضاعها، 
في  اآلن  حتى  متابعته  يمكن  أمر  وهذا  السلطة،  على  والدموية 
ظل  في  تُجرى  فيها  االنتخابات  ألن  بسهولة،  األخبار  نشرات 
أو  متحكمة،  ميليشيات  الديمقراطية:  لمبدأ  حاضنة  غير  ظروف 
ريعي،  اقتصاد  أو  مذهبية،  أو  جهوية  وصراعات  حادة  استقطابات 
مما  غيرها  أو  متفٍش،  فساد  أو  مالئمة،  غير  دستورية  قاعدة  أو 
موقفي  أما  السلطة،  إلى  الطغاة  منه  يدخل  بابًا  االنتخابات  يجعل 

من الحكم الشمولي، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، فعبرت عنه في 
بعد  وليس  عقود  منذ  المدني  والعمل  والرواية  والشعر  المقاالت 

فبراير فقط.
فيها  شككت  ولكني  مطلقًا،  االنتخابات  أرفــض  لم  رابــعــًا: 
العملية  تضمنه  أمر  بعدها،  أو  قبلها  انتخابات،  أي  في  والتشكيك 
بل  شمولي،  حكم  نظام  إلى  الدعوة  أبدًا  يعني  وال  الديمقراطية، 
شمولي  حكم  لوصول  المجال  إفساح  عدم  إلى  الدعوة  تعني  ربما 
التاريخ. وحدث مثل هذا  عن طريق الصناديق، واألمثلة كثيرة في 
التي  االنتخابات  المتحدة في  الواليات  في  المسبق حتى  التشكيك 
الكثيرون  يشكك  مثلما  البريد،  عبر  االقتراع  بنظام  فيها  يستعان 
أن  الممكن  من  التي  وآلياتها  نفسه  االنتخابات  قانون  في  اآلن 
على  ترامب  مثل  وعنصري،  أرعن  شعبوي،  شخص  يد  في  تضع 

مفاتيح شفرة استخدام السالح النووي.
االنتخابات  إلى  النظر  ينتقد  كاتب  من  يأتي  ال  الخطر  خامسًا: 
تقني مفصول  كإجراء  فيها  أو يشكك  للديمقراطية  وحيد  كمظهر 
عن بيئته الثقافية، ولكن يأتي من قاعدة عريضة ممن يحق لهم 
االفتراع أصبحت تكفر بالديمقراطية من أساسها وتدعو إلى حكم 
أحالمها  والمتوالية  المشوهة  االنتخابات  خانت  أن  بعد  شمولي 
الككلي  وال  أنا  فال  والخوف،  الفساد  انتشار  مع  ديمقراطية  بدولة 
ونحن  الناخبين،  لكن  األرض،  على  يجري  ما  يغير  أن  الممكن  من 
بدأ  الناخبين  هؤالء  معظم  أن  غير  يغيروا،  أن  ممكن  منهم  جزء، 
االنتخابات  إخفاق  بسبب  الشمولي(  )الحكم  إلى  الحنين  يراودهم 
الناخبين  عدد  نسبة  تراجع  ولعل  أحالمهم،  تلبية  في  المتوالية 
من  مباشرة  العربي  الربيع  ثورات  بعد  االنتخابات  في  المشاركين 
يؤكد  الثانية  االنتخابات  في   %  30 من  أقل  إلى   %  80 من  أكثر 
عن  والدفاع  الناشئة.  الديمقراطيات  له  تتعرض  الذي  الخطر  هذا 
معاكسة  نتائج  إلى  يؤدي  قد  النتيجة  هذه  إلى  تفضي  انتخابات 
تمامًا، وقد يأتي بنظام »ال ديمقراطي« ليس بالضرورة أن يكون 

على رأسه أخ أو ابن الصديق عمر الككلي.
بعض  ذكر  يمكن  المشحون،  السؤال  أغلوطة  إلى  باإلضافة 
عنوان  تحت  والــواردة  الككلي،  مقالة  فيها  وقعت  التي  األغاليط 
نجيب  لمؤلفه  األغاليط«  »كتاب  كتاب  في  االنتباه«،  »تشتيت 
استخدام  أن  )مع مالحظة  اآلن.  أقرأه  أني  الذي يصادف  الحصادي 

مفردة )الخصم( هنا تعني الطرف اآلخر في الجدال ال أكثر(.
ولذا  تكون س صادقة،  أن  أرغب في  الرغبوي:  التفكير  أغلوطة 

فإن س صادقة.
محيطة  شخصية  ظروف  تعد  حين  وتقع  الشخصية:  األغلوطة 
بالخصم، ال عالقة لها بموضوع الجدال، دلياًل ضد موقفه. بمعنى، 
لحكم  يدعو  إذًا  الشرق،  من  وهو  االنتخابات  ينتقد  المقالة  كاتب 

شمولي يكون على رأسه شخص من الشرق.
إضمارية  حجة  عبر  تقوم  »أن  هي  البئر:  تسميم  أغلوطة 
األغلوطة  الحال في  استباقي ضد خصم مجادل، وكما هو  بهجوم 

الشخصية، قد يسمم البئر بطريقة مسيئة وظرفية«.
ألن  االنتباه  تشتيت  أغاليط  من  »نوع  القش:  رجل  أغلوطة 
عن  عوضًا  يقوم  لكنه  الخصم،  موقف  دحض  يحاول  مستخدمها 

ذلك بالهجوم على موقف ال يتبناه الخصم«.
مقترحة  خطوات  أن  نفترض  »حين  الزلق:  المنحدر  أغلوطة 
سوف تسبب سلسلة من الحوادث المستهجنة والخارجة عن نطاق 
السيطرة، رغم وجود إجراءات تحول دون وقوع مثل هذه السلسلة 
من الحوادث«. وعبر عنها الككلي بـ»التفرعات والمسارب«، بمعنى 
إلى  سيؤدي  فهذا  فيها،  التشكيك  أو  االنتخابات  بنقد  سمحنا  إذا 
»السماح  والمثال:  الشمولي،  الحكم  إلى  يوصلنا  زلق  منحدر 
باإلجهاض في األسبوع األول من الحمل سوف يؤدي إلى السماح 

به في الشهر التاسع«.
أما عدم إشارتي للبديل األفضل الذي ذكره الككلي، فألني، أوال، 
لم أرفض االنتخابات كمبدأ كي أعرض بدياًل، ولكني طرحت أسئلة 
الحاضنة  البيئة  إصالح  إلى  عنها  اإلجابات  تفضي  أن  الممكن  من 
والقبول  شرعيتها،  السلطة  لتنال  الضروري  االستحقاق  لهذا 
نشرتها،  التي  المقاالت  عديد  في  عنه  عبرت  ما  وهذا  بنتائجها، 
قبل  يراجعها  كان  ألنه  عمر  الصديق  عليها  اطلع  بالتأكيد  والتي 

النشر.
مع احترامي الوافر للصديق العزيز عمر الككلي الذي أعترف أني 
استفدت منه كثيرًا في حوارات شخصية، أو عبر كتاباته المهمة، أو 

عبر مالحظاته حيال ما أكتب.
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موقع  خالل  من  هيبة،  منى  الصحفية  أجرته  حوار  في 
»برنيق« قال الفنان التشكيلي صالح الفالح، الذي وُلد مثلما يقال 
تأسست  حيث  خريبيش،  سيدي  منطقة  وهي  بنغازي«،  »صرة  في 
وصوال  برنيق،  بعدها  ومن  يوسبريدس،  أو  هيسبيريديس  مدينة 
إلى بنغازي: »إنه يعشق التراث، باعتبار أنه جزًءا من هويتنا الليبية 

وفيه روح االنتماء واألصالة«.
والمتابع لوحاته، ينتبه إلى أنه بالفعل مهتم باألصالة التراثية، 
عنه،  وألوانه  ريشته  عبّرت  االهتمام  هذا  أن  إلى  بسهولة  وينتبه 
بالتأكيد  يبرز  أصفر)باهت(  بأنه  نصفه  قد  الذي  اللون،  فهدوء 
في  أو  الطبيعة  في  سواء  الليبية،  األلوان  على  اللون  هذا  تسلط 
انتقاءه  فــي  الليبيين  أذواق 
أن  جدا  واضح  مالبسهم.  ألوان 
األلوان  إلى  يميلون  ال  الليبيين 

الفاقعة.
ذكــر  مثلما  بــدايــتــه  لــعــل 
إليها،  المشار  الــمــحــاورة  فــي 
أســتــاذه في  بــدايــاتــه، مــع  أن 
المرحلة  خالل  الجغرافيا،  مادة 
تضاريس  بــرســم  اإلعـــداديـــة 
الذي  العربي،  الوطن  وخرائط 
بسبب  الــتــرابــي،  الــلــون  يعد 
قال-  حسبما  ميوله-  سبب  بالتأكيد  هو  تربته،  وكذلك  صحرائه، 
ما  ولعل  ألوانه،  طبيعة  في  الواضح  التأثير  له  فكان  األصفر  للون 
أكد ذلك هو ممارسة هوايته، أثناء عمله بالصحراء الليبية، ناهيك 

عن تصريحاته بتأثره بالفنان عوض أعبيدة.
مراحل  الفنان  خاض  ومنها   1997 سنة  بدأت  الفنية  مسيرته 
وفي  التعبيرية،  والواقعية  والسريالية  التجريدية  في  وتجارب 
ما  وهــذا  عليه،  استقر  ما  هو  األخير  األسلوب  هذا  أن  اعتقادي 
 40 على  زادت  والتي  والخارجية،  الداخلية  معارضه  خالل  عنه  عبر 
العامة  العالقات  قسم  طلبة  إلى  أقامه  معرض  بينها  من  معرضا، 
بكلية اإلعالم جامعة بنغازي، في إطار تقديم مشروع تخرج لطلبة 
القسم بالكلية. وقال خالله: »من مهام الرسام التشكيلي التعريف 

بالحياة القديمة«.
وأيضا  ببنغازي،  الفنانين  رابطة  الفالح عضو في  والفنان صالح 
عضوية األمانة العامة، وكذلك الرابطة العربية للفنون. وهو أيضا 

أحد أعضاء منتدى بنغازي الثقافي االجتماعي.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان التشكيلي 
صالح الفالح

»إنه يعشق التراث، 
باعتبار أنه جزء من 

هويتنا الليبية وفيه 
روح االنتماء واألصالة«
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محاضرة في رحاب دار الفقيه حسن

»داللة النقش«.. األبعاد الثقافية والدينية في النقوش األثرية الليبية
الثقافية،  للدراسات  الليبي  المركز  نظم 
بعنوان  محاضرة  حسن،  الفقيه  بدار  اإلثنين، 
الثقافية  األبــعــاد  تناولت  النقش«،  ــة  »دالل
االجتماعي  بالطقس  يتعلق  ومــا  والدينية 
والمنحوتات  والرسوم  النقوش  في  المبثوث 
الصخرية لآلثار الليبية، وكذا أهمية ما تشكله 

من إضافة أثيرة من المنظور األنثروبولوجي.
المركز  مدير  قادربوه  صالح  الشاعر  وألقى 
الجزائر  من  غانم  الصغير  محمد  للدكتور  ورقة 
أفريقيا«  شمال  في  الليبية  »النقوش  بعنوان 
تطرق خاللها إلى المصطلح الذي اشتقت منه 
المشمول  الجغرافية  الرقعة  وكذلك  التسمية، 
داخلها، واإلطار التاريخي التقريبي الذي يمكن 
األول،  شكلها  في  فيه  ظهرت  قد  يكون  أن 

والوظيفة التي ُأنشئت من أجلها.

مصادر ملهمة
وأشار الصغير إلى أن الرموز الكتابية الليبية من 
المصادر المهمة التي ال يمكن االستغناء عنها 
الوصول  أن  غير  القديم،  التاريخ  فترة  لدراسة 
هذا،  يومنا  إلــى  يتعثر  زال  ما  رموزها  لفك 
المحاوالت  من  قرون  ثالثة  على  يربو  ما  رغم 
الرحالة  1631على يد  إلى سنة  العائدة  األولى 
قناصلة  أسماء  عند  الباحث  وتوقف  داكروس. 
وضباط إنجليز وفرنسيين قاموا بجمع النقوش 
الليبية، ثم تولى الباحث الفرنسي شابو وضعها 
في مجلد سنة 1940، يحوي 1120 نقشا ليبيا 
الجزائري وشمال  الشرق  من  غالبيتها  التقطت 
الفرنسي  العالم  بمجهود  تونس. وعرف  غربي 
نقش  دراسة  على  انكبّ  من  أول  دوصولسي 
»دوجا«، وقد انطلق من مقارنة أسماء األعالم 
وبالتالي  والبوني  الليبي  النصبين  في  الواردة 
وذكر  تامة،  تكون  تكاد  أبجدية  إلى  توصل 
أيضا ما أنجزه كل من الطبيب جوداس وهالفي 

وجورج مارس.
تحملها  التي  التعبدية  النقوش  من  ويبدو 
أن  على  الداللة  الباحث،  رأي  بحسب  النصب 
العمل بالكتابة الليبية قد استمر في الميادين 
الجنائزية  الكتابة  في  خصوصا  الرسمية،  غير 
التذكارية حتى  والنصب  القبرية  الشواهد  على 

مناطق  بعض  في  المسيحية  الديانة  انتشار 
الالتينية  الكتابة  بذلك  فحلت  أفريقيا،  شمال 

على الليبية لتقوم بنفس الوظيفة العقدية.

حضارة مجهولة
وأوضح الكاتب منصور بوشناف في مداخلة 
بالتحليل  النقوش  على  التركيز  ــوب  وج له 
منظومتنا  في  الفاعل  لوجودها  والــدراســة 
:»لألسف  بالقول  وعلق  واالجتماعية،  الثقافية 
تاريخ  إلى  الجامعات يتجهون  الطالب وأساتذة 
ترقد  بينما  والرومانية  اليونانية  الحضارة 
مهمة  تعتبر  التي  األم  حضارتهم  بجانبهم 
يلتفتون  ال  للعالم،  بالنسبة  مجهولة  زالت  وال 
القدرة  ــدم  وع المراجع  غياب  بحجة  إليها 
اإليطاليين  أن  وأضــاف  حفريات«.  إجــراء  على 
والفرنسيين واأللمان قاموا بمسح شامل لآلثار 
الذين وثقوا في  الليبية، وخصوصا اإليطاليين 
األثر  من  كبيرا  جزًء  الماضي  القرن  عشرينيات 
بالجانب  يتعلق  ما  همشوا  أنهم  إال  الحضاري، 
تاريخية  تعزز  التي  األدلــة  عن  بحثا  المحلي 
إلى أن  البلد. ولفت االنتباه  تواجدهم في هذا 
نظيرتها  مع  تفاعلت  التي  الوحيدة  الحضارة 
لتكون  الفينيقية  هي  إيجابي  بشكل  الليبية 
مزيجا عرف بالبونيقية، وكذا نجد األثر الفينيقي 
وشدد  الليبي،  والنحت  األبجدية  الحروف  في 
وتونسيين  كليبيين  نلتفت  أن  ضــرورة  على 
حد  إلى  المصريين  وحتى  ومغاربة  وجزائريين 
كبير إلى موروثنا وأن نفكك رموز وحروف هذه 

اللغة.
واستغرب بوشناف خروج التسمية األمازيغية، 
وما  تاريخيا  التسمية  لهذه  أنه ال وجود  مؤكدا 
ما  وهو  القديمة  الليبية  اللغة  اسم  موثق  هو 
تذكره جل المراجع األوروبية من األوديسة إلى 

اإللياذة إلى ما دونه هيرودوت.

وسم اإلبل
فن  إلى  العبدلي  علي  محمد  الباحث  وتطرق 
وسم اإلبل، وهو عالمات ذات أشكال هندسية 
تعني  األولــى  مجموعات  ثــالث  إلــى  تنقسم 
المائل  والخط  والحلقة  والمثلث  بـ»الدائرة 
األبجدية  بالحروف  والثانية  والمستقيم« 

وتنتهي الثالثة باألسماء.

اقتصادية  لوظيفة  وُجد  الوسم  أن  وأضاف 
بحكم  اإلبل  لتمييز  أي  الممتلكات  حفظ  وهي 
والمناطق،  والقبائل  العائالت  بين  تشابهها 
مشيرا إلى أن أقدم وجود له بليبيا كان لبقرة 
بثالثة خطوط على خدها توثقها جبال تاسيلي 

ترجع إلى ثالثة آالف سنة قبل الميالد.
داللة  له  الوسم  أن  إلــى  العبدلي  وألمح 
منها  وكثير  واجتماعية،  وسياسية  دينية 
ذكره  ما  بحسب  الجاهلي،  العصر  من  موروثة 
»العين«  وكتاب  »اإلبل«  مؤلفه  في  األصمعي 
قد  العالمات  ذات  نجد  ليبيا  وفي  للفراهيدي، 

الجاهلية  عرب  من  واسمها  بشكلها  انتقلت 
الرموز أوضح  الحاضر. وعلى مستوى  إلى وقتنا 
التيفيناغ  حروف  يستخدمون  مثال  الطوارق  أن 
لتمييز اإلبل، وأخرى ذات داللة لدى العرب مثل 
أبي  زاوية  إلى  نسبة  باأللف  الممدودة  الميم 

ماضي، وبعضها إشارة ألولياء صالحين.
بالخصوص  ــه  ودراســت أبحاثه  أن  وبين 
قادته إلى نتيجة مفادها ألن أول ظهور لنظام 
وسم  منشأه  كان  ليبيا  في  التجارية  الماركات 
أهالي  يضعه  ما  السياق  في  ويأتي  ــل،  اإلب
وأدواتهم  والغرائر  البضائع  على  غدامس 
والخواتم وحلي  والسيوف  الخناجر  اليومية من 
بين  والمعاهدات  المخطوطات  كذلك  النساء، 
حتى  الثقافي  األثر  هذا  وامتد  القبائل،  شيوخ 
وقتنا الحالي، حتى أن آخر رئيس وزراء في عهد 
كان  المحمودي  البغدادي  وهو  القذافي  معمر 
يوقع جميع قرارات الدولة الليبية بعالمة وسم 

اإلبل لقبيلة خويلد.

تراجع جغرافي
االسم  عند  المزداوي  حسين  الباحث  وتوقف 
باستمرار  يتقلص  كان  وكيف  لليبيا  الجغرافي 
والذي امتد سابقا من غرب مصر حتى المحيط 
األطلسي حسب ما ذكره »هيرودوت« ثم تراجع 
وارتباط  االستعمارية،  والحمالت  الحروب  مع 
ذلك بمسألة اكتشاف النقوش ونسبتها إلى هذا 
البلد أو ذاك، مشددا على ضرورة الوقوف على 

حمايتها من االندثار والتخريب.
وفيما نبه الفنان التشكيلي أحمد الغماري إلى 
الطقسية  وارتداداته  الوشم  أهمية  إغفال  عدم 
على  خصوصا  والتقاليد  بالعادات  المتعلقة 
اإلمام  إبراهيم  الروائي  تحدث  النساء  أجساد 
عن الرموز وما تشغله من حيز رئيس في البيت 
مراحل  في  الفتيات  تكتسب  حيث  الغدامسي، 
المطعم  التطريز  فن  أعمارهن  من  مبكرة 
بالنقوش والرسوم كداللة تاريخية وفنية لرسوخ 
هذا األثر، وأورد بالخصوص ما ضمنته الباحثة 
الزنجفور«  »فن  كتابها  في  يونس  بن  سعدية 
الرسم ودالالته،  األسلوب وطريقة  فيه  تناولت 
وما جاء في كتابه »المثلث« إذ يعد هذا الشكل 
وارتباطه  غدامس  في  شيوعا  األكثر  الهندسي 

باآللهة والملوك الذين حكموا المدينة.

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

باحث جزائري: النقوش التعبدية 
التي تحملها النصب دليل على 

أن العمل بالكتابة الليبية استمر 
في الميادين غير الرسمية

ليبيا ضمن موسوعة 
»مكنز التراث الشعبي العربي«

بنغازي - مريم العجيلي
التراث  »مكنز  موسوعة  التراث ضمت  »مكنز  موسوعة  ضمت 
عن  الصادرة  العربي«،  عن الشعبي  الصادرة  العربي«،  الشعبي 
مشروع معهد »الشارقة« للتراث، مشروع معهد »الشارقة« للتراث، 
حررته  الليبي  التراث  عن  حررته جــزءا  الليبي  التراث  عن  جــزءا 

الباحثة الليبية فاطمة غندور.الباحثة الليبية فاطمة غندور.
ــت فــاطــمــة  ــالـ ــت فــاطــمــة وقـ ــالـ وقـ

غــنــدور لـــ»بــوابــة غــنــدور لـــ»بــوابــة 
ــط«،  ــ ــ ــوس ــ ــ ــط«، ال ــ ــ ــوس ــ ــ ال

ــن،  ــ ــي ــ ــن ــ ــن، اإلث ــ ــي ــ ــن ــ اإلث
فيه  فيه »شــاركــت  »شــاركــت 
المادة  المادة بإعداد  بإعداد 
األساتذة  األساتذة رفقة  رفقة 

برهانة،  برهانة، علي  علي 
سعيد،  سعيد، ومحمد  ومحمد 

التراث  عن  التراث بحصيلة  عن  بحصيلة 
المرة  لعلها  المرة الليبي،  لعلها  الليبي، 

ونتقاسم  نتشارك  التي  ــى  ونتقاسم األول نتشارك  التي  ــى  األول
من  نخبة  تجمع  تراثية  من موسوعة  نخبة  تجمع  تراثية  موسوعة 
من  العرب  الباحثين  من األســاتــذة  العرب  الباحثين  األســاتــذة 
جيلين تقريبا«. ولفتت غندور إلى جيلين تقريبا«. ولفتت غندور إلى 

أن موسوعة »مكنز التراث الشعبي أن موسوعة »مكنز التراث الشعبي 
محتوى  »أضــخــم  هــي  محتوى العربي«  »أضــخــم  هــي  العربي« 
يتم  بائي  ألــف  ومعجم  يتم عــربــي،  بائي  ألــف  ومعجم  عــربــي، 
بذلك البحث عن أي مفردة وصفا بذلك البحث عن أي مفردة وصفا 
ووظيفة، ويمثل هذا المنجز جمعا ووظيفة، ويمثل هذا المنجز جمعا 

وتوثيقا وتصنيفا«.وتوثيقا وتصنيفا«.
الباحثة  الباحثة وقدمت  وقدمت 
فاطمة  فاطمة الليبية  الليبية 
الشكر  الشكر غــنــدور  غــنــدور 
والـــتـــقـــديـــر والـــتـــقـــديـــر 
»عميد  »عميد إلـــى  إلـــى 
الـــمـــعـــهـــد الـــمـــعـــهـــد 
للتراث  للتراث العالي  العالي 
ــي  ــبـ ــعـ ــشـ ــي الـ ــبـ ــعـ ــشـ الـ
جــاد،  جــاد، مصطفى  مصطفى 
المشرف  المشرف والــراعــي  والــراعــي 
الرئيس للمشروع معهد الرئيس للمشروع معهد 
راجعتهم  ولمن  للتراث،  راجعتهم الشارقة  ولمن  للتراث،  الشارقة 
وعمتي،  والدتي  المعلومات  وعمتي، في  والدتي  المعلومات  في 
عقيلة،  يوسف  أحمد  عقيلة، والــقــاص  يوسف  أحمد  والــقــاص 

واألستاذة جمعونة مادي«.واألستاذة جمعونة مادي«.

ينحت أمناط احلياة وطقوسها

الغماري.. بورتريه الوجوه وسحر الواقعية الفوتوغرافية
ينحت الفنان أحمد الغماري أنماط الحياة 
بتخطيطات  ال  البورتريه،  عبر  وطقوسها 
األبيض  ومفارقات  الرصاص  أقالم 
بوابة  من  بمروره  لكن  فقط،  واألسود 
الفوتوغرافية  الواقعية  عبر  الصورة 

.»photorealism«
فوزي  التشكيلي  الفنان  تجربة  شكلت 
بداية  أميركا  من  العائد  الصويعي، 
الثمانينات، محطة مهمة وملهمة لمخيلة 
ساقته  ومفازة  آنذاك،  الجامعي  الشاب 
الفن  هذا  ومالمح  تجليات  لمطالعة 
وتتبع سيرة رواده عبر كتاب »فن اليوم« 
الذي  سميت  لويس  إدوارد  لإلنجليزي 
تنوعه  وسحر  بالمنجز  صدمة  له  مثلت 
آخر  اقتراب  إلى  دفعته  اللوني،  وزخمه 
تشوك  الفنانين  ألعمال  بصرية  بقراءة 
كلوز، رتشارد إستاس، جون سولت، وقف 
الهامش  حياة  شواهد  على  خاللها  من 
والتفكر  لمجتمعاتهم،  الخلفية  والشوارع 
من ذلك في سؤال كيف تتم صياغة هذه 
وبروح  الصحيحة  بقواعدها  البصمات 

المحلية في واقعنا الليبي؟
إلى  التأثر  إرهاصات  في  الريشة  تتجه 
إلى  تتشوف  عامة  موضوعات  مالمسة 
ال  المغامرة  بحس  مدفوعة  مقاربات 
طبيعة  بحكم  المحلية  البيئة  مع  تتقاطع 
ولكنها  للتطبيق،  المتشوفة  والدتها 
ممرها  ونحت  الذائقة  صقل  على  تساعد 
مخيلة  أنتجت  وبذا  أوسع،  فضاء  إلى 
البكر  أعماله  الثمانيات  أواخر  الغماري 
باركر«،  شارلي  الساكسفون  »عازف 
إلخ،  الحرب«...  »جنراالت  »التمثال«، 
وشخوص،  ومعالم،  ألحداث،  صور  هي 
صلة  توثق  التي  اإلطالالت  من  وغيرها 
الفوتوغرافية  الواقعية  بتقاليد  المخيلة 

وأساساتها.

حكاية موضة
الفن  هذا  بمفاتيح  اإلمساك  أن  إال 

مداخله  خرائط  معرفة  يتوجب  أيضًا 
استلهام  على  جوهرها  في  تنهض  التي 
األنى أو الوقتي، وإعادة طرحه بشكل آخر 
رؤية  إلى  تنحو  بفلسفة  عميقًا  والتفكر 
المادة  مكونات  مزج  عبر  شمواًل،  أكثر 
على  معتمدة  السيسيولوجية  وأبعادها 
مصدرها  لثقافة  والمغاير  المعاصر  رصد 
عبر  بصريًّا  وإنفاذها  »الغرب«  الرئيسي 
معارض محلية وعالمية ثم الحًقا بنفس 
يقدم  ومدلوالتها  بالفكرة  تشبعًا  أكثر 
أم  البي  »مرآة  أعمال  في  مثاًل  نماذجه 
يحاول  األول  ففي  »الفنار«،  دبليو«، 
االجتماعية  الذائقة  من  أكثر  االقتراب 
بالموديل  الحفاوة  لموجة  يوثق  ووجه 
الصارخ  ومثوله  والجودة  والنوع 
مجسمه  عبر  باللمعان  االهتمام  في 
لموضة  حكاية  هي  »المرآة«  المقطعي 
مرت من هنا منذ زمن وتركت بصمتها 

في الصورة اللوحة.
على  »الفنار«  رسمة  في  وينهض 
الحتياجات  العاكسة  األسس  ذات 
لوني  اشتباك  هو  وتقاليدها،  البيئة 
التاريخ  وكذا  والعصرنة  الماضي  مع 
ينشأ  لسؤل  تفسير  وهو  والحداثة، 
اآلنية  مفهوم  مع  ظاهره  في  متعارضًا 
الواقعية  أبجديات  إليها  تستند  التي 
الماضوية  اإليحائية  وهو  الفوتوغرافية، 
إضافة  إجابته  الغماري  ويعزز  للفنار؟ 
والحاضر،  بالسالف  الحفول  عن  إلشارتنا 

في  الصناعي  أو  اآللي  للشق  تصويرها 
تأكيده  وهو  للفنار،  العلوي  النصف 
بأنفاسها  للحضارة  القوي  التمثل  على 
معركة  مالمح  من  ولمحة  الحالية، 
ورامز  والجهل  الظالم  مع  اإلنسان 

التنويرية. لفتوحاته 
وخصوصيتها  الحالة  ظرفية  أن  إال 
العقود  خالل  الواقع  وطقوس  الزمنية 
يتطلب  فن  أمام  حاجزًا  صنع  الماضية 
المسيس،  التأويل  يكتنفه  ال  فهم 
مغزاها  إدراك  عن  ثقافي  مزاج  وغياب 
في  تبحر  الرؤية  كانت  لذا  الفلسفي، 

آخر. أتجاه 

بورتريه الوجوه
لبورتريه  االنتقال  أن  معرفة  ينبغي 
الوجوه لم يكن بدياًل لبورتريهات التقانة 
وتمظهراتها الحياتية، لكنه تدرج للمخيلة 
يحمل في باطنه نضجًا معرفيًّا باألدوات 
السالفة وارتقاًء فكريًّا يغوص مستكشًفا 
فلسفة  باستنطاق  لها  المنتجة  للذات 
الجسد، إذ يوائم الغماري في نقلته األثيرة 
الوجوه،  عبر  والميتافيزيقيا  العقل  بين 
بالفيزيائي،  الالمادي  يستحضر  رسمًا 
الذكريات، األحالم  الهواجس،  تجوال في 
إنه تحدٍ مباشر  التجاعيد،  المختبئة خلف 
كذلك  وهو  والغموض،  والتخفي  للتواري 

قراءة لسيكولوجيا المجتمعات المعاصرة، 
ووثيقة تستجلي طبيعة المكان والزمان.

إطار  عند  البورتريه  دالالت  تتوقف  ال 
تلك  تفاصيل  تتبع  بل  فقط،  الوجه 
النظرات والقسمات إلى نسختها المكملة 
حياتها  وتفاعالت  والشارع  البيت  في 
بانورامي  شكل  هو  وكأنما  اليومية، 
استكشافه  يمثل  الذي  الوجه،  لحكايا 
المتلقي  لفضول  إجابة  من  جزء  تقديم 
هذا  صاحب  هو  من  ربما:  المتسائل 
البورتريه، هل هو حي أم ميت، لماذا هو 
متجهم، وعابس، حائر، ثم نكتشف شيًئا 
يرسم  الفنان  أن  لمعادلة  تأكيد  إنه  آخر، 
اللوحات  إحدى  في  فنرى  المتلقي،  بروح 
صورة لوجه رجل وأخرى أمام منزله يغسل 
السيارة. النسختان تقدمان تفاسير للثبات 
االنطباعات  من  جزًءا  وتخلخالن  والحركة 
األولية حال انتقالنا التسلسلي من األولى 
فني  نسف  وهو  والعكس،  الثانية  إلى 
ويعقد  التأويل  محدودية  يلغي  مطلوب 

صفقة دائمة مع المعنى المتمدد.

مفاهيم أخرى
أعمال  في  المفاهيم  هذه  وتتقوى 
اللذين  أوالجارين  الشابين  كلوحة  أخرى 
من  بقدر  البعض  بعضهما  يناظران 
أو  الثبات  من  حالة  ويعكسان  الوجوم، 
التي  اليومية  والرتابة  والتكرار  الروتين 
تنحو  وكيف  عقوبة،  إلى  تدريجيًّا  تتحول 
إلى  جسديهما  وحركة  وجوههما  تعابير 
األول،  مجالها  يناقض  ضاحك  مشهد 
وهو داللة احتياجنا أن نقع في مجال تأثير 
ويخلق  الطين  قالب  ويكسر  ينتشل  آخر 
اللحظي. وكما تمثل  نوعًا من االنتعاش 
داخلية  ورؤية  كشف  مجردة  التقاسيم 
فإن احتجابها باليدين صياغة تمتاح من 
يتصاعد  وقد  المحيط،  وصخب  عنفوان 
إلى بشاعة تحتاج إلى تفادي حدتها بهذه 
الوضعية، التي تقول أيضًا إن واقع الفنان 
ما  لحيلة  نحتاج  وبالتالي  ومؤلم،  قاٍس 

تنقدنا من المواجهة المباشرة معه.

طرابلس - الوسط

»الفكرة واللمسة«.. معرض يحتفي 
باملعمار والجمال في املدينة القديمة

طرابلس،  في  للفنون  إسكندر  بيت  طرابلس، افتتح  في  للفنون  إسكندر  بيت  افتتح 
رصدت  لمواهب  فنيًا  معرضًا  رصدت السبت،  لمواهب  فنيًا  معرضًا  السبت، 
بالمدينة  المساجد  وتاريخ  األحياء  بالمدينة جماليات  المساجد  وتاريخ  األحياء  جماليات 
يتواصل  الذي  المعرض  وتضمن  يتواصل القديمة.  الذي  المعرض  وتضمن  القديمة. 
تحت  الجاري  الشهر  من  تحت   الجاري  الشهر  من   2828 إلى  إلى    2323 من من 
األخيرة«  اللمسة  إلى  الفكرة  »من  األخيرة« عنوان  اللمسة  إلى  الفكرة  »من  عنوان 
وأزقة  المساجد  وأقواس  وجدران  وأزقة زوايا  المساجد  وأقواس  وجدران  زوايا 
فئة  من  فنانًا  عشر  أحد  بمشاركة  فئة المدينة  من  فنانًا  عشر  أحد  بمشاركة  المدينة 
عليها  أشرف  رسم  لورشة  كنتاج  عليها المواهب،  أشرف  رسم  لورشة  كنتاج  المواهب، 

التشكيلي الدكتورعبدالرزاق الرياني.التشكيلي الدكتورعبدالرزاق الرياني.
»بوابة  إلى  تصريح  في  الرياني  »بوابة وأوضح  إلى  تصريح  في  الرياني  وأوضح 
الوسط« أن الفكرة جاءت بتبني مجموعة من الوسط« أن الفكرة جاءت بتبني مجموعة من 
أساسيات  يمتلكون  الذين  الشباب  أساسيات الفنانين  يمتلكون  الذين  الشباب  الفنانين 
الجانب  لتعلم  الفرصة  يجدوا  ولم  الجانب الرسم  لتعلم  الفرصة  يجدوا  ولم  الرسم 

األكاديمي في الفن التشكيلي، لذا األكاديمي في الفن التشكيلي، لذا 
ثالثة  استمرت  التي  الورشة  ثالثة كانت  استمرت  التي  الورشة  كانت 
شهور سانحة زمنية ملهمة للتعرف شهور سانحة زمنية ملهمة للتعرف 
ميدانيًا على أزقة وشوارع المدينة ميدانيًا على أزقة وشوارع المدينة 
القديمة بطرابلس وكذلك التوقف القديمة بطرابلس وكذلك التوقف 
والقبب  المآذن  جماليات  والقبب عند  المآذن  جماليات  عند 
على  والعمل  بمساجدها  على واألقواس  والعمل  بمساجدها  واألقواس 
تحويلها إلى عمل فني متكامل يبدأ تحويلها إلى عمل فني متكامل يبدأ 
اللوحة  إلى  اإلسكتش  مرحلة  اللوحة من  إلى  اإلسكتش  مرحلة  من 

في صورتها النهائية.في صورتها النهائية.
وقال الفنان عبدالناصر أبوعجيلة وقال الفنان عبدالناصر أبوعجيلة 
جلسات  على  اشتملت  الورشة  جلسات إن  على  اشتملت  الورشة  إن 
جوالت  حصيلة  وهي  جوالت تصوير  حصيلة  وهي  تصوير 
متعددة لألحياء والميادين المطلة متعددة لألحياء والميادين المطلة 
باستخدام  المدينة،  مساجد  باستخدام على  المدينة،  مساجد  على 
في  تتبلور  الزيتي  الرسم  في تقنيات  تتبلور  الزيتي  الرسم  تقنيات 
إلى  عمل  اختيار  إلى  إلى محصلتها  عمل  اختيار  إلى  محصلتها 

عملين لكل فنان.عملين لكل فنان.
الفنانة منيرة فليفل من مدينة صبراتة، الفنانة منيرة فليفل من مدينة صبراتة، 
الخلفية  الواجهة  مالمح  عملها  في  الخلفية تناولت  الواجهة  مالمح  عملها  في  تناولت 
مثلت  تجربة  وهي  سالم«  »سيدي  مثلت لمسجد  تجربة  وهي  سالم«  »سيدي  لمسجد 
مواهبها  إلظهار  تحديًا  تعبيرها  حسب  مواهبها لها  إلظهار  تحديًا  تعبيرها  حسب  لها 
واكتشاف إمكاناتها الفنية من حيث األلوان واكتشاف إمكاناتها الفنية من حيث األلوان 
البناء  جماليات  واستنطاق  الظالل  البناء وتوزيع  جماليات  واستنطاق  الظالل  وتوزيع 
والمكان. وتحدثت الموهبة ملك الرياني عن والمكان. وتحدثت الموهبة ملك الرياني عن 
مراحل إنجاز لوحتها المسماة »التارقي« التي مراحل إنجاز لوحتها المسماة »التارقي« التي 
العمل  الزيتية،  أعمالها  باكورة  لها  العمل تمثل  الزيتية،  أعمالها  باكورة  لها  تمثل 
الليبي  للجنوب  البورتريهي  الملمح  الليبي يجسد  للجنوب  البورتريهي  الملمح  يجسد 
لتقاليد  المحاكية  »الفارس«  لوحة  لتقاليد تقابله  المحاكية  »الفارس«  لوحة  تقابله 
المدلول  تفاصيلها  عبر  ويبُرق  المدلول اللباس،  تفاصيلها  عبر  ويبُرق  اللباس، 

التراثي والتاريخي.التراثي والتاريخي.



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

السنة السادسة
العدد 310

28 أكتوبر 2021 م الخميس

22 ربيع أول 1443 هــ

»صائد الجوائز« الصربي.. مفاجأة التحكيم 
في مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« 
كوستوريتسا،  إمير  الصربي  المخرج  اختيار 
الدولية  المسابقة  تحكيم  للجنة  رئيسًا 
من  الفترة  في  إقامتها  المقرر   ،43 للدورة 

5 ديسمبر المقبل. 26 نوفمبر إلى 
كوستوريتسا،  إمير  الصربي  المخرج 
الذين  العالميين،  المخرجين  أبرز  أحد  يعد 
كبرى  جوائز مهمة من  على  أعمالهم  حازت 

الدولية. المهرجانات 
العام  سراييفو  في  كوستوريتسا  ولد 
1954، ودرس اإلخراج السينمائي بأكاديمية 
براغ،  في   1978 العام  المسرحية  الفنون 
أفالمه  استطاعت  دراسته  فترة  وخالل 
من  الجوائز  من  العديد  تحصد  أن  القصيرة 
الذي   »Guernica« القصير  فيلمه  بينها 
الطالب  أفالم  بمهرجان  األولى  الجائزة  نال 

في كارلوفي فاري.
أخرج  الفنون،  أكاديمية  في  تخرجه  بعد 
مسقط  في  الروائية  األفالم  من  العديد 
مع   1981 العام  وبتعاونه  سراييفو،  رأسه 
سدران،  عبداهلل  البوسني  السيناريو  كاتب 
 Do« بعنوان  ناجح  روائي  فيلم  أول  قدم 
)هل   »You Remember Dolly Bell
تتذكر دوللي بيل؟(، حيث فاز بجائزة األسد 
»فينيسيا  مهرجان  في  فيلم  ألفضل  الفضي 

الدولي«. السينمائي 
بفيلمه  استطاع   ،1985 العام  وفي 
 When Father Was Away on« السياسي

بعيدا  األب  كان  )عندما   »Business
األولى  بالجائزة  يفوز  أن  للعمل( 
السينمائي«،  »كان  مهرجان  في 
فيبريسي،  جائزة  إلى  باإلضافة 
كأفضل  أوسكار  لجائزة  وترشيحه 

أجنبية. بلغة  فيلم 
العام  كوستوريتسا،  إمير  فاز  كما 

في  مخرج  أفضل  بجائزة   ،1989
فيلمه  عن  السينمائي«  »كان  مهرجان 

الغجر(  )زمن   »Time of the Gypsies«
فيلم  وهو   ،1988 العام  إنتاجه  تم  الذي 
جوردان  الصربي  السيناريست  تأليف  من 

غجرية  عائلة  حياة  عن  ويدور  ميهيتش، 
يوغوسالفيا. في  تعيش 

 »Arizona Dream« فيلمه  حصل  فيما 
)أريزونا دريم( الذي يعد أول فيلم له باللغة 
من  الفضي«  »الدب  جائزة  على  اإلنجليزية، 
 ،1993 العام  السينمائي«  »برلين  مهرجان 
 »Underground« هذا بجانب حصول فيلم
تفاصيل  يستعرض  الذي  األرض(  )تحت 
جائزة  على  للبلقان،  المريرة  الحياة 
»كان  مهرجان  في  الثانية  الذهبية  السعفة 

.1995 العام  السينمائي« 
على  الصربي  المخرج  نجاحات  تقتصر  لم 
اختياره  تم  وإنما  فقط؛  للجوائز  حصده 
في  تحكيم  لجنة  كعضو   1993 العام  أيضًا 
أصبح  فيما  السينمائي«،  »كان  مهرجان 
العام  المهرجان  نفس  تحكيم  للجنة  رئيسًا 

.2005
الـ43  الدورة  تقام  آخر،  صعيد  على 
السينمائي  »القاهرة  مهرجان  من 
نوفمبر   26 من  الفترة  في  الدولي«، 
التدابير  كل  اتخاذ  مع  ديسمبر،   5 إلى 
الحكومة  إلرشادات  وفقًا  االحترازية 
العالمية،  الصحة  ومنظمة  المصرية 
األفالم  صُنَّاع  سالمة  ضمان  أجل  من 
المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.
الدولي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي 
بكونه  ينفرد  انتظامًا،  واألكثر  وأفريقيا 
العربية  المنطقة  في  الوحيد  المهرجان 
باالتحاد   A الفئة  ضمن  المسجل  واألفريقية 

.)FIAPF( الدولي للمنتجين في باريس

الوسط- محمد علوش

تصدّر فيلم »دون« المقتبس من رواية الخيال 
الكندي دوني فيلنوف  للمخرج  العلمي بتصرّف 
نهاية  في  الشمالية،  بأميركا  التذاكر  شباك 
بحسب  بالصاالت،  عرضه  من  األول  األسبوع 
ريليشنز«  »إكزيبيتر  شركة  أرقام  أظهرت  ما 

المتخصصة في هذا المجال.
رسائل  في طيّاته  يحمل  الذي  الفيلم  حصد 
بين  دوالر  مليون   40.1 البيئة  بمراعاة  توعية 
صاالت  في  بالتزامن  وصدر  واألحد.  الجمعة 
ماكس«  أو  بي  »إتش  منصّة  وعلى  السينما 

للبّث التدفقي، وفق »فرانس برس«.
فرنك  رواية  من  المقتبس  الفيلم  يتمحور 
كوكبة  ويضمّ   1965 سنة  الصادرة  هربرت 
شاالميه  تيموتيه  أمثال  من  النجوم،  من 
موموا،  وجايسون  فيرغوسن  وريبيكا  وزيندايا 
بإدارة  تعنى  التي  أترييديس  عائلة  على قصّة 
للسفر  أساسية  غامضة  مادة  فيه  تنتج  كوكب 

النجوم. بين 
الرعب  فيلم  الثانية  المرتبة  إلى  وتراجع 
دوالر  مليون   14.5 حاصدا  كيلز«،  »هالوين 
الصاالت  في  عرضه  من  الثاني  األسبوع  في 
)73.1 مليون في المجموع(. وهو يشّكل تكملة 
 ،2018 العام  عرض  الذي  »هالوين«  لفيلم 
مجددا  كورتيس  لي  جيمي  الممثلة  وتتولى 
دور البطولة من خالل تجسيدها شخصية لوري 
مايكل  دور  في  كاسل  نيك  ويشاركها  سترود، 

مايرز.
وجاء ثالثا أحدث أفالم سلسلة جيمس بوند 
عائدات  حّقق  الذي  داي«  تو  تايم  »نو  بعنوان 

في  مليونا   120( دوالر  مليون   11.9 بقيمة 
»فينوم:  الرابعة  المرتبة  في  وتاله  المجموع(. 
 9.1 قدرها  إيرادات  مع  كارنج«  بي  ذير  لت 
الممثل  الفيلم  بطولة  ويؤدي  دوالر.  مليون 
الصحفي  دور  في  هاردي  توم  البريطاني 
عالقته  تمنحه  الذي  بروك  إيدي  االستقصائي 

مع كائن غريب يدعى »فينوم« قوى خارقة.

فيلم  نصيب  من  الخامسة  المرتبة  وكانت 
رونغ«  غون  »رونز  الجديد  المتحركة  الرسوم 
العائدات.  من  دوالر  مليون   7.3 حصد  الذي 
وهو يتمحور على مغامرات تلميذ وروبوته الذي 

يدعى رون.
وفي ما يأتي بقية المراكز العشرة األولى في 

الترتيب:

مليون   4.3(  »2 فاميلي  أدامز  »ذي   -6
دوالر(.

7- »ذي الست دوييل« )2.1 مليون دوالر(.
أوف ذي تن  ليجند  أند ذي  8- »شانغ تشي 

رينغز« )مليونا دوالر(.
9- »ذي فرنش ديسباتش« )1.3 مليون دوالر(.

10- »فري غاي« )258 ألف دوالر(.

الدورة  برنامج  سينمائيات«  بين  »قافلة  كشفت 
على  فعالياتها  تُجرى  والتي  عشرة  الرابعة 
نوفمبر   13 إلى   4 من  الفترة  في  اإلنترنت 

المقبل.
ما  فيلمًا   15 األفالم  عروض  برنامج  يضم 
أفالم تعرض   7 بينها  وروائي، من  بين تسجيلي 
القائمة  وتضم  األولى.  للمرة  العربي  العالم  في 
لبنان،  مصر،  هي  دولة   11 من  لمخرجات  أفالمًا 
كوبا،  إسبانيا، سويسرا،  فرنسا،  الجزائر،  األردن، 

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

الدولي«. السينمائي  و»القاهرة 
هذا  برنامج  في  العربية  األفالم  أبرز  من 
العام فيلم »كما في السماء كذلك على األرض« 
شهد  الذي  فرنسيس،  سارة  اللبنانية  للمخرجة 
عرضه العالمي األول بمهرجان »برلين الدولي«، 
الذي  سويلم،  لينا  للمخرجة  »جزائرهم«  وفيلم 
وحاز  الدولية  المهرجانات  من  الكثير  في  عرض 
اتنين  »بيت  وفيلم  الجوائز.  من  العديد  على 

رُبى عطية. للمخرجة  تالتة« 
األفالم  من  مجموعة  البرنامج  يضم  كما 
»أمهات  بعنوان  تيمة  تجمعها  القصيرة 
وهي  مصريات،  مخرجات  لخمس  قرب«،  عن 
»مصرية« للمخرجة أسماء جمال، و»ماما باقولك 
سكن«  و»رفقاء  مجدي،  إيمان  للمخرجة  إيه« 
للمخرجة  مريم«  و»كف  زهرة،  رانيا  للمخرجة 
للمخرجة  ألمها«  البنت  و»تطلع  عادل،  هديل 
نتاج  هي  القصيرة  األفالم  هذه  حجازي.  ندى 
اإلبداعي  التسجيلي  الفيلم  لورشة  األولى  الدورة 

سنويا. سينمائيات«  بين  »قافلة  تنظمها  التي 
من األفالم العالمية البارزة في برنامج القافلة 
والذي  همسة«  »في  الكوبي  الفيلم  العام  هذا 
»إدفا  مهرجان  في  فيلم  أفضل  جائزة  على  حاز 
وباتريثيا  حسن  هايدي  للمخرجتين  الدولي« 
بيريث، الفيلم البرازيلي »بابينكو، أخبرني عندما 
على  والحاصل  باث،  باربرا  للمخرجة  أموت« 

»البندقية«،  مهرجان  في  تسجيلي  فيلم  أفضل 
آنا. تريز  للمخرجة  »المراقب«  الهولندي  والفيلم 

بين  لـ»قافلة  عشرة  الرابعة  الدورة  تشهد 
األفالم  مخرجات  مع  يومية  لقاءات  سينمائيات« 
ومن  القاهرة.  بتوقيت  مساء  السابعة  في  تجري 
بين المخرجات المشاركات في اللقاءات المخرجة 
سويلم  لينا  والمخرجة  باث  باربارا  والممثلة 
عطية  رُبى  والمخرجة  فرنسيس  سارة  والمخرجة 

بيريث. باتريثيا  والمخرجة 
نقاشية  جلسة  أيضًا  القافلة  برنامج  يضم 
وتونس  مصر  في  للسينما  البديل  التعليم  عن 
فيها  وتشارك  نوفمبر   10 يوم  تجري  والجزائر 
شعبوني  عزة  التونسية  واألكاديمية  المونتيرة 
دجانين  حبيبة  الجزائرية  والكاتبة  والمخرجة 

رمسيس. أمل  والمخرجة 
هذا باإلضافة إلى ورشة المونتاج األولى التي 
اإلنترنت  على  سينمائيات«  بين  »قافلة  تديرها 
نوفمبر،  و13   12 يومي  العروض  هامش  على 
الذين  العرب  األفالم  وتستهدف صناع وصانعات 
مرحلة  إلى  وصوال  إنتاجهم  في  شوطًا  قطعوا 
من  التحكيم  لجنة  تتكون  المونتاج.  في  مبدئية 

دروزة  ميس  والمخرجة  لطفي  عرب  المخرجة 
علقت  جهتها،  من  إبراهيم.  هدى  والناقدة 
»قافلة  ومؤسسة  مديرة  رمسيس،  أمل  المخرجة 
الحالية،  الدورة  انطالق  على  سينمائيات«  بين 
قائلة إن استمرار القافلة وأنشطتها لمدة 14 عامًا 
أي مؤسسة رسمية وقدرتها على خلق  دون دعم 
يقول  الجمهور  من  قاعدة  لدى  الثقة  من  حالة 
االستمرار  على  إصرارنا  عن  فقط  ليس  الكثير 
ونوعية  لألفالم  اختيارنا  طبيعة  عن  أيضًا  ولكن 
منطقتنا  في  عرضها  ضرورة  نرى  التي  المواضيع 
وشبكة  بالمخرجات  عالقاتنا  نوعية  وعلى  العربية 
وهذا  العالم  مستوى  على  خلقناها  التي  التضامن 

ما جعل القافلة تستمر.
وأضافت: »لم نتوقع في البداية استمرار القافلة 
كل هذه السنوات رغم الظروف الصعبة التي مررنا 
حد  في  نجاح  هو  عامًا   14 مرور  أن  وأعتقد  بها. 
خالل  تختفي  جدا  كبيرة  مهرجانات  وهناك  ذاته، 
تمكنا  بينما  المادية،  إمكاناتها  بكل  أربع سنوات 
بمواردنا المحدودة جدًا من ترتيب أولوياتنا وهي 
واللغة  الموضوع  ناحية  من  جيدة  أفالم  عرض 
والمساهمة  مجاني،  بشكل  للجمهور  السينمائية 
فرص  تقديم  خالل  من  السينما  صناعة  دعم  في 
أواًل  السينما  السينما.  لصناع  االحترافي  التدريب 
البداية  من  عليه  راهنا  الذي  الخيار  هي  وأخيرًا 

ومن الواضح أن هذا الخيار نجح«.
مستقلة  مبادرة  هي  سينمائيات«  بين  »قافلة 
القافلة  تدير   ،2008 العام  مصر  في  بدأت 
مجموعة من صانعات األفالم، وتسعى من خالل 
وعروض  البالد  من  عدد  في  المتنقلة  العروض 
على  نساء  تصنعها  التي  لألفالم  األونالين 
صناعة  في  المرأة  دور  دعم  إلى  العالم  مستوى 
السينما، كذلك تسعى إلى خلق شبكة دولية من 
صانعات األفالم من مناطق مختلفة حول العالم، 

العربي. العالم  وخاصة من 
فعال  بدور  سينمائيات«  بين  »قافلة  تقوم 
وتدريب  السينمائي  التعليم  مجال  في  أيضًا 
التسجيلية  األفالم  عمل  تقنيات  على  النساء 
واإلنتاج  اإلخراج  مجاالت  في  وذلك  اإلبداعية 
المشاريع  دعم  وكذلك  والتصوير،  والمونتاج 

للنساء في أي من مراحل اإلنتاج. السينمائية 

● إمير كوستوريتسا

● بوستر الدورة الجديدة من مهرجان مزدة

● فيلم »دون«

● المخرجة أمل رمسيس

● بوستر القافلة 

مهرجان »مزدة« يختار
24 فيلما قصيرًا

»البحر األحمر« يعلن قائمة أفالم 
»سينما السعودية الجديدة«

أعلنت إدارة مهرجان »مزدة الدولي لألفالم 
في  المشاِركة  األعمال  قائمة  القصيرة« 
دورته الرابعة، التي تحمل اسم األديب أحمد 
للحب  تنشد  »كاميرتنا  شعار  تحت  الفقيه، 
والسالم«، برئاسة الفنان رمضان المزداوي، 
وعضوية  الرماحي  حميد  المهرجان  ومدير 

الفنانة جميلة المبروك.
وشملت القائمة النهائية 24 فيلمًا قصيرًا 
من أصل 90 فيلمًا شاهدتها لجنة التحكيم، 
وعضوية  نصر من مصر،  عالء  يرأسها  التي 
العراق،  من  الشمري  إبراهيم  من  كل 
وعبدالباسط الجارد من ليبيا، وسحر حجازي 

من سورية.
للمخرج  كان«  »لو  األفالم:  قائمة  وتضم 
من  والعشرين  السابع  »في  عثمان،  خالد 
مراد،  مصطفى  للمخرج  العام«  لهذا  مايو 
»محنة«  عرسان،  أيهم  للمخرج  »قطرات« 
أفغانستان«  »هنا  األسد،  نجيب  للمخرج 
للمخرج خالد حسن بيهم، » 2+1« للمخرج 
للمخرج  الغراب«  »أرض  الهمالي،  وسام 
األحمق«  »الصياد  خان،  دردنكي  محمد 

للمخرج عبدو شاهين.
للمخرج  »الصدمة«  أفالم  إلى  باإلضافة 

تشرين«  ضفاف  »على  كيبامب،  موسى 
للمخرج عبداإلله كريعاوي، »خليني نعيش« 
الماضي«  »أين  داللي،  وسام  للمخرج 
للمخرجة سارة عبدالكريم، »قليل من الحب« 
للمخرج  »البطاطا«  عمر،  فتحي  للمخرج 
إيناس  للمخرجة  مرة«  »أول  البدري،  محمد 

المصري، »زوالم« للمخرج عروه شدود.
بال  »حلم  أفالم،  القائمة  تضم  كما 
ريما محمود، »والد قلبي«  للمخرجة  عودة« 
نورسل  للمخرج  »صه«  سري،  ياسر  للمخرج 
محمد  للمخرج  ماء«  »قطرات  دوغون، 
للمخرج  مصر«  يهود  »حواديت  األمارة، 
أحمد هاشم، »استوديو بغداد« للمخرج علي 
عبدالجليل  للمخرج  نعود«  »سوف  عدنان، 
للمخرج محمد  الحياة«  و»قسوة  لحبالي،  بو 

كريم أولمدني.
عدد  في  المهرجان  فعاليات  تقام 
وطبرق  بنغازي  وهي  الليبية،  المدن  من 
دولة  إلى  إضافة  ومزدة،  وزوارة  ومصراتة 

العراق، حسب ما قال المزداوي.
في  المشاركة  الدول  قائمة  وتضم 
واألردن  والسعودية  مصر  المهرجان، 
وسورية  والعراق  والكويت  عمان  وسلطنة 
وفلسطين ولبنان وتونس والجزائر والمغرب 
وبريطانيا  وفرنسا  والكونغو  وموريتانيا 

وكولومبيا وتركيا.

 15 السينمائي«  كشف مهرجان »البحر األحمر 
السعودية  »سينما  برنامج  فيلما قصيرا ضمن 
الجديدة«، والتي ستعرض في دورته االفتتاحية 

من 6 - 15 ديسمبر المقبل.
مواهب  من  إبداعات  األفالم  هذه  تقدّم 
المشهد  مالمح  ترسم  واعدة  سعودية 
روائية  أعمااًل  وتضم  السعودي،  السينمائي 

ووثائقية وأفالم تحريك.
وأكد إدوارد وينتروب المدير الفني لمهرجان 
»أهمية  أن:  على  السينمائي«  األحمر  »البحر 
تكمن  الجديدة(  السعودية  )سينما  برنامج 
تعبِّر  أعمال  وعرض  المواهب،  اكتشاف  في 
المجتمع  يشهده  الذي  والحراك  النشاط  عن 
المواهب  واالحتفاء بجيل جديد من  السعودي، 
فريدة  سينمائية  أساليب  تقديم  على  القادرة 
في  القصيرة  األفالم  قسم  أن  كما  ومبتكرة. 
الحرية  من  مجااًل  يتيح  خاص  بشكل  البرنامج 
نتطلع  والتي  المألوف،  عن  والخروج  اإلبداعية 

لعرضها أمام الجمهور المحلي والعالمي«.
قاري  محيي  أضاف  ذاته،  السياق  وفي 
األحمر  »البحر  مهرجان  في  البرنامج  مدير 
برنامج  في  الجمهور  »سيكتشف  السينمائي«: 
جديدة  قصصًا  الجديدة(  السعودية  )سينما 
ترويها مواهب وطاقات إبداعية شابّة، ستكون 
السعودية  بالسينما  الدفع  على  قادرة  شك  بال 
إلى األمام، سواء تلك التي تتناول واقع الثقافة 
إلى  بالمشاهد  تعود  أو  المعاصرة،  المحلية 
ستينيات القرن الماضي، أو تمنحنا فرصة لتخيّل 
األعمال  هذه  كل  الجاري.  القرن  تسعينيات 
تتالقى في قدرتها على تقديم قصص بوجهات 
نظر سعودية جديدة«. في فيلم »قريني العزيز« 
رجل  يروي  إحسان منهاس،  وتمثيل  إخراج  من 
قصة غريبة عن حرقة القلب بوجهيها المضحك 

والمبكي، وكيف نمر بها وننتصر عليها.
فيلم »المخادع المحترف« من إخراج وتمثيل 
عبدالحميد حسن عالم يأخذنا إلى العام 1918، 
معدالت  وارتفعت  األمراض  انتشرت  حين 
العمل  عن  عاطل  يحاول شخص  فيما  البطالة، 
السرقة من الناس وخداعهم، فيلقى مصيرا غير 

متوقع.
وثائقي  فهو  الحياة«  »نافذة  فيلم  أما 
داوود  حيدر  فيه  يحاول  قصير،  شخصي 
والسلوك  والبيئة  الحياة  تخص  مسائل  فهم 
داخل  الحركة  توثيق  خالل  من  والعواطف، 
يروي  باسالمة  لمحمد  »هُلِس«  المركبات. 
قصة رجل توصيل يعاني من أرق مستمر، يصل 
واقعه  بين  التفريق  فيها  حالة ال يستطيع  إلى 
وهلوساته. وفي »الطائر الصغير« لخالد فهد، 

يروي قصة مالك الذي يعيش في عالمه وحيدًا، 
ويواجه تحديات مصيرية في حياته.

أما »أم السعف والليف« للمخرجة هال الحيد، 
حيوانهما  عن  تبحثان  صديقتين  قصة  فيروي 
المخلوقة  من  الخوف  وتواجهان  األليف، 

الشريرة أم السعف والليف.
البارقي، هو  رغد  للمخرجة  »تلفون خربان« 
عمل تحريك تجريبي يتناول مفاهيم التواصل، 
وتدمير الذات، والعواقب المتتابعة، حيث يأخذ 
الجمهور في رحلة تتبع سلسلة من المكالمات 
في  تؤدي  أشخاص  خمسة  بين  الهاتفية 

النهاية إلى صراع كبير.
وتمثيل  إخراج  من  الحمراء«  »الدائرة 
عبدالعزيز سرحان يروي قصة رجل عربي يواجه 
صف  في  البسيطة  قصته  رواية  في  صعوبة 
العقبات  مع  يتعامل  وكيف  اإلنجليزية،  باللغة 

الكبيرة أثناء كتابة القصة.
في »الهث« لحسن سعيد، يجد ماركو نفسه 
واالفتراضي،  الحقيقي  الواقع  بين  متاهة  في 
فيما يسعى للقاء فتاة تعرّف عليها عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
العميرات  لعمر  عشر«  التاسعة  »كوفيدا 
أثناء  الحياة  على  جديدة  نظر  وجهة  يقدّم 
وكيف  شيء،  كل  توّقف  وكيف  الصحي،  الحجر 
أن ينتصر ويجعل حياتنا أفضل  يمكن لإلبداع 
عباس  يوّثق  »الرفعة«  في  عليه.  كانت  مما 
ويسّلط  بالهفوف،  الشمالي  لحيه  الشويفعي 
الضوء على المجتمع، الماضي، األلفة، الترابط، 
»الجََكر«  فيلم  يتناول  الحياة.  وبساطة 
عمره  تجاوز  سنويا  سباقا  صالح  لعبدالعزيز 
100 عام أقيم على ساحل البحر األحمر، واندثر 
الجديد  اإلسالمي  جدة  ميناء  رصيف  بناء  بعد 
حيث  )البنط(،  القديم  الميناء  عن  واالستغناء 
مكان  في  المشاركة  القوارب  اليوم  تنحصر 
أصبح يعرف باسم مقبرة السنابيك. قصة مثيرة 
تحُكى من وجهة نظر أحد أحفاد القائمين على 

السباق وأبناء حارة البحر.
لرامي  نفسي«  فقدت  »يوم  فيلم  ويروي 
عمره،  من  العشرينيات  في  شاب  قصة  الزاير 
العمر،  ربع  أزمة  القلق بسبب  يعيش حالة من 
حيث يجد نفسه عالًقا في مصعد مع رجل عجوز 
غيّر  وكيف  شخصية،  مقابلة  إلى  الدخول  قبل 

ذلك مجرى حياته.
لمنصور  القبول«  »أرض  فيلم  أحداث  تدور 
العالمية  الحرب  بعد   2096 العام  في  أسد 
الثالثة، ويروي قصة خادمة تكافح لرعاية طفل 
الناس  تصنيف  فيه  يتم  زمن  في  مأوى،  بال 

حسب لون مالبسهم.
لمحمد  طش«  »واحد  فيلم  يروي  وأخيرًا 
يدفع  مما  شيطان،  يطاردها  فتاة  قصة  هالل 

صديقاتها للبحث عنها.

»دون« يتصدر شباك التذاكر األميركية

»قافلة بني سينمائيات« تكشف برنامج أفالم الدورة الـ14

شاركت أفالم الدورة شاركت أفالم الدورة 
الحالية وحصدت الحالية وحصدت 

الجوائز في مهرجانات الجوائز في مهرجانات 
سينمائية دولية سينمائية دولية 

وعربية بارزة من وعربية بارزة من 
بينها »برلين«بينها »برلين«

بنغازي: مريم العجيلي

القاهر- الوسط

تنطلق في الفترة من 4 إلى 13 نوفمبر..

خالل دورته الـ43..

تعرض في دورته االفتتاحية..

حتت شعار »كاميرتنا تنشد احلب والسالم«..

● شعار 
المهرجان

● مشهد من فيلم »المخادع المحترف«
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أنه  األرجنتيني،  جونيورز  بوكا  نادي  أعلن 
لمواطنه  تكريمًا  ودية  مباراة  خوض  يعتزم 
دييغو  األسطورة  الراحل 
مارادونا،  أرماندو 
برشلونة  بمواجهة 
اإلسباني، على أن تقام 
العربية  المملكة  في 
14 من  في  السعودية 
ديسمبر المقبل. وأفاد 
بوينس  العاصمة  نادي 
أنها  بيان  في  آيريس، 
األولى  المرة  »ستكون 
الناديان؛  فيها  يتقابل  التي 
صفوفهما(  )في  لعب  حيث 

الشرق  منطقة  في  الدولة  هذه  في  دييغو، 
بإرث  لالحتفال  طريقة  وستكون  األوسط، 
 25 في  تُوفي  الذي  )الجماهير(  محبوب 

نوفمبر 2020«.
وستقام المباراة الودية، التي أطلق عليها 
السعودية  العاصمة  في  مارادونا«  »كأس 
الذي  بارك«،  »مرسول  ملعب  على  الرياض، 
وفاة  من  عام  بعد  متفرج،  ألف  لـ25  يتسع 

»الولد الذهبي« في نوفمبر 2020.
مجلس  رئيس  الشيخ  آل  تركي  وكتب 
إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية 
السعودية، عبر حسابه الرسمي على »تويتر«: 
»بوكا  ضد  »برشلونة«  تاريخية،  مباراة 
تكريم  في  مارادونا«  »كأس  على  جونيورز« 

 14 ليوم  جاهزين  كونوا  الكرة،  ألسطورة 
ديسمبر. قبل أن يختم تغريدته بـ»األساطير 

ال يموتون«.
جونيورز  بوكا  قميص  مارادونا  وارتدى 
ثم   1982-1981 األولى في موسم  مرتين، 
في العام 1995، في آخر موسمين احترافيين 
له في مسيرة طويلة حتى اعتزل كرة القدم 
في العام 1997. ولعب مارادونا أيضًا بألوان 
بين  موسمين  لمدة  الـ»بالوغرانا«  نادي 
العامي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة 
نابولي  إلى  انتقاله  قبل  الملك،  بكأس  وفاز 
الجنوبي  النادي  مع  التاريخ  وكتابة  اإليطالي 
الذي فاز معه ببطولة الدوري المحلي وكأس 

االتحاد األوروبي.

»الرياض« تستضيف »كأس مارادونا« بني »برشلونة« و»بوكا جونيورز«
يواصل الدولي المصري محمد صالح، نجم ليفربول، 
لتحقيق  قيادته  بعد  وذلك  ناديه،  مع  التاريخ  كتابة 
الفوز بنتيجة كبيرة بخماسية نظيفة، على مانشستر 
ضمن  ترافورد«  »أولد  ملعب  على  يونايتد، 
الممتاز،  اإلنجليزي  الدوري  من  التاسعة  الجولة 
قياسية  أرقام   6 تحقيق  شهدت  والتي 

للفرعون المصري.
وبات صالح أول العب في تاريخ الدوري 
اإلنجليزي الممتاز بشكله الحالي الذي 
انطلق العام 1992، يسجل ثالثية ضد مانشستر يونايتد 
على ملعب »أولد ترافورد«. وبشكل عام، فإن صالح هو 
أول العب يسجل »هاتريك« في الدوري اإلنجليزي بشكله 
منذ  يونايتد  مانشستر  ملعب  على  الحديث  أو  القديم 
دينيس بيلي العب كوينز بارك رينجرز في 1 يناير 1992.

ثالثية  أول العب يسجل  فإن محمد صالح هو  أيضًا، 
منذ  المسابقات  بكل  ترافورد«  »أولد  ملعب  في 
أكثر من 18 عامًا، منذ أن فعلها البرازيلي رونالدو 
رفقة ريال مدريد في أبريل 2003 بدوري أبطال 
أوروبا. فضاًل عن ذلك، فإن صالح هو أول العب 
مانشستر  أمام  يسجل  التاريخ  في  ليفربول  من 
يونايتد في 3 مباريات متتالية بكل البطوالت على 

ملعب »أولد ترافورد«.
البريميرليغ،  تاريخ  في  فريق  أول  هو  ليفربول  وأصبح 
يونايتد،  مانشستر  ضد  »هاتريك«  العبان  له  يسجل 
وذلك بواقع ثالثية للهولندي ديرك كاوت وأخرى لصالح. 
العب  أكثر  بات  صالح  فإن  األفريقي،  الصعيد  وعلى 
بواقع  البريميرليغ  تاريخ  في  لألهداف  تسجياًل  أفريقي 
ديدييه  اإليفواري  مع  الشراكة  منهيًا  أهداف   107

دروجبا صاحب الـ104 أهداف.

6

● مارادونا

أكد عضو اللجنة التسييرية بنادي المدينة، عبدالحكيم كعال، إقامة النادي 
لجلسة حوارية األيام المقبلة في الذكرى 68 لتأسيس النادي لتعريف 

األجيال بمراحل التأسيس وسماع شهادات حية ممن كان لهم دور في 
تلك المرحلة، وجميع مراحل النادي. وقال كعال في تصريح خاص إلى 

»الوسط«: »إن الهدف من هذه الحوارية تأكيد ترابط األجيال من جانب، 
ومن جانب آخر الخروج من نمطية االحتفاالت في ذكرى عزيزة على 

قلوب جماهير النادي«.

أعلنت رئيسة االتحاد الليبي الرياضي النسائي، عواطف أبوشويشة، أنه سيتم ◆
تنظيم الملتقى النسائي الرياضي الثاني بعنوان صحة المرأة بلياقتها البدنية، 
تحت شعار »حب ووفاء لزيادة العطاء« وذلك بمدينة بنغازي منتصف ديسمبر 

المقبل، بهدف مناقشة معلومات عن التربية البدنية. وقالت في تصريح خاص 
إلى »الوسط«: »لدينا العديد من البرامج، ونريد دعم وزارة الرياضة بشكل 

أكبر«، كما أعربت عن اندهاشها من غياب دور فاعل لبعض العناصر 
النسائية في االتحادات بغالب األلعاب.

◆

الفرصة األخيرة 
ملمثلي الكرة الليبية

الحدث

زين العابدين بركان

الليبية  القدم  كرة  ممثلي  أمام  ستكون 
بطولة  ملحق  في  »االتحاد«  فريق 
و»األهلي  األفريقية  »الكونفدرالية« 
والثالثين  الثاني  الدور  في  طرابلس« 
أخيرة  فرصة  البطولة،  نفس  في  مكرر 
وتاريخية إلثباث جدارتهما في االستمرار 
على مستوى  القارة  منافسات مالعب  في 

األفريقية. األندية  بطوالت 
عقب  المنافسة  غادر  »االتحاد«  ففريق 
أمام  برادس  اإلياب  مباراة  في  خسارته 
التونسي،  »الترجي«  فريق  مستضيفه 
وأخيرة  ثانية  فرصة  أمامه  لتتاح 
»أنييمبا«  فريق  يواجه  حين  للتعويض 

»الكونفدرالية«. ملحق  في  النيجيري 
فعقب  طرابلس«  »األهلي  فريق  أما 
من  مكرر  والثالثين  الثاني  للدور  تأهله 
فريق  انسحاب  عقب  »الكونفدرالية« 
مواجهة  خوض  من  التنزاني  »بيشارا« 
جديدًا  موعدًا  سيضرب  ببنغازي  اإلياب 
المالي،  »الملعب«  فريق  مع  ومتجددًا 
ممثلينا  نجاح  في  األمل  ويحدونا 
ما  وتدارك  التعويض  شعار  رفع  في 
المنافسات،  في  واالستمرار  فات 
لبطولة  المجموعات  دور  وبلوغهما 
تعزيز  ستشهد  التي  »الكونفدرالية«، 
على  قادرين  بالعبين  لصفوفه  فريق  كل 
ومعالجة  اإلضافة  وتقديم  الفارق  صنع 
كل  منها  عانى  التي  الفنية  النواقص 
المنافسات،  من  األولى  األدوار  في  فريق 
بعيدًا  والذهاب  قدمًا  المضي  ثم  ومن 
والدخول في  »الكونفدرالية«  في مالعب 

المنافسة. أجواء 
فقط نتمنى من ممثلينا االستفادة من 
واإلعداد  األولى،  األدوار  مباراتي  أخطاء 
القادمين،  للمنافسين  جيدًا  واالستعداد 
لتجاوز  وقت؛  من  تبقى  ما  واستثمار 
عقبة  وتخطي  والمحطة،  المرحلة  هذه 
المجموعات  لدور  بالتأهل  األخير  الملحق 
فرق  بين  المنافسة  معترك  في  والدخول 

القارة. النخبة على صعيد مالعب 
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● الهوني

األول  الفريق  الليبي ومحترف  الدولي  الالعب  الماضي،  األحد  يوم  تعرض 
لكرة القدم بناد الرجاء الرياضي التونسي، حمدو الهوني، إلصابة خطيرة 
من  الثاني  التمهيدي  الدور  إياب  ضمن  االتحاد،  فريق  مواجهة  خالل 

مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب »حمادي العقربي« برادس.
معاذ  االتحاد،  فريق  مرمى  حارس  قام  بعدما  القوية  اإلصابة  وجاءت 
الالفي، بتدخل عنيف على حمدو الهوني، في الدقيقة 75 من اللقاء الذي 
رد، سجله  »العميد« بهدف دون  والذهب« على  »الدم  نادي  بفوز  انتهى 
وخرج  المجموعات،  دوري  إلى  الترجي  ليتأهل  خليفة،  بن  نسيم  الالعب 

»االتحاد« من دوري األبطال إلى دوري »الكونفدرالية« المكرر.
مباشرة، حيث  االتحاد  المباراة يطرد حارس  اإلصابة جعلت حكم  هذه 
واصل زمالؤه الربع ساعة األخيرة بنقص عددي، بينما خرج مهاجم الترجي 

من الملعب مصابًا.
وأكد العب االتحاد مهدي الهوني، شقيق حمدو، الذي كان موجودًا في 
أنه كان متخوفًا من خطورة  مدارج ملعب رادس، في تصريحات صحفية، 
اإلصابة ولكنه اطمأن نسبيًا عند وصوله إلى المصحة أين يتواجد شقيقه 
للعالج، خاصة وأن الفحوصات الطبية أثبتت سالمة الهوني الكبير من أي 
يكون  أن  المستحيل  من  أنه  الهوني  مهدي  وأضاف  خطيرة.  مضاعفات 

الالفي قاصدًا اإلضرار بمواطنه في تلك اللقطة.
أنه  التونسية  »موزاييك«  إذاعة  به  خص  تصريح  في  الالفي  وأشار 
التدخل  في  التقدير  أخطأ  بأنه  واعترف  الهوني،  إصابة  إطالقًا  يقصد  لم 
المذكور، وأنه تنقل إلى المصحة لالطمئنان على حالة صديقه وزميله في 

المنتخب الليبي وتقديم اعتذاراته عن ما صدر منه.
ووفق مصادر مقربة من الالعب الهوني؛ فإن اإلصابة تتمثل في كدمة 
تجنبًا ألي مضاعفات  لها  مثبت  تم وضع  وقد  الرقبة،  على مستوى  قوية 
بعد  الصحية  حالته  بشأن  الجماهير  طمأنة  على  »حمدو«  وحرص  أخرى. 

الشخصية  صفحته  عبر  تدوينة  نشر  حيث  االتحاد،  أمام  إصابته 
من  بك  أعوذ  إني  »اللهم  فيها:  قال  االجتماعي  التواصل  بموقع 

وشماتة  القضاء،  وسوء  الشقاء،  ودرك  البالء،  جهد 
األعداء.. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، 

وجميع  نقمتك،  وفجاءة  عافيتك،  وتحول 
سخطك«.

الرسائل  »عديد  الهوني:  وأضاف 
زالت  وما  وردتني  واالتصاالت 
تردني للسؤال عن حالتي ووضعي 
الصحي بعد اإلصابة.. أود حقيقة 
أن أشكر الجميع، كل من تواصل 
أصدقائي  أو  عائلتي  مع  أو  معي 
أو  بالرسائل  أو  باالتصال  سواء 
حمدًا  الحمدهلل  بالدعاء..  حتى 

كثيرًا مباركًا فيه، أطمئنكم جميعًا 
والحمد  جيدة  الصحية  حالتي  أن 

ونشر  أعظم«.  ماكان  اهلل  ودفع  هلل 
بشأن  أيضًا،  رسميًا  بيانًا  الترجي  نادي 

اهلل  ألطاف  قال خالله: »من  الهوني  حالة 
ال يشكو مهاجمنا الدولي الليبي حمدو الهوني 

الكشوفات  اثبتته  ما  وهذا  خطيرة،  إصابة  أي  من 
بعد  مباشرة  الخاصة  المصحات  بإحدى  لها  خضع  التي  األشعة  وصور 

مباراة اليوم.. هذا وسنوافيكم في األبان باخر المستجدات في خصوص 
الحالة الصحية لحمدو، حمدا هلل على السالمة حمدو«.

لفريق  الفني  المدير  الجعايدي،  راضي  التونسي  تحدث  جانبه،  من 
أبطال  دوري  في  المباراة  انتهاء  عقب  التونسي،  التلفزيون  إلى  الترجي 
الليبي حمدو  الدولي  الجعايدي من خالل حديثه إلصابة  أفريقيا. وتطرق 

الهوني، مطمئنًا الجميع أن حمدو حالته جيده وخرج من التدخل بسالم.

لبطولة  المكرر  الـ32  دور  قرعة  أسفرت 
»األهلي  مواجهة  عن  األفريقية،  »الكونفدرالية« 
المالي، ويواجه فريق  طرابلس« فريق »الملعب« 
حيث  النيجيري.  »إنييمبا«  فريق  »االتحاد«  نادي 
شملت القرعة الخاسر من دور الـ32 لبطولة دوري 
»الكونفدرالية«  من  فريقًا  و16  أفريقيا،  أبطال 
القرعة  ُأجريت  حيث  الدور،  لهذا  تأهلت  التي 
بطولة  وتعد  القاهرة.  المصرية،  بالعاصمة 
لـ»األهلي  بالنسبة  الرئيسية  »الكونفدرالية« 
النسخة  وصيف  كونه  الموسم،  هذا  طرابلس« 
األخيرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز، بينما 
»الترجي«  أمام  خسارته  بعد  »االتحاد«  انتقل 

التونسي من دوري األبطال إلى »الكونفدرالية«.
وسيواجه »األهلي طرابلس« نظيره »الملعب« 
أن  على  المقبل،  نوفمبر   28 يوم  ذهابًا  المالي 
يكون موعد مباراة اإلياب يوم 5 ديسمبر المقبل، 
»االتحاد«  لمواجهة  بالنسبة  الموعد  نفس  وهو 

أمام »إنييمبا« النيجيري.
طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  فريقا  ويتبادل 
كونه  بنغازي  مدينة  في  بنينا«  »شهداء  ملعب 
األفريقي  »االتحاد«  قبل  من  المعتمد  »الملعب« 
»كاف«؛ حيث تقرر أن يواجه »االتحاد« »إنييمبا« 
»شهداء  ملعب  على  الذهاب  مباراة  في  النيجيري 
بنينا« في مدينة بنغازي، في حين يواجه »األهلي 

طرابلس« »الملعب« المالي خارج ملعبه.

النيجيرية  األندية  يلتقي  »االتحاد« 
للمرة الرابعة

التي يواجه فيها فريق  الثانية  المرة  تعد هذه 
سبق  حيث  النيجيري،  »إنييمبا«  فريق  »االتحاد« 
مايوم  الفريق ألول مرة خالل شهر  واجه هذا  أن 
لبطولة  عشر  السادس  الدور  ضمن   2011 العام 
دوري أبطال أفريقيا، ووقتها ُأقيمت مباراة واحدة 
النيجيري  »إنييمبا«  فريق  فوز  أسفرت عن  فاصلة 
الدور  في  ذلك  بعد  التقى  كما  لصفر.  بهدف 
الثاني من بطولة »الكونفدرالية«  السادس عشر 

»سان  فريق   ،2011 العام  من  يونيو  شهر  خالل 
شاين ستارز« النيجيرى من مباراة واحدة فاصلة، 
لصفر،  بهدف  النيجيري  الفريق  فوز  عن  أسفرت 
بينما كانت ثالث وآخر مواجهة جمعت »االتحاد« 
بفريق نيجيري العام 2018 هو فريق أكوا يونايتد 
بطولة  من  الثاني  الـ32،  الدور  ضمن  النيجيري، 
»الكونفدرالية«، وأسفر لقاء الذهاب األول عن فوز 
»االتحاد« بهدف لصفر أحرزه الالعب معاذ عيسى، 
العودة  مباراة  في  النيجيري  الفريق  تفوق  فيما 
بطاقة  النيجيري  الفريق  ليحسم  لصفر  بهدف 

الترشح بركالت الترجيح.

يواجهه  مالي  فريق  ثالث  »الملعب« 
»األهلي طرابلس« أفريقيًا

ويعد فريق »الملعب« المالي ثالث فريق يمثل 
رسميًا،  طرابلس«  »األهلي  يواجه  المالية  الكرة 
مواجهة  أول  تعود  حيث  األفريقية،  الواجهة  على 
إلى  مالي  فريق  مع   » طرابلس  »األهلي  لفريق 
العام 2014، حين واجه فريق »أولمبيك مالي« في 

بطولة »الكونفدرالية«، وأسفر لقاء الذهاب األول 
تفوق  بينما  لهدف،  بهدف  الفريقين  تعادل  عن 
الفريق المالي إيابًا على ملعبه بهدف لصفر ليغادر 
»األهلي طرابلس« السباق. بينما كانت ثاني وآخر 
مواجهة لممثل الكرة الليبية مع فريق مالي العام 
إقصاء  في  طرابلس«  »األهلي  نجح  حين   ،2016
المالي، عقب فوز »األهلي  فريق »أونز كرياتورز« 
لهدفين  بهدفين  باماكو  في  ذهابًا   » طرابلس 
أن  يذكر  أهداف.  دون  بتونس  إيابًا  وتعادله 
فريق »الملعب« المالي كان قد غادر الدور الثاني 
عقب خسارته  أفريقيا  أبطال  دوري  والثالثين من 
أمام فريق »حوريا كوناكري« الغيني عقب خسارته 
ذهابًا بملعبه بهدف لصفر ثم خسارته إيابًا بهدف 
لمالقاة  الكونفدارلية  ملحق  إلى  لينتقل  لهدفين 
لهذه  تأهل  الذي   » طرابلس  »األهلي  فريق 

المرحلة على حساب فريق »بيشارا« التنزاني.

»االتحاد« يودع دوري األبطال
»الترجي  نظيره  أمام  »االتحاد«  فريق  وخسر 

المباراة  رد، في  التونسي، بهدف دون  الرياضي« 
التي جمعتهما األحد الماضي، على ملعب حمادي 
الدور  إياب  مواجهات  ضمن  برادس،  العقربي 
التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا 
األول مشابهًا  الشوط  وجاء سيناريو  القدم.  لكرة 
انحصر  حيث  الذهاب؛  لقاء  في  الفريقين  لمباراة 
هجمات  وجود  دون  »الملعب«،  وسط  في  اللعب 
األول  الشوط  لينتهي  الجانبين  كال  من  خطيرة 

بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، كان فريق »الترجي« أكثر 
حسم  في  ونجح  المباراة،  مجريات  خالل  ضغطًا 
المباراة بهدف عن طريق العبه نسيم بن خليفة 

في الدقيقة 63.
نور  إبراهيم  المصري  المباراة،  حكم  وأخرج 
فريق  مرمى  لحارس  الحمراء  البطاقة  الدين، 
»االتحاد« معاذ الالفي في الدقيقة 73، إثر قيامه 
الذي خرج  الهوني  الالعب حمدو  بخطأ فادح ضد 

مصابًا.
وبهذه النتيجة تأهل فريق »الترجي الرياضي« 
التونسي، لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
إلى  األبطال  دوري  من  »االتحاد«  وخرج  أفريقيا، 
مباراة  كانت  حيث  المكرر،  »الكونفدرالية«  دوري 
بنينا«  »شهداء  ملعب  في  ُأقيمت  التي  الذهاب 

بمدينة طرابلس، قد انتهت بالتعادل السلبي.
التأهل  من  تمكن  »االتحاد«  فريق  أن  يذكر 
إلى دور الـ32، بعدما تجاوز فريق »كم كم« بطل 
زنجبار، بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة )0-2(، 

بأربعة  »العميد«  فوز  المباراتين  مجموع  ليصبح 
أهداف دون رد، في المقابل تأهل فريق »الترجي« 
لخوض  الحاجة  دون  مباشرة  الـ32  دور  إلى 
مباراتي الدور التمهيدي، كونه أحد أبطال أفريقيا 
القارة  المتوجين في السنوات األخيرة، فهو بطل 

في نسختي 2018 و2019.

مباراة تحولت إلى تقسيمة
األول  القدم  كرة  فريق  تأهل  المقابل،  في 
كأس  بطولة  في  طرابلس«،  »األهلي  بنادي 
بعد  الماضي،  السبت  األفريقية،  »الكونفدرالية« 
التنزاني  يونايتد«  »بيشارا  فريق  منافسه  اعتبار 
بنغازي  مدينة  إلى  حضوره  لعدم  منسحبًا، 
ملعب  على  الـ32  بدور  اإلياب  مباراة  مستضيفة 

»شهداء بنينا« الدولي.
ودخل فريق »األهلي طرابلس« ملعب المباراة 
أن  وبعد  المباراة،  ومراقب  التحكيمي  والطاقم 
ساعة«،  »ربع  القانوني،  الوقت  الحكم  أعطى 
إلى  المباراة تأهل »األهلي طرابلس«  أعلن حكم 
الذهاب  مباراة  أن  إلى  ويشار  مكرر.  الـ32  دور 
هدفين  بنتيجة  التنزاني  الفريق  لصالح  انتهت 
كأس  إياب  منافسات  ضمن  تأتي  التي  رد،  دون 

»الكونفدرالية«.
وكان »بيشارا« واجه صعوبة في الحصول على 
رحلة طيران إلى ليبيا، ولم ينجح في الوصول إلى 
علمت  حيث  اإلياب،  لقاء  لخوض  الليبية  األراضي 
جريدة »الوسط« أن عدم وصول الفريق التنزاتي 
تنزانيا  الجوية من  المالحة  بسبب  كان  ليبيا،  لى 
إلى ليبيا، وأن الفريق الضيف لم يتمكن من توفير 
طائرة خاصة له، وراسل »بيشارا يونايتد« االتحاد 
وهناك  مستقرة،  غير  ليبيا  بأن  »كاف«  األفريقي 

مخاوف من إقامة المباراة على أرضها.
التأجيل  بخصوص  »كاف«  سياسة  وحسب 
فريق  إدارية من  إجراءات  الذي تسبقه  من عدمه 
اتحاد  تلقى  لم يحدث، كما  الذي  األمر  »بيشارا«، 
الكرة الليبي رسالة من الفريق التنزاني، يفيد بأن 
البعثة قد تصل قبل الساعة الثانية ظهر السبت، 
وقتها  في  المباراة  لعب  سيتم  الحالة  هذه  وفي 

المحدد، السابعة مساًء دون تغيير.

قرعة األندية الليبية في »الكونفدرالية« األفريقية

»العميد« ودع البطولة 
بعد الخسارة من »الترجي« 
التونسي.. و»الزعيم« تأهل 

بانسحاب »بيشارا يونايتد«

● جانب من مباراة الترجي التونسي واالتحاد

● تدريبات األهلي طرابلس بعد انسحاب »بيشارا يونايتد«● فريق األهلي طرابلس

الوسط- زين العابدين بركان

»االتحاد« يجدد الحوار مع »إنييمبا« النيجيري للمرة الثانية.. و»األهلي طرابلس« يصطدم بـ»الملعب« المالي

في
املرمى

يعود المنتخب الوطني األول لكرة القدم، 
خالل األيام القليلة المقبلة، ليستأنف 

نشاطه وتحضيراته بقيادة المدير 
الفني اإلسباني خافيير كلمنتي، بإقامة 
معسكر وتجمع قصير بتونس يتواصل 

حتى موعد السفر واإلقالع إلى العاصمة 
الغابونية، ليبرفيل، لمواجهة المنتخب 

الغابوني لحساب الجولة ما قبل األخيرة 
للمجموعة السادسة للتصفيات األفريقية 

العالم لكرة القدم. لكأس 
وسيعلن الجهاز الفني، مطلع األسبوع 
المقبل، قائمة الفريق الذي سيدخل في 

تجمع ومعسكر قصير استعدادًا لهذه 
الغابون في  المواجهة. وستقام مباراة 
الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، 

ثم سيعود »فرسان المتوسط« الختتام 
مشوار التصفيات على ملعب »شهداء 
بنينا« الدولي في الخامس عشر من 

الشهر المقبل، بمواجهة منتخب أنغوال 
ضمن الجولة األخيرة.

وقبل انطالق هذه الجولة أصبح 
المنتخب المصري منفردًا بصدارة 

المجموعة السادسة برصيد عشر نقاط 
جمعها من ثالثة انتصارات وتعادل في 
لقاء واحد، بينما تراجع منتخب »فرسان 

الثاني برصيد  المتوسط« إلى المركز 
ست نقاط من انتصارين وخسارتين 

متتاليتين أمام المتصدر، المنتخب 
الثالث  المصري، بينما يحل في المركز 
أربع نقاط.  الغابوني برصيد  المنتخب 

فيما يتذيل الئحة ترتيب المجموعة 
المنتخب األنغولي برصيد ثالث نقاط.

المنتخب الوطني 
يستأنف تحضيراته 

لمواجهة الغابون

آخر تطورات إصابة حمدو الهوني »المرعبة« في 
»رادس«.. الالعب يطمئن جماهيره والالفي يعتذر

الوسط- القاهرة منذ أن تم رفع الحظر المفروض عن 
المالعب الليبية وعودة المنافسات 

الدولية الرسمية إلى ملعب »شهداء 
بنينا« الدولي ببنغازي، الذي احتضن 

جميع المباريات الدولية للمنتخب الوطني، 
ومباريات ممثلي الكرة الليبية في 

بطوالت األندية األفريقية على مستوى 
دوري أبطال أفريقيا و»الكونفدرالية«، 

والدكتور عصام الدناع في حالة استنفار 
وجاهزية كاملة وحركة دؤوبة ومستمرة، 

متحماًل المسؤولية الطبية على حساب 
التزاماته ومسؤولياته.

وكان عصام الدناع أهاًل لهذه الثقة 
الدولية كمراقب طبي معتمد لجميع هذه 

المباريات بتكليف من »فيفا« و»كاف«، 
حيث كلف كمراقب طبي لمباريات 

فريق »األهلي بنغازي«، ومباريات فريق 
»االتحاد« في دوري أبطال أفريقيا.

إضافة إلى مباراة المنتخب الليبي 
أمام منتخب تونس ضمن تصفيات أمم 

أفريقيا، إلى جانب مباراتي الـ»فرسان« 
أمام كل من منتخبي الغابون ومصر 

ضمن تصفيات المونديال بتكليف من 
»فيفا«، حيث بلغ إجمالي المباريات 

الدولية التي كلف بها كمراقب طبي 
ثماني مباريات دولية رسمية متتالية 

خالل فترة زمنية قصيرة.

ثقة دولية في الدناع عبر 
كل المواعيد الكروية

● صالح

● كعال



15

تخبط كروي

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

االتحادات  كل  وفي  طويلة  سنوات  منذ 
ذاته:  السؤال  يتكرر  تقريبًا  الكروية 
موسم،  كل  الدوري  شكل  سيكون  كيف 
عشر  ثمانية  أو  فريقًا  عشرين  من  هل 
تتوصل  لم  فترة  ومنذ  عشر؟.  ستة  أو 
لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية 
عليه  متفق  وعدد  واضحة  لرؤية  القدم 
هذا  أن  حيث  الممتاز،  الليبي  للدوري 
المهتمين  من  لكثير  مزعجًا  أصبح  الملف 
أن  يرون  الذين  المحلي  الكروي  بالشأن 
ليبيا وأنديتها ال يجب أن  دولة في حجم 
 18 من  أكثر  الممتاز  الدوري  فيها  يكون 

.14 16 أو  فريًقا والصحيح 
كل  من  المتواصل  التخبط  هذا  أما 
االتحادات المتعاقبة في عدم تحديد عدد 
وأصبحت  الممتاز،  الدوري  لفرق  واضح 
إرضاء  أجل  من  دورها  تلعب  المجامالت 
الليبية  الكرة  يفيد  لن  أمر  فهو  البعض 
وسيجعل  منتخباتها  يطور  ولن  إطالقًا، 
خاصة  جدًا  محدودة  الفنية  االستفادة 
عشرين  ومن  مجموعتين  يكون  عندما 

وأكثر. فريقًا 
في  تتخبط  االتحادات  كل  ولألمانة 
فقط،  الحالي  االتحاد  وليس  الملف  هذا 
الدوري  ومنذ سنوات طويلة وصل وأقيم 
الليبي ألكثر من 30 فريًقا ووصل في أحد 
االستقرار  ودون  فريًقا،  لـ24  المواسم 
الفرق ألن وجود  على مستوى محدد من 
ويوسع  الفني  الجانب  يخدم  ال  كبير  عدد 

الفرق. الهزة بين 
يستهجن  أصبح  البعض  أن  كما 
فنيًا  ممتاز  ليس  وهو  بالممتاز  تسميته 
ودون  الفرق  من  الكبير  العدد  بهذا 
موسم  كل  في  واضح  لعدد  الوصول 

الليبية. للكرة  مالزمًا  التخبط  سيكون 
وخاصة  االتحادات  أغلب  حين  في 
على  استقرت  واألفريقية  العربية  الدول 
نزال  ال  الممتاز  للدوري  واضحة  رؤية 
للدوري  مالئمة  صيغة  عن  نبحث  نحن 
الترشح  ونطلب  ونطالب  موسم،  كل  في 
عن  نغيب  لماذا  ونتساءل  العالم  لكأس 

الدولية؟. البطوالت 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الليبي  الدوري  قرعة  الثالثاء، مراسم  ُأجريت مساء 
للموسم  الـ47،  نسخته  في  القدم  لكرة  الممتاز 
بفندق   ،)2022  -  2021( الجديد  الرياضي 
األندية،  ممثلي  بحضور  بطرابلس  »كورينثيا« 
وبحضور المكتب التنفيذي التحاد الكرة برئاسة عبد 
الحكيم الشلماني، وأعضاء المكتب التنفيذي ولجنة 
الحكام ولجنة المسابقات، وأيضًا وسط تواجد عدد 
من نجوم الكرة الليبية أبرزهم الحارسان الدوليان 
مصباح شنقب حارس »األهلي طرابلس«، وسمير 
عبود حارس »االتحاد«، اللذان قاما بسحب القرعة.

الدوري  بطولة  افتتاح  عن  القرعة  وأسفرت 
الممتاز المقرر له األول من شهر نوفمبر المقبل، 
و»الصداقة«  الجبل«  »شباب  بين  قورينا  بديربي 
بالمجموعة األولى، وفي المجموعة الثانية »األهلي 

طرابلس« أمام »الشط«.
وشهدت القرعة مجموعتين تتكون كل منهما 
 1- األولى:  المجموعة  كالتالي:  فرق  عشرة  من 
الهالل، شباب الجبل، التحدي، خليج سرت، دارنس، 
االنصر، األهلي بنغازي، األخضر، الصداقة، التعاون.

طرابلس،  األهلي  الثانية:  المجموعة  وفي 
األولمبي،  المحلة،  السويحلي،  الخمس،  أبوسليم، 

االتحاد المصراتي، المدينة، االتحاد، الشط.
بالنسبة  األولى  األسبوع  مباريات  وجاءت 
»الهالل«  التالي:  النحو  على  األولى  للمجموعة 
»األخضر«،  يلتقي  و»التحدي«  »التعاون«،  يلتقي 
و»درانس«  »الصداقة«،  يلتقي  الجبل«  و»شباب 
»األهلي  يلتقي  سرت«  و»خليج  »النصر،  يلتقي 
بنغازي«. أما مباريات األسبوع األول في المجموعة 
طرابلس«  »األهلي  كالتالي:  فجاءت  الثانية 
»االتحاد«،  يلتقي  و»أبوسليم«  »الشط«،  يلتقي 
و»السويحلي«  »المحلة«،  يلتقي  و»الخمس« 
يلتقي  و»المحلة«  المصراتي،  »االتحاد«  يلتقي 
بين  مبكرة  قمة  القرعة  وشهدت  »األولمبي«. 
»االتحاد«، حامل اللقب وغريمه التقليدي »األهلي 
طرابلس« في األسبوع الثاني من عمر المسابقة، 
سوف  أخرى  قمة  الليبية  الكرة  عشاق  يترقب  كما 
األسبوع  في  بنغازي«  و»األهلي  »النصر«  تجمع 

التاسع واألخير من مرحلة الذهاب.
الحكيم  عبد  الكرة،  اتحاد  رئيس  وألقى 
الشلماني، كلمة في بداية القرعة، أكد خاللها أن 
كرة القدم هي فرحة ليبيا، متمنيًا االبتعاد عن كل 
إلى  مشيرًا  االجتماعي،  التواصل  بمواقع  ينقل  ما 
أنه أبلغ لجنة المسابقات بأن األمور يجب أن تكون 
واضحة منذ البداية، وأنه سيتم إعداد جدول واضح 
عبدالمولى  وأشار  انطالقها.  قبل  الدوري،  لبطولة 

المضيف. وأضاف رئيس لجنة المسابقات: بالنسبة 
الموسم  الممتاز  الدوري  ببطولة  الهبوط  لنظام 
المقبل؛ فسيكون الهبوط مباشرة للترتيب األخير 
بكل مجموعة، أما صاحب المركز التاسع فسيلعب 
الثاني  المركز  البقاء مع صاحب  أو  للهبوط  مباراة 

من دوري الدرجة األولى.
وقال عبدالمولي: »ال نستطيع اإلعالن عن أكثر 
لعدم  الممتاز  الدوري  بجدول  أسابيع  أربعة  من 
الدين  نصر  انتظار  في  نحن  المالعب.  امتالكنا 
بعمل  التي ستقوم  المالعب،  معاينة  ولجنة  قرين 
تقرير بشأن المالعب الجاهزة الستضافة المباريات، 
إلصدار قرار رسمي ليتم إقرار المالعب التي سيتم 

اللعب بها بشكل كامل«.
»جميع  المغربي:  قال  الجمهور؛  عودة  وعن 
متسائاًل:  الجمهور«،  لعودة  بقوة  تسعى  الجهات 
»السؤال المهم مَن هو الذي منع الجمهور؟، هي 
األمنية  الجهات  رأسها  وعلى  الرسمية،  الجهات 
واللجان الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وعندما 
تتنحى هذه األسباب تقرر لجنة المسابقات العودة، 

ولكنها ستكون عودة تدريجية«.
بفندق  ُأقيمت  التي  القرعة  مراسم  وخالل 
»كورينثيا« بالعاصمة طرابلس، تقرر بشكل رسمي 

المغربي، رئيس لجنة المسابقات، خالل كلمته، إلى 
ذهابًا  مجموعتين  من  ستكون  الدوري  بطولة  أن 
سداسي،  دوري  من  التتويج  دوري  وسيقام  وإيابًا، 

حيث يتأهل من المجموعتين األول والثاني والثالث، 
والمالعب  بطاًل،  يتوج  نقاط  أكثر  يحصد  ومن 
ستكون محايدة خارج نطاق االتحاد الفرعي للفريق 

● مباراة االتحاد واألهلي طرابلس في الدوري

● مباراة األهلى بنغازي في الدوري

الوسط- زين العابدين بركان

األول من نوفمبر: انطالق الدوري املمتاز في نسخته الـ »47«
افتتاح البطولة بديربي »شباب الجبل« و»الصداقة«.. و»األهلي طرابلس« يبدأ المجموعة الثانية أمام »الشط«

النادي  في  أزمة  الماضية،  األيام  شهدت 
النيجيري  المحترف  األهلي المصري، بطلها 
الحمراء،  القلعة  إدارة  مع  أجاي،  جونيور 
من  الالعب  غضب  بسبب  الكرة،  وجهاز 
بعدما  النادي،  مع  ومصيره  موقفه  حسم 
في  الالعب  األحمر  الفريق  مسؤولو  وضع 
بناء  الجديد،  الموسم  في  االنتظار  قائمة 
أفريقي  الجنوب  الفني  المدير  طلب  على 
التعاقد  بعد  خاصة  موسيماني،  بيتسو 
ولويس  تاو  بيرسي  األفريقي  الثنائي  مع 

ميكيسوني.
المصرية،  الصحفية  التقارير  بعض 
كشفت أن »أجاي« تحدث بشكل غاضب مع 
قائمة  في  وضعه  بشأن  األهلي،  مسؤولي 
قيمة  على  حصوله  وعدم  للفريق،  االنتظار 
األهلي،  مع  له  المتبقي  الموسم  عن  عقده 
محاولة  في  طرابلس،  األهلي  فريق  ليدخل 
إلنهاء أزمة الالعب مع ناديه الحالي؛ وذلك 
من خالل تقديم مسؤولي األهلي طرابلس 

الحصول  أجل  من  شفهيًا  عرضًا  »الزعيم« 
لتدعيم  النيجيري،  الالعب  خدمات  على 
الرياضي  للموسم  قبل  فريقه  صفوف 
الليبي  بالدوري   )2022-2021( الجديد 

الممتاز.
المصري،  نيوز«  »األهلي  موقع  وأشار 
الحل  هو  سيكون  طرابلس  األهلي  أن  إلى 
أن  خاصة  المصري،  لألهلي  السحري 
االتحاد  إلى  اللجوء  في  يرغب  أجاي  جونيور 
أزمته  بسبب  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي 
التنازل عن قيمة  أجاي  النادي. ويرفض  مع 
الجاري  الموسم  المتبقية حتى نهاية  عقده 
900 ألف دوالر، وذلك بعد  والبالغة حوالي 

وضعه على قائمة انتظار الفريق األحمر.
أن  كشفت  الصحفية،  التقارير  ولكن 
يكثفون  المصري،  األهلي  النادي  مسؤولي 
إلقناع  األخيرة  الساعات  في  جهودهم 
األهلي  أجاي بقبول عرض  النيجيري جونيور 
طرابلس، لضمه قبل غلق باب القيد في ليبيا، 
ودي.  بشكل  النادي  مع  أزمته  إنهاء  بهدف 
النهائي  القرار  »الزعيم«  مسؤولي  وينتظر 
من الالعب بشأن قبول العرض أو رفضه من 

أجل البدء في خطوات تفعيله وإرساله بصورة 
رسمية للنادي حال موافقة الالعب أو إخطار 

النادي الليبي بغلق هذا الملف.
على  للرد  مهلة  أجاي،  جونيور  وطلب 
بالموافقة  األحمر«  »المارد  إدارة  عرض 
على انتقاله إلى أهلي طرابلس خالل الفترة 
باقي  عن  تنازله  علي  االتفاق  بعد  الحالية 
حتي  بالتراضي  العقد  وفسخ  مستحقاته، 

يتم انتقاله للفريق الليبي.
يقرب  ما  على  الحصول  في  أجاي  ويرغب 
من 900 ألف دوالر قيمة الموسم المقبل له 
مع الفريق المصري، وهو ما يرفضه األهلي، 
ويصر على دفع مبلغ أقل بكثير من الـ900 
ألف دوالر حيث عرض األهلي 300 ألف دوالر 

فقط وعلى طريقة التقسيط الشهري.
الصادرة  التقارير  أوضحت  المقابل،  في 
لجنة  أن  الحمراء،  القلعة  داخل  من 
التعاقدات والتسويق بالنادي األهلي، بدأت 
أزمة  في  نوعه  السير بشكل جديد من  في 
بشكل  األمور  جميع  حل  أجل  من  أجاي، 
ممكن،  وقت  بأسرع  الطرفين  بين  ودي 
المصري  األهلي  إدارة  أن  التقارير  وأكدت 

ألجاي،  نوعه  من  جديد  عقد  تجديد  تنوي 
عبر حصوله على جزء من قيمة باقي عقده 
مستحقاته  جميع  منحه  مع   ،%  50 بنسبة 
إلى  باإلضافة  الماضي،  الموسم  كاملة عن 
منحه أي مكافآت للتتويج بأي بطولة خالل 

الموسم الجاري.
وأجمااًل لعب أجاي مع األهلي 161 مباراة 
دقائق   11304 بإجمالي  البطوالت  بكل 
الحمراء  القلعة  إلى  انضمامه  منذ  لعب، 
 30 وصنع  هدفًا   41 سجل   ،2016 في 
األهلي  مع  وحصد  إنذارًا،   14 ونال  هدفًا، 
4 بطوالت للدوري وبطولتين لكأس مصر، 
التتويج  بجانب  المحلي  للسوبر  وبطولتين 
وبرونزية  األفريقي مرتين،  األبطال  بدوري 

كأس العالم لألندية والسوبر األفريقي.
عودته  منذ  »أجاي« عن مستواه  وابتعد 
من اإلصابة ما جعله خارج حسابات المدير 
أفريقي  الجنوب  األحمر،  للفريق  الفني 
الفريق  مباريات  خالل  موسيماني،  بيتسو 
بمحمود  الدفع  مفضاًل  األخيرة  الفترة  في 
حساب  على  طاهر  محمد  وطاهر  كهربا 

النيجيري. الالعب 

هل سيكون »الزعيم« الحل السحري إلنهاء أزمة األهلي املصري ومحترفه النيجيري؟

● جونيور أجاي

الوسط- القاهرة

نجاح  في  األساس  هو  البدني  والتكوين 
سيرة  إنشاء  على  العمل  نحاول  ونحن  الرياضي، 
ذاتية لكل العب تتضمن التكوين الصحي والبدني 
والقياسات ونظام التغذية لديه، وهذا األمر نعمل 

عليه حاليًا.
• ما هي أبرز النتائج والمشاركات التي حققتها فرق 

نادي الشموع؟
من  بالفريق  صعدنا  النادي  رئاسة  تولينا  منذ 
العديد  وحققنا  األعلى،  الدرجة  إلى  األدنى  الدرجة 
الدرجة  إلى  وصعدنا  ألعاب  عدة  في  النتائج  من 
أخرى  مرة  رجعنا  اإلمكانات  لقلة  ولكن  األولى، 
الهوكي  الثانية، وتحصلنا على بطولة  الدرجة  إلى 
عمان،  سلطنة  في  عربية  بطوالت  في  وشاركنا 
باآلمال  وتوجنا  لنا  بالنسبة  ناجحة  كانت  والتجربة 

والبراعم في الهوكي.
والتايكوندو،  الكاراتيه  لعبة  في  إنجازات  لدينا 
قالئد  وحققوا  تونس  في  خارجيًا  حتى  وشاركوا 
ذهبية، وبالنسبة للفريق األول لكرة القدم، توجنا 
الوسطي،  المنطقة  ببطولة  الماضي  الموسم 
القوة  وألعاب  األجسام  بناء  في  أبطال  ولدينا 

والمالكمة، وتحصلوا على ترتيبات متقدمة.
والفرق  المنتخب  إخفاق  سبب  هو  ما  رأيك  في   •

الوطنية؟
السبب األول لإلخفاق هو ضعف الدوري الليبي، 
وعدم استمراره، وعدم االهتمام بالناشئين، وتكرار 
والمدربين  الالعبين  اختيار  في  نفسها  األخطاء 
لالعبين  فرص  وجود  وعدم  االستمرارية،  وعدم 

جدد في العديد من األندية.
كما أن نفس االختيارات وعدم التجديد، وهناك 
أيضًا العبون متميزون لم تُتح لهم الفرصة، ومن 
األساسية  بالقاعدة  االهتمام  يجب  نظري  وجهة 
مثل  للرديف  منتخبات  وتكوين  الصغار،  لالعبين 
وفق  قاعدة  تكوين  ويجب  والشباب،  األولمبي 
برنامج معد مسبقًا، يحتاج إلى عمل كبير إذا أردنا 

تحقيق نتائج جيدة.

منذ  تأسس  الذي  للنادي  التحتية  البنية  ماذا عن   •
العام 1983؟

الهدف األول لـتأسيس البنية التحتية هو لتنوع 
لدينا  إن  حيث  النادي؛  بهذا  الرياضي  النشاط 
اإلمكانات،  بأحدث  ومجهزًا  متكاماًل  رئيسيًا  ملعبًا 
الليبي لكرة  المكلفة من االتحاد  اللجنة  زارته  وقد 
القدم، واعتمدت الملعب من ضمن المالعب التي 
الموسم  هذا  الكرة  اتحاد  مسابقات  عليها  ستقام 
حجرات  بالملعب  يوجد  حيث   ،)2022-2021(
كذلك  ويوجد  والحكام،  للبدالء  المالبس  تغيير 
صناعي،  معشب  ملعب  منهما  آخران  ملعبان 
لأللعاب  وصالة  للخماسيات،  القدم  كرة  وملعب 
شبل،  مئتي  من  أكثر  حاليًا  بها  ويوجد  الفردية، 
بها  يوجد  بالناشئين،  خاصة  مدرسة  حاليًا  ولدينا 
ورفع  األجسام،  لبناء  وصالة  طفاًل   450 حوالي 
االثقال واأللعاب الفردية األخرى مثل تنس الطاولة 

والشطرنج وألعاب القوة.
• حدثنا عن األلعاب الجماعية بالنادي.

اليد،  القدم، وكرة  ألعاب جماعية في كرة  لدينا 
بطولة  على  سابق  وقت  في  وتحصلنا  والهواكي، 
القدم  وكرة  الخماسية  والكرة  الهواكي  في  ليبيا 
للنادي  الفردية  لأللعاب  وبالنسبة  المصغرة، 
البدنية  والقوة  األجسام  بناء  لعبة  في  شاركنا 
والكاراتيه  والمالكمة  األثقال  ورفع  والشطرنج 

والتايكوندو وألعاب القوة.
للموسم  بالنادي  الفريق  استعدادات  ــول  وح  •

الرياضي الجديد.
بدأ فريق الشموع الذي يلعب في دوري الدرجة 
إلى  للتأهل  وسعينا  مبكرًا،  االستعدادات  الثانية، 
بعدما  الماضي،  الموسم  األولى،  الدرجة  دوري 
لكن  الوسطى،  المنطقة  عن  األول  المركز  أحرزنا 
للتأهل،  الحظ  يحالفنا  لم  النهائية،  التصفيات  في 
ولكن هذا الموسم بدأنا االستعداد مبكرًا للوصول 
مع  التوقيع  وتم  تقريبًا،  ونصف  شهر  منذ  للهدف 

حوالي 25 العبًا.

في  الرئيسى  السبب  وهذا  سنية،  فئات  لها  التي 
المستوى،  دون  مدربين  جلب  من  التكوين  ضعف 
ونحن في النادي معتمدون في تدريب هذه الفئات 
معاهد،  خريجي  البدنية  التربية  مدرسي  على  أوال 
وكليات التربية البدنية، وأكفاء في صقل المواهب 
في الرياضة واألخالق وهذه هي أهم النقاط لدينا.

• وماذا عن الفئات السنية؟
فئات  في  فرق  لدينا  السنية  للفئات  بالنسبة 
إلى  باإلضافة  واألواسط«،  واآلمال  »البراعم 
أكثر  فيها  حاليًا  يتواجد  والتي  الناشئين  مدرسة 
من 450 ناشئًا. وبشأن نتائج الفئات السنية بهذا 
»من  »سوالم«:  أشار  الماضي،  الموسم  النادي 
ولكن  فقط،  النتائج  تهمني  ال  أنا  الفنية  الناحية 
من  البرعم  أو  الشبل  تكوين  هو  يهمني  الذي 
 5 أو   4 لدينا  يوجد  عام  كل  هلل  والحمد  األساس، 
العبين من فريق األواسط للفريق األول بالنادي«.

أسس  على  الفئات  هذه  تكوين  يتم  كيف   -
وعلمية؟ سليمة 

إذا كنت تريد بناء أي شيء جيد، يجب أن يكون 
فالنتائج  سليمًا  األساس  كان  وإذا  األساس،  من 
ستكون أيضًا سليمة، وهذا واقع في جميع األندية، 
وهذا يعود إلى ضعف اإلمكانات في جميع األندية 

●  فريق الشموع لكرة القدم

أحمد سوالم: ضعف الدوري الليبي وتكرار األخطاء في اختيار املدربني من أسباب إخفاق املنتخب

الوسط- الصديق قواس

»الوسط« تكشف الكواليس داخل نادي الشموع: بنية تحتية جيدة وطموحات كبيرة

يعد نادي الشموع بمنطقة 
الغيران بمدينة مصراتة، 
أحد أندية الدرجة الثانية، 

الذي تأهل إلى دوري الدرجة 
األولى وعاد إلى دوري الدرجة 

الثانية مرة أخرى، ورغم أنه 
تم إنشاؤه في العام 1983؛ 
فإنه يحتوي على بني تحتية 

جيدة من مالعب وصاالت 
وألعاب مختلفة.

وأجرت »جريدة الوسط« 
زيارة إلى نادي الشموع، 

وحاورت رئيس مجلس إدارته 
أحمد عمر سوالم، الذي رحب 
في مستهل حديثه بالجريدة، 

● أحمد سوالموإلى نص الحوار:

بدأنا االستعداد مبكراً من أجل التأهل 
إلى الدرجة األولى هذا الموسم.. 

ولدينا أكثر من 450 ناشئاً

الليبي  الدوري  من  الجديد  الموسم  مباريات  بث 
الممتاز لكره القدم للموسم 2021 - 2022 بشكل 
قناة  إلى  باإلضافة  »الوسط«،  قناه  على  حصري 

»ليبيا الرياضية«.

10 فرق توجت باللقب الغالي
التي  الكروية  النسخة  منافسات  انطالق  وقبل 
تحمل الرقم 47، التي ستنطلق مطلع شهر نوفمبر 
التتويج  على  محلية  فرق  عشرة  تعاقبت  المقبل، 
بلقب بطولة الدورى الليبي لكرة القدم، يتصدرها 
فريق »االتحاد« بطل النسخة األخيرة، برصيد سبع 
عشرة بطولة، يليه »األهلي طرابلس« برصيد 12 
لقبًا، ثم »األهلي ببنغازي« بأربع بطوالت، وكل من 
»التحدي« و»المدينة« برصيد ثالث بطوالت، وكل 
من »النصر« و»المحلة« برصيد بطولتين، وبرصيد 
و»الشط«  »الظهرة«  من  كل  واحدة  بطولة 
بطولة  قرعة  مراسم  انطالق  وقبل  و»األولمبي«. 
المشاركين  من  ناديًا   13 طالب  الممتاز،  الدوري 
انطالق  تأجيل  الموسم،  هذا  الليبي  الدوري  في 
المسابقة المقررة مطلع نوفمبر المقبل. واألندية 
»دارنس«  هي:  الدوري،  بتأجيل  طالبت  التي 
و»الخمس«  و»المحلة«  و»المدينة«  و»الشط« 
و»شباب  و»األخضر«  و»التحدي«  و»األولمبي« 
سرت«  و»خليج  و»الصداقة«  و»الهالل«  الجبل« 
إلى  البطولة  بتأجيل  طالبت  حيث  والتعاون«، 
منتصف نوفمبر المقبل، بسبب ضيق الوقت، حيث 

بدأت الفرق تحضيراتها منذ أيام معدودة.
في المقابل شهدت األيام القليلة الماضية، إصدار 
الدرجة األولى  أندية دوري  بيان من قبل عدد من 
بمطالب عدة لالتحاد الليبي لكرة القدم. واجتمعت 
أندية »وفاق أجدابيا« و»نجوم أجدابيا« و»المروج« 
و»الشمال« و»األنوار« و»السد« و»بنغازي الجديدة« 
و»الطيران« و»الوحدة العربية« و»النجمة« و»نجوم 
بنغازي« و»السواعد«؛ لتقديم مطالبها إلى االتحاد 

الليبي، في بيان رسمي.

وتضمنت المطالب ما يلي:
أواًل: الدعوة الجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
التحاد الكرة بسبب التخبط في القرارات وعدم االستقرار.

ثانيًا: دعوة رئيس لجنة المسابقات إلى اجتماع مع 
أندية الدرجة األولى في بنغازي، على وجه السرعة.

ثالثًا: مناقشة آلية الصعود والهبوط على أن تصعد 
أربعة فرق للدوري الممتاز من دوري الدرجة األولى.

رابعًا: شكل المسابقة الذي تم االتفاق عليه لعدد 
12 ناديًا من أجدابيا وحتى المرج من مجموعة واحدة.

خامسًا: في حالة عدم االلتفات لهذه المطالب؛ 
المشاركة في  السالف ذكرها عن  األندية  ستمتنع 

البطولة خالل النسخة المقبلة.
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ماذا سيُقدِّم لألزمة الليبية؟

من سيدعى إليه؟

متى تحدد باريس موقفها الواضح تجاه ليبيا؟

أين تقف من أطراف األزمة الليبية؟

لماذا الدعوة إلى المؤتمر في هذا التوقيت؟

كيف نضمن عدم تعارضه مع مؤتمر برلين؟

»مؤتمر باريس«

++HH55

 كل شيء كل شيء  

حامد الشويهدي
يتشابه كثيرًا النهج التعليمي المبكر لغالبية جيل مطلع القرن الماضي، 
 1915 سنة  العربية،  اللغة  ومبادئ  القرآن  النشء  تعلم  ظلت  فالكتاتيب 
ولد األستاذ المربي حامد إبراهيم الشويهدي، الذي قد يكون اختلف عن 
معظم معاصريه، فمن بعد الكتّاب والتعليم المدرسي لم يتجه إلى األزهر 
الشريف، وإنما أوفد إلى إيطاليا للدراسة بكلية الزراعة بجامعة روما، فتخرج 
بين  متنقاًل  التدريس  مع  رحلته  لتبتدئ  معلمًا   1935 سنة  وعين  فيها. 
أغلب واحات، وقرى ومدن برقة، وافتتح عددًا من مدارسها الداخلية، منها 
أن  إلى  التعليم  حقل  في  تدرج  ثم  الشهيرتان.  والعويلية  األبيار  مدرستا 
تبوأ وظيفة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية وشؤون الجامعات.
له  العامة. تشهد  األشغال  نظارة  إدارة  تولى  متميزًا  إداريًا  كان  وألنه 
مواقفه على مساندته للجمعيات األهلية والنسائية، والمدارس المسائية 
للعمال والعامالت والذين أرغمتهم ظروف الحياة للعمل مبكرًا. كان مثقفًا 
يجيد اإلنصات، صادق الحديث والنصيحة. تقاعد العام 1970. وظل رجل 
المناسبات الخيرة، واحترمته مدينته التي أحبها، حتى وسد ثراها في مثل 

هذا اليوم سنة 1981.

ليبيا األمسليبيا األمس

بشير زعبيه

ال أعلم لماذا دعت فرنسا إلى مؤتمر باريس حول ليبيا، في نوفمبر المقبل، أي قبل 
شهر من موعد االنتخابات المفترض، وال أدري ما الجدوى من هذا المؤتمر، ونحن 
ال نزال نمضي في مسار مؤتمر برلين الذي ينبغي أن يستمر حتى حلول الموعد 
االنتخابي، وفق مخرجاته التي تبناها مجلس األمن عبر قراره رقم 2010 لسنة 
2021، والذي انعقد تحت عباءته الحوار السياسي الليبي في تونس، وأنتج خارطة 
طريق تقود إلى انتخابات رئاسية، وتشريعية في موعد حدد بـ24/ 12/ 2021.. 
والقوات  المرتزقة،  وخروج  النار،  إطالق  وقف  مبدأ  برلين  لقد تضمنت مخرجات 
األجنبية من ليبيا، وهو ما تبلور فيما بعد ضمن قرارات اللجنة العسكرية )5+5(، 
وجرى تحديد خطوات تنفيذه، بما في ذلك تحديد من سيراقب وقف إطالق النار، 
واليوم بدأ بالفعل وصول هؤالء المراقبين ليبيا، فماذا سيضيف مؤتمر باريس؟..

كثير من الليبيين ال يثقون في الدور الفرنسي في بالدهم، سيما وأن هذ 
تكون  أن  أيضًا  المرجح  لذا من  »برلين«،  منذ  وتحديدًا  حاليًا مهمش،  الدور 
الخطوة الفرنسية هي محاولة للعودة إلى الملعب الليبي من باب عاصمتها 
باريس، لتلحق ببقية الالعبين حيث صراع المصالح، فرنسا أيضًا تريد تعزيز 
تراجع دورها حتى  التي تؤكد  المعطيات  أمام  األفريقي  الساحل  وجودها في 
آخرين  العبين  مقابل حضور  الصحراء،  جنوب  التقليدية،  نفوذها  مناطق  في 
اآلن  يأخذ شكل »فاغنر«  الذي  الروسي  فالدب  الصين، وتركيا، وروسيا،  مثل 
يضع مخلبًا في أفريقيا الوسطى، بعد أن غرز مخلبًا في ليبيا، وعيناه تحومان 
بين مالي والسودان وتشاد ليتمترس في قلب القارة، وال تكاد فرنسا ماكرون 
افتعله من  ما  الجزائر، حيث  إلى  مالي  أخرى، فمن  لتدخل  إال  أزمة  تخرج من 
بالدهم  على  منه  تطاواًل  الجزائريون  اعتبره  ما  الجزائر،  مع  دبلوماسية  أزمة 
المضطرب  الوضع  وأمام  الفرنسي،  االستعمار  فترة  قبل  وجودها  أنكر  حين 

التي  وهي  ليبيا،  تخسر  أن  فرنسا  تريد  ال  تونس،  في 
 ،2011 العام  منذ  مشوشة  سياسة  حكومتها  اتبعت 
 /3  /19( ليبيا  في  العسكرية  العمليات  دشنت  فهي 
الذي  ساركوزي  السابق  رئيسها  من  بقرار   ،)2011
قبض قبلها أموااًل من العقيد القذافي لتعزيز حملته 
جانب  إلى  اصطفت  طرابلس  حرب  وفي  االنتخابية، 
إلى  السالح  إدخال  في  وتورطت  الحرب،  أطراف  أحد 
غريان، في  عليها في  عثر  التي  ليبيا )صواريخ جافيت 
مباشر  عسكري  تدخل  في  تورطت  بل   ،)2019 يوليو 
على األرض، حين كشفت على لسان رئيسها، فرانسوا 
ثالثة  مقتل  عقب  ليبيا،  في  لها  قوات  وجود  هوالند 
الفرنسية  الخاصة  للقوات  التابعين  الصف  ضباط  من 
مروحية،  عسكرية  لطائرة  غامض  سقوط  واقعة  في 
الذي  الوسيط  صفة  فقدت  أنها  بمعنى  ليبيا،  شرق 
قد تقبله كل أطراف األزمة، ودخلت صراعات أدوار مع 
إيطاليا التي تعتبر نفسها معنية أكثر بالحالة الليبية 
الهجرة  مسألة  مثل  حاضرة  وأخرى  تاريخية،  ألسباب 

غير الشرعية، بينما انحصرت الرؤية الفرنسية في موضوع اإلرهاب، وتركزت 
والنيجر،  بتشاد  مرورًا  مالي،  إلى  ليبيا  من  األمني،  الجانب  على  سياستها 
التي  والدول  الفرنسي  الشعب  أمن  »تعزيز  همها  واحدة،  رؤية  زاوية  ضمن 
هي أصدقاء لفرنسا« وفق تصريح وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إلى 
صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية، في مايو 2019، وهي الرؤية التي تحكم الدور 
الفرنسي في ليبيا، وجعلتها تراهن على مشروع حرب السيطرة على العاصمة 
هذا  بفشل  رهانها  تخسر  أن  قبل  وميدانيًا،  سياسيًا  وتدعمه  طرابلس، 
المشروع الذي قاده المشير خليفة حفتر، ويزداد موقفها تجاه األزمة الليبية 
الملف  تخطف  أن  الحيادي  الوسيط  موقع  من  ألمانيا  مكن  ما  ارتباكًا،  أكثر 
قاعة مجلس  إلى  بمخرجاته  الدفع  في  وتنجح  برلين،  إلى  به  وتذهب  الليبي، 
2011، وفيما نجحت الدبلوماسية في  األمن، ليرتدي عباءة أممية عبر القرار 
وأمميًا،  دوليًا،  له  وتحشد   »2 »برلين  لتنظم   »1 »برلين  مؤتمر  على  البناء 
فإن المعطيات الحالية تستبعد أن تفلح فرنسا في البناء على مؤتمر باريس 
الذي نظمته في آخر شهر مايو 2018، على الرغم من أنها جمعت فيه للمرة 
األولى بين أطراف األزمة الرئيسيين األربعة، وهم، رئيس المجلس الرئاسي 
المشير  العامة،  للقيادة  العام  والقائد  السراج  فايز  الوطني  الوفاق  لحكومة 
الدولة،  مجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة  النواب،  مجلس  ورئيس  حفتر،  خليفة 
خالد المشري، وحدد مؤتمرها موعد أقصاه 10/ 12/ 2018 إلجراء االنتخابات 
اإلجماع  بهذا  يحظى  واقعيًا،  الموعد  ذلك  جعل  في  فشلت  لكنها  ليبيا،  في 
الدولي األممي الذي حظيت به مخرجات برلين، وتحديدًا فيما يتعلق بتحديد 

24/ 12/ 2021 موعدًا إلجراء انتخابات تشريعية، ورئاسية في ليبيا.
من  ما  المقبل  باريس  مؤتمر  ينتج  أن  هي  الخشية  فإن  الطرح،  هذا  إزاء   
السائر على  الحالي  السياسي  المسار  شأنه أن يخلط األوراق، ويشويش على 
طريق االستحقاق االنتخابي، ويظل السؤال قائمًا، ومشروعًا، وهو: لماذا تدعو 

فرنسا في هذا التوقيت إلى مؤتمر في عاصمتها، وعلى مستوى القمة؟.

لدينا »برلني« 
فلماذا »باريس« اآلن؟

ملاذا ينام 
البشر؟

توصل باحثون أميركيون إلى 
أننا »ننام لننسى«، وذلك ردًا 

على سؤال يشغل أذهان البشر 
منذ قرون طويلة.

ويعتقد كثيرون أن فائدة 
النوم تكمن في إعادة طاقة 

الجسم و»شحن بطارية« 
اإلنسان فقط، لكن دراسة 
قام بها باحثون في جامعة 
أميركية توصلت إلى نتيجة 

مفادها أن للنوم فائدة أخرى 
ال تقل أهمية عن إعادة »شحن 

البطارية«، أال وهي النسيان.
وبحسب الدراسة، التي 

أجراها علماء أحياء في جامعة 
ماديسون«  »ويسكونسن 

األميركية، فإن »البشر 
والحيوانات ينامون لينسوا«. 

فعندما يقوم اإلنسان بأي 
نشاط من تفكير أو حركة، 

وفًقا للدراسة، يتم بناء 
نقاط تشابك عصبي جديدة 

في الدماغ وظيفتها ربط 
المعلومات وتخزين الذكريات. 
وتوصل الباحثون إلى أنه هذه 

المشابك تنقطع جزئيًا أثناء 
النوم، ما يساهم في ضياع 
الذكريات والمعلومات غير 

المهمة والتي لم يعد اإلنسان 
بحاجة إليها. وهذا ما يعرف 

بـ»فرضية التوازن المشبكي«.

الرجال عرضة 
لسرطان الثدي

قال أندريه كابرين، كبير 
أطباء األورام في وزارة الصحة 
الروسية، إن الرجال يصابون 

بسرطان الثدي أيضا.
ويشير األكاديمي في حديث 

لراديو »موسكو تتحدث«، 
إلى أن سرطان الثدي يصيب 

الرجال أيضا وليس النساء 
فقط. ووفقا له هذا السرطان 

يصيب الرجال نادرا ولكنه 
»خبيث جدا«.

ويؤكد األخصائي، على أنه 
»يجب أن يكون الرجال 
حذرين، وعليهم بمجرد 

ظهور األعراض األولى، مثل 
عدم الراحة، وآالم في الغدة 

الثديية، مراجعة الطبيب 
األخصائي فورا. ألنه كلما 

شخص الطبيب المرض 
مبكرًا، أفضل«.

تحت شعار »ليبيا للجميع 
وبالجميع«، شهدت مدينة نسمة 
مهرجان نسمة الرابع للفروسية 

الشعبية، وسط حضور شعبي 
كبير من أهالي المدينة.

وتضمنت فعاليات المهرجان 
فقرات عديدة متنوعة مثل 

األهازيج واألشعار الشعبية، التي 
تؤكد على المصالحة ولم الشمل، 
بمشاركة عدد كبير من الفرسان 

من كل مدن المنطقة الغربية.
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عقدًا من مدن نسمة والشويرف 
وغريان ومزدة والمشاشية 

والقواليش وبني وليد وجبل 
نفوسة، مؤكدين على أهمية 

مهرجانات الفروسية في لم 
الشمل بين كل المدن الليبية.

■ الصغير الحداد

الفروسية الشعبية تتألق في »نسمة«الفروسية الشعبية تتألق في »نسمة«

أقوالهمأقوالهم

»تونس مستمرة حكومًة وشعبًا في 
دعم الشعب الليبي الشقيق لتحقيق 

تطلعاته«

رئيسة الحكومة التونسية
 نجالء بودن

»على ليبيا اتخاذ إجراءات لتجريد 
الميليشيات من السالح وفق ما 

تقتضيه سيادتها«

وزير الخارجية الجزائري
 رمطان لعمامرة

»ندعم اللجنة العسكرية المشتركة 
»5+5« إلنهاء جميع أشكال التواجد 

المسلح األجنبي من كل 
األراضي الليبية«

وزير خارجية إسبانيا 
خوسيه مانويل الباريس

»جاهزون لدعم المفوضية الوطنية 
من أجل إنجاح االنتخابات المقررة 

يوم 24 ديسمبر المقبل«

السفير األلماني لدى ليبيا
 ميخائيل أونماخت

تضمنت 
مخرجات 

برلني مبدأ 
وقف إطالق 
النار وخروج  

املرتزقة 
والقوات 
األجنبية
من ليبيا

كمخرجة  صعوبات  فاشيكوفسكا  ميا  تواجه 
في هوليوود، رغم أنها في العام 2010 
تصدرت قائمة الممثالت األعلى أجرًا 
»أليس  فيلم  بفضل  هوليوود  في 

إن ووندرالند« لتيم بورتون.
األسترالية  الممثلة  وتقول 
إثـــر عــودتــهــا إلـــى بــلــدهــا األم 
حقيقية«  صعوبة  »تواجه  إنها 
لمشاريعها  تمويل  إيجاد  في 

اإلخراجية.
 31( فاشيكوفسكا  وتــوضــح 
نحو  أكثر  التوجه  »أود  ــا(:  عــامً
بذلك  أرغـــب  اإلخـــــراج، 
ــر  ــرًا، لــكــن األم ــي ــث ك
انطباع  ولديَّ  صعب. 
بأن الوضع يختلف إذا 

كنت امرأة«.
»األمــر  وتضيف: 
ــر بـــصـــورة  ــه ــظ ي
مجال  فــي  مختلفة 
بدا  لكن  التمثيل... 
لالهتمام  مثيرًا  لي 
فيلمي  ــرج  أخ بــأن 
بــنــظــرة أنــثــويــة 
للغاية. ردة الفعل 
يثيرها  الــتــي 
مختلفة  ذلـــك 
مع  رأيــتــه  عما 
ــي  ــ ــائ ــ ــدق ــ أص

الرجال«.

ميا فاشيكوفسكا.. 
صراع خلف الكاميرا
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