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تراجع

فضاء

بشكل ملحوظ، تراجعت أسعار الغاز في 
أوروبا، األربعاء، بعد تقارير أفادت بأن 

روسيا زادت كمية إمدادات الغاز الطبيعي 
إلى االتحاد األوروبي.

وحسب بيانات التداوالت، تراجعت 
 TTF العقود اآلجلة للغاز وفق مؤشر
الهولندي، في بداية التعامالت، إلى 

791.6 دوالر لكل ألف متر مكعب، 
وتراجعت بذلك األسعار بنسبة 8.4 % 

مقارنة بسعر التسوية الثالثاء. وتراجعت 
أسعار الوقود األزرق، بعد تقارير أفادت 

بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا 
إلى أوروبا عبر خط األنابيب »يامال–

أوروبا«، وذلك بعد أن شهدت اإلمدادات 
انقطاعات خالل األيام الماضية.

نفط

كل شيء

الملتهب

قريبا في ليبيا
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مرشحون مثيرون للجدل يتسابقون لنيل رضا الخارج للوصول للرئاسة

الكاظمي
خالل ظهوره األول بعد محاولة اغتياله 
الفاشلة، فجر األحد، وجه رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي، بشكل 
غير مباشر، االتهام إلى جهة سياسية 

وعسكرية عراقية معروفة.
الكاظمي قال خالل ظهوره التلفزيوني 

»الصواريخ والمسيرات الجبانة 
ال تبني أوطانًا، وال تبني 

مستقباًل«، مضيفًا أن »الجهة 
المنفذة لهذه العملية داخلية 

وليست خارجية، وأنها 
ليست تنظيمات إرهابية، 

مثل داعش وغيرها؛ 
بل طرف له مشروع 
سياسي وشريك في 
العملية السياسية«. 

وهو ما ينطبق تحديدًا 
على فصائل الحشد 

الشعبي الوالئية 
المقربة من إيران.

فهل ينجح 
الكاظمي في لملمة 

جراحه وجراح العراق الذي 
أنهكته الحروب والفتن 

والمؤامرات؟

مشاهد رائعة التقطها رائد فرنسي 
للشفق القطبي األرضي »الملتهب« من 

الفضاء، وللمرة األولى في 14 سبتمبر 
2015، اكتشف العلماء باستخدام 

مراصد LIGO وVirgo، تموجات في 
الزمكان ناجمة عن اندماج اثنين من 

الثقوب السوداء. وحقق فريق دولي 
من العلماء، بمن في ذلك باحثون من 

 ،)ANU( الوطنية األسترالية  الجامعة 
اكتشافًا رائدًا آخر في أعماق الفضاء. 

ووفق الورقة البحثية التي نُشرت في 
العلماء  العلمية، تمكن   ArXiv مجلة 
35 اكتشافًا جديدًا لهذه  من تحقيق 

الظواهر الكونية، الناتجة عن اندماج 
الكبيرة. النجمية  األجسام 

احتدام الجدل حول قانون االنتخابات عشية مؤتمر باريس

ليبيا تترقب دخول موجة »كورونا« الرابعة نهاية نوفمبر

توقيع ميثاق شرف ملنع الفتنة واستكمال خارطة الطريق

املادة 12 »لغم« في الطريق نحو الصندوق
نجالء  الخارجية  وزيــرة  تصريحات  أزمة  من 
في  الليبي  التمثيل  أزمــة  إلــى  المنقوش، 
المناوئين  تهديد  إلى  وصواًل  باريس،  مؤتمر 
الساحة  تعيش  االنتخابية،  العملية  بنسف 
متصدري  بسبب  ملغمًا  مناخًا  الوطنية 
 6 من  أقل  قبل  الحالي،  السياسي  المشهد 
طريق  اتجاه  في  يسير  اقتراع  على  أسابيع 

مسدود.
ليبيا  في  واالنتخابي  السياسي  المناخ 
الدائر  الحاد  الجدل  جراء  األيام،  هذه  غائم 
مجلس  أصدره  الذي  االنتخابات  قانون  حول 
المجلس  إصداره  آلية  على  واعترض  النواب، 
دوره  بممارسة  يطالب  الذي  للدولة،  األعلى 
القوانين،  إصدار  في  البرلمان  مشاركة  في 
ما  وفق  السياسي،  االتفاق  عليه  نص  كما 
تمضي  فيما  رفضه،  إعالن  في  عليه  استند 
نحو  بهدوء  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
استقالل  لذكرى  المصادف  االنتخابي  الموعد 
القانونية  النزاعات  من  شيء  ال  وكأن  ليبيا، 
المشهد،  على  يطغى  السياسي  والتوتر 
وتوزيع  الترشح،  طلبات  استقبال  في  فتستمر 

كافة. المدن  في  الناخبين  بطاقات 
ويفسر المعترضون على القانون االنتخابي 
12 المثيرة للجدل، بأنها ذريعة  وجود المادة 
قائمة  إلى  شخصيات  عدة  انضمام  لحرمان 
حيث  الــرئــاســة،  كرسي  نحو  المتسابقين 
احتجاجات وجدال  المادة  اندلعت بسبب هذه 
البالد،  وغرب  شرق  معسكري  بين  قانوني 
من  بدعم  ليبية  ــراف  أط تضغط  حين  في 
حول  باريس  مؤتمر  الستغالل  خارجية  قوى 
يضمن  دولي  غطاء  لفرض  الجمعة  غدًا  ليبيا 
وبالتالي  استثناء،  دون  الليبيين  جميع  ترشُّح 
3 أشهر،  التخلي عن شرط ترك الوظيفة قبل 
رغم تمسك فرنسا بما أسماه البعض »قانون 

صالح«. عقيلة 
وانتقلت حالة االنشقاق إلى داخل البرلمان 
ولم  التشريعية،  القوانين  سن  الذي  نفسه 
للدولة،  األعــلــى  المجلس  رأي  ــى  إل ينظر 
بمراجعة  لهم  بيان  في  نائبًا   49 فطالب 
إلى حين  فيه  النظر  وإعادة  االنتخابات  قانون 
األطراف  بين كل  توافقية  إلى صيغة  التوصل 
من  األدنــى  الحد  بتوفير  تسمح  السياسية 
االنتخابي،  االستحقاق  هذا  نجاح  مقومات 

رافضين  االستحقاق،  موعد  بنسف  يهدد  ما 
لالنتخابات  العليا  المفوضية  رئيس  تدخل 
القوانين  تعديل  أو  تغيير  في  السايح  عماد 

حيادية. غير  المفوضية  معتبرين  االنتخابية، 
بشأن  متضاربة  ــرات  ــؤش م ــوء  ض ــي  وف
كتلة  اتجهت  لالنتخابات،  النهائي  الموعد 
عدم  إلى  المفوضية  دعوة  نحو  النواب  من 
وأهمها  القانون،  في  المواد  ببعض  التقيد 
النائب  عنها  أعلن  مراسلة  وفق   12 المادة 
ليفتح  النويري.  فوزي  النواب  لمجلس  األول 
الباب  بشأنها  توضيحات  السايح  تقديم  عدم 
تعديلها  رفض  يكون  قد  التي  التكهنات  أمام 
انتخابية.  نتيجة  أي  فــي  للطعن  فــرصــة 
توحيد  عدم  حول  مراقبون  يستغرب  لذلك 
جلسة  إلى  والدعوة  مواقفهم  البرلمانيين 

المالئم. التعديل  العتماد  النصاب  مكتملة 
توتر  حالة  من  الليبيين  من  كثير  ويخشى 
حيث  الغربية،  المنطقة  تشهدها  قد  حادة 
انتخابات  إلجــراء  مضاد  حــراك  يتشكل  بدأ 
البرلمان،  عن  الصادر  القانون  أساس  على 
أنه  بدا  الذي  للدولة  األعلى  المجلس  فتوجه 
الخروج  على  الشارع  بتحريض  الحراك،  يقود 
المشير  ترشح  حــال  في  بالتصعيد  مهددًا 

تتجه  أن  من  المخاوف  أثار  ما  حفتر،  خليفة 
وجود  ظل  في  التصعيد،  مزيد  إلى  الحالة 
وتوفر  السالح  وانتشار  المسلحة،  المجموعات 
من  األول  المربع  إلــى  ليبيا  عــودة  ظــروف 

الصراع.
»بركان  عملية  في  قياديًا   22 وانضم 
في  العاصمة  حــرب  خاضت  التي  الغضب« 
إلى  العامة،  للقيادة  التابعة  القوات  مواجهة 
لهم،  بيان  في  مؤكدين  الدولة،  مجلس  رأي 

الصادرة عن  االنتخابية  القوانين  أن  األربعاء، 
توافق  أي  على  مبنية  »غير  النواب  مجلس 
ديكتاتور،  لمشروع  تمهد  وأنها  سياسي« 
في  مشددين  مراجعتها،  بضرورة  وطالبوا 
القوانين  هذه  رفض  أن  على  نفسه  الوقت 
نؤكد  بل  االنتخابية،  العملية  رفض  يعني  »ال 
 24 في  موعدها  في  إجرائها  ضــرورة  على 

ديسمبر«.
محادثات  جاءت  سبق،  عما  بعيدًا  وليس 
رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع حليفه 
في  إردوغـــان  طيب  رجــب  التركي  الرئيس 
الرئاسي  المجمع  في  األربعاء،  مغلقة،  جلسة 
األممية  البعثة  اكتفت  بينما  أنقرة،  بالعاصمة 
باعتماد  التوافق  من  مزيد  إلــى  بالدعوة 
تحذير  وســط  العليا  المفوضية  تعديالت 
في  األمور  حصر  من  الليبي  للشأن  متابعين 
االستحقاق  إجــراء  في  المضي  إما  خيارين؛ 

النزاع. أو تجدد  مهما كلف األمر، 
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  والتقى 
الدبيبة،  عبدالحميد  الحكومة  رئيس  المنفي 
الفرنسية  العاصمة  إلــى  توجههما  قبيل 
بغية  الجمعة،  باريس  مؤتمر  في  للمشاركة 
رغم  يبدو،  فيما  بينهما  المواقف  تنسيق 

حول  خالفات  من  الكواليس،  وراء  يجري  ما 
في  آخرها  تجلى  الطرفين  بين  الصالحيات 
مهام  تعليق  األول  قرار  على  األخير  اعتراض 
وإحالتها  المنقوش،  نجالء  الخارجية  وزيرة 
بحجة  السفر،  من  ومنعها  التحقيق،  على 

الخارجية. السياسة  بملف  انفرادها 
أفريك  جين  مجلة  تحدثت  السياق،  وفي 
الــدائــرة  ــض  رف عــن  ــاء،  ــع األرب الفرنسية، 
تشمل  الذي  الدبيبة  دعوة  قبول  الرئاسية 
قمة  لحضور  الداخلية  الشؤون  اختصاصاته 
الرئاسي  بالمرسوم  »ذَكــرت  حيث  باريس، 
هو  المجلس  بــأن  نوفمبر،   1 في  الــصــادر 
الخارج«. في  لليبيا  الوحيدة  التمثيلية  الهيئة 

ومصر،  وتشاد،  النيجر،  تشارك  وقت  وفي 
يــرأس  ــذي  ال بــرازافــيــل،  الكونغو  ورئــيــس 
األفريقي  لالتحاد  المستوى  رفيعة  اللجنة 
والنيجيري  نغيسو،  ساسو  دينيس  ليبيا  حول 
ــس  إدري محمد  والــتــشــادي  ــازوم،  بـ محمد 
الحكومة  رئيسة  بإيفاد  تونس  اكتفت  ديبي، 
الجزائر  مشاركة  اقتصار  مقابل  بودن  نجالء 
والمغرب على وزيري خارجية البلدين. ووسط 
تركيا،  تغيب  مــرة،  ألول  قبرصية  مشاركة 
الفرنسيان  والدفاع  الخارجية  وزيرا  يعقد  فيما 
على  الجمعة  باريس  في  اجتماعًا  والروسيان 
وهو  ليبيا،  حــول  الدولي  المؤتمر  هامش 
اللقاء األول من نوعه منذ اندالع األزمة حول 
أليكسي  المسجون  الروسي  المعارض  مصير 

نافالني.
واشنطن  أجندة  في  ليبيا  ملف  ارتفع  كما 
الرئيس  نائبة  مــشــاركــة  عبر  الــخــارجــيــة 
ُفهم  الذي  األمر  هاريس،  كاماال  األميركي، 
األوروبيين  بمعية  بايدن  جو  إدارة  أن  منه 
ضد  عقوبات  لتوجيه  التحضير  إلى  تتجه  قد 

السياسية. العملية  »معرقلي« 
الفرنسية  انتليجنس  أفريكا  وكشفت دورية 
الواليات  أن  االستخبارات،  دوائر  من  القريبة 
المتحدة تبحث فرض عقوبات على شخصيات 
تجميد  بينها  االنتخابات«  لعرقلة  »تسعى 

السفر. وحظر  األصول، 
مؤتمر  إلى  العيون  تتطلع  األجواء  في هذه 
قد  ما  انتظار  في  غدًا،  سينعقد  الذي  باريس 
رسالة  يوجه  قد  دولي  توافق  من  عنه  ينبثق 
نحو  الطريق  ويسهّل  لـ»المعرقلين«  تحذير 

موعده. في  االنتخابي  االستحقاق  إجراء 
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المجلس األعلى بدا أنه يقود الحراك 
بتحريض الشارع على الخروج مهدداً 

بالتصعيد في حال ترشح المشير خليفة حفتر

حالة االنشقاق انتقلت إلى داخل 
البرلمان نفسه الذي سن القوانين 

التشريعية

طرابلس، طبرق، بنغازي، القاهرة: الوسط

تكريم ليلى علوي
 في »البحر األحمر 

السينمائي«

األجر الذي 
عرضته إدارة 

نادي نيوكاسل 
على قائد ليفربول 

ومنتخب مصر 
محمد صالح.

)تقارير إنجليزية(

700
ألف إسترليني

   أسبوعيًا

غضب وتأييد 
وتحذير بعد
قرار تأجيل 

الدوري املمتاز

اللواء  الداخلية  وزير  بحث 
األربعاء، مع نظيره  خالد مازن، 

كامليري،  بايرون  المالطي 
المسؤولين  من  عدد  بحضور 

التعاون  البلدين،  في  األمنيين 
بما  وتطويره  المشترك  األمني 

البلدين. مصالح  يخدم 
اإلعالمي  المكتب  وأفاد 
تأتي  الزيارة  بأن  بالوزارة، 
التي  للمباحثات  استكمااًل 

أبريل  تمت في طرابلس خالل 
على  االتفاق  وتم  الماضي. 
من  مشتركة  لجنة  تشكيل 

التنفيذية  اآلليات  لوضع  الجانبين 
الدورات  لتحديد  المناسبة 

لصالح  التخصصية  التدريبية 
وتفعيل  السواحل،  أمن  عناصر 

وتوحيد  العمليات  تنسيق  مركز 
غير  الهجرة  مكافحة  جهود 

باإلضافة  والتهريب،  الشرعية 
إلى اإلسراع في إنشاء مدرسة 

األلغام في طرابلس. لنزع  خاصة 

وزير الداخلية يبحث 
في مالطا تطوير 

التعاون األمني

في  محمد  مــيــادة  كــانــت   2011 فــي 
اندلعت  حين  عمرها،  مــن  العاشرة 
معمر  نظام  أسقطت  ــورة  ث ليبيا  في 
منذ  دراستها  تركت  ميادة  القذافي، 
منزلها  فأصبح  الحرب،  بسبب  عامين 
ما تخرج منها بسبب  نادرا  التي  خلوتها 

الفراغ«. من  »خوفها 
األهلية  الحرب  نتائج  كانت  هكذا 
نظام  سقوط  بعد  عقدا  استمرت  التي 
على  كبير  دمار  إلى  أدت  فكما  القذافي، 
عديد  نفسيات  أنهكت  الليبية،  األرض 
يحاولون  يزالون  ال  الذين  الليبيين 
»خوف  بين  النفسية  الصدمات  تجاوز 

واكتئاب«. الفراغ..  من 
برس  فرانس  لوكالة  ميادة  تقول 
مع  حتى  البيت،  من  الــخــروج  »أصبح 
جدا  صعبا  صديقاتي،  إحــدى  أو  أهلي 
وتتسارع  والغثيان  بالضعف  أشعر  ألنني 
من  أخـــاف  أنــنــي  حتى  قلبي،  دقـــات 

السقوط من شدة االضطراب«.

و14   12( ميادة  شقيقا  يعرف  لم 
المدافع  وأصـــوات  الحرب  »إال  عاما( 
تمر  كانت  التي  والقذائف  والرصاص 
قالتها  المطار«.  طريق  في  بيتنا  فوق 

بأسى. العشرينية  الفتاة 
ضحايا  الليبيين  »األطفال  تضيف: 
الحروب والقتال ال يرى أحدٌ مأساتهم.. 

األليمة  الذكريات  هذه  مع  سيكبرون 
تماما«. مثلي 

في  االنجليزية  اللغة  ــدرس  م أمــا 
عاما،   44 الــمــيــالدي  علي  طرابلس 
»أصبحت  األطــفــال  ألــعــاب  أن  فــيــرى 
آباؤهم  لهم  يشتريها  وذخائر  أسلحة 
عليهم«.  بتأثيرها  مكترثين  غير 

اضطرابات  يعانون  »الذين  ألن  ويأسف 
ال  والصدمات،  الحروب  بسبب  نفسية 
مصيرهم،  يعانون  متروكين  يزالون 
أو  العامة  الحياة  اعتزلوا  الكثير  ومنهم 

انحرفوا«.
مصراتة،  في  حارب  الذي  الميالدي 
معمر  ضــد  المنتفضة  الــمــدن  ــى  أول
شبح  أرى  زلــت  »مــا  يــقــول:  القذافي 
تحدث  مــرة  كل  في  الوشيك  الموت 
الجثث  أرى  زلت  ال  مسلحة،  اشتباكات 
عيني  أغمضت  كلما  والدمار  والجرحى 
الــمــوت وأســمــع صوت  رائــحــة  ــم  وأش
زلت  ما  و  أستسلم  لم  ولكنني  القذائف 

تنتهي«. ال  معركة  كأنها  أقاوم.. 
النفسية  الصحة  فــي  األخصائية 
ليبيا  شعب  أن  تؤكد  جابر،  بن  مالك 
هذه  وبعض  صعبة  أوقــاتــا  »يعيش 
في  صدمات،  تولد  تــزال  ال  التجارب 
خدمات  في  نقصا  البالد  تواجه  حين 

النفسية«. الصحة 

●  الدبيبة● المنفي ● المشري

تقرير أميركي: االنتخابات الليبية تنعش صناعة النفط

ربط تقرير أميركي بين إجراء االنتخابات 
ونجاح  المقبل  ديسمبر  فــي  الليبية 
البالد.  في  النفط  صناعة  تحديث  خطة 
»أويل  موقع  عن  الصادر  التقرير  وقال 
برايس«، إن الشركات الكبرى ستواصل 
االنتخابات  ليبيا حال تمت  تواجدها في 
البالد،  في  أكثر  ــاع  األوضـ واستقرت 
»تــوتــال«  مثل  شــركــات  ــى  إل مشيرًا 
الفرنسية و»إنرجي« األميركية، و»إيني« 
في«  إم  و»أو  و»كونوكوفيليبس« 
لجذب  فــرص  وجــود  مع  و»ريبسول«؛ 
مثل  الكبرى  النفط  شركات  استثمارات 

»بي بي« و»شيل« و»أكسون موبيل«.
األميركية  النفط  شركة  تجري  كما 
مع  محادثات  حاليًا  المستقلة  »هيس« 
»توتال« بشأن الحصول على حصة في 
عمليات »الواحة«، مع توقع اتفاق قريبًا. 
األخيرة  السنوات  في  ليبيا  تتمكن  ولم 
النفطية؛  صناعتها  تطوير  تسريع  من 
وعدم  السياسي  االستقرار  عدم  بسبب 
االستثمار،  في  الدوليين  الالعبين  رغبة 
باعتبارها  للبالد  الكبيرة  اإلمكانات  رغم 
كأكبر االحتياطات النفطية المؤكدة في 

أفريقيا، وفق التقرير.
مليون   1.2 حوالي  حاليًا  ليبيا  وتنتج 
وتأمل  الخام،  النفط  من  يوميًا  برميل 
في زيادته إلى 1.45 مليون برميل يوميًا 
بنهاية 2021، و1.6 مليون برميل يوميًا 
برميل  مليون   2.1 وإلى   ،2024 بحلول 

يوميًا بحلول 2025.
وجاء في التقرير األميركي أن »البنية 
صناعة  على  أثــرت  المتهالكة  التحتية 
اهتمامًا  الحكومة  تُبد  لم  حيث  النفط 

تحديث  في  االستثمار  بــزيــادة  كبيرًا 
البالد«؛  والمصانع في  األنابيب  خطوط 
هذه  لعالج  االنتخابات  على  يعول  بينما 
هناك  يزال  »ال  التقرير  ويرى  األوضــاع. 
الليبية  النفط  لصناعة  بالنسبة  أمل« 
المتعثرة، مع البدء مؤخرًا في بناء مصفاة 
بالقرب  البالد،  جنوب  في  جديدة  نفط 
الرئيسي،  النفطي  الشرارة  حقل  من 
والتي من المتوقع أن تكلف ما بين 500 

مليون دوالر و600 مليون دوالر.

طرابلس- الوسط

●حقل الشرارة النفطي

توابع الحروب.. ليبيون يعانون صدمات نفسية

دمار كبير .. نتائج الحرب األهلية التي استمرت عقدًا  بعد سقوط نظام القذافي  
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مهرجان »قرطاج« السينمائي مهرجان »قرطاج« السينمائي 
يستضيف سجناء تونسيستضيف سجناء تونس

عددًا  السينمائي،  قرطاج  مهرجان  استضاف 
وتحت  قيود،  دون  من  التونسيين  السجناء  من 
المهرجان  لتغطية  للشرطة  ظاهرة  غير  رقابة 
عــرض،  ــذي  ال الوثائقي  الفيلم  هــذا  وإنــتــاج 
والثالثين  الثانية  الدورة  اختتام  خالل  السبت، 
ويعتبر  تونس،  في  المهم  الثقافي  اللقاء  لهذا 
»فرانس  لوكالة  بـ»النمس«  الملقب  السجين 
المرء  يكون  أن  من  أجمل  شيء  »ال  أن  برس« 
إذن  على  بعدما حصل  الوقت«،  لبعض  ولو  حرًا 
أيام  لبضعة  التونسي  سجنه  من  بـ»الهروب« 
مهرجان  في  وثائقي  لفيلم  مقاطع  لتصوير 
في  األولــى  للمرة  السينمائية«  قرطاج  »أيــام 

زنزاناتهم. سجناء  ثالثة  غادر  تونس، 
في  صوتي  تعليق  في  السجناء  أحــد  وقــال 
الحياة،  قيمة  اكتشفنا  »هنا  الوثائقي:  الفيلم 
السجناء  تنقل  الحرية«،  وقيمة  الفن  قيمة 
العرض،  قاعات  في  المهرجان  أسبوع  طــوال 
والتقطوا  الجمهور  مع  بالفيديو  حوارات  وأجروا 
مراهقًا  أربعين  لنحو  فيلم  عرض  خالل  مقاطع 
القصر  تأهيل  إلعادة  مراكز  خمسة  من  جاؤوا 
إشراك  مبادرة  وجاءت  تونس.  في  المنحرفين 
المهرجان  إدارة  التظاهرة من  السجناء في هذه 
لمناهضة  العالمية  »المنظمة  مع  بالشراكة 
البالد. في  واإلصالح  السجون  وإدارة  التعذيب« 

والرياضية  الثقافية  البرامج  المكلف  وكشف 
طارق  ــالح،  واإلصـ للسجون  العامة  ــاإلدارة  بـ
إلى  استند  المساجين  اختيار  أن  الــفــانــي، 
اإلنتاج  عملية  في  والموهبة«  السوي  »السلوك 
المساجين  تلقى  كذلك  البصري،  السمعي 

في  سجنهم  داخل  أشهر  ثمانية  لمدة  تدريبًا 
عملية  على  البالد  شــرق  المهدية  محافظة 
الثقافية  النوادي  أنشطة  إطار  في  األفالم  إنتاج 
المراكز  أكبر  من  يعد  الــذي  الحبس  هذا  في 
شاهده  بما  »النمس«  وانبهر  بالبالد،  السجنية 
فِرحًا  وبدا  له،  بالنسبة  الجديد  العالم  هذا  في 
تظاهرة  في  والمشاركة  السجن  من  »بالخروج 
للوثائقي. فيديو  مقاطع  تصويره  خالل  ثقافية« 
عامًا،  ثالثين  البالغ  السجين،  هذا  ويتابع 
القضبان:  وراء  منها  ســنــوات  عشر  قضى 
عشت  بعدما  السجن  إلى  سأعود  كيف  »أتساءل 
تعديل  على  ويعكف  هــذه«.  السعادة  لحظات 
وهو  الصور،  التقاط  ــا  زواي واختيار  الكاميرا 
»لمدينة  الكبير  المبنى  األولى  للمرة  يكتشف 
يشاركه   .2018 العام  في  شيد  الذي  الثقافة« 
في ذلك سجين آخر ثالثيني يرتدي سروااًل جينز 
وحذاًء رياضيًا، وأوقفت قوات األمن هذا الطالب 
في  المعمارية  الهندسة  اختصاص  في  السابق 
حينها  وكان  المخدرات،  بتهمة   ،2016 نوفمبر 
دورة  في  أفالم  عروض  قاعة  من  للتو  خارجًا 
ويعلق  السينمائية«.  قرطاج  لـ»أيام  سابقة 
في  القوية  اللحظات  أن  »الظاهر  مبتسمًا: 
السينمائية«،  قرطاج  بأيام  مرتبطة  حياتي 
بحياة  انطباعًا  الخروج  هذا  »يمنحنا  مضيفًا: 
عامًا،  أربعين  البالغ  الثالث  السجين  أما  عادية«، 
فيرى  السجن،  في  سنوات  خمس  قضى  الذي 
وحفزته  حياة  مشروع  تحولت  التجربة  هذه  أن 
السمعي  لإلنتاج  شركة  إنشاء  في  التفكير  على 

سنتين. بعد  السجن  يغادر  عندما  والبصري 

أغنيته  األعتر،  أيمن  الليبي،  الفنان  أطلق 
الفيديو  موقع  على  »خــذالنــك«  الجديدة 
كلمات  مــن  األغنية  »يــوتــيــوب«،  األشــهــر 
وألحان  المقهوي،  دالل  الكويتية  الشاعرة 
أغنية  والقــت  الــشــامــي،  غــســان  اللبناني 
على  إطالقها  عند  كبيرًا  صدى  »خذالنك« 
بمتابعة  حظيت  حيث  »يــوتــيــوب«،  موقع 

االجتماعي. التواصل  كبيرة على وسائل 
خالل  األغــانــي  من  ــددًا  ع األعتر  ــدر  وأص
و»هلبا«  »بحبك«  منها،  الماضية  السنوات 
و»يا داللي«،  و»يالعزيز«  أراك«  »ال  و»ليبيا« 
مشاهدة  مليون   1.5 من  أكثر  حصدت  التي 

على موقع »يوتيوب«.
بعمر  وهو  الغناء  الليبي  المطرب  وبــدأ 

المشهورة  الوطنية  بأغنيته  سنوات  التسع 
في  وفــاز  وطنا«،  يا  »وطنا  التسعينات  في 
في  الليبية  األغنية  مهرجان  في   2001 العام 
»أمي«،  بأغنية  األول  بالترتيب  األولى  دورته 
»سوبر  برنامج  في  مبهرًا  نجاحًا  حقق  كما 
بوب  برنامج  و»  العربية  النسخة  ستار2« 

.1982 2004، وهو مواليد  آيدول« العام 

العميق(  )التزييف  فايك«  »ديب  تطبيقات  تحدث  أن  المتوقع  من 
في  واإلعالم  الترفيه  صناعتي  في  ثورة  الصناعي،  الذكاء  على  القائمة 
العالم، وبفضل هذه التقنية، بات في إمكان أي كان بمجرد التقاط صورة 
»سيلفي« ذاتية بسيطة لنفسه، أن يجسد الشخصية الشهيرة التي يحلم 
مسلسل  لجأ   ،2020 نهاية  ففي  برس«.  »فرانس  وفق  يتقمصها،  بأن 
»بلو بل ال في« الفرنسي إلى »ديب فايك«، وهي حيلة رقمية لها طابع 
شديد الواقعية تتمثل في استبدال وجه بآخر، للتعويض عن غياب إحدى 
ممثالته بسبب احتكاكها بشخص مصاب بفيروس »كورونا«، من دون 

أن يتنبه المشاهدون إلى شيء، حتى أولئك األكثر شغفًا بالمسلسل.
ويسعى عدد من التطبيقات إلى إحداث ثورة في إنشاء المحتوى، سواء 
على الشبكات االجتماعية أو في اإلنتاج السمعي البصري، من خالل تقنية 

تركيب الصور المتطورة هذه القائمة على الذكاء الصناعي.
مالمح  »ريفايس«  تطبيق  يحلل  بسيطة،  شخصية  صورة  باستخدام 
وجه المستخدم لتركيبها على الشخصية التي يختارها في مشاهد متحركة 
من نوع »جيف« تتسم بدقة كبيرة، ويتيح ذلك مثاًل ألي معجب بشخصية 
جسم  على  يستولي  ثم  الشاب  الساحر  مالبس  »يرتدي«  أن  بوتر  هاري 
تاليًا ضجة  فيحدث  قليلة،  ثوانٍ  في  العضالت  المفتول  دواين جونسون 

وتم   ،2020 يناير  في  »ريفايس«  تطبيق  وُأطلق  اإلنترنت.  على  كبيرة 
تنزيله حتى اآلن أكثر من 180 مليون مرة.

وذكر المؤسس المشارك للتطبيق إيفان ألتسيبييف، على هامش قمة 
لشبونة،  في  يقام  الذي  الكبير  السنوي  الرقمي  الحدث  ساميت«،  »ويب 
لتجاوز  شهرًا   28 إلى  شات  وسناب  شهرًا   31 إلى  احتاج  توك  »تيك  أن 
عتبة المئة مليون تحميل«. ونظرًا إلى إدراك رجل األعمال األوكراني مدى 
قدرة »ديب فايك« غير المحدودة، يتوقع أن تفتح هذه التقنية الطريق إلى 
مستقبل »تكون فيه كل أنواع المحتويات ذات طابع مشخصن« خصوصًا 

في السينما أو المسلسالت التلفزيونية.
ويظهر  مسلسل(  )من  جديدة  حلقة  تعرض  أن  »تخيل  قائاًل:  وتابع 
فيها صديقك أو تكون فيها أنت«، مستشهدًا بحلقة »باندر سناتش« من 
المشاركة »في استهالك  مسلسل »بالك ميرور«، حيث يمكن للمشاهد 
استوديوهات  المتزايد من  االهتمام  إلى  للمحتوى«، وفي مؤشر  تفاعلي 
إلى  فيلم«  »لوكاس  شركة  ضمت  التقنية،  بهذه  هوليوود  في  اإلنتاج 
فايك«  »ديب  في  خبيرًا  »يوتيوب«  الفائت مستخدم  يوليو  في  صفوفها 
الثاني  الموسم  الجمهور بتعديل مشهد في  أبهر  يدعى شاموك، بعدما 

من مسلسل »ذي ماندالوريان«.

ثورة تكنولوجية نامية قد تغير وجه الترفيه في العالم

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(.

أيمن األعتر يطلق أغنيته الجديدة على »يوتيوب«

●

بفتح  فيه  المدني »هاشتاغ« مزدوجًا طالبوا  بالمجتمع  ناشطون  أطلق 
»برقة«  الشرقية  المنطقة  مواطني  على  المغلقة  المصرفية  المقاصة 
مدينة  بين  الداخلية  الرحالت  بفتح  طالبوا  كما   ،2014 سنة  منذ 
ُأغلقت منذ شهر، بقرار من  التي  المنطقة الشرقية  طرابلس ومطارات 
اقعيم، بعد خالف  الوطنية، فرج  الوحدة  الداخلية بحكومة  وكيل وزارة 
نائب رئيس الحكومة حسين القطراني مع رئيس الحكومة عبد الحميد 

عبر  »#افتحوا_المقاصة_افتحوا_المطارات«  هاشتاغ  وانتشر  الدبيبة. 
رواد  من  نشر  وإعادة  ومتابعة،  كبيرًا  تفاعاًل  ووجد  الليبية،  الصفحات 
الصفحات الليبية، حيث رأى الكثيرون أن المصرف المركزي والمطارات 
يجب أن تكون خارج التجاذبات السياسية، وأن قفل المقاصة منذ سبع 
الشرقية  المنطقة  لسكان  عقوبة  هو  شهر  منذ  والمطارات  سنوات 

»برقة«.

حيث   »Replay« تسمى  جديدة  ميزة  هاوس«  »كلوب  منصة  أعلنت 
في  حفظها  ثم  الصوتية  الدردشة  تسجيل  اختيار  للمستخدمين  يمكن 
في  وذلك  أيضًا،  خارجيًا  ومشاركتها  تنزيلها  ويمكن  حساب.  أو  غرفة 
حالة رغبة شخص ما في استخدامها كـ»بودكاست« أو كتسجيل صوتي 
جميع  أن  هي  للمنصة  المميزة  السمات  إحدى  وكانت  توك«،  لـ»تيك 

وبمجرد  مباشرة.  كانت  عبرها  حدثت  التي  الصوتية  الدردشات 
المحادثة، تصبح ذكرى، وساعد ذلك في بناء جو  انتهاء 

من التفرد حول غرف الدردشة الصوتية في »كلوب 
هاوس«، ال سيما في األيام السابقة، حيث كان 

إلى  الوصول  والمشاهير  المؤثرين  بإمكان 
التطبيق فقط.

وتدعم ميزة »Replay« أيضًا الروابط 
المثبتة، وهي ميزة حديثة تتيح لمشرفي 
أثناء  مختلفة  بمواقع  االرتباط  الدردشة 
المحادثة. وتبقى هذه الروابط تفاعلية 
التسجيل  إلى  يستمعون  الذين  ألولئك 
الحقًا أيضًا، كما يمكن للمستمعين إلى 

المتحدث  إلى  التخطي  مسجلة  محادثة 
التالي أو إيقافه موقتًا أو عمل مقطع مدته 

إليها  االستماع  أيضًا  ويمكنهم  ثانية،   30
المحتوى  لصناع  ويمكن   .2 أو   1.5 بسرعة 

ذلك  ويسمح  اإلعادة.  إلى  يستمع  من  معرفة 

لهم بالتواصل مع المستخدمين اآلخرين الذين لم يستمعوا إلى التجربة 
لمنح  الغرف  عدد  إجمالي  ميزة  أيضًا  الشركة  وتقدم  الفعلي.  الوقت  في 
المضيفين مزيد التحليالت المفيدة حول عدد األشخاص التراكمي الذين 
أو المسجل، وبدءًا من األسبوع  استمعوا إلى غرفة معينة سواء المباشر 
هاوس«،  »كلوب  اكتشاف  صفحات  »Replay«عبر  ميزة  تظهر  المقبل، 
ميزة  هي   »Replay« أن  الواضح  ومن  البحث.  تتضمن  التي 
مفيدة ألولئك الذين ليس لديهم الوقت لالستماع إلى 
أكثر  المنصة  يجعل  مما  المباشر،  الصوتي  الحدث 
أعمال  جداول  لديهم  الذين  ألولئك  جاذبية 

مزدحمة.
ميزة  بمثابة   »Replay« وتعد 
اختيار  المحتوى  لصناع  يمكن  اختيارية 
أي  في  تشغيلها  إيقاف  أو  تشغيلها 
يمكن  تمكينها،  وعند  عامة.  غرفة 
ألي شخص في »كلوب هاوس« إعادة 
شاء،  متى  بالكامل  التجربة  تشغيل 
مزيد  على  تحصل  المنصة  ألن  ونظرًا 
من   »Spaces« أمثال  من  المنافسة 
 »Live Audio Rooms«و »تويتر« 
من »ميتا«، فمن المحتمل أن تحتاج إلى 
نفسها  تمييز  في  للمساعدة  الميزات  مزيد 

منافسيها. عن 

»كلوب هاوس« يتيح تسجيل املحادثات

#افتحوا_املقاصة_افتحوا_املطارات

شعر الحكمة
يا غيض ألبي على خراب اوطاني***نجوم سعدنا المتالصفين تمسوا

لي كان ليا حر مالي خطاني ***عليه المذايب وأفين ايعسوا
في ارض جدي ووالدي برراني ***منتوج نخلي ما نفد انمسوا

ويا ضو حملي كادني وعياني ***المهموم كيفي يفهمو ويحسو

»سيغا« تطور ألعاب 
»مايكروسوفت«

وقعت شركة الترفيه اليابانية »سيغا«، اإلثنين، اتفاقًا ينص على تحالف استراتيجي مع شركة 
»مايكروسوفت« المصنعة ألجهزة »إكس بوكس«، ويستهدف االتفاق تطوير ألعاب الفيديو 
على منصة »أزور« للحوسبة السحابية، التابعة للمجموعة األميركية العمالقة، وفق »فرانس 
برس«، وهذه الشراكة هي جزء من مشروع »سيغا« طويل المدى بعنوان »سوبر غايم«، 
ألعاب  مجال  في  الشهيرة  الشركة  قالت  ما  بحسب  كبيرة،  بميزانية  ألعاب  لتطوير  الرامي 
أي وقت مضى  اتصااًل من  أكثر  اآلن  العالم  بات  »فيما  بيان:  في  وقالت »سيغا«  الفيديو، 
بعد نشر خدمات الجيل الخامس والخدمات السحابية على نطاق واسع في السنوات األخيرة، 
يمكن للمستهلكين االستمتاع بسهولة أكبر بمحتوى ترفيهي عالي الجودة في أي وقت«. 
عمليات  »تحسين  إلى  يرمي  »مايكروسوفت«  مع  العمل  أن  إلى  اليابانية  الشركة  وأشارت 
تقنيات  يستخدمون  الذين  لالعبين  الجودة  عالية  تجارب  تقديم  في  واالستمرار  التطوير 
»أزور«  لخوادم  خصيصًا  »سيغا«  طورتها  التي  األلعاب  تظهر  أن  ويمكن  السحابية«،  أزور 
تتيح  شهري  اشتراك  خدمة  وهي  باس«،  غايم  بوكس  »إكس  على  المقبلة  السنوات  في 

للمستخدمين الوصول إلى مجموعة كبيرة من األلعاب عبر وحدة تحكم »إكس بوكس«.

كلمة1000

● من مهرجان شحات السياحي 2021

»نتفليكس« تطلق 
سلسلة ألعاب فيديو 

ملشتركيها حول العالم
أعلنت مجموعة »نتفليكس« العمالقة للبث 

التدفقي، الثالثاء، إطالقها سلسلة ألعاب فيديو 
لمشتركيها حول العالم، في ظل سعيها إلى 
تنويع منتجاتها واالستثمار في سوق ألعاب 

الفيديو المدرة ألرباح طائلة، واثنتان من 
األلعاب التي تطرحها الشبكة مستوحتان من 

عالم سلسلة الرعب الخيالية العلمية »سترينغر 
ثينغز«، فيما األلعاب الثالث المتبقية »شوتينغ 

هوبس« و»كارد بالست« و»تيتر أب« هي 
ألعاب ورق أو خفة، وكانت هذه األلعاب متوافرة 

منذ أسابيع لمشتركي »نتفليكس« في بولندا 
وإيطاليا. وإسبانيا 

وبات في إمكان المشتركين في العالم 
أجمع المزودين بأجهزة لوحية أو هواتف 

ذكية تعمل بنظام تشغيل »آندرويد«، التابع 
لمجموعة »غوغل«، تحميل األلعاب مجانًا من 

أجهزتهم واللعب من دون إعالنات، ولم تعلن 
المجموعة ما إذا كانت تعتزم إطالق هذه 

األلعاب على األجهزة العاملة بنظام »آي أو 
إس« من »أبل«، لكنها أشارت إلى عزمها طرح 
ألعاب إضافية قريبًا. وتجاهر »نتفليكس« منذ 

أشهر بطموحاتها في مجال ألعاب الفيديو، في 
ظل اشتداد المنافسة في قطاع البث التدفقي 

مع إطالق منصات منافسة مثل »إتش بي أو 
ماكس« و»بيكوك تي في.

»فيسبوك« يوقف العمل 
بنظام التعرف على الوجوه

ألغى موقع »فيسبوك« نظام التعرف على 
الوجوه وحذف مليار بصمة وجه، كما أعلنت 

الشركة األم، الثالثاء، وذلك استجابة لمخاوف 
جدية بشأن الخصوصية، وجاء هذا اإلعالن فيما 

تواجه شبكة التواصل االجتماعي واحدة من أسوأ 
أزماتها على اإلطالق مع تسريب وثائق داخلية 

إلى صحفيين ونواب أميركيين وهيئات أميركية 
ناظمة، وقالت الشركة األم »ميتا« في بيان: 

»هناك الكثير من المخاوف بشأن تقنية التعرف 
على الوجوه في المجتمع، وال تزال الهيئات 

الناظمة في طور تقديم مجموعة واضحة من 
القواعد التي تحكم استخدامها«. وأضاف البيان: 
»وسط حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد 

أن اقتصار استخدام تقنية التعرف على الوجوه 
على مجموعة ضيقة من الحاالت، أمر مناسب«، 

ولم توضح الشركة متى سيدخل هذا اإلجراء 
الجديد، الذي يستخدمه أكثر من ثلث رواد 

الموقع يوميًا، حيز التنفيذ. وأوضح البيان أن 
وضع حد لهذا النظام »سيؤدي إلى حذف أكثر 

من مليار بصمة وجه من النماذج المستخدمة«، 
وفيما تواجه شبكة التواصل االجتماعي أزمة غير 

مسبوقة مرتبطة بتسريب بيانات، غيرت اسم 
الشركة األم إلى »ميتا« في محاولة لتجاوز كونها 

شبكة اجتماعية تشوبها فضائح.
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بال صورة كاملة 
أو مالمح واضحة 

للغرض منه 
واألهداف التي 

يسعى إليها، 
ينعقد في العاصمة 

الفرنسية »مؤتمر باريس« 
المعني باألزمة الليبية، الجمعة، 

وسط حضور دولي أثار جداًل خالل 
األيام السابقة، مع أنباء عن دعوة 

تل أبيب، واعتراض الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان على ذلك؛ فيما 

تبقى أجندة المؤتمر غامضة رغم 
تأكيد أطراف دولية عدة ضرورة 

التشديد على عقد االنتخابات 
في موعدها المقرر في 24 

ديسمبر المقبل، وسحب المرتزقة 
والمقاتلين األجانب خالل الجلسات.

المؤتمر ينظمه الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، بمشاركة نحو 

20 رئيس دولة، وسط غموض 
للحالة السياسية في ليبيا؛ فرغم 

تبقي نحو شهر ونصف الشهر على 
موعد إجراء االنتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في 24 ديسمبر، التزال 
الشكوك تدور حول إتمام االقتراع، 

مع سجاالت حول القوانين المنظمة 
له والجدول الزمني.

ترقب ملا يسفر عنه االجتماع الدولي

تشريح الوضع الليبي على طاولة »مؤتمر باريس«.. واالنتخابات وسحب املرتزقة شاغل رئيسي
قصر اإلليزيه قال إن االنتخابات اآلن »في متناول 
اليد، وهناك حركة قوية في ليبيا ليتم إجراؤها، 
مضيفًا:  عليها«،  معلق  البالد  استقرار  أن  كما 
يحاولون  بها،  يتربصون  المعطلين  »لكن 
الرئاسة  وشددت  مسارها«.  عن  العملية  إخراج 
الفرنسية على أنه من الضروري »جعل العملية 
عنها،  عودة  وال  للطعن،  قابلة  غير  االنتخابية 

االنتخابات«. نتيجة  احترام  وضمان 
هذه  أن  الفرنسية  األنــبــاء  وكــالــة  ــرى  وت
جرت  شاقة  سياسية  عملية  »ثمرة  االنتخابات 
أن  المفترض  ومن  المتحدة،  األمــم  برعاية 
تفضي إلى طي صفحة الفوضى العارمة، ووضع 
معسكري  بين  والصراعات  لالنقسامات  حد 
رئاسة  في  وستشارك  وشرقها«.  البالد  غرب 
المؤتمر كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا 
أن  اإلليزيه  قصر  أعلن  فيما  المتحدة،  واألمم 
مسؤولين من غالبية الدول الضالعة في األزمة 
كاماال  األميركي  الرئيس  نائبة  وبينهم  الليبية 
هاريس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
سيحضرون المؤتمر، دون إعالن الئحة مفصلة.
خارجيتها  بوزير  ممثلة  فستكون  روسيا  أما 
فيما  موسكو،  أوضحت  كما  الفــروف،  سيرغي 
اعترض  التي  تركيا،  تمثيل  مستوى  يحدد  لم 
رئيسها رجب طيب إردوغان على ما سماه »دعوة 

المؤتمر«. حضور  إلى  واليونان  إسرائيل 
ليبيا؟ يمثل  من 

غير  الليبي  التمثيل  مستوى  يزال  ال  ومحليًا، 
الوحدة  حكومة  رئيس  يؤكد  فلم  بعد،  معروف 
حضوره؛  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية 
الرئاسي  المجلس  رئيس  مشاركة  يترقب  فيما 
محمد المنفي، إلى جانب احتمال مشاركة وزيرة 

فرنسا  وجهت  وقد  المنقوش.  نجالء  الخارجية 
الثالثة. إلى  الدعوة 

في  ستشارك  وتشاد  والنيجر  تونس  من  كل 
تتأثر  التي  الجوار  دول  من  باعتبارها  المؤتمر 
ملفي  في  سيما  ال  الليبية،  األزمة  بارتدادات 
المقابل،  وفي  والمرتزقة.  األسلحة  تهريب 
خالف  ظل  في  مشاركتها،  الجزائر  تؤكد  لم 
دبلوماسي مع باريس. ورغم ذلك، قالت الرئاسة 
الفرنسية إن »الجزائر العب أساسي في المنطقة، 

الرئيس  يرغب في مشاركة  الجمهورية  ورئيس 
تبون«. عبدالمجيد  الجزائري 

المؤتمر  يعتمد  أن  في  رغبتها  فرنسا  وتعلن 
والمرتزقة  القوات  لرحيل  الليبية  »الخطة 
المجال  هذا  في  الرهان  أن  معتبرة  األجانب«، 
المرتزقة  يبقى »صعبًا«. وقال اإلليزيه إن آالف 
الموالين  السوريين  أو  األتــراك  ومن  الروس 
متواجدين  يزالون  ال  والسودان،  وتشاد  لتركيا 
على  كاملة  موافقة  تركيا  تبدي  وال  ليبيا.  في 

إرسال  الكرملين  ينفي  فيما  قواتها،  سحب  بدء 
عسكريين أو مرتزقة إلى ليبيا، وكذلك أي عالقة 

الروسية. العسكرية  »فاغنر«  بمجموعة 
مؤثرة أميركية  مشاركة 

المتحدة  الواليات  مشاركة  أن  مراقبون  ويرى 
الدبلوماسي  »الضغط  ستضيف  االجتماع،  في 
تأخير  إلى  تسعى  التي  الليبية  الفصائل  على 
رحيل  إلى  الدعوة  على  وتشدد  االنتخابات، 

األجنبية«. القوات 
اإليطالي  الخارجية  وزير  نائبة  قالت  بدورها، 
»دعم  سيؤكد  المؤتمر  إن  سيريني،  مارينا 
ديسمبر(،   24( موعده  في  االنتخابي  المسار 
كما  لألزمة«.  شامل  ليبي–ليبي  لحل  والحاجة 
األجانب من  والمقاتلين  المرتزقة  أكدت سحب 
ليبيا، تماشيًا مع خطة العمل التي أقرتها أخيرًا 
االستقرار في  وأن  المشتركة،  العسكرية  اللجنة 
منطقة  استقرار  لضمان  ضروري  أفريقيا  شمال 

رئيسة  توجهت  جانبها،  من  المتوسط.  البحر 
إلى  األربعاء  بودن،  نجالء  التونسية،  الحكومة 
الجرندي،  عثمان  الخارجية  وزير  وأعلن  باريس. 
في  تونس  كلمة  ستلقي  التي  بودن  مرافقته 

المؤتمر.
المتحدة  الواليات  من  كل  أكدت  وبالتزامن، 
في  ليبيا  في  االنتخابات  إجــراء  أهمية  ومصر 
الخارجية  لوزارة  بيان  في  وذلك  ديسمبر،   24
األميركية األربعاء، بخصوص ما انتهى إليه الحوار 
االستراتيجي بين مسؤولي البلدين يومي الثامن 
والتاسع من نوفمبر الجاري، بقيادة وزير الخارجية 

أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري.
عمل  لخطة  دعمهما  عن  الدولتان  وأعربت 
إلخراج   »5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة 
والمرتزقة  والمقاتلين  األجنبية  القوات  كافة 

البالد. من 
انتخابات يريدون  ال 

ووسط هذه الجهود الدولية التي تؤكد ضرورة 
عقد االنتخابات، خرجت أصوات مهددة الموعد 
لملتقى  ختامي  بيان  في  جاء  فقد  االنتخابي، 
األعلى  والمجلس  النواب  بمجلس  أعضاء  ضم 
للدولة وعمداء بلديات وممثلين عن مؤسسات 
مجتمع مدني، عقد في طرابلس الثالثاء الماضي 
أو  دون دستور  الرئاسية  االنتخابات  »إجراء  أن 
مهما  ديكتاتورية  مشروع  هو  دستورية  قاعدة 

النتائج«. كانت 
ورفض المجتمعون قوانين االنتخابات الحالية 
ألنها  النواب؛  مجلس  رئاسة  من  »التي صدرت 
السياسي  واالتفاق  الدستوري  لإلعالن  مخالفة 
المجلس  رئيس  ودعا  قانونًا«.  فيها  ومطعون 
»عــدم  ــى  إل المشري،  خالد  للدولة  األعــلــى 
أو  الترشح  عبر  سواء  االنتخابات  في  المشاركة 

االنتخابات«. 

طرابلس- الوسط

ال شخصية توافقية حتى اآلن

املرشحون املثيرون للجدل يتسابقون لنيل رضا الخارج من أجل الوصول للرئاسة
انتخابات  سباق  نحو  الخطوات  أولى  انطالق  رغم 
الرئاسة في ليبيا، ال تزال الشكوك تدور حول إتمام 
تتعلق  داخلية  تحديات  وسط  االنتخابات،  هذه 
بالخالف بشأن اتفاق تشريعي ودستوري سليم على 

الراغبين في الترشح.
حملة  تنظيم  إمكانية  هو  األمــر  يصعب  ومــا 
الظروف،  هذه  إزاء  البالد  أنحاء  جميع  في  انتخابية 
لكسب  المحتملين  المرشحين  عديد  يهرع  فيما 
خوض  إعالن  قبل  أولوية  وجعله  الخارجي  الرضا 

االقتراع رسميًا.
تحفظ  ليبية  على شخصية  التوافق  غياب  وفي 
واأليديولوجية،  والسياسية  الجهوية  التوازنات 
للجدل  مثيرة  األضواء على عدة شخصيات  تسلط 
داخليًا ولالستقطاب الحاد خارجيًا، لكن حظوظها في 
خوض السباق نحو كرسي الرئاسة معلق على تجاوز 
المفوضية  رئيس  دفع  الذي  األمر  قانونية،  عقبات 
العليا لالنتخابات عماد السايح برمي الكرة إلى ملعب 
المحاكم في حال االعتراض، إذ قال إن جميع الطعون 
بخصوص ترشح بعض الشخصيات ستعرض على 

القضاء التخاذ قراره المناسب.

هل الظروف مناسبة إلدارة حمالت انتخابية؟
ومع ذلك، فإن التحدي اآلخر الذي ال يقل خطورة 
يكمن في عدم قدرة بعض المرشحين على القيام 
بسبب  المناطق  كل  في  االنتخابية  بحمالتهم 
وتهديدات  الميليشيات  وتواجد  الحاد  االنقسام 
ومنع  الصراع  بتصعيد  إلجرائها  معارضة  أطــراف 
السيما  األساس،  من  االقتراع  مراكز  من  االقتراب 
أن أتباع القذافي وأنصار الجيش الوطني في الشرق 
الليبي وأنصار »17 من فبراير« على خالف دائم، ما 
الوطنية  المصالحة  مشروع  تجسيد  ضرورة  يؤكد 
على األرض قبل الذهاب إلى صناديق انتخاب أول 

رئيس في تاريخ ليبيا.
 24 في  االنتخابات  مفوضية  تعلن  أن  ويرتقب 
نوفمبر الجاري قائمة المرشحين، على أن يقفل باب 
إيداع الملفات يوم 22 نوفمبر، وتمتد هذه الفترة 
البرلمان،  للمرشحين النتخابات  17 ديسمبر  حتى 

فيما جرى تسجيل ما يقارب من ثالثة ماليين ليبي، 
يحق لهم التصويت من أصل سبعة ماليين نسمة.

وأعلن عدد من األسماء ترشحه، ومن بينهم وزير 
الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس تكتل "إحياء 
ليبيا" والسفير السابق في اإلمارات عارف النايض، 
السفير  المتحدة  السابق لدى األمم  ليبيا  ومندوب 
السالم  عبد  البرلمان  وعضو  الدباشي،  إبراهيم 
البيوضي،  "التجديد" سليمان  نصية ورئيس حزب 
شخصيات  بجانب  الكور،  حاتم  الكوميدي  والفنان 

أخرى غير معروفة لدى الرأي العام.

الدبيبة مرشحًا؟
ترقب  على  أخرى  شخصيات  تحافظ  حين  في 
المشهد، فقد أكد رئيس مفوضية االنتخابات نية 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد 
بالبقاء  لتعهده  واضح  تراجع  في  الترشح،  الدبيبة 

خارج التنافس على السلطة.
ومع أن الخطوة لم تعلن رسميًا بعد، إال أن الدبية 

أرسل مجموعة من اإلشارات إلى طموحه السياسي 
منذ إطالقه برامج تنموية ورفع أجور القطاع العام، 
وتخصيص هبات للمقبلين على الزواج وغيرها من 

التحفيزات كدليل على حملة انتخابية مسبقة.
تكسبه  قد  مصراتة  رجل  من  اإلغــراءات  هذه 
شعبية في غرب ليبيا، إال أن حظوظه تبقى محدودة 
المرشحين  خصومه  مقابل  خصوصًا،  الشرق  في 
المفترضين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أو 
قائد القيادة العامة للجيش المشير خليفة حفتر، أو 
حتى وكالء الوزارة في حكومته الذين أصدروا بيانًا 
نائب  مثل  أحادية،  قرارات  باتخاذ  يتهمونه  ضده 

رئيس الحكومة حسين القطراني.

جدل المادة 12
أبلغ  الدبيبة  فإن  حكومية،  مصادر  وبحسب 
انتخاب  قانون  من   12 المادة  بمعارضته  السايح 
مرشح  أو  مدني  موظف  أي  تلزم  التي   ، الرئيس 
عسكري بترك منصبه في السلطة قبل ثالثة أشهر 

من موعد االنتخابات.
في  الدبيبة  ترشح  فإن   ، الخبراء  لعديد  ووفقًا 
في  تعهد  ألنه  قانوني،  غير  سيكون  ديسمبر   25
جنيف خالل توقيع االتفاق السياسي بعدم الترشح 
حكومته  فإن  ذلك  من  العكس  وعلى  لالنتخابات. 
االنتقالية مسؤولة عن قيادة هذا الموعد النهائي 
الذي ينبغي أن يضع حدًا لعشر سنوات من الفوضى. 
مرشح  أي  يلزم   12 مادته  في  القانون  ألن  ثم 
يشغل منصب مسؤول كبير في الدولة أو الجيش 

باالستقالة قبل ثالثة أشهر من موعد االنتخابات.
الدبيبة  إنفاق  على  للحديث  تقارير  وذهبت 
والتقى  أيــام  قبل  زارهــا  الــذي  تركيا  من  المقرب 
رئيسها رجب طيب رجب إردوغان، 70 مليون دوالر 

على حملته المحتملة.

احتمال ترشح حفتر وعقيلة
الغموض نوايا رئيس مجلس  وفي وقت يسود 
أو المشير خليفة حفتر، إال أن  النواب عقيلة صالح 

يقتضيه  الذي  النحو  على  مهامهم  فوض  كليهما 
القانون رقم »1« من أجل التمكن من الترشح، حيث 
يتمتع حفتر بدعم أوسع في الشرق، إال أنه يمكنه 
على األقل االعتماد على الدعم القوي من الجيش 
الوطني الليبي، وكذلك من بعض فئات قبائل برقة 
برقة  خارج  األصوات  لكسب  سيكافح  كما  الكبرى، 
وبعض أجزاء الجنوب، أما المعضلة األخرى فتبقى 

في أصوات الغرب.
وما يعزز حالة التوجه نحو الخارج، هو ما ورد في 
تسريبات صهيونية تحدثت يوم األحد الماضي عن 
زيارة سرية لصدام خليفة حفتر إلى تل أبيب لكسب 
وعد  مقابل  االنتخابات،  في  لوالده  إسرائيل  دعم 

بتطبيع العالقات في حالة الفوز.
وقالت جريدة »ذا تايمز« البريطانية إن إسرائيل 
جو  األميركي  الرئيس  ألن  اللعبة  قواعد  ستغير 
إذا  حفتر،  معارضة  في  أكبر  صعوبة  سيجد  بايدن 
طرح األخير احتمال انضمام دولة عربية أخرى إلى 
فتح  في  والمغرب  والسودان  والبحرين  ــارات  اإلم

عالقات مع إسرائيل.
عقيلة  لتعرض  برلمانية  مصادر  عدة  وروجــت 
لصالح  الترشح  عن  التراجع  بهدف  لضغوط  صالح 
حفتر، وذلك ألسباب جهوية وسياسية وفسح المجال 
أمامه بهدف عدم تشتيت أصوات المنطقة الشرقية.
الفيدرالية  القاضية  عن  صادر  حكم  فسر  كما 
يخدم  بأنه  أيام  قبل  برينكيما،  ليوني  األميركية، 
سياسيًا حفتر بعدما أوقفت عدة دعاوى مدنية ضده 
حتى نهاية انتخابات 24 ديسمبر في ليبيا، إذ يقول 
مراقبون إن واشنطن ستعمل مع أي شخص يفرزه 

الصندوق في البالد عكس ما يتم الترويج له.

الجدل حول سيف اإلسالم
حول  جدل  يبرز  الشخصين  هذين  مقابل  وفي 
يحظى  الذي  اإلســالم  سيف  القذافي،  نجل  ترشح 
بدعم بعض الموالين للنظام السابق؛ غير أنه بسبب 
حكم المحكمة الجنائية الدولية ضده واقتران اسمه 
الحريات  مجال  في  البالد  تاريخ  من  سوداء  بحقبة 
وبناء الدولة، تقل حظوظه في العودة إلى السلطة، 
وزيادة على ذلك فإن قاعدة النظام السابق ليست 
محاولة كسب  إلى  أخرى  أطرافًا  دفع  ما  متجانسة، 

تأييد شخصيات من أتباع نظام القذافي وقبائلهم.
ويحظى سيف اإلسالم بدعم روسي غير مسبوق 
ذهب للترويج له كخيار ال غنى عنه لليبيين، كما نشر 
الخبير الروسي، راويل مصطفين، الشهر الماضي، 
إن  وقال  مصدره،  يبين  لم  للرأي  استطالع  نتائج 
المواطنين  من   %  48.3 أن  بين  اجتماعيًا  مسحًا 
رأس  على  القذافي،  معمر  نجل  رؤية  في  يرغبون 
للتصويت  استعداد  على   %  30.1 مقابل  الدولة، 
للقائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر. و 17.4% 
الحالي  ــوزراء  ال رئيس  البالد  يترأس  أن  يؤيدون 
الداخلية  وزيــر  يفضلون   %  4.2 وفقط  الدبيبة. 

األسبق في حكومة فائز السراج، فتحي باشاغا.
خلفية  على  ضئيلة  حظوظه  فتظل  باشاغا  أما 
رأس  على  التربع  في  إخفاقه  منذ  شعبيته  تراجع 
حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن ملتقى الحوار 
لعدة  للداخلية  كوزير  فشله  جانب  إلى  السياسي، 
من  وموقفه  الميليشيات،  حكم  إنهاء  في  سنوات 
كتائب مسلحة في طرابلس، غير انه يبقى أحد أقوى 

المرشحين في الغرب الذين 

● رجب إردوغان ● فتحي باشاغا ● أحمد معيتيق ● خليفة حفتر ● عقيلة صالح ● عبداحلميدالدبيبة

الدبيبة ينتظر تعديل املادة 12 من أجل الترشح.. ودعم روسي لسيف اإلسالم
حفتر وعقيلة يتصارعان في نفس املربع.. ومعيتيق وباشاغا يشتركان في القاعدة الجماهيرية

الوسط–عبد الرحمن أميني

● خالد املشري ● كاماال هاريس ● جنالء املنقوش ● عبدالفتاح السيسي

 مشاركة روسية وغموض تركي.. والحضور األميركي يعطي القمة زخمًا
 اإلليزيه: املعطلون يتربصون باالنتخابات.. ومن الضروري حمايتها من الطعن
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خالد  برئاسة  للدولة  األعلى  المجلس  إعالن  بعد 
أقرها  التي  االنتخابات  قوانين  رفضه  المشري، 
ومقاطعة  االعتصام  إلى  ودعوته  النواب،  مجلس 
المقبل،  ديسمبر   24 في  المقررة  االنتخابات 
رفض بيان منسوب لعدد من آمري وقوى عملية 
الحالية،  االنتخابات  قوانين  الغضب«  »بركان 
االستحقاق  إجراء  أهمية  ذاته  الوقت  في  مؤكدًا 
على  يكون  أن  شرط  موعده  في  االنتخابي 
خارطة  عليه  نصت  ما  وفق  دستورية  »قاعدة 

الطريق«.
وأوضح البيان الصادر عن 23 من آمري وقوى 
حماية  »قوة  ونشرته  الغضب«،  »بركان  عملية 
أن  »فيسبوك«،  بموقع  صفحتها  على  طرابلس« 
مبدأ  رفض  يعني  »ال  االنتخابات  قوانين  رفض 
القوانين  أصدر  أن »من  إلى  االنتخابات«، مشيرًا 
هو المعرقل األول لالنتخابات«، موضحًا أن رفض 
اإلعالن  »مخالفتها  إلى  يرجع  القوانين  هذه 
فيها  ومطعون  السياسي،  واالتفاق  الدستوري 

قانونيًا وغير مبنية على أي توافق سياسي«.
وأكد البيان أهمية إجراء االنتخابات في موعدها 
السماح  وعدم  المقبل،  ديسمبر   24 في  المقرر 
لكنه  مضمونها«،  من  »إفراغها  أو  بـ»عرقلتها« 
على  االستحقاق  يكون  أن  ضرورة  على  شدد 
خارطة  عليه  نصت  ما  وفق  دستورية  »قاعدة 
التعامل  »يجب  الخارطة  هذه  أن  ورأى  الطريق«، 
معها وتطبيقها كحزمة متكاملة، وليس بأسلوب 
األمن  مجلس  قرارات  عليه  نصت  كما  االنتقائية 

بالخصوص«.
واعتبر البيان أن إجراء االنتخابات الرئاسية دون 
ديكتاتورية  »مشروع  دستورية  قاعدة  أو  دستور 
الوطنية  المفوضية  وحض  النتائج«،  كانت  مهما 
العليا لالنتخابات على ضرورة »االلتزام بالحيادية 
الدستوري  اإلعالن  وفق  قراراتها  تكون  وأن 

واالتفاق السياسي«.
وصفهم  ومن  المفوضية  رئيس  البيان  وحمل 
المتواطئين معه ومن  النواب  بـ»مجموعة مجلس 
عن  كاملة  المسؤولية  وخارجيًا«  داخليًا  يدعهم 
»العواقب الخطيرة التي قد تنسف بالكامل كل ما 
إيجابية داعمة لالستقرار وبناء  تحقق من خطوات 

آمرو »بركان الغضب« يرفضون قوانني االنتخابات

الثقة والتخفيف من حدة االستقطاب بين الليبيين«.

ووقع على البيان كل من:
● محمود بن رجب.

● عبدالغني الككلي، آمر جهاز دعم االستقرار.
● محمد الحصان، آمر »الكتيبة 166«.

● مصطفى قدور، آمر قوة النواصي.
● الصغير معيلف
● أسامة فكرون

● عماد بن سعيد
● عبدالرحيم بن سالم

● محمد العري
● عبدالحفيظ بزيز

● رمزي العزابي
● موسى مسموس

● عمر المشاي
● محمود الغصري

● عصام بوزريبة
● مختار الجحاوي
● صالح المرغني

● محمد الباروني
● محمد بوشغالة

● أيمن أنديشه
● مصطفى سلطان

● محسن الهاميسي
● نجيب غباق

الخامس  في  شهدت  مصراتة  مدينة  أن  يذكر 
 400 أكثر من  الماضي، مراسم تخريج  يونيو  من 
دفعة  الجوي  الدفاع  بكلية   »51« للدفعة  منتسب 
الوحدة  حكومة  رئيس  بحضور  الغضب«  »بركان 

الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة.
رفض من داخل البرلمان

النواب  بمجلس  نائبًا   44 كان  المقابل  في 
قوانين  على  تعديالت  إجراء  رفضهم  أعلنوا 
االنتخابات، باإلضافة إلى رفضهم إجراء العمليتين 
اتهموا  كما  متزامن،  بشكل  االنتخابيتين 

المفوضية العليا باالستقواء بالخارج.
واتهم بيان مشترك أصدره النواب في الحادي 
والثالثين من أكتوبر الماضي، بعثة األمم المتحدة 
بخارطة  وااللتزام  تنفيذ  في  المستمر  بـ»عجزها 
بكل  النواب  مجلس  »قيام  مؤكدين  الطريق«، 
استكمال  من  بداية  عليه؛  المترتبة  االلتزامات 
الخيار  وحسم  الدستوري  لإلعالن  السابع  التعديل 
 2014 لسنة   5 رقم  القرار  بإصدار  إليه  المحال 
بانتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، مرورًا 
الدستور  مشروع  على  االستفتاء  قانون  بإصدار 

والتعديل الدستوري العاشر بالخصوص«.

االنتخابات متزامنة
وقال النواب إن »إجراء االنتخابات متزامنة يمثل 

مؤسساتي  فراغ  حدوث  باحتمال  جسيمًا  خطرًا 
أن  خصوصًا  األهلي،  وسلمها  ليبيا  وحدة  يهدد 
ما  وأنجز  نصابه  واكتمل  توحد  اليوم  البرلمان 
عليه«. وأضافوا أن »تجاربنا السابقة مع متصدري 
من  العميق  القلق  على  تجبرنا  الحالي  المشهد 
خطة جديدة لعرقلة محتملة لالنتخابات الرئاسية 
»التمسك  على  البيان  وشدد  نتائجها«.  رفض  أو 
من  )السافر(  التدخل  ورفض  الليبية  بالسيادة 
استقواء  ونستغرب  األجانب..  السفراء  أو  البعثة 
المفوضية العليا المستمر بالخارج، ومحاولة فرض 

تعديالت سياسية وليست فنية«.

بيان البعثة
ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  ودعت 
السبت، إلى اعتماد التعديالت الالزمة على اإلطار 
التي  تلك  ذلك  في  بما  لالنتخابات،  القانوني 

طرحتها المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.
شأنه  من  ذلك  إن  بيان،  في  البعثة،  وقالت 
ونزيهة  حرة  ورئاسية  برلمانية  انتخابات  »إجراء 
 24 في  متزامن  بشكل  مصداقية  وذات  وشاملة 
ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية 
 )2021(  2570 األمن  مجلس  وقراري  الليبية، 
الثاني  برلين  مؤتمر  ومخرجات   ،)2021( و2571 
لليبيا«. وأكدت أن اإلطار القانوني »الشامل فقط 
انتخابية  إجراءات  أمام  الطريق  سيمهد  ما  هو 
احترام  أن  على  وذات مصداقية«، مشددة  شاملة 
مبدأ االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 
نزاهة  على  للحفاظ  »ضروري   2021 ديسمبر   24
العملية االنتخابية وتعزيز مصداقيتها، وكفالة حق 
يمثله  من  انتخاب  في  وتطلعاته  الليبي  الشعب 
القبول  عن  فضاًل  ديمقراطية،  بطريقة  ويقوده 

بنتائج االنتخابات«.

خطة المفوضية العليا
وحسب خطة عرضها رئيس المفوضية الوطنية 
مؤتمر  خالل  السايح،  عماد  لالنتخابات  العليا 
»إجراء  تستهدف  المفوضية  فإن  األحد،  صحفي، 

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن«.

النواب الموقعون على البيان هم:
1- عيسى العريبي

2- زايد هدية

3- سعد البدري
4- علي السعيدي

5- الصالحين عبدالنبي
6- زياد ادغيم

7- أسامة الشعافي
8- محمد حماد

9- فرج الصفتي
10- أسمهان بالعون

11- هناء أبوديب
12- حمد ماقيق

13- طارق األشتر
14- علي العيساوي
15- ابتسام جمعة

16- فوزية أبوغالية
17- يوسف الفرجاني

18- المهدي األعور
19- مدللة قندة

20- صالح هاشم
21- حمد البنداق

22- محمد تامر
23- رايحة الدرسي

24- سليمان سويكر
25- بدر النحيب

26- مفتاح الشاعري
27- عبدالناصر بن نافع

28- سليمان الحراري
29- طالل الميهوب

30- محمد المهدي الحضيري
31- سالم قنان

32- يوسف العقوري
33- بالخير الشعاب

34- عبدالمنعم بوحسن
35- إدريس المغربي
36- محمد بن خليل
37- إدريس عمران

38- عادل مولود محفوظ
39- الصادق الكحيلي

40- طارق صقر
41- أسماء الخوجة

42- سعاد الشلي
43- مصعب العابد

44- علي الصول

طرابلس ـ طبرق ـ القاهرة ـ الوسط

● احدى جلسات مجلس النواب الليبي أرشيفية إنترنت

بعد رفض 44 نائبًا في البرلمان تعديلها

بيان منشور على صفحة »قوة حماية طرابلس«: من أصدر القوانين هو المعرقل األول لالنتخابات

ضرورة أن يكون االستحقاق 
على »قاعدة دستورية وفق ما 

نصت عليه خارطة الطريق«

25 حزبًا ليبيًا وقعته لمنع الفتنة واستكمال خارطة الطريق

ماراثوان االنتخابات ينطلق.. واألحزاب توقع ميثاق الشرف

العليا  المفوضية  رئيس  إعالن  مع  بالتزامن 
الترشح  باب  فتح  موعد  السايح،  عماد  لالنتخابات 
وقع  البالد،  في  والبرلمانية  الرئاسية  لالنتخابات 
»منع  يستهدف  شرف  ميثاق  األحد،  حزبًا،   25
الحروب والصراعات السياسية والقبلية والبينية على 

الكراسي والمناصب وتجنبًا للفوضى السياسية«.
وأشرف على الميثاق، الذي جرى توقيعه في فندق 
الوطنية،  األحزاب  رابطة  طرابلس،  في  البحر  باب 
باإلضافة  العامة،  الشخصيات  من  العديد  وبحضور 
الوطنية  الوحدة  حكومة  في  االقتصاد  وزير  إلى 
محمد الحويج، وممثل عن هيئة البعثة األممية في 

ليبيا، ورؤساء األحزاب.

رؤية األحزاب
الدكتور  األحزاب  رابطة  رئيس  أكد  جانبه،  من 
وصفه  الذي  األحزاب  اجتماع  أهمية  رجب،  بشير 
ومفكرين  سياسيين  يضم  الذي  الخبرة«  بـ»بيت 

ومثقفين ومن يرغب في التغيير إلى األفضل.
أضاف رجب، في كلمته أن لألحزاب »رؤية ونظامًا 
وسلوكًا لتسيير البلد بحلة جديدة قادرة على تقديم 
حلول لمشاكله السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
عن طريق تطبيقات سياسية مجربة ومبتكرة«. وأكد 
أن األحزاب قادرة على جمع السياسيين والنخبة في 
الشعب  على  الحاكم  تغول  »منع  عن  فضاًل  ليبيا، 
وانفراده  الحكم  في  واستبداده  المتعسفة  بقراراته 

بالقرار السياسي والخدمي«.

بنود ميثاق الشرف
وأعلن رئيس رابطة األحزاب عن »ميثاق الشرف« 
والمشاركة  للسلطة  السلمي  للتداول  الداعم 
يتضمن  والذي  السياسي،  واإلصالح  السياسية 
الشعب  من  الوطنيين  لتضحيات  وإكبارًا  »اعترافًا 
االستبداد  ضد  كفاحهم  في  التاريخ  عبر  الليبي 
واألنظمة  والجبري  والدكتاتوري  السياسي 

الشمولية«.
والهوية  الثقافي  الموروث  »قيم  الميثاق  وأكد 
وحدة  إطار  في  الثقافي  بالتنوع  تزخر  والتي  الليبية 
الوطن، وتثبيتًا لليبيا الجديدة التي تحتضن الجميع 
كما  وإدارة وحضارة«.  ودراية  ذات حكمة  دولة  في 
التدخالت  ومنع  الوطن  ووحدة  »سيادة  على  شدد 
الخارجية والعمل على إخراج ليبيا من البند السابع، 
لينعم  والثقافية  الطبيعية  ثرواته  على  والمحافظة 
السياسية  بالمشاركة  والقادمة  الحاضرة  األجيال 
مع  المتماشية  اإلنسان  وحقوق  الكريمة،  والحياة 

موروثنا الثقافي وحرية الرأي السياسي«.
الدولة  مشروع  يكون  أن  ضرورة  إلى  ولفت 
»اإلصالح السياسي وإصالح مؤسسات الدولة ومنع 
الدولة  مؤسسات  وانقسام  السياسية  الحياة  إفساد 
والفساد اإلداري والمالي، وأن يكون مسارها رفض 
على  والتأكيد  الوطن،  أبناء  بين  واالقتتال  الحروب 
للسلطة  السلمي  والتداول  اآلخر  والرأي  الرأي  حرية 

والمشاركة السياسية«.

االعتراف بنتائج االنتخابات
األحزاب  »تتعهد  أن  ضرورة  على  الميثاق  ونص 
وعدم  الفائزين،  ودعم  االنتخابات،  بنتائج  بااللتزام 
حالة  في  بالقوة  رأيها  وفرض  العنف  إلى  اللجوء 
الحضور  من  عدد  وأدلى  االنتخابات«.  في  الطعن 

الحويج،  محمد  االقتصاد  وزير  منهم  بكلمات، 
محمد  الوطني  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  ورئيس 
الوطنية  للقوى  العامة  الجمعية  ورئيس  البوسيفي، 
محمد عمر أبوزقية، والدكتور يوسف شاكونه رئيس 
حزب المد الوطني، وعلي مفتاح رئيس حزب موطني، 
المحافظين،  حزب  رئيس  أبوضاوية  عامر  والدكتور 
والدكتور مفتاح النقار منسق حزب الوحدة، ومصباح 
بعد  وجرت  الوطني.  التوافق  حزب  رئيس  الزائدي 
الميثاق من جانب رؤساء  التوقيع على  ذلك مراسم 

األحزاب أو ممثليهم.

نص كلمة السايح
رئيس  أعلن  نفسه،  السياسي  السياق  وفي 
المفوضية العليا لالنتخابات، عماد السايح، فتح باب 
من  بدءًا  والبرلمانية  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح 

اإلثنين الماضي.
وأوضح السايح، خالل مؤتمر صحفي، الثالثاء، أن 
قبول الترشح النتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 
يستمر  فيما  الجاري،  نوفمبر  من  والعشرين  الثاني 

أوهمونا بأننا ضعفاء غير قادرين على البناء، سنثبت 
لهم أننا أقوياء وسنخرج من هذه الضائقة منتصرين 
بإذن اهلل، فلنصطف جميعًا وحدة واحدة على طريق 
بالورود،  معبدًا  يكون  لن  الذي  الطريق  هذا  البناء، 
جروحنا،  ونضمد  أحقادنا  فلننسى  باألشواك،  بل 
ونتحمل مسؤولياتنا، ولنهتف جميعًا ليبيا وإن طال 

الزمن«.
الديمقراطية  القلعة  هذه  من  »نحن  أضاف: 
ينشد  الذي  الحر  شعبنا  إرادة  وراء  إال  نصطف  لن 
ما  على  أتت  عجاف  عشر  سنوات  طيلة  الخالص 
فنالت من خيراتها ومكتسباتها،  الدولة،  تبقى من 
لم  التي  الحرب  الحرب،  أتون  في  بشبابها  وزجت 
يهنأوا حتى  لن  الذين  أعدائنا  خيار  بل  خيارنا  تكن 
يروها رمادة ما لم تكن لهم فناء وعلى طريق البناء، 
من  المفوضية  طلبتها  التي  التعديالت  وباكتمال 
 73 القرار  المفوضية  مجلس  أصدر  النواب،  مجلس 
للمترشحين  التنظيمية  الالئحة  بشأن   2021 لسنة 
بشأن   74 القرار  أصدر  كما  الدولة،  رئيس  النتخاب 
مجلس  النتخاب  للمترشحين  التنظيمية  الالئحة 

قبول طلبات الترشح لالنتخابات النيابية حتى السابع 
من ديسمبر المقبل.

كما أعلن فتح مراكز االنتخاب من اإلثنين وحتى 
28 من الشهر الجاري، لتوزيع أكثر من 2.8 مليون 
انتخاب منتشرة في  1906 مراكز  بطاقة ناخب عبر 

جميع أنحاء البالد.
لن  الناخبين  من  أيًا  أن  على  شدد  السايح، 
يستطيع تسلم بطاقته االنتخابية ما لم يقدم أوراقًا 
ثبوتية »منعًا للتزوير«، داعيًا جميع الناخبين الستالم 
التي ستمنحهم حق  الصادرة بأسمائهم،  البطاقات 
والرئاسية،  البرلمانية  االنتخابات  في  التصويت 
المفوضية  أن  إلى  ولفت  المقبل.  ديسمبر   24 يوم 
الفنية،  التعديالت  كل  النواب  مجلس  من  تسلمت 

والرئاسية،  البرلمانية  االنتخابات  بقانوني  الخاصة 
تنفيذ  من  المفوضية  ن  تمكِّ تعديالت  »وهي 
إجراءات  في  طعن  دون  االنتخابيتين  العمليتين 

تنفيذها«.
وقال السايح في كلمته خالل المؤتمر الصحفي، 
تكن  االنتخابية:»لم  العملية  مستجدات  آخر  بشأن 
الدعوة إلى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، 
مجرد عملية للتداول على السلطة؛ بل كانت دعوة 
ال  أو  يكون  أن  إما  الوطن،  هذا  مصير  تقرير  إلى 
يكون  أو  وبالجميع  للجميع  وطنًا  يكون  أن  يكون، 
اليوم  إننا  واالنتهازيين.  والفساد  للفوضى  وطنًا 
والنماء،  والتنمية  البناء  طريق  الطرق،  مفترق  على 
لقد  األمم،  واحتقار  والتشرذم  االنقسام  طريق  أو 

إعطاء  بشأن   75 القرار  كذلك  وأصدر  النواب، 
العمليتين  تنفيذ  بمباشرة  العامة  لإلدارة  اإلذن 
متزامن  بشكل  والنيابية،  الرئاسية  االنتخابيتين، 

من حيث اإلجراءات«.
بقوله  كلمته  العليا  المفوضية  رئيس  واختتم 
»ندعو جميع الناخبين إلى ضرورة التوجه نحو مراكز 
بمستندات  مصحوبين  بها،  المسجلين  االنتخاب 
الصادرة  البطاقات  الستالم  هويتهم  تثبت 
 24 التصويت يوم  التي ستمنحهم حق  بأسمائهم، 
العليا  الوطنية  المفوضية  أعلنت  أيضًا،  ديسمبر«. 
بشأن  جديدة  تعليمات  الثالثاء،  مساء  لالنتخابات، 
لالنتخابات  للمرشحين  العلمية  المؤهالت  اعتماد 
البرلمانية والرئاسية، وألزمت المفوضية المرشحين 
لالنتخابات والحاصلين على مؤهالت علمية صادرة 
الخاص  للقطاع  التابعة  تعليمية  مؤسسات  من 

باعتمادها من مركز ضمان الجودة.
المؤسسات  عن  الصادرة  العلمية  المؤهالت  أما 
التعليمية التابعة للقطاع العام »الدولة« فال يستلزم 
الجودة،  لضمان  الوطني  المركز  من  اعتمادها 
على  صفحتها  عبر  المنشور  المفوضية  تعميم  وفق 

»فيسبوك«.
المكاتب  إدارات  أن  المفوضية  أعلنت  واإلثنين، 
الصكوك  الستالم  جاهزة  لها  التابعة  االنتخابية 
في  عنها  المنصوص  المبالغ  بقيمة  المصدقة 
الرئاسية  لالنتخابات  المرشحين  على  القانون 
المفوضية  نشرت  ما  وحسب  النواب.  ومجلس 
إلى  باإلضافة  الترشح  طلبات  تقدم  الثالثاء، 
االنتخابية  اإلدارة  إلى مكتب  المطلوبة  المستندات 
مع  للمترشح،  االنتخابية  الدائرة  نطاق  في  الواقع 
انتخابية،  دائرة  من  أكثر  في  ترشحه  إمكانية  عدم 
وإال يتم إلغاء ترشحه في جميع الدوائر، كما ال يجوز 

اإلنابة عن المترشح في التسجيل.

المشري يرفض
في المقابل، دعا رئيس المجلس األعلى للدولة، 
مدني«،  »حراك سلمي  إلى  الثالثاء،  المشري،  خالد 
األمم  بعثة  مقرات  أمام  سلمية«  و»اعتصامات 
المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلسي الدولة والنواب، 
لالنتخابات؛  العليا  الوطنية  والمفوضية  والحكومة 
المعيبة«، وحض  االنتخابات  اعتراضًا على »قوانين 
على »عدم المشاركة« في االستحقاق المقبل سواء 

كناخبين أو مرشحين.
بشأن  اجتماع  خالل  كلمته  في  المشري  وقال 
االنتخابات، عُقد في طرابلس، إن »المجتمع الدولي 
عبر  أخرى  فرصة  حفتر  خليفة  )المشير(  منح  يريد 
االنتخابات بعد أن خسر الحرب العسكرية«، أضاف: 
»ال نؤمن بالعنف«، وتابع: »لجأنا إلى القضاء الذي 

أوصد أبوابه، ولجأنا إلى مجتمعاتنا المدنية«.
من  أعضاء  فيه  شارك  الذي  االجتماع،  وفي 
وجه  للبلديات،  وعمداء  والدولة  النواب  مجلسي 
المشاركين  والرؤساء  السفراء  إلى  رسالة  المشري 
للمجرمين  السماح  »إن  قائاًل  باريس  مؤتمر  في 
بكل  يعادل  الليبية  الدولة  رئاسة  إلى  بالترشح 
السياسي  العمل  بممارسة  للنازية  السماح  وضوح 
ألمانيا والفاشية في إيطاليا، وهذا ال يمكن أن  في 
يكون موجودًا«. وتساءل »كيف تُجرى انتخابات في 
التنقل  يستطيع  ال  »المواطن  وقال:  القمع؟«  ظل 
سيارات  حتى  المطارات  بين  والشرق،  الجنوب  بين 
ال  »نحن  وأضاف:  الجنوب«،  في  منعت  الشرطة 
االنتخابات  إقامة  على  وأحرص  بالمنصب،  نتشبث 

لكن بقوانين صحيحة غير معيبة«.

طرابلس - الوسط: الصديق قواس

● السايح يعلن الجدول الزمني لتلقي طلبات الترشح لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية األحد الماضي

● خالل التوقيع على ميثاق الشرف الحزبي

● أحد مراكز االقتراع يتلقى طلبات الترشح لالنتخابات في طرابلس

فتح 1906 مراكز اقتراع
في أنحاء البالد حتى 28 نوفمبر 

لتوزيع 2.8 مليون بطاقة انتخابية

السايح: فلننسى أحقادنا ونضمد 
جروحنا ونتحمل مسؤولياتنا ولنهتف 

جميعاً »ليبيا وإن طال الزمن«

بشير رجب: لنا رؤية ونظام 
وسلوك لتسيير البلد بحلة جديدة 

قادرة على تقديم حلول لمشاكله

رئيس المجلس األعلى للدولة يرفض 
القوانين االنتخاببة ويدعو إلى 

االعتصام والمقاطعة و»حراك سلمي«

قبول طلبات الترشح النتخاب رئيس الدولة يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري والنيابية إلى 7 ديسمبر
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المقابر  قضية  صعيد  على  جديد  تطور  في 
الجماعية في مدينة ترهونة، أعلن »اللواء 444 

قتال« ضبط متهمين إثنين في القضية.
الشخص  على  للواء  تابعة  مفارز  وقبضت 
المتهم  يخلف،  مسعود  الفاهم  ويدعى  األول، 
بارتكاب عمليات قتل وخطف، أما الثاني ويدعى 
»الزقزوق«،  وشهرته  السميعي،  المختار  محمد 
على  عثر  مواطنين،  ثالثة  بخطف  متهم  فهو 
جثتي اثنين منهم في إحدى المقابر الجماعية، 
موقع  في  صفحته  على  اللواء  بيان  حسب 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.
وفي سياق آخر، أوقف عناصر اللواء مجموعات 
الحرابة«،  وتمارس  والخمور  المخدرات  »تروج 
الستكمال  المختصة  الجهات  إلى  ُأحيلوا  وقد 

التحقيقات.
الليبي  العام  النائب  يولي  جهته،  من 
المقابر  لقضية  كبرى  أهمية  الصور  الصديق 
الجماعية، وفي السادس من نوفمبر الجاري قال 
المقابر  قضية  يولي  يزال  وال  »كان  إنه  الصور 
الجماعية االهتمام الالزم نظرًا لخطورة وجسامة 
االنتهاكات التي وثقتها مدونات تحقيق النيابة 
تولت  العامة  »النيابة  أن  إلى  مشيرًا  العامة«، 
االنتهاكات  في  التحقيق  إجراءات  مباشرة 
المنسوبة إلى قادة وعناصر المجموعة المسلحة 
في   2017 العام  منذ  بـ)الكانيات(  الموسومة 

ترهونة«.
اإلجراءات  اتخاذ »جملة من  إلى  لفت  الصور 
االحتياطية في مواجهتهم؛ وعلى األخص إصدار 
أوامر ضبط وإحضار في مواجهة عدد من قادة 
 ،»13/11/2017 بتاريخ  وتابعيهم  المجموعة 
وذلك خالل لقاء مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
المديريات، ومدير أمن مدينة ترهونة، ورئيس 

المجلس التسييري لبلدية ترهونة.
»الحضور  أن  إلى  العام  النائب  بيان  ونوه 
إطار  خارج  واالعتقال  القتل،  جرائم  تناولوا 
القانون، والخطف والتعذيب، واإليذاء الشخصي، 
عناصر  ارتكبها  التي  المساكن،  حرمة  وانتهاك 
على  تسيطر  كانت  التي  المسلحة  المجموعة 
وفق  الماضية،  األعوام  خالل  ترهونة  مدينة 
بموقع  العام  النائب  لمكتب  الرسمية  الصفحة 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

التي  المرحلة  »استعراض  إلى  البيان  ولفت 
والنتائج  االبتدائي  التحقيق  إجراءات  بلغتها 
التي أسفرت عنها، بما في ذلك إجراءات تحديد 
ورفات  واستخراج جثث  الجماعية  المقابر  مواقع 
العام  النائب  مكتب  أن  وأكد  منها«.  الضحايا 
حشد جميع اإلمكانات المتاحة إلنصاف الضحايا، 
ووضع منهجية عمل عهد بتنفيذها إلى عدد من 

وكالء النيابة العامة المشهود لهم بالكفاءة.
وشدد على ضرورة رفع أداء مأموري الضبط 
تشكيل  عبر  باالنتهاكات،  الصلة  ذي  القضائي 
األمنية  الجهات  إلى  ينتمون  عناصر  يضم  إطار 
وأشار  االستدالل.  أعمال  إنجاز  لغرض  كافة 
الحقيقة  وتوثيق  الجناة  أن »تعزيز مساءلة  إلى 
في  الضحايا  ذوي  إشراك  يتطلب  الضرر،  وجبر 
النووي  الحمض  تحاليل  إجراء  ودعم  اإلجراءات 
ومطابقتها  الضحايا  من  المأخوذة  للعينات 
أفضل  في  األهالي  من  المأخوذة  العينات  مع 
وتحصيل  دوليًا،  بها  المعترف  المختبرات 

نتائجها في أقرب اآلجال«.
رئيس  نائب  قال  الماضي،  أكتوبر  وفي 
المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن المجلس 

اقترح إنشاء محكمة خاصة بـ»جرائم ترهونة«، 
التي  الجماعية  المقابر  عدد  وصول  متوقعًا 
واعتبر  مقبرة.   14 إلى  المدينة  في  عليها  عثر 
الكوني أن »ما حدث في ترهونة يشبه الجرائم 
إلى  أشار  ورواندا«، كما  والهرسك  البوسنة  في 

في  بخبرتها  لالستعانة  هولندا  مع  التواصل 
»متابعة جرائم البوسنة«.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تحدث 
خبراء في األمم المتحدة عن أدلة على حدوث ما 
وصفوها بـ»جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية« 
أجروه  تحقيق  بعد   2016 العام  منذ  ليبيا  في 

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

الوكالة هذه الجرائم أو مرتكبيها ومناطقها.
ورغم إعالن هذه الجرائم، إال أن البعثة قررت 
والجماعات  األفراد  بأسماء  »قائمة  نشر  عدم 
)الليبية واألجنبية( التي قد تكون مسؤولة عن 
هذه االنتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة 

في ليبيا منذ 2016«.
البعثة األفراد والجماعات )كاًل من  و»حددت 
الفاعلين الليبيين واألجانب( الذين قد يتحملون 
قيد  والتجاوزات  االنتهاكات  عن  المسؤولية 

تعقيد  ضوء  »وفي  التقرير،  وحسب  التحقيق«. 
والموارد  الوقت  مزيد  إلى  حاجة  هناك  الوضع، 
جميع  عن  والدول  األفراد  مسؤولية  لتحديد 

االنتهاكات التي حدثت منذ العام 2016«.
حرب العاصمة طرابلس

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

في المناطق السكنية«.
وركز الخبراء على »استهداف طالب أكاديمية 
الهضبة العسكرية في 4 يناير 2020، الذي أسفر 
عن مقتل 25 طالبًا، ونسبت بعض التقارير الهجوم 
إلى الجيش الوطني الليبي«، وقالوا: »توجد أسباب 
معقولة لالعتقاد بأن الهجوم ربما شكل انتهاكًا 
وجريمة حرب.  اإلنساني  الدولي  للقانون  خطيرًا 

للتأكد من  التحقيقات  مزيد  إجراء  الضروري  من 
األدوار الدقيقة التي لعبها الجيش الوطني الليبي 

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

بشكل مباشر في األعمال العدائية«.
مرتزقة »فاغنر« و»السوري الحر«

على  أدلة  عن  تحدثت  الحقائق  تقصي  بعثة 
حرب  خالل  القتال  خطوط  على  مرتزقة  وجود 
 ،2020 يونيو  إلى   2019 أبريل  من  العاصمة 
شاركوا  وروس  سوريين  مقاتلين  إلى  مشيرة 
على  العامة،  والقيادة  الوطني  الوفاق  قوات  مع 
البعثة  »وجدت  التقرير  نص  وحسب  الترتيب. 
في  شاركوا  سوريين  مواطنين  أن  على  أدلة 
الوطني«،  الوفاق  لدعم حكومة  قتالية  عمليات 
ونقل عن »المقاتلين السوريين الذين قابلتهم 
البعثة أنه تم تجنيدهم من قبل رؤسائهم في 
أتراكًا  مواطنين  وأن  الحر(،  السوري  )الجيش 
شاركوا بنشاط في نشرهم في ليبيا، وأن الحافز 
ماليًا«،  مكسبًا  كان  ليبيا  في  لالنتشار  لهم 
فيما لم تحدد التحقيقات بعد ما إذا كان هؤالء 

المرتزقة السوريون قد ارتكبوا أية انتهاكات.
وصفها  ما  إلى  التقرير  استند  المقابل،  في 
مشيرًا  المعلومات«،  من  موثوقة  بـ»مجموعة 
إلى أن »األفراد المرتبطين بالشركة العسكرية 
في  موجودين  كانوا  فاغنر،  الخاصة،  الروسية 
الليبي«،  الوطني  الجيش  لدعم  كمرتزقة  ليبيا 
أن  نيوز«  سي  بي  »بي  ذكرته  ما  إلى  وأشار 
»أفراد فاغنر قتلوا أشخاصًا ال يشاركون بشكل 
مباشر في األعمال العدائية في جنوب طرابلس 
في سبتمبر 2019 «، منوهًا إلى أن »األدلة التي 
أطلقوا  فاغنر  أفراد  أن  أكدت  البعثة  جمعتها 
القبض  بعد  الضحايا  على  مباشرة  نارية  أعيرة 
»أسباب  إلى  ومشيرًا  واحتجازهم«،  عليهم 
ربما يكونون  فاغنر  أفراد  معقولة لالعتقاد بأن 

قد ارتكبوا جريمة قتل حرب«.

»444 قتال« يعلن ضبط متهمني في قضية املقابر الجماعية

● المتهمان ضمن عدد من المقبوض عليهم ● إحدى المقابر الجماعية في ترهونة

● شعار اللواء 444 قتال

بعد القبض على»الفاهم« و»الزقزوق«

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

الصديق الصور: تحقيقات النيابة العامة وثقت انتهاكات جسيمة في ترهونة.. ومكتب النائب العام: حشد جميع اإلمكانات المتاحة إلنصاف الضحايا

الحصيلة اإلجمالية لإلصابات تتجاوز 362 ألفًا و5241 وفاة

»كورونا  بفيروس  اإلصابة  معدالت  شهدت 
زيادات  ليبيا،  األسبوع في  المستجد« خالل هذا 
المركز  من  المعلنة  البيانات  وفق  طفيفة، 

األمراض. الوطني لمكافحة 
حاجز  دون  اليومية  اإلصابات  أعداد  وظلت 
الوفيات  أعداد  تفاوتت  فيما  إصابة،  الثمنمائة 
فبلغت ذروتها السبت الماضي مسجلة 21 حالة 
وفيات  عدد  أقل  اإلثنين  يوم  سجل  فيما  وفاة، 

بثماني حاالت فقط.

وجاءت بيانات الحاالت خالل أيام األسبوع كالتالي:
السبت: 648 إصابة.. و21 وفاة

أعلنه  ما  وحسب  الماضي  السبت  يوم  في 
تسجيل  تم  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
648 إصابة بفيروس »كورونا المستجد«، منها 
شفاء  حالة   1917 سجل  كما  حرجة،  حالة   172

و21 وفاة.
إن  األحد،  أصدره،  بيان  في  المركز  وقال 
5287 عينة، أظهرت  مختبراته استقبلت السبت 
فيما  عينة،   4639 سلبية  المعملية  التحاليل 
موجبة  حاالت  بنسبة  حالة،   648 إصابة  تأكدت 

.% 12.2

األحد: 795 إصابة جديدة.. و11حالة وفاة
بالفيروس،  جديدة  إصابة   795 تسجيل  تم 
لمكافحة  الوطني  المركز  إحصائية  حسب 

األمراض عن يوم األحد.
حين  في  مصابًا،   1588 للشفاء  وتماثل 
المنشورة  اإلحصائية  حسب  آخرون،   11 توفي 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 

اإلثنين. »فيسبوك«، 
من   %  14 الجديدة  اإلصابات  نسبة  وبلغت 
5623 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت  إجمالي 

4828 منها. سلبية 

اإلثنين: 609 إصابات.. و8 وفيات
إصابات   609 البالد  سجلت  اإلثنين  يوم  في 
حسب  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  جديدة 

الوطني لمكافحة األمراض. المركز  إحصائية 
وتماثل للشفاء 1672 مصابًا، في حين توفي 
المنشورة  اإلحصائية  حسب  آخرون،  ثمانية 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 

الثالثاء. »فيسبوك«، 
وبلغت نسبة اإلصابات الجديدة 14.4 % من 
4220 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت  إجمالي 

3611 منها. سلبية 

الثالثاء: 597 إصابة.. و15وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  ما  وحسب 
تسجيل  الماضي  الثالثاء  يوم  شهد  األمراض، 
»كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة   597
و15  شفاء،  حالة   1493 إلى  إضافة  المستجد«، 

حالة وفاة، و132 حالة حرجة.
على  المنشور   ،»557« رقم  بيانه  وفي 
إنه  المركز  قال  »فيسبوك«،  بموقع  صفحته 

عن  للكشف  عينة   4447 الثالثاء،  تسلم، 
عينة،   3850 سلبية  تبينت  حيث  الفيروس؛ 
13.4 % من إجمالي  597 عينة بنسبة  وإيجابية 

المفحوصة. العينات 
إلصابات  اإلجمالية  الحصيلة  وارتفعت 
 ،2020 مارس  ليبيا  في  ظهوره  منذ  الوباء 
ألفًا   311 بينها  حالة،  و915  ألفًا   362 إلى 
نشطة،  و201  ألفًا  و46  شفاء،  حالة  و473 

وفاة.  و5241 
مليون  تلقى  الوطني،  المركز  بيان  وحسب 
من  األولى  الجرعة  شخصًا  و598  ألفًا  و589 
و516  ألفًا  و513  للفيروس،  المضاد  اللقاح 

الثانية. الجرعة  تلقوا 

مصنع إلنتاج األكسجين الطبي
الصحة  وزارة  تقدمه  الذي  الدعم  سياق  وفي 
الوزارة،  أعلنت  الوطنية،  الوحدة  بحكومة 
إلنتاج  بمصنع  درنة  عزل  مركز  دعم  األربعاء، 

الطبي. األكسجين 
على  عبر صفحتها  منشور  في  الوزارة،  وقالت 
»فيسبوك«، إن ذلك يأتي في إطار حرصها على 
الطبي  األكسجين  من  كافية  إمدادات  تأمين 
والقروية  العامة  والمستشفيات  العزل  لمراكز 

والتخصصية.

وفي 29 أكتوبر الماضي، دعمت وزارة الصحة 
بخزان  الشرقية  بالمنطقة  الصحي  العزل  مراكز 
 24 بسعة  مقطورة  مع  يعمل  متنقل  أكسجين 
خزانات  بتعبئة  خاصة  بوحدة  ومجهز  لتر،  ألف 

األكسجين.
محطة  أكتوبر   31 في  الوزارة  قدمت  أيضًا 
العزل  لمراكز  أكسجين  أسطوانات  تعبئة 

الصحي الممتدة من سرت إلى الواحات.

مؤشر نسبة الوفيات
رقم  عددها  في  »الوسط«  رصدت  وكما 
ارتفاع  بشأن  الماضي،  الخميس  الصادر   311

اإلصابات،  معدل  استقرار  رغم  الوفيات  نسبة 
لمكافحة  الوطني  المركز  أصدره  تقرير  أظهر 
الخاص  الوبائي  الوضع  أن  السبت،  األمراض، 
يشهد  يزال  ال  المستجد«  »كورونا  بفيروس 
في  بدأ  الذي  األسبوع  خالل  »استقرارًا« 
من  الرابع  في  وانتهى  الماضي  أكتوبر   29
نسبة  مؤشر  ارتفاع  من  محذرًا  الجاري،  نوفمبر 

الوفيات.
الوبائي  الوضع  استقرار  سبب  التقرير  وأرجع 
وتباطؤ  البالد  غرب  مناطق  في  التحسن  إلى 
مشيرًا  الشرقية،  المنطقة  في  الوباء  انتشار 
عدد  في  األسبوعية  التغيرات  توافق  أن  إلى 
مدى  على  االختبارات  وأعداد  المسجلة  الحاالت 
»استقرار  إلى  يشير  الماضية  الثالثة  األسابيع 
الحاالت  نسبة  واستقرار  المرض،  انتشار  معدل 

الموجبة عند 13 %«.
التكاثر  التقرير إلى استقرار مؤشر رقم  وأشار 
»Rr« على أقل من 1.0 لمدة أكثر من شهرين، 
ما يدل على تحسن الوضع الوبائي العام، ولفت 
إلى تباطؤ انتشار المرض في معظم المناطق .

ورغم استقرار الوضع الوبائي خالل األسبوع، 
حذر التقرير من أن الزيادة األسبوعية في مؤشر 
إلى »القلق«،  1.52 % تدعو  إلى  الوفيات  نسبة 
إلى »خلل  يشير  المؤشر  ارتفاع هذا  أن  موضحًا 
في قدرة المنظومة الطبية في تشخيص وعالج 

الحاالت«.
»كورونا  فيروس  ضد  التطعيم  صعيد  على 
الوطني  المركز  عام  مدير  وجه  المستجد«، 
المديرين  السائح،  حيدر  األمراض،  لمكافحة 
فيروس  ضد  التطعيم  لحملة  التنفيذيين 
العمرية  الفئة  بتطعيم  بالبلديات،  »كورونا« 
»سينوفارم«  بطعم  سنة   17 إلى   12 من 

إلى   6 من  بينهما  الفاصل  بجرعتين،  الصيني 
12 أسبوعًا، وفق خطابه بالخصوص رقم 3275 

الصادر األحد.
وفي وقت سابق، أكد مركز مكافحة األمراض 
بلغ  »كورونا«  فيروس  ضد  الملقحين  عدد  أن 
أولى  جرعتين  بين  شخص  مليوني  من  أكثر 
وثانية، واصفًا الوضع الوبائي بـ»المستقر« رغم 
مالحظته التراجع في مستوى اإلقبال على مراكز 
الوفيات  نسبة  انخفاض  بسبب  التطعيمات، 

واإلصابات هذه الفترة.

كوفيد فاكس
فاكس«  »كوفيد  موقع  كشف  جهته،  من 
حتى  المطعمين  الليبيين  عدد  أن  الدولي، 
شخص،  ألف   473 تخطى  بجرعتين،  اآلن 
ضوء  على  ضعيفًا  يعد  الذي  المستوى  وهو 
رابعة«،  »موجة  قدوم  مخاطر  من  التحذيرات 
عمليات  استمرت  إذا  أنه  مضيفًا  الجائحة،  من 
لدى  يكون  أن  يمكن  النحو،  هذا  على  التلقيح 
 21 70 % من المطعمين بجرعتين بحلول  ليبيا 

.2023 مارس 
البيانات الصادرة عن الموقع المتخصص في 
العالم ضد  التلقيح في  إحصاء وتسجيل عمليات 
هذه  أن  أوضحت  السبت،  »كورونا«،  فيروس 
المدة طويلة مع توقعات وزارة الصحة، بدخول 
الموجة الرابعة من وباء »كورونا« نهاية الشهر 

الجاري.
وحسب »كوفيد فاكس«، فإن عدد الملقحين 
مليونين  بلغ  ليبيا  في  الجاري،  نوفمبر   6 حتى 
ألف   473 من  أكثر  بينهم  شخص،  ألف  و43 

شخص تلقى جرعتين.
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وكان 
كشف أن عدد الملقحين ضد فيروس »كورونا«، 
أولى  جرعتين  بين  شخص  مليوني  تجاوز 
وثانية، واصفًا الوضع الوبائي بـ»المستقر« رغم 
مالحظته التراجع في مستوى اإلقبال على مراكز 
الوفيات  نسبة  انخفاض  بسبب  التطعيمات، 

واإلصابات هذه الفترة.
إنه  الزناتي،  علي  الصحة،  وزير  قال  بدوره 
لجائحة »كورونا«  الرابعة  الموجة  يترقب دخول 

نهاية شهر نوفمبر الجاري.
أن  الجمعة،  تصريحات  في  الزناتي،  وأضاف 
بـ»كورونا«  للمصابين  الصحية  الحالة  استقرار 
العزل  في  أو  العزل،  مراكز  في  الموجودين 
التطعيم، وحث  المنزلي، يعود الستمرار حمالت 
الوسيلة  ألنها  اللقاحات  تلقي  على  المواطنين 
دخول  من  وسيقلل  المرض،  لمقاومة  الفعالة 

الفائقة. العناية  المصابين غرف 
بكميات  متوافرة  اللقاحات  أن  الزناتي  وأكد 
كبيرة، لكن اإلقبال على أخذها ال يزال متواضعًا، 
جرعة  »سبوتنيك«  لقاح  تلقى  من  أن  مضيفًا 
جرعة  »أسترازينيكا«  لقاح  تلقي  يمكنه  أولى 
ثانية، وهذا األمر ال يبعث على القلق، حسب ما 

أكد علماء الوبائيات في العالم.
بدء  أعلن  الطبي،  اإلمداد  جهاز  أن  يذكر 
توزيع الجرعة الثانية من اللقاح الصيني المضاد 
من  اعتبارًا  »سينوفارم«،  »كورونا«  لفيروس 

الماضي. السبت 

ليبيا تترقب دخول »موجة كورونا الرابعة« نهاية نوفمبر

● حملة التوعية بالتطعيم ضد كورونا التي يقيمها المركز الوطني بالتعاون مع اليونيسف

● مركز عزل درنة يتسلم وحدات مصنع األكسجين الطبي ● خطاب  بقرار تطعيم الفئة من 12 إلى 17 عاما

»مكافحة األمراض« يوجه بتطعيم الفئة العمرية من 12 إلى17عاماً.. ويحذر من ارتفاع الوفيات
طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

مليون و589 ألف شخص 
تلقوا جرعة اللقاح األولى.. 

و513 ألفاً أخذوا الثانية

»كوفيد فاكس«: تطعيم 
70% من الليبيين بحلول 

مارس 2023

»الصحة« تواصل دعم مراكز 
العزل وتدعم مركز درنة بمصنع 

إلنتاج األكسجين الطبي
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●  متظاهرون سودانيون في الخرطوم 

●  رئيس الحكومة الكويتية يقدم استقالته إلى أمير البالد

ترفض االنحناء أمام عاصفة المعارضة

استقالة الحكومة الكويتية

مساءلة  لجلسة  الخضوع  عن  بداًل  االستقالة  الكويتية  الحكومة  اختارت 
في  والتنفيذية  التشريعية  الجهتين  بين  صدام  أحدث  في  برلمانية، 
الحكم،  طرفي  بين  السياسية  بالمشاحنات  المعروف  الخليجي،  البلد 

والمعارضين، على خالف بقية دول الخليج العربية.
الحمد الصباح، استقالتها  واإلثنين، قدمت حكومة الشيخ صباح خالد 
األنباء  وكالة  ونشرت  األحمد.  الجابر  األحمد  نواف  األمير  البالد،  ألمير 
أمير  لقائه  أثناء  الوزراء  مجلس  لرئيس  صورة  )كونا(  الرسمية  الكويتية 

البالد بدار يمامة وتقديم استقالته.
جاء ذلك عشية جلسة للبرلمان كان من المقرر أن تشهد 11 استجوابًا 
في  منخرطة  الحكومة  كانت  حيث  وحكومته،  الوزراء  رئيس  بحق  نيابيًا 
مواجهة مع نواب من المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء 

الشيخ صباح الخالد الصباح في مجلس النواب المنتخب.
.. وعفو أميري عن معارضين

أمير  إصدار  اإلثنين،  الكويتي  األمة  مجلس  أعلن  متصل،  سياق  وفي 
سياسيين،  معارضين  عن  منتظرًا  كان  عفوًا  األحمد  نواف  الشيخ  البالد 
حيث جاء ذلك في مرسومين أميريين للعفو عن المحكوم عليه في قضايا 
وخلية   ،2011 العام  األمة  مجلس  اقتحام  قضيتا  ضمنها  من  سابقة، 

العبدلي التي ُألقي القبض على المتهمين فيها في العام 2015.
انسدادًا  الماضية  األشهر  خالل  الكويت  شهدت  حينما  بدأت  القصة 
أمير  دفع  الذي  األمر  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتين  بين  سياسيًا 
الكويت في سبتمبر الماضي للدعوة إلى »حوار وطني« بين السلطتين، 
في حين توقع البعض بأن يسود ملف العفو عن المعارضين الكويتيين 

أجواء جوالت الحوار.
وقبل أسابيع قليلة، أصدر نواب بيانًا موجهًا إلى أمير البالد، اللتماس 
للبدء  أو موقف سياسي،  رأي  المدانين بسبب  الكويتيين  منه عن  العفو 
الذي  الوطني  الحوار  نتائج  كإحدى  الوطنية،  المصالحة  خطوات  بأولى 

عقده ممثلون عن الحكومة ومجلس األمة في شهر أكتوبر الماضي. 

●  مساعد األمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

م الموقف في إطار الوساطة الجامعة العربية تقيِّ

لبنان يرفض مغادرة أزمة قرداحي 

إلى  العربي  الموفد  لخص  هكذا  بسيطة«،  مسألة  ليست  »األزمة 
تفجرت  التي  الخليج،  ودول  لبنان  قضية  في  انفراجة  إلحداث  بيروت؛ 
يتمسك  الذي  قرداحي،  جورج  اللبناني  اإلعالم  وزير  تصريحات  عقب 
كانت  االستقالة  أن  العربية  الجامعة  ترى  بينما  االستقالة،  برفض 

األزمة. بتطويق  كفيلة 
األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، وصل إلى 
اللبناني  الوزراء  رئيس  بينهم  من  لبنانيين،  مسؤولين  والتقى  بيروت 
وتعكف  التفاصيل  لكافة  استمعت  الجامعة  أن  وأعلن  ميقاتي،  نجيب 

التالية«. الخطوة  على تقييم »لترى ما هي 
الزيارة إن »قضية لبنان وعالقته  لكن السفير حسام زكي قال عقب 
بدول الخليج، أبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن«، حيث كان 
ترميم  إلى  السعي  بهدف  يزورها  التي  بيروت  من  اإلثنين،  يتحدث، 
خالل  سفراءها  سحبت  التي  الخليجية  والدول  لبنان  بين  العالقات 
التي تطلق من قبل مسؤولين  المواقف  إدانتها  الماضية، عقب  الفترة 

اللبنانية. الحكومة  في 
إال أن األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ألمح في الوقت 
بين  الدبلوماسية  األزمة  لحل  مدخل  إلى  التوصل  إمكانية  إلى  نفسه 
لبنان والخليج، مشيرًا إلى »ثقب في الجدار يمكن العبور منه«، بحسب 

ما نقلت وكالة »رويترز«.
وقال السفير حسام زكي، إن الجامعة ال تريد استمرار الوضع الحالي 
بين لبنان من جهة، والسعودية وعدد من دول الخليج من جهة أخرى، 
لحل  مدخاًل  يكون  الراهنة،  لألزمة  انفراج  تحقيق  في  أمله  عن  معربًا 
وفقًا  تحديدًا،  والسعودية  لبنان  بين  العالقات  في  العالقة  اإلشكاليات 

األلمانية. األنباء  لوكالة 

الخرطوم - وكاالت

تزايد الضغوط.. وجهود الوساطة دون نتائج

 قوات األمن تواجه حملة عصيان مدني 
جديدة بالعنف.. والمجتمع الدولي يندد

 البرهان ال يمانع عودة حمدوك 
لمنصبه لكن ال يريد وضع ما كان قبل 

مفاوضات معقدة تفشل في حل األزمة بالسودان
الحراك املدني يرفع الءات ثالث: »ال حوار.. ال تفاوض.. ال شراكة«

السودان  في  السياسي  الوضع  انفجار  على  أسبوعان 
من دون الوصول لنقطة التقاء يمكنها ترسيم حدود 
السلطة بين المكونين، المدني والعسكري، لتجنيب 
البالد انحرافًا خطيرًا ال ينقصها، وهو ما دفع أطرافًا 
أية  عن  للبحث  محاولة  في  للتدخل  وإقليمية  دولية 

فرصة بين الفرقاء.
من المحيط العربي إلى منظمات دولية وإقليمية، 
جميعهم أدلى بدلوه في خضم األزمة التي يتمسك 
سابقًا  اتخذها  التي  بإجراءاته  العسكري  المكون 
بينما  بالفشل،  اتهمه  الذي  المدني  المكون  إلبعاد 
في المقابل تقول حكومة عبداهلل حمدوك إن السبيل 
الوحيد ألي حوار هو العودة لما قبل ما تسميه »انقالبًا 
الحكومة  وعودة  الوزراء  عن  اإلفراج  أي  عسكريًا«، 

لممارسة مهامها، ومن ثم االنخراط في حوار.

ضغوط مكثفة
ويكثف مفاوضون من جامعة الدول العربية وجنوب 
الطرفين،  مع  اللقاءات  المتحدة  واألمم  السودان 
أن  رسالة  كانت  ربما  لكن  معقدة،  مهمتهم  أن  إال 
أصدر القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان قرارًا الخميس باإلفراج عن أربعة وزراء 
يتصاعد  وقت  في  العسكرية،  القرارات  إثر  احتجزوا 
الضغط الدولي الستئناف مسار االنتقال الديمقراطي، 
حيث جاء قرار البرهان بعيد إعالن الجيش أن »تشكيل 

الحكومة بات وشيكًا«.
البالد  البرهان أعلن في السابق حل الطوارئ في 
يترأسه،  كان  الذي  السيادة  مجلس  من  كل  وحل 
حمدوك  عبداهلل  الوزراء  رئيس  برئاسة  والحكومة 
وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن 
وحكم  انتخابات  إلى  الوصول  نحو  ديمقراطيًا  مسارًا 

مدني.
الواليات المتحدة األميركية هي األخرى، ترى في 
خطوة البرهان خطرًا يهدد مسار البلد، حيث قالت إن 
وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن تحادث هاتفيًا 
مع البرهان وطالبه بإعادة السلطة »فورًا إلى الحكومة 
التي يقودها المدنيون«، إذ قال الناطق باسم وزارة 
الخارجية األميركية نيد برايس، في بيان، إن »الوزير 
حض البرهان على اإلفراج فورًا عن جميع الشخصيات 
السياسية المحتجزة منذ 25 أكتوبر والعودة إلى حوار 
يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويعيد الحكم 

الذي يقوده المدنيون في السودان«.
بعد  حمدوك  مع  مجددًا  بلينكن  تحدث  كما 
أكتوبر،   26 في  بينهما  جرت  التي  األولى  المكالمة 
دعم  على  شدد  الخارجية  »وزير  إن  برايس  وقال 

الذي  السوداني  للشعب  القوي  المتحدة  الواليات 
يتطلع إلى الديمقراطية«، وجاء البيان األميركي بشأن 
اإلعالمي  المستشار  إعالن  بعد  المكالمتين  هاتين 
»تشكيل  أن  هاجة،  أبو  الطاهر  العميد  للبرهان، 

الحكومة بات وشيكًا«.

البرهان يدرس جميع الخيارات
المجلس  إن  قال  للبرهان  اإلعالمي  المستشار 
العسكري »يدرس كل المبادرات الداخلية والخارجية 
عنه  نقل  ما  وفق  الوطنية«،  المصلحة  يحقق  بما 

تلفزيون السودان الرسمي.
أعلن  المستشار،  تصريح  من  ساعات  وبعد 
التلفزيون أن البرهان أصدر قرارًا باإلفراج عن هاشم 
حسب الرسول وعلي جدو وحمزة بلول ويوسف آدم 
ضي. وتولى حسب الرسول حقيبة االتصاالت، وجدو 
حقيبة التجارة، فيما شغل بلول وزارة الثقافة واإلعالم 

وتولى آدم الضي حقيبة الشباب والرياضة.
وجاء قرار اإلفراج بعيد اتصال هاتفي بين الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان واألمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس الذي دعا قائد الجيش الستئناف 
مسار االنتقال الديمقراطي وإعادة السلطة للمدنيين، 
لحل  المبذولة  الجهود  »كل  غوتيريس  شجع  حيث 
النظام  واستعادة  السودان  في  السياسية  األزمة 
في  االنتقالية  والعملية  عاجل  بشكل  الدستوري 
السودان«، كما جاء في بيان صادر عن األمم المتحدة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية، نيد 
برايس، إن واشنطن علمت باإلفراج عن الوزراء، لكنه 
بما في ذلك  الخطوات،  إلى مزيد  الحاجة  شدد على 
اإلنترنت  على  القيود  ورفع  المدنية  الحكومة  إعادة 

وإنهاء حال الطوارئ.
رئيس  عودة  إلى  غربيون  دبلوماسيون  ودعا 
الوزراء عبد اهلل حمدوك لمنصبه، بينما حضت قوى 
عربية مثل السعودية واإلمارات على استئناف االنتقال 
لجنوب  الرئاسي  المستشار  وقال  مدنية.  بقيادة 
إن  غاتلواك،  توت  الوساطة،  وفد  ورئيس  السودان 
األمر باإلفراج عن الوزراء جاء بعد اجتماعات منفصلة 
مع كل من البرهان وحمدوك الذي ال يزال قيد اإلقامة 

الجبرية.
مجلس   2019 أغسطس  منذ  السودان  ويحكم 
من  كجزء  وعسكريين  مدنيين  بين  مشترك  سيادة 
تعمق  أدى  فيما  كامل،  مدني  حكم  نحو  االنتقال 
بين  طويلة  فترة  منذ  المستمر  والتوتر  االنقسامات 

العسكريين والمدنيين إلى إعاقة المرحلة االنتقالية.
ويقول موفد الوساطة الجنوبي سوداني إنه »ال 
لمنصبه  حمدوك  عودة  في  البرهان  لدى  مشكلة 
إلى  الوضع  يعود  أن  يريد  ال  لكنه  للوزراء،  كرئيس 
ما كان قبل 25 أكتوبر«، مضيفًا أن »حمدوك يظل 
مشروط  ذلك  لكن  الحكومة،  لرئاسة  مرشح  أبرز 
الوضع  يعود  أن  »يريد  حمدوك  لكن  بموافقته«، 
توت  وفق  أكتوبر«،   25 قبل  عليه  كان  ما  إلى 

غاتلواك.
في تلك األثناء دعا مجلس حقوق اإلنسان األممي 
السودان،  في  المدنية  للحكومة  فورية«  إلى »عودة 
حيث اعتمد قرارًا ندد فيه أيضًا بـ»التوقيف الظالم« 
وكذلك مسؤولين  اهلل حمدوك،  عبد  الوزراء  لرئيس 
آخرين، مطالبًا بأن يفرج العسكريون »فورًا« عن »كل 

األفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي«.
البريطاني  السفير  أعلنه  ما  دول  عدة  وكررت 
»بالتدهور  ندد  الذي  مانلي،  سايمن  جنيف،  في 
قرارات  منذ  اإلنسان«  حقوق  ألوضاع  الدراماتيكي 
25 أكتوبر. وقال السفير الفرنسي لدى جنيف جيروم 
بونافون: »فيما ينتفض الشعب السوداني سلميًا ضد 
االنقالب الذي يحاول كسر التحول الديمقراطي، توجه 
إليه المجموعة الدولية رسالة دعم قوية وتتعهد، من 
خالل اعتماد هذا القرار باإلجماع، بالسهر على عودة 
دولة القانون وإعادة الحكومة االنتقالية إلى السلطة 

واحترام حقوق اإلنسان«.

تفريق متظاهرين
األمن  قوات  وأيضًا  حراكه،  فواصل  الشارع  أما 
واصلت مهامها في تفريق مناهضتين لـ»االنقالب«، 
عشرات  وأوقفت  للدموع  مسيل  غاز  قنابل  بإطالق 
المتظاهرين في اليوم األول من حملة عصيان مدني 

جديدة ضد الجيش.

 25 قرارات  غداة  اندلعت  احتجاجية  حركة  بعد 
نقابات  دعت  الماضي،  األسبوع  وتراجعت  أكتوبر 
إلى عصيان  السودانيين  أخرى من جديد  ومنظمات 
مدني، األحد اليوم، األول من األسبوع في السودان، 
واإلثنين، وعليه تظاهر المئات في عطبرة في شمال 
البالد، مرددين شعار »ال للحكم العسكري«، في حين 
سار عشرات المدرسين نحو وزارة التربية والتعليم في 
»تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات« قائد الجيش 
السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وفق قول 

مدرس الجغرافيا محمد األمين.

الالءات الثالث
القادة  معظم  الجيش  اعتقل  أكتوبر،   25 ومنذ 
لتشمل  مذاك  المعتقلين  قائمة  وطالت  المدنيين، 
موظفين  وحتى  ومتظاهرين  ونشطاء  سياسيين 
ومارة، ُاعتقلوا جميعًا من دون مذكرات توقيف. ورغم 
درمان، حيث  أم  أحمد في  آسر  المتظاهر  أصر  ذلك، 
أقام المحتجون مجددًا متاريس من الحجارة والطوب، 
على القول »سنواصل الكفاح إلى أن تسلم الحكومة 

إلى المدنيين«.
كما جرى تعليق الدراسة في جامعتين رئيسيتين 
في السودان أوالهما جامعة »الخرطوم«، التي دانت 
نفذها  باعتداءات  ونددت  العسكري  »االنقالب« 
مسلحون ضد طلبة في 25 أكتوبر، أما جامعة »البحر 
إلى  األحد  فأشارت  بورتسودان،  مدينة  في  األحمر« 

أنها علقت الدراسة من أجل سالمة الطلبة.
ويريد السودانيون أن يسمعوا صوتهم من خالل 
تتواصل  فيما  ضخمة،  تظاهرات  أو  عام«  »إضراب 
بعيدًا عن الشارع وخلف أبواب مغلقة، المفاوضات بين 
المحليين  والوسطاء  المدنيين  والقادة  العسكريين 

والدوليين إليجاد حل لألزمة.
تشكيل  إلى  ال  اآلن  حتى  المحادثات  تفِض  ولم 
حكومة جديدة، وال إلى عودة الحكومة التي أطاحها 
بشأن  واضح  موقف  تبني  إلى  وال  البرهان،  فجأة 
استئناف االنتقال الديمقراطي الذي بدأ عقب سقوط 
الديكتاتور عمر البشير العام 2019. وتؤكد المنظمات 
المؤيدة للديمقراطية التي قادت الحركة المناهضة 
للبشير أن موقفها واضح، وتقول في بيانات تنشرها 
 14 منذ  مقطوع  اإلنترنت  ألن  قصيرة؛  رسائل  عبر 

يومًا، »ال حوار، ال تفاوض، ال شراكة« مع الجيش.
يواصل رئيس الوزراء عبداهلل حمدوك الذي يخضع 
لإلقامة الجبرية، والوزراء القالئل الذين ُأفرج عنهم، 
الحث على العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل 25 
أكتوبر. إال أن الجيش يريد حكومة جديدة تميل أكثر 
واالقتصادية،  السياسية  مصالحه  على  الحفاظ  إلى 

بحسب خبراء.

مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  اغتيال  محاولة  أعادت 
شعار  وصدرت  الوراء،  إلى  خطوات  البالد  الكاظمي، 
»المسيرات تحكم«، بعدما كان لتلك الطائرات مسارًا خالل 
العسكرية  القواعد  الماضية من خالل استهداف  السنوات 
العراق،  داخل  األجنبية  والقنصليات  المدنية  والمطارات 
جرى توجيهها إلى النخبة السياسية هذه المرة، مستهدفة 
محاولة  من  نجا  الذي  الكاظمي،  مصطفى  الحكومة  رأس 
والتوتر  األمني  المأزق  من  العراق  ينجُ  لم  بينما  اغتيال 

السياسي.
الوزراء من  رئيس  نجا  عندما  بالعراق  رحيمًا  القدر  كان 
مفخخة  مسيرة  طائرة  بواسطة  فاشلة  اغتيال  محاولة 
هجوم  في  بغداد،  في  إقامته  مقر  األحد،  فجر  استهدفت، 
لم تتبنه أي جهة، ورد عليه الكاظمي بالدعوة إلى التهدئة 
وضبط النفس، ونددت به الواليات المتحدة ودول عديدة.

تنديد دولي
بالهجوم  بشدة  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  وندد 
»اإلرهابي« الذي استهدف الكاظمي، وقال في بيان: »أبدي 
ارتياحي لعدم إصابة رئيس الوزراء، وُأشيد بالقدرات التي 
النفس«،  الهدوء وضبط  إلى  الدعوة  عبر  أظهرها كزعيم 

مطالبًا بمحاكمة المسؤولين عن هذا الهجوم.
كما ندد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
الوزراء  رئيس  ومثله  الكاظمي،  اغتيال«  بـ»محاولة 
وقوف  بوضوح  »أكد  الذي  جونسون  بوريس  البريطاني 
وتأييدها  العراقي  الشعب  جانب  إلى  المتحدة  المملكة 
من  الحيوي  األمر  االنتخابات،  بعد  حكومة  تشكيل  جهود 
أجل استقرار طويل األمد في العراق«، بحسب بيان لناطق 

باسم »داونينغ ستريت«.
الوزاري  للمجلس  جلسة  النهار  خالل  الكاظمي  وترأس 
المعتدين ووضعهم  بـ»مالحقة  الذي توعد  الوطني  لألمن 
أمام العدالة« كما قال في بيان، واصفًا الهجوم بـ»االعتداء 
يد  على  العراقية  للدولة  الخطير  و»االستهداف  اإلرهابي« 

جماعات مسلحة مجرمة«.
كذلك  لواشنطن،  اإلقليمي  الخصم  إيران،  واستنكرت 
الهجوم ودعت إلى »اليقظة إلحباط المؤامرات األمنية« في 
البلد المجاور. بينما أكد مصدر أمني رفيع لوكالة »فرانس 
برس« تشكيل »لجنة تحقيق عليا لمتابعة مالبسات قصف 
منزل الكاظمي، تضم كبار القادة األمنيين وبرئاسة مستشار 
األمن القومي العراقي«، إثر الهجوم الذي أسفر عن إصابتين 
طفيفتين في صفوف حرسه الشخصي، في وقت تشهد البالد 
توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج االنتخابات النيابية 

المبكرة التي عقدت في العاشر من أكتوبر.

إشارة إلى تشكيل الحكومة
وترفض الكتل السياسية الممثلة للحشد الشعبي، وهو 
القوات  في  ومنضوية  موالية إليران  تحالف فصائل شيعية 
المسلحة، النتائج األولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها. ورجح 
الباحث في مركز »تشاثام هاوس«، ريناد منصور، أن يكون 
موضحًا  الحكومة«،  تشكيل  بعملية  »مرتبطًا  األحد  هجوم 

أن الهجمات بالطائرات المسيرة »باتت استراتيجية شائعة 
أيضًا  لكن  للكاظمي  إلرسال رسائل تحذيرية... هي تحذير 
لمقتدى الصدر« الحائز على أكبر عدد من النواب ) أكثر من 
70( وفق النتائج األولية، وكان يقوم بجوالت تفاوضية أخيرًا 

في بغداد.
العراقيين على سالمته  إلى طمأنة  الكاظمي  فيما سارع 
مواجهات  أعقب  الذي  الهجوم  بعد  للتهدئة  ودعوتهم 
اندلعت، الجمعة، بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية 
إليران كانوا يحتجون على نتائج االنتخابات والقوات األمنية 
التي تصدت لمحاولتهم اقتحام المنطقة الخضراء في وقت 
يعتصمون منذ أكثر من أسبوعين أمام اثنتين من بواباتها 

األربع.
من  الهجوم،  هذا  عقب  فعل مستنكرة  ردود  وصدرت 
العراقي  الرئيس  وشجب  وعربية.  ودولية  محلية  أطراف 
رئيس  استهدف  الذي  اإلرهابي  »االعتداء  صالح  برهم 
الصدر  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  ندد  فيما  الوزراء«، 
معتبرًا  الكاظمي،  استهدف  الذي  اإلرهابي«  بـ»العمل 

أنه »استهداف صريح للعراق وشعبه«. في تغريدة 
عن  كذلك  بيان  في  الفرنسية  الخارجية  وأعربت 
والعنف  االستقرار  زعزعة  أشكال  من  شكل  »ألي  رفضها 
األطلسي  شمال  حلف  ندد  فيما  العراق،  في  والتخويف«، 
الخارجية  وزيرة  وقالت  أيضًا.  باألمر  المتحدة  والمملكة 

العراقية  الحكومة  مع  »نقف  بيان:  في  البريطانية 
السياسي،  العنف  برفضهم  والشعب  األمنية  والقوات 
وضبط  للهدوء  الوزراء  رئيس  دعوات  بشدة  وندعم 

النفس«.
ومصر  العربية  الدول  جامعة  من  كل  واستنكرت 
التعاون  ومجلس  ومصر  والسعودية  وسورية  ولبنان 
اللبناني  اهلل«  »حزب  دان  كما  الهجوم،  كذلك  الخليجي 
إلى  بيان  في  داعيًا  الهجوم،  كذلك  إيران  من  المدعوم 
الفتنة...  لمنع  والمخلصة  الصادقة  الجهود  كل  »بذل 
من  العراق  إسقاط  يريد  من  كل  على  الطريق  وقطع 

الداخل خدمة لمشاريع األعداء«.

قآني في العراق
إسماعيل  اإليراني،  القدس  فيلق  قائد  واإلثنين وصل 
التقى  حيث  بغداد،  العراقية،  العاصمة  إلى  قآني، 
برهم  الجمهورية  رئيس  أبرزهم  عراقيين  مسؤولين 
وأكد  الكاظمي.  مصطفى  الوزراء  مجلس  ورئيس  صالح، 
ضرورة  العراقيين  المسؤولين  مع  لقاءاته  خالل  قآني 
على  أن  إلى  مشيرًا  أمنه،  يهدد  ما  كل  العراق  تجنيب 
بشكل  والمعترضين  الشعب  »مطالب  تلبي  أن  السلطة 
الرسمية  شبه  »مهر«  وكالة  ذكرت  حسبما  قانوني«، 

اإليرانية.

طائرات »مسيرة« لألحداث

االغتياالت تصل إلى بيت الكاظمي وتفخخ املشهد العراقي
بغداد - وكاالت

●  رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

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

السنة السادسة
العدد 312 6 ربيع  اآلخر 1443 هـ

11 نوفمبر 2021 م اخلميس



عربي ودولي 07

في  والسياسية  األمنية  االضطرابات  دخلت 
أكثر تعقيدًا، وباتت عصية على  إثيوبيا مرحلة 
العودة، أمام مؤشرات على أن جبهة المعارضة 
وأقرب  ترتيبًا  األكثر  أضحت  والمتمردين 
للسيطرة على العاصمة، وهو ما يعني أن فرصة 
المفاوضات أصبحت ضعيفة، وهو ما اتسق مع 
تسريبات تتحدث عن ترتيب خروج آمن لرئيس 

الحكومة الفيدرالية آبيي أحمد.
الدوليون  المبعوثون  األثناء، يكثف  في تلك 
األقل  على  الموقف،  إلنقاذ  الرامية  الجهود 
واالقتصادية،  البشرية  الخسائر  حجم  تحجيم 
سلمي  لحل  للتوصل  أيضًا  أمل  على  لكنهم 
األفريقي،  االتحاد  يقودها  وساطة  طريق  عن 
على  السيطرة  بأن  المتمردين  تصريحات  بعد 

العاصمة أديس أبابا باتت قريبة.
المتحدة  والواليات  األفريقي  االتحاد  لكن 
يقوالن إن فرصة إنهاء القتال في إثيوبيا ضئيلة 
أن  المتحدة من  األمم  للغاية، في حين حذرت 
واسعة  أهلية  حرب  في  إثيوبيا  انزالق  خطر 

النطاق »حقيقي للغاية«.

نافذة صغيرة في الجدار
نافذة  أن  ترى  األميركية  المتحدة  الواليات 
صغيرة ال تزال موجودة في الجدار، يمكن العبور 
منها إلى حل سلمي، وذلك بعدما عاد مبعوث 
جيفري  األفريقي«،  »القرن  لمنطقة  واشنطن 
فيلتمان، إلى أديس أبابا اإلثنين، بحسب وزارة 
وزارة  الناطقباسم  وقال  األميركية.  الخارجية 
للصحفيين:  برايس،  نيد  األميركية،  الخارجية 
»نعتقد أنه ال تزال هناك نافذة صغيرة« إلحراز 
تقدم عبر جهود الوساطة التي يبذلها الممثل 
القرن  منطقة  في  األفريقي  لالتحاد  األعلى 

األفريقي أولوسيغون أوباسانغو.
مع  مباحثات  تجري  األميركية  الدبلوماسية 
شعب  »تحرير  جبهة  ومع  اإلثيوبية  الحكومة 
على  اتفاق  إلى  للتوصل  كذلك،  تيغراي« 
الناطق  وفق  الطرفين،  بين  النار  إلطالق  وقف 
فيلتمان،  جمعه  تقييمًا  قدم  الذي  األميركي، 
مسؤولين  الماضي  األسبوع  التقى  الذي 
للقاء  كينيا  إلى  توجهه  قبل  كبارًا  إثيوبيين 
الرئيس أوهورو كينياتا، الذي يشارك في جهود 

الوساطة اإلقليمية.
كما قدمت األمم المتحدة جهودًا أيضًا لدعم 
تسبب  الذي  النزاع  إلنهاء  أوباسانغو  مبادرة 
مليوني  وتهجير  الناس  من  اآلالف  بمقتل 
لألمم  العام  األمين  نائب  دعا  حيث  شخص، 
غريفيث،  مارتن  اإلنسانية  للشؤون  المتحدة 
الثالثاء، إلى تحقيق السالم بعد زيارة قام بها، 

األحد، إلى إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا.

اإلقليم،  عاصمة  زيارته  في  غريفيث  والتقى 
»تحرير  جبهة  من  مسؤولين  ميكيلي، 
األطراف  كافة  »أناشد  وقال:  تيغراي«،  شعب 
المتحدة  العام لألمم  األمين  لدعوة  االستجابة 
إلنهاء األعمال العدائية على الفور دون شروط 
الكامل«  المتحدة(  )األمم  دعم  وأكرر  مسبقة، 

لجهود أوباسانغو.

للدول  جلسة  خالل  أكد  أوباسانغو  وكان 
وجود  اإلثنين،  األفريقي،  االتحاد  في  األعضاء 
عقبات  هناك  لكن  اتفاق،  إلى  للتوصل  فرصة 
األحد،  أوباسانغو،  التقى  بعدما  وذلك  كبرى، 
زعيم جبهة »تحرير شعب تيغراي« ديبريتسيون 

جبريمايكل.
مسؤولي  رسالة  اإلثنين،  أوباسانغو،  ونقل 

القادة  هؤالء  كل  »يتفق  بقوله:  أبابا  أديس 
أن  فردي  بشكل  الشمال  وفي  أبابا  أديس  في 
وتتطلب  سياسية  لهم  المعارضة  الخالفات 
فرصة  يشكل  هذا  الحوار...  عبر  سياسيًا  حاًل 
متاحة يمكننا االستفادة منها بشكل جماعي«، 
التي لدينا ضئيلة،  لكنه لم يخفِ أن »الفرصة 

والوقت قصير«.

األحداث  فإن  اإلنساني،  الصعيد  وعلى 
االنتهاكات  من  هائاًل  كمًا  تترك  المتتالية 
إنسانية  أزمة  عن  فضاًل  والجرائم،  الحقوقية 
»هيومن  منظمة  حثت  إذ  التزايد،  في  آخذة 
األفريقي  االتحاد  اإلثنين  ووتش«،  رايتس 
المحادثات،  »تجاوز  على  المتحدة  واألمم 
الفظائع  مزيد  حدوث  تجنب  أجل  من  والعمل 

في إثيوبيا«.

اتحاد جبهة المعارضة
إثيوبية  أعلنت تسع جماعات  األثناء،  وفي هذه 
شعب  »تحرير  جبهة  بينها  الجمعة،  متمردة، 
تشكيل  أورومو«،  تحرير  و»جيش  تيغراي« 
برئاسة  الفدرالية  الحكومة  ضد  تحالف 
إلى  رعاياها  عدة  دول  ودعت  أحمد.  آبيي 
بين  النزاع  يشهد  وقت  في  إثيوبيا  مغادرة 
المتمردين والقوات الحكومية في شمال البالد 
السبت،  األميركية،  الحكومة  وأمرت  تصعيدًا. 

دبلوماسييها غير األساسيين بمغادرة إثيوبيا.
وهيمنت جبهة »تحرير شعب تيغراي« على 
لنحو  إثيوبيا  في  واألمنية  السياسية  األجهزة 
أبابا  أديس  على  سيطرت  بعدما  عامًا،  ثالثين 
المتمثل  الماركسي  العسكري  النظام  وأطاحت 
في  الموقت«  اإلداري  العسكري  بـ»المجلس 
رئيسًا  عين  الذي  أحمد  آبييي  وأزاح   .1991
للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم، فتراجعت 

هذه األخيرة إلى معقلها، تيغراي.
آبيي  أرسل  أشهرًا،  استمرت  خالفات  وبعد 
 2020 نوفمبر  في  تيغراي  إلى  الجيش  أحمد 
جبهة  عن  المنبثقة  اإلقليمية  السلطات  لطرد 
التي اتهمها بمهاجمة  »تحرير شعب تيغراي« 
قواعد للجيش الفدرالي. وأعلن انتصاره في 28 
نوفمبر. لكن في يونيو، استعاد مقاتلو الجبهة 
في  هجومهم  وواصلوا  تيغراي  مناطق  معظم 

منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

على أبواب العاصمة
على  السيطرة  إن  المعارضة  تحالف  ويقول 
أبابا باتت قريبة، ويشير قائد  العاصمة أديس 
مجموعة من المتمردين إلى أن قواته اقتربت 
من العاصمة وتتحضر لشن هجوم آخر، متوقعًا 

أن تنتهي الحرب »في وقت قريب جدًا«.
وزعم جال مورو، قائد »جيش تحرير أورومو« 
أن   - أورومو  إتنية  من  مسلحة  جماعة   -
المقاتلين الموالين للحكومة بدؤوا باالنشقاق، 
من  للغاية  قريبين  أصبحوا  المتمردين  وأن 
كومسا  الحقيقي  واسمه  جال  وأضاف  النصر. 
ديريبا: »ما أنا متأكد منه هو أن األمر سينتهي 

قريبًا جدًا«.
الماضي  األسبوع  نهاية  في  أعلنوا  وبعدما 
على  استراتيجيتين  مدينتين  استعادتهم 
يستبعد  لم  العاصمة،  من  كلم   400 مسافة 
مقاتلو جبهة »تحرير شعب تيغراي« وحلفاؤهم 
أديس  نحو  الزحف  أورومو«  تحرير  »جيش  من 
أجل  من  نتحضر  »نحن  جال:  قال  فيما  أبابا. 
انطالق آخر وهجوم آخر. الحكومة تحاول فقط 
في  أهلية  حرب  إثارة  ويحاولون  الوقت  كسب 

البلد، ولهذا يدعون الشعب للقتال«.

عواصم - وكاالت

االضطرابات في إثيوبيا تدخل نفق الالعودة

مؤشرات مكثفة على انتهاء عزلة بشار األسد عربيًا

جهود دبلوماسية مكثفة إلنقاذ الموقف

وزير خارجية اإلمارات في سورية ألول مرة منذ 10 سنوات

االتحاد األفريقي يقول إن فرصة إنهاء القتال ضئيلة.. واألمم المتحدة: الحرب األهلية قريبة

 المتمردون يزعمون انشقاق جنود حكوميين ويحضرون لهجوم على أديس أبابا

 تطورات إقليمية قد تنهي خالفات 
الخليج وإيران.. ومعها ترجيحات بعودة 

سورية للجامعة العربية

تركيا تشن حملة عسكرية قرب الحدود السوريةإيران تحدد 3 شروط قبل استئناف محادثات فيينا
من  النووية  المحادثات  تقترب  بينما 
إيران  حددت  فيينا،  طاولة  إلى  العودة 
العمل  إلعادة  لواشنطن  شروط  ثالثة 
العقوبات  رفع  وتشمل:  النووي،  باالتفاق 
دفعة واحدة، إضافة إلى ضمانات أميركية 
بأال تتخلى مجددًا عن االتفاق، واالعتراف 
بـ»تقصيرها« في االنسحاب والتسبب في 

األوضاع الحالية.
جديدة  لجولة  الكبرى  الدول  وتستعد 
من المفاوضات غير المباشرة، بعد ثالثة 

المتحدة،  والواليات  إيران  بين  أسابيع، 
 2015 للعام  النووي  االتفاق  إنقاذ  بهدف 
عن  وإبعاده  السريري،  الموت  حالة  من 
ثالث  مضي  بعد  المركزة،  العناية  غرفة 
الرئيس  توقيع  على  ونصف  سنوات 
مرسوم  ترمب  دونالد  السابق  األميركي 

االنسحاب.
وتعود الجهود الدولية لضبط البرنامج 
بعد  دبلوماسية  بحلول  اإليراني  النووي 
اليورانيوم  تخصيب  عجلة  تسارعت  أن 

مسبوقة  غير  مستويات  نحو  اإليراني 
متناول  في  النووية  األسلحة  إنتاج  تجعل 
مسار  تغيير  طهران  قررت  إذا  اليد، 

برنامجها النووي.
الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  ودعا 
الواليات  زاده،  خطيب  سعيد  اإليرانية، 
عدم  تؤكد  ضمانات  لـ»تقديم  المتحدة 
تخليها عن االتفاق النووي« الموقع العام 
أن »االتفاق سيكون  2015، مشددًا على 

قريبًا جدًا لو غيرت واشنطن سلوكها«.

»أرن  اسم  تحت  عسكرية  عملية  تركيا  أطلقت 
الشتاء1-«، ضد حزب »العمال« الكردستاني، في والية 
بمشاركة  السورية،  الحدود  قرب  تركيا  شمال  شرناق 
1551 عنصرًا أمنيًا، حسبما ذكرت وكالة »األناضول« 

الرسمية التركية.
والعملية التي بدأت الثالثاء، جاءت بعد أسابيع على 
وحدات  ضد  عسكرية  عملية  بشن  تركية  تهديدات 
الشعب الكردية، )قوات سوريا الديموقراطية(، المدعومة 
فشلت  »إذا  سورية،  شمال  في  المتحدة  الواليات  من 

محادثات متعلقة باألمر مع واشنطن وموسكو«.

السوري  الداخل  في  العملية  بشن  تركيا  وتهدد 
الهجوم  خصوصًا  دامية،  هجمات  سلسلة  بعد 
الصاروخي الذي أودى بحياة شرطيين تركيين، مطلع 
أكتوبر، وأنحت فيه أنقرة بالالئمة على »قوات سوريا 
الديموقراطية« التي تصنفها أنقرة »جماعة إرهابية«، 
»العمال«  بحزب  وثيق  بشكل  مرتبطة  أنها  معتبرة 

الكردستاني.
في  إردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  وشدد 
»القضاء  على  عازمة  أنقرة  أن  على  الهجوم،  أعقاب 
ووصف  سورية،  شمال  من  الناشئة«  التهديدات  على 

الهجوم الذي أودى بحياة الشرطيين بأنه »القشة التي 
قصمت ظهر البعير«.

»رويترز«  وكالة  نقلت  نوفمبر  من  الخامس  وفي 
تستعد  أنها  إعالنها  معارضة،  سورية  فصائل  عن 
وأشارت  بشنه.  تركيا  تهدد  هجوم  إلى  لالنضمام 
الوكالة نقاًل عن مصادر في الفصائل السورية، إلى أن 
في سورية،  لحلفائها  إمدادات عسكرية  أرسلت  تركيا 
نشر  وُأعيد  محتملة،  لعملية  التحضيرات  إطار  في 
مقاتلين من الفصائل باتجاه المناطق التي يتوقع أن 

تستهدف في أي هجوم جديد. 

في نهاية العام 2018 استأنفت اإلمارات العمل بسفارتها 
العالمية  الصحافة  اهتمت  عامين  وبعد  دمشق،  في 
بمكالمة هاتفية بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن 
إيذانًا  كان  ما  وهو  األسد.  بشار  السوري  والرئيس  زايد، 
بتطور في طبيعة العالقات بين الطرفين، والثالثاء انتقل 

وزير الخارجية اإلماراتي إلى دمشق للقاء األسد.
وتتزامن هذه الخطوات مع مؤشرات حول مساٍع جارية 
إلعادة تفعيل العالقات بين سورية وبعض الدول العربية، 
تدور  إقليمية  تطورات  ظل  في  السيما  الخليجية،  خاصة 
حول مسألة إنهاء سنوات العداء بين دول الخليج العربية 

وإيران، أحد أكبر داعمي نظام األسد.
الرئيس  بأن  الثالثاء،  سورية،  إعالم  وسائل  وأفادت 
السوري بشار األسد استقبل وزير خارجية اإلمارات، في أول 
زيارة لمسؤول رفيع منذ قطع دول خليجية عدة عالقاتها 
الدبلوماسية مع دمشق إثر اندالع النزاع. وعلى غرار دول 
 2012 فبراير  في  اإلمارات  قطعت  عدة،  وخليجية  غربية 
عالقتها الدبلوماسية مع دمشق، بعد نحو عام من اندالع 
بالقمع،  األمن  قوات  واجهتها  سلمية  شعبية  احتجاجات 

وسرعان ما تحولت نزاعًا مسلحًا.
وأوردت وكالة األنباء الرسمية »سانا« أن األسد استقبل 
آل نهيان على رأس وفد. وجرى خالل اللقاء »بحث العالقات 
الثنائي  الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون 
وتكثيف  المشترك،  االهتمام  ذات  المجاالت  مختلف  في 
الجهود الستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، خصوصًا في 
االستثمارية  الشراكات  تعزيز  أجل  من  الحيوية  القطاعات 

في هذه القطاعات«.
الطرفين،  تصريحات  على  انعكست  التطورات  هذه 
على  األسد  أكد  حيث  العالقات«،  »دفء  عن  عبرت  التي 
ما  إلى  ونوه  البلدين.  بين  الوثيقة«  األخوية  »العالقات 
تتخذها  التي  والصائبة  الموضوعية  »بالمواقف  وصفه 

اإلمارات« التي »وقفت دائمًا إلى جانب الشعب السوري«.
علقت   ،2011 العام  سورية  في  النزاع  اندالع  ومنذ 

دول  قطعت  كما  دمشق،  عضوية  العربية  الدول  جامعة 
عربية عدة عالقاتها مع دمشق بينها اإلمارات، فيما أبقت 
أخرى بينها األردن على اتصاالت محدودة بين الطرفين. 

وشكلت سلطنة عمان استثناء بين الدول الخليجية.
دعمًا  وقطر،  السعودية  أبرزها  خليجية،  دول  وقدمت 
ماليًا وعسكريًا لفصائل المعارضة السورية قبل أن يتراجع 
القوات  تقدم  مع  الماضية  السنوات  تدريجيًا خالل  الدعم 

الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني على األرض.
القليلة  السنوات  خالل  برزت  العربية،  القطيعة  وبعد 
الماضية مؤشرات عدة على انفتاح عربي تجاه دمشق وإن 
كان بطيئًا، بدأ مع إعادة فتح اإلمارات سفارتها في دمشق 
الدبلوماسية،  القطيعة  من  سنوات  سبع  بعد   ،2018 في 
سورية  »عودة  أن  أشهر  قبل  خارجيتها  وزير  تأكيد  ثم 
إلى جامعة الدول العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان 

األخرى في المنطقة«.

انتهاء العزلة
إذا كانت عزلة بشار األسد بدأت  هنا برز تساؤل حول ما 
جرى  الدبلوماسية،  العالقات  استئناف  فمنذ  الذوبان،  في 
الشيخ  أبو ظبي  وولي عهد  األسد  بين  اتصاالن هاتفيان 

اإلمارات طائرات عدة  وأرسلت  آل نهيان.  زايد  محمد بن 
وباء  تفشي  منذ  دمشق  الى  طبية  بمساعدات  محملة 

»كوفيد - 19«.
االقتصاد  وزيرا  بحث  الماضي،  الشهر  بداية  وفي 
السوري واإلماراتي خالل لقاء على هامش معرض »إكسبو 
إعادة  على  االتفاق  وضمنها  االقتصادية  العالقات  دبي« 
تشكيل وتفعيل مجلس رجال األعمال السوري - اإلماراتي 

البلدين  بين  واالقتصادي  التجاري  التبادل  تشجيع  بهدف 
خالل المرحلة المقبلة.

وأعلن وزير االقتصاد اإلماراتي عبداهلل بن طوق، حينها، 
الخارجية.  14 % هي حصة اإلمارات من تجارة سورية  أن 
البلدين  بين  النفطي  غير  التجاري  التبادل  حجم  وحدد 
النصف  خالل  دوالر(  مليون   272 من  )أكثر  درهم  بمليار 

األول من العام 2021.

إذا كانت دول عربية أخرى، وخليجية  وليس واضحًا ما 
خصوصًا، ستلحق بركب اإلمارات. وتنتقد الدول الخليجية، 
أبرز  وإيران،  سورية  بين  التحالف  السعودية،  خصوصًا 
تكن  لم  خطوة  وفي  وعسكريًا.  سياسيًا  دمشق  داعمي 
وزير  شارك  السعودي،  الموقف  في  تبدل  لوال  لتحصل 
الحالي بدعوة من  العام  السياحة السوري محمد مارتيني 
العالمية  السياحة  منظمة  للجنة  اجتماع  في  السعودية 

للشرق األوسط في الرياض.
أكثر  بعد  دمشق  الى  اإلماراتي  المسؤول  زيارة  وتأتي 
من شهر على اتصال هاتفي أجراه الرئيس السوري بشار 
منذ  مرة  ألول  الثاني،  عبداهلل  األردني  بالعاهل  األسد 
اندالع النزاع، في مؤشر على ما يراه محللون بداية النتهاء 

عزلة دمشق الدبلوماسية مع محيطها العربي.
مركز  فتح  أخيرًا  أعادت  التي  األردن  وصلت  المؤشرات 
جابر/نصيب، الحدودي مع سورية أمام المسافرين وحركة 
الشحن بعد نحو شهرين من إغالقه جراء تصعيد عسكري 
محدود في محافظة درعا جنوبًا. وقبل االنتخابات الرئاسية 
رابعة من  انتخاب األسد لوالية  ُأعيد فيها  التي  في مايو، 
سبع سنوات، تعمد مسؤولون سوريون تسريب معلومات 
وعن  الخليج  مع  العالقات  في  مرتقب  كبير«  »تغيير  عن 

قنوات اتصال مفتوحة خصوصًا مع السعودية.
المراقبون يربطون بين تغير تلك العالقات وبين حزمة 
المرتقب، وليس فقط  إعادة اإلعمار والتعاون االقتصادي 
الرغبة الخليجية في تصفير األزمات، خاصة أن األسد يكرر 
في خطاباته أن إعادة اإلعمار تشكل أولويته في المرحلة 
المقبلة. ويقول مراقبون إنه يعول على استثمارات خليجية 
لتمويل هذه العملية، في وقت يربط المجتمع الدولي أي 

دعم مالي بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
سورية،  على  عدة  عقوبات  المتحدة  الواليات  وتفرض 
أبرزها قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، 
تتعامل مع نظام األسد  ويفرض عقوبات على كل شركة 

الذي يسعى إلى إعادة إعمار بالده.

●   قوات تركية على الحدود مع سورية

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

السنة السادسة
العدد 312 6 ربيع  اآلخر 1443 هـ
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●   جندي إثيوبي عقب اشتباكات مع متمردين



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
الفاتورة الضريبية المتوقعة على 

رجل األعمال إيلون ماسك

قالوا
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استعدادات  والغاز  النفط  عن  للتنقيب  ليبيا«  »زالف  شركة  بحثت 
اإلنتاج  معدات  باستخدام  وتدشينه  اإلنتاج،  على  »إيراون«  حقل  وضع 
الحقول  بقية  تطوير  يخص  فيما  خططها  عرض  إلى  باإلضافة  المبكر، 
م  والقطعة   151 العطشان  حقل  الشادار،  )حقل  تشمل  التي  األخرى، 

.)210 ن 
مع  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  الفني  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الصحة  مجال  في  الشركة  نشاط  االجتماع  واستعرض  الشركة. 
من  للوقاية  اتخذتها  التي  االحترازية  واإلجراءات  والبيئة،  والسالمة 

لها. التابعة  النفطية  والمواقع  الحقول  في   »19  - »كوفيد  جائحة 
والغاز  النفط  من  للشركة  العام  االحتياطي  إلى  التطرق  جرى  كما 
الحفر  ونشاطات  المقبلة،  العشر  للسنوات  المتوقعة  اإلنتاج  ومعدالت 
اآلبار،  وإصالح  وصيانة  والمعملية  المكمنية  والدراسات  التطويري 

.2022 للعام  الشركة  وبرامج  ومستهدفات 

حقل »إيراون« يقترب من استئناف اإلنتاج

ال حل بشأن أزمة الصيادين 
مع بريطانيا حتى اآلن.. 
واألمل ضئيل في الوصول 
التفاق

سكرتير الدولة الفرنسي 
للشؤون األوروبية كليمان بون
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5683دوالر أميركي
5.2892يورو

6.1905الجنيه االسترليني
1.218الريال السعودي
1.2437درهم إماراتي

0.7145االيوان الصيني

2021 /11/10 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

مصانع ليبيا تبحث عن مستثمرين.. والروتني يمنع انطالق مشروعات التعدين

للحديد  الليبية  الشركة  لديها تدريبات مميزة مثل 
تاجوراء. الصناعي في  والمجمع  والصلب 

قال  تاجوراء،  في  الصناعي  المجمع  وفيما يخص 
إنه يضم مصانع عمالقة وبنية تحتية كبيرة، لكنه 
السنوات  خالل  اهتمامًا  ينل  ولم  لإلهمال  تعرض 

الماضية.

إهمال مجمع تاجوراء
يعيروا  لم  السابقين  المسؤولين  أن  الوزير  ورأى 
ديون  في  تسبب  ما  حقه،  وُأجهض  انتباهًا  المجمع 
لديها  المصانع  أن بعض  المصانع، كما  كبيرة على 
ديون عند بعض المؤسسات الحكومية التي تماطل 
في دفع الديون، مما أدى إلى توقف بعض الشركات 

 أبوهيسه: : تخفيض ديون شركة 
الشاحنات من 36 إلى 21 مليون يورو

المحاجر بدأت تصحح أوضاعها.. 
وإعالن مشروعات جديدة قريباً

المنتقدون:
 الحكومة تستجيب للتجار والقطاع 

الخاص يحدد سياسة الدولة

●  عمال وموظفون داخل مصنع الحديد والصلب في مصراتة

●  عملية صهر الحديد في مصنع الحديد والصلب بمصراتة

الرافضون: القرار ال يناسب الرواتب

انتقادات شعبية بعد تحديد أسعار 13 سلعة: الغالء يكوي الفقراء

انتقادات شعبية وُجهت إلى وزارة االقتصاد والتجارة بحكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة بسبب اعتمادها أسعاراً مرتفعة لـ13 

سلعة أساسية.
االقتصاد  وزارة  صفحة  على  المعلقين  انتقادات  وركزت 
األسعار  على  »االوسط«  رصدتها  التي  »فيسبوك«  بموقع 
المعلنة، على عدم مراعاتها القدرة الشرائية لدى المواطنين، 
ومبررات إصدار هذا القرار، والجهات المعنية بمتابعة ومراقبة 
تنفيذه في األسواق، وقدرتها على إلزام التجار بالسعر المحدد.

وحددت الوزارة سعر قنطار دقيق المخابز عند 190 دينارًا، 
بينما تحدد سعر كيلو الدقيق المنزلي، عند دينارين.

ونص القرار في مادته الثانية على أن يتولى جهاز الحرس 
البلدي ومأمورو الضبط القضائي والجهات ذات العالقة، اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة، وإحالة المخالفين إلى الجهات ذات 

االختصاص.
وكيلو  دينار،   2.75 عند  السكر  كيلو  سعر  تحديد  وجرى 
األرز )حبة قصيرة( عند 3.75 دينار، واألرز )حبة طويلة( عند 
4 دنانير، فيما تحدد سعر زجاجة الزيت )900 ملي( عند 7.75 

دينار.
وسعر زيت عباد الشمس عند 7 دنانير، والزيت المخلوط 
عند 6.5 دينار، والطماطم المعلبة وزن 400 غرام عند 2.75 
دينار، والمعكرونة المحلية وزن كيلو واحد عند 3 دنانير، بينما 
المعكرونة المستوردة عند 3.5 دينار، وكيلو الدجاج المحلي 

عند 9 دنانير، والدجاج المستورد عند 7.5 دينار.
واعتبر معلقون أن القرار في صيغته بمثابة تثبيت لألسعار 
الحالية المعلنة من قبل التجار في األسوق، وال يراعي القدرة 

الشرائية للمواطنين وأوضاعهم المعيشية الصعبة، فيما رآه 
التي هي  المعلنة  السلع  الدعم عن  غياب  إلى  يشير  آخرون 
بمثابة »أمن قومي ومدعومة في كل دول العالم«، مشيرين 

إلى دول بعينها في المنطقة العربية.
في  المكتوب  »السعر  إن  البوعيشي  جمال  المعلق  وقال 
القرار نفس األسعار الموجودة في المحالت«، معتبراً أن زيادة 
األسعار كانت مقصودة من التجار، مضيفًا أن القطاع الخاص 

أصبح هو من يحدد سياسة الدولة االقتصادية.

متناول  في  »األسعار  إن  حسين  فضيل  فتحي  وقال 
المرموقين«، في إشارة إلى من يمتلكون قدرة شرائية القتناء 
السلع المعلنة من قبل التجار، واتفقت معه المعلقة، موفي 
جمعة، التي رأت أن القرار حدد »أسعاراً ال تناسب المواطن ذا 

الدخل المحدود وعدد أفراد أسرته«.
على  التي صدر  المبررات  بشأن  انتقادات  معلقون  ووجه 
خلفيتها القرار الوزاري لتحديد أسعار السلع األساسية، الفتين 
إلى افتقار صياغته إلى اإلشارة لقرارات وإجراءات أخرى ذات 
صلة مباشرة بعملية التسعير، مثل مرتبات المواطنين وأسعار 
صرف الدينار أمام العمالت األجنبية، واآلليات المتبعة لتحديد 

أسعار السلع من الجهات المختصة في السوق المحلية.

مقترحات لضبط أسعار السلع في األسوق
والحظت »الوسط« تقديم البعض اقتراحات لمعالجة وضبط 
األسعار، تركزت جميعها على ضرورة تعديل سعر صرف الدينار 
أمام العمالت األجنبية، خاصة الدوالر، ودعم وتفعيل صندوق 
وتشجيع  ودعم  االستهالكية،  والجمعيات  األسعار  موازنة 
المرتبات  جدول  وتطبيق  األساسية،  للسلع  الوطني  اإلنتاج 

الموحد لموظفي الدولة الذي أعلنته الحكومة.
بدوره، طالب عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف 
إدارة  لمجلس  الحياة  »بإعادة  العكاري،  مصباح  المركزي، 
)المركزي( ولجنة سعر الصرف للنظر في إمكانية تعديل سعر 
والخدمات في هذه  السلع  أسعار  انخفاض  الصرف«، مرجحًا 

الحالة.
»مطلب  المركزي  البنك  توحيد  أن  إلى  العكاري  ونبه 
وطني يجب أن ينادي به الجميع، وكلما استمر االنقسام دفع 
المواطن ثمن ذلك«، مشيرًا إلى ضرورة أن تعيد الحكومة 

النظر في »الصرف االستهالكي المبالغ فيه«.

طرابلس- الوسط

في المجمع أو العمل بنسب قليلة للغاية.
القانوني  الوضع  تصحيح  تم  أنه  إلى  وأشار 
لهذه  مستثمرين  عن  البحث  وبدء  للمصانع، 
الشركات لكي تنهض من جديد، وهو ما حدث في 

شركة الجرارات.
الخردة  »إن  فقال:  الخردة،  تصدير  وقف  عن  أما 
إال  بتصديرها  يسمح  ال  وبالتالي  سيادية،  ثروة 
والصلب  الحديد  أسعار  زادت  فقد  معينة،  بضوابط 
75 % من  أن  إذ  المواد األولية،  بسبب عدم تغطية 
من  تأتي   % و25  البرازيل،  من  نستوردها  مكوناته 

الخردة«.
ذلك  تسبب  الخردة  بتصدير  سمحنا  »لما  وتابع: 
في نقص المكونات، ولذلك اشترت المصانع المواد 
أدى  مما  األول،  وأعلى من  بأسعار مستوردة  األولية 

إلى ارتفاع أسعار منتجات الحديد والصلب«.
الخردة ومصانع الحديد

10 و15 مصنعًا للحديد  ونوه إلى أن هناك بين 
تجميع  على  قائمة  الخاص  القطاع  في  والصلب 
للحديد  الليبية  الشركة  مصنع  بخالف  الخردة، 
أن  التصدير  إيقاف  بعد  والصلب. وواصل: »يفترض 

تعود األمور إلى طبيعتها«.
من  تصحح  بدأت  المحاجر  أن  إلى  لفت  كما 
والجبس  األسمنت  مصانع  وأصبحت  أوضاعها، 
سيتم  كما  للعمل،  جاهزة  وغيرها  الجيري  والحجر 
»تهافت  أن  بعد  بها،  جديدة  مشروعات  إعالن 
المصانع  أن  إلى  كذلك  وأشار  عليها.  المستثمرون« 
غير القادرة على النجاح ستُطرح لالستثمار عبر عدة 

طرق.
ونوه إلى أن هناك مناطق صناعية جرى تجهيزها 
»معرض  مضيفًا:  مصنع،  إقامة  يريد  لمن  وطرحها 
الصناعية  الهوية  إظهار  إلى  سيؤدي  ليبيا  في  صنع 

الليبية«.

منصة  بثته  مباشر  لقاء  خالل  تحدث  الوزير 
أزمة  حل  جهود  عن  اإلثنين،  مساء  »حكومتنا«، 
اإليطالي  الشريك  أوقف  أن  بعد  الشاحنات  شركة 
تملك  الليبية  الدولة  أن  وأوضح  معها.  التعامل 
 %  25 األجنبي  والشريك  الشركة،  75 % من  حصة 
»لكن األخير يمارس تصرفات غير الئقة، فقد أوقف 
مما  الغيار،  بقطع  مدها  عن  وتوقف  معها  التعامل 
جعلها عاجزة عن دفع الرواتب الخاصة بالموظفين 

به«. والعاملين 
واالتفاق  اإليطالي  الشريك  مع  التفاوض  وجرى 
تستطيع  التي  حصته  بيع  أو  الديون  جدولة  على 
المفاوضات  تمت  وقد  شراءها،  الليبية  الدولة 
وخفضت الديون من 36 مليون يورو إلى 21 مليون 
مشيرًا  الوزير،  حسب  فترات«،  على  وجدولتها  يورو 
إلى البدء فعليًا في إمداد الشركة بقطع الغيار، بينما 
اإلنتاج فعليًا خالل  الشركة في  أن تبدأ  المتوقع  من 

وقت قريب.

اهتمام كبير بالقطاع الخاص
كما شدد على االهتمام بدور القطاع الخاص في 
المقبلة.  الفترة  المصانع واالستثمارات خالل  إقامة 
اهتمامات  دائرة  في  يقع  الجنوب  أن  وأوضح 
في  لألسمنت  مصنع  إقامة  أن  إلى  مشيرًا  الوزارة، 
المستثمر  بين  إشكالية  بسبب  أزمة  واجه  الجنوب 
دون  حالت  إدارية  إجراءات  بشأن  المصارف  وأحد 

البدء في المصنع حتى اآلن.
قادرة  هائلة  طاقات  تملك  ليبيا  أن  وأضاف 
إلى  يحتاج  بعضها  لكن  واإلبداع،  الصناعة  على 
مواقع  وجود  إلى  ولفت  التدريب.  أساليب  تطوير 

مستقبل متفائل 
لقطاع الصناعة 
والتعدين في ليبيا 
رسمه وزير وزير الصناعة 
والمعادن بحكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة أحمد 
أبوهيسة، كاشفًا عن 
محاوالت الوزارة لجذب 
المستثمرين وتسوية 
األوضاع القانونية والمالية 
للمصانع المتعثرة والتي 
توقف بعضها فيما عانى 
البعض اآلخر من أزمات 
تسببت في عدم صرف رواتب 
العمال والموظفين.

وزير الصناعة يتحدث عن تشغيل »الماكينات المتعطلة«:

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

تغير املناخ والهجرة
يمكن أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يصل إلى 86 مليون 

مهاجر داخلي بسبب المناخ بحلول العام 2050.
وعندما تفكر في مسألة الهجرة بسبب تغير المناخ، ربما خطر بذهنك 
البحار أو اتساع  ارتفاع مناسيب  الناس من بلد إلى آخر هربًا من  انتقال 
الرُّقع الصحراوية. وربما كان تفكيرك صحيحًا إلى حد ما. لكن الحقيقة 
هي أن األغلبية العظمى من المهاجرين بسبب تغير المناخ ينتقلون في 

الواقع في داخل حدود بلدانهم.
تتوقع النتائج التي خلص إليها تقرير Groundswell الجديد أن عدد 
على  مليونًا   216 إلى  يصل  قد  المناخ  تغير  بسبب  داخليًا  المهاجرين 
للهجرة  الساخنة  البؤر  تبدأ  وقد   .2050 العام  بحلول  العالم  مستوى 
بسبب تغير المناخ في الظهور في وقت مبكر من العام 2030، حيث يغادر 
الناس أماكن لم تعد قادرة على إعاشتهم، لينتقلوا إلى مناطق تتيح فرصًا 
أفضل. ووفقا لهذا التقرير، فإن العوامل المحركة لهذه الهجرات ستتمثل 

في شح المياه، وتراجع إنتاجية المحاصيل، وارتفاع منسوب سطح البحر.
أو  المحاصيل،  مواسم  فشل  تكرار  بعد  االرتحال  الناس  يقرر  ما  عادة 
المنازل  يدمر  نحو  على  اآلخر،  تلو  عامًا  عاتية  عواصف  وقوع  تكرار  بعد 

والمدارس ويفسد مياه الشرب بالملح.
فتبعًا لإلجراءات الجماعية التي اتخذها العالم اليوم، يمكن أن ينخفض 
بما  القادم  القرن  نصف  في  المناخ  تغير  بسبب  الداخلية  الهجرة  مسار 

يصل إلى %80 – إلى 44 مليون شخص – بحلول العام 2050.
ومع ذلك، من المرجح أن تستمر األماكن التي يُتوقع أن تتحول إلى 
بؤر ساخنة للهجرة الخارجية بسبب تغير المناخ في دعم أعداد كبيرة من 
الناس - بمن فيهم أولئك الذين ال يتاح لهم خيار آخر سوى البقاء، في 
مستعدة  تكون  ال  قد  المهاجرون  إليها  سينتقل  التي  المناطق  أن  حين 
الستقبالهم وتزويدهم بالخدمات األساسية أو االستفادة من مهاراتهم.

مناطق:  ثالث  من  جديدة  وتحليالت  تقديرات  على  التقرير  ويشتمل 
شرق آسيا والمحيط الهادئ، وشمال أفريقيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى. 
وهو يبني على أول إصدار من تقرير Groundswell في عام 2018 الذي 

غطى مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وأميركا الالتينية.
المناطق  جميع  في  التوقعات  خُلصت  التقريرين،  بين  وبالجمع 
حتى العام 2050 إلى أن: أفريقيا جنوب الصحراء قد تشهد اضطرار 
شخص  مليون   86 إلى  يصل  ما 
بسبب  الداخلية  الهجرة  إلــى 
في  مليونًا  و49  المناخ،  تغير 
الهادئ،  والمحيط  آسيا  شــرق 
و40 مليونًا في جنوب آسيا، و19 
و17  أفريقيا،  شمال  في  مليونًا 
و5  الالتينية،  أمريكا  في  مليونًا 
وآسيا  ــا  أوروب شرق  في  ماليين 
المناطق  وستتأثر  الوسطي. 
متناسب  غير  بشكل  المناخية  بالمخاطر  للتأثير  وقابلية  فقرًا  األشد 

أكثر من غيرها.
لكن حجم الهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ ومواقع البؤر الساخنة 
ليست نقشًا على حجر، فال تزال هناك فرصة للحد من هذه االضطرابات 
بدرجة كبيرة. فتبعًا لإلجراءات الجماعية التي اتخذها العالم اليوم، يمكن 
القرن  المناخ في نصف  تغير  الداخلية بسبب  الهجرة  ينخفض مسار  أن 
القادم بما يصل إلى 80 % – إلى 44 مليون شخص – بحلول العام 2050.

وعليه، فما المطلوب لتحقيق هذا الفارق؟
أواًل وقبل كل شيء، ضرورة اتخاذ إجراءات مبكرة للحد من انبعاثات 
الهجرة  تدفع  التي  المناخية  الضغوط  لخفض  الحراري  االحتباس  غازات 
على  الجهود  هذه  تنفيذ  الضروري  ومن  المناخ.  تغير  بسبب  الداخلية 

مستوى العالم بأسره، وأن يتم الشروع فيها اآلن.
من  مجموعة  إلى  بحاجة  أننا  إدراك  المهم  من  نفسه،  الوقت  وفي 
أو  المناخ  تغير  عن  الناجمة  الهجرة  إدارة  لتحسين  االستراتيجيات 
التخطيط لها، حيث تواجه دلتا الميكونغ المنخفضة ارتفاع منسوب مياه 

البحر الذي يتفاقم بسبب اإلجهاد المائي وانخفاض إنتاجية المحاصيل.
مائية  ضغوطًا  األطلس  جبال  سفوح  ستواجه  للمغرب،  وبالنسبة 
وبالنسبة  والحضر.  الريف  الحالية من  الهجرة  تزيد من  أن  حادة يمكن 
للدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن مساحة األراضي المتاحة آخذة في 
االنكماش، وتهدد الظواهر الجوية الحادة صالحيتها للسكن على المدى 

الطويل.
ومتى ما أمكن توقُّع هذه التحوالت في توزيع السكان وأديرت بشكل 
جيد، فقد تصبح جزءًا من إستراتيجية تكيف فعالة، تتيح للناس الخروج 
ومن  الصمود.  على  قــادرة  رزق  كسب  مصادر  وبناء  الفقر  براثن  من 
العوامل الرئيسية في هذا األمر التخطيط للهجرة الداخلية بسبب تغير 
المناخ على نحو منظم، وبإدارة جيدة وبطريقة بعيدة النظر، على سبيل 
الهجرة  أنماط  في  المناخ  تغير  بسبب  الهجرة  دمج  خالل  من  المثال، 
ما  لبلد  القادم  الجيل  تزويد  في  تساعد  أن  يمكن  التي  نطاقًا  األوسع 

بالمهارات والوظائف في كل من المناطق الطاردة والمستقبلة.
ربما كانت الهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ واقعًا ال يمكننا تفاديه، 
لكن ليس من المحتوم أن تتحول إلى أزمة، إذا تحركنا اآلن في االتجاه 

الصحيح.
وينبغي لهذا التخطيط للهجرة الداخلية أن يضع في الحسبان جميع 

مراحل الهجرة: قبل التحرك وفي أثنائه وبعده.
المناطق  تكون  أن  ضمان  في  الجيد  التخطيط  يساعد  أن  ويمكن 
سكانها  احتياجات  لتلبية  جيدًا  تجهيزًا  مجهزة  والمستقبلة  الطاردة 
وتطلعاتهم. وثمة حاجة إلى استثمارات لمساعدة السكان في سن العمل 
القادرة على الصمود في وجه  العثور على فرص في أسواق العمل  على 
تغير المناخ، إلى جانب الرعاية الصحية الجيدة والتعليم والخدمات العامة.
زيادة  إلى  البشري  المال  رأس  في  االستثمار  يؤدي  أن  الممكن  ومن 
قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ، وال سيما من 
خالل تمكين النساء والشباب الذين في األغلب يكونون أول من يواجه 

معدالت بطالة مرتفعة.
ولمساندة هذه الخطط، يجب إتاحة مزيد من البحوث التي تتضمن 
الصعيدين  على  المناخ  تغير  آثار  مختلف  عن  جديدة  تفصيلية  بيانات 
المناخ  عن  الُقطرية  التقارير  تكون  أن  ويمكن  والُقطري.  اإلقليمي 
لتكملة  القرار  لمتخذي  أداة  بمثابة  الدولي  البنك  يعدها  التي  والتنمية 
فهم توقعات الهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ، وأنماطها بمزيد من 

التحليالت السياقية لتحديد أنسب اإلستراتيجيات في كل موقع.
وتكشف الهجرة الناجمة عن تغير المناخ االرتباط الجوهري بين تغير 
المناخ والتنمية الذي يؤثر تأثيرًا مباشرًا في األرواح ومصادر كسب الرزق. 
وربما كانت الهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ واقعًا ال يمكننا تفاديه، 
لكن ليس من المحتوم أن تتحول إلى أزمة، إذا تحركنا اآلن في االتجاه 

الصحيح.

الدولي البنك  في  المستدامة  للتنمية  الرئيس  نائب   *

الهجرة الناجمة عن تغير 
المناخ تؤثر سلباً في 

مصادر كسب الرزق

 يورجن فوجيل *

القاهرة - الوسط

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

السنة السادسة
العدد 312 6 من ربيع  اآلخر  1443 هـ
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●  منتجات غذائية تبحث عن مشتر في معرض للسلع األساسية
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مستوى  أعلى  إلى  المشفرة  العمالت  أكبر  ثاني  »إيثر«،  عملة  وصلت 
األكبر  منافستها  تحطيم  من  أسبوع  نحو  بعد  ــالق،  اإلط على  لها 

الخاص. رقمها  »بتكوين« 
 %2.6 إيثريوم«  الكتل  سلسلة  بـ»شبكة  ترتبط  التي  العملة،  وقفزت 
متجاوزة  الماضي،  اإلثنين  اآلسيوية،  التعامالت  في  دوالر   4400 إلى 
مايو، حسب   12 بلغتها في  التي  4380 دوالرًا،  البالغة  السابقة  ذروتها 

عربية. سي«  بي  إن  »سي  شبكة 
األخيرة،  األسابيع  في  حاد  بشكل  المشفرة  العمالت  أسواق  وارتفعت 
60 % منذ أدنى مستوياتها في أواخر سبتمبر. وصعدت »إيثر« أكثر من 

أكتوبر،   20 في  لها  مستوى  أعلى  سجلت  التي  »بتكوين«،  وكانت 
أواخر  تقريبًا منذ   % 50 قدره  بارتفاع  61457 دوالرًا،  عند   % 1.4 أعلى 

. سبتمبر

عملة »إيثر« تصل إلى أعلى مستوياتها على اإلطالق
السعر بالدوالرنوع الخام

84.73برنت

83.77غرب تكساس

81.62دبي

82.34سلة أوبك

83.47خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     11/10/ 2021

انطالق موسم الحرث في بني وليد.. 
وشكاوى من أسعار األسمدة

االقتصاد الفلسطيني ينتعش 
رغم »التحديات الخطرة«

تسجل األسعار في ألمانيا ارتفاعًا كبيرًا، كما هي الحال في معظم الدول 
األوروبية، نتيجة تضخم يقترب من 5 % بوتيرة سنوية، وهو ما لم 

يحدث منذ نحو ثالثين عامًا.
وتهاجم الجرائد الشعبية في ألمانيا البنك المركزي األوروبي بسبب 
سياسة إبقاء معدالت الفائدة عند أدنى مستوياتها، لدعم االقتصاد، 
فيما ينظر إلى هذه السياسة على أنها سبب الرتفاع األسعار و»إفالس« 

المدخرين.
`وشكلت رئيسة البنك المركزي األوروبي، كريستين الغارد، هدفًا 
لهجوم لجريدة »بيلد« اليومية التي تشن باستمرار حمالت مناهضة 
ضد البنك ورئيسته، مشيرة إلى أن الغارد »ترتدي مالبس من عالمة 

شانيل، لكن ال يهمها مصير المتقاعدين والموظفين والمدخرين«.
وتحدثت الجريدة عن ارتفاع أسعار اللبن والخبز والزبد؛ فيما قال 
الخبير االقتصادي في مجموعة »آي إن جي«،  كارستن بريزيسكي، 
لوكالة »فرانس برس« إن سكان ألمانيا، أول اقتصاد أوروبي، ما زال 
يتملكهم هاجس األزمتين التضخميتين في عشرينات القرن الماضي 

وسبعيناته.
ففي بلد كان المصرف المركزي االتحادي يحظى باالحترام بسبب 
كفاحه الدؤوب ضد ارتفاع األسعار، ال تلقى السياسات السخية للبنك 

المركزي األوروبي ترحيبًا.
 

قال البنك الدولي إن االقتصاد الفلسطيني سجل أخيراً »بوادر انتعاش« 
لكنه يواجه »تحديات خطرة« تطال خصوصًا التوظيف والتمويل العام 

»غير المستقر للغاية«.
العام  في  التدهور  إلى  الثالثاء،  صادر  تقرير  في  البنك،  وأشار 
إلى  أدت  التي  المستجد«،  »كورونا  فيروس  جائحة  بسبب   2020

زيادة اإلنفاق على القطاع الصحي، حسب وكالة »فرانس برس«.
ونما اقتصاد فلسطين في األشهر الستة األولى من العام 2021 
نهاية  6 % في  إلى  النسبة  ترتفع هذه  أن  5.4 %، متوقعًا  بنسبة 
العام الجاري، لكنه حذر من أن وتيرة هذا النمو االقتصادي ستتباطأ 
في العام المقبل إلى نحو 3 % بسبب استمرار محدودية المصادر، 

وفق التقرير.
كما نقل عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
كانثان شانكار، قوله إن »الطريق في ما يتعلق بتنشيط االقتصاد 
وتوفير فرص عمل للشباب ال يزال غير واضح، ويعتمد على تضافر 
إسرائيل  الفلسطينية،  السلطة  )المانحين،  األطراف  جميع  جهود 

وغيرهم(«.
نحو  يعيش  حيث  غزة،  قطاع  في  حاليًا  البطالة  معدل  ويبلغ 
مليوني نسمة، %45 بينما يستمر معدل الفقر باالرتفاع في القطاع 
%59، وفقًا للتقرير، وفي الضفة الغربية المحتلة، يبلغ  ليصل إلى 

معدل البطالة نحو %17، بحسب البنك الدولي.
مليار   1.36 الفلسطينية  السلطة  عجز  يبلغ  أن  التقرير  وتوقع 
إيفائها  في  الصعوبات  بمزيد  يهدد  مما   ،2021 في  دوالر 
الدولي  البنك  دعا  ما  العام،  نهاية  بحلول  المتعددة  بالتزاماتها 
في  الفلسطينية  السلطة  »مساعدة«  المانحة  الدول  مناشدة  إلى 

مواردها المالية »غير المستقرة للغاية لتقليص عجزها«. 

البذور  وغرس  الحرث  أعمال  وليد  بني  أودية  في  المزارعون  بدأ 
ألراضيهم لبداية الموسم الزراعي الجديد التي تجرى مع بدايات شهر 

نوفمبر من كل عام بعد جفاف األودية من مياه األمطار.
ارتفاع  ظل  في  المزارعين  على  الجديد  الزراعي  الموسم  ويأتي 
متطلبات العملية الزراعية التي تعد مصدراً ومورداً رئيسيًا بالنسبة 

للمزارعين ال يمكن االستغناء عنه.
أهمها  كثيرة  مشاكل  من  معاناتهم  عن  لـ»الوسط«  مزاروعون 
غالء أسعار البذور واألسمدة والمبيدات الخاصة بالقضاء على اآلفات 
الزراعية، إضافة إلى الغياب الكبير لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، 

وعدم دعمها المزارعين.
ويعاني المزارعون عدم تشجيع وزارة االقتصاد والتجارة لهم وشراء 
محاصيلهم الزراعية مثل الشعير، مما يضطرهم إلى بيع محاصيلهم 

إلى التجار بأقل األسعار.
ويؤثر نقص كميات األمطار في أغلب األودية والمناطق الزراعية 
بحسب  وجودتها  والبذور  المحاصيل  كمية  على  وليد  بني  بمدينة 
مصدر  توفير  على  مساعدتهم  بضرورة  طالبوا  الذين  المزارعين، 

مستديم للمياه لضمان اإلنتاج الزراعي.

●  ألمانية في متجر للتسوق.

●   أرض زراعية في بني وليد

●  مقر البنك األفريقي للتنمية

.2020 أكثر من نصف خسارتها في العام 
التقلبات  إلى  »بالنظر  أنه  التقرير  وأضاف 
المحيطة  التنبؤات  على  القدرة  وعدم  الشديدة 
الموثوقة  التنبؤات  فإن  االقتصادية،  بالبيئة 
القصير  المدى  على  إال  ممكنة  ليست  لليبيا 
2021(. ولكن بالنظر إلى التقدم  )البنك الدولي 
والفتح  الليبية  السالم  مفاوضات  في  األخير 
أسعار  ارتفاع  جانب  إلى  النفط،  لحقول  السريع 
بشكل  النمو  يتعافى  أن  المتوقع  فمن  النفط، 

أسرع«.

التمويلية االحتياجات  مواجهة  خطط 
المنطقة  بلدان  لجوء  عن  البنك  وكشف 
لمواجهة  لالقتراض  مختلفة  الستراتيجيات 
الدول  بعض  فضلت  إذ  التمويلية،  احتياجاتها 
االقتراض  على  االعتماد  والجزائر  ليبيا  مثل 
وتونس  موريتانيا  اختارت  بينما  الداخلي 
مصر  فضلت  فيما  بكثافة،  الخارج  من  االستدانة 
من  باالقتراض  األسلوبين  بين  المزج  والمغرب 

والخارج. الداخل 
في  رئيسيين  تغييرين  حصول  التقرير  وسجل 
يتعلق  أفريقيا  شمال  بلدان  في  الديون  هيكلة 
االقتراض  حجم  في  القوي  االرتفاع  في  األول 
سنتي  بين   88% بنسبة  األجنبية  بالعمالت 
2015 و2020، مما يعرض هذه البلدان لمخاطر 
الديون  ارتفاع  في  فيتمثل  الثاني  أما  الصرف. 
في  سيادية  سندات  بطرح  المرتبطة  الخاصة 
عالية  فائدة  بنسب  العالمية  المالية  األسواق 

جدًا وآجال استخالص أقصر.
إقليميًا  االقتراض  نسبة  فإن  للتقرير،  ووفًقا 
تبقى قابلة للسداد على المدى القصير، علما أن 
االعتبار  بعين  تأخذ  ال  الديون  من  النسب  هذه 

المؤسسات  من  للعديد  المالية  الصعوبات 
أن  يمكن  التي  أفريقيا،  شمال  في  العمومية 
الميزانية  في  تعهدات  إلى  ما  وقت  في  تتحول 

الدولة. التي تقدمها  من خالل الضمانات 
تحسين  الضروري  من  التقرير،  وحسب 
اإليجابية  آثاره  وتقوية  العمومي  الدين  جدوى 
البلدان  هذه  أحسنت  ما  إذا  المواطنين،  على 
لتمويل  ونجاعة  بشفافية  األموال  استخدام 
أو  التحتية  البنية  في  المنتجة  االستثمارات 
بسهولة  يمكنها  وبذلك  اقتصاداتها،  إلنعاش 

ديونها. سداد 

البنك توصية من 
وأوصي التقرير بأن تقوم دول المنطقة بتعبئة 
احتياجاتها  لتلبية  الداخلية  الموارد  من  المزيد 
العمومية  المؤسسات  هيكلة  وإعادة  التمويلية 
االقتراض  وتشجيع  مالية  صعوبات  تواجه  التي 
جانب  إلى  أطول  سداد  وبآجال  ميسرة  بشروط 
بشكل  المشروعة  غير  المالية  التدفقات  مكافحة 

فعال.
المدى  على  االقتصادي  االنتعاش  ولتحفيز 
في  االستثمار  إلى  الحاجة  التقرير  أكد  القصير، 
التمويل  إلى  الوصول  وتيسير  الرقمي  االقتصاد 
ومتوسطة  الصغرى  المؤسسات  قدرات  وتدعيم 

المحلية. السندات  أسواق  وتقوية  الحجم 
إلى  التقرير  دعا  فقد  الطويل،  المدى  على  أما 
االقتصادي  التنوع  تعزيز  شأنها  من  إصالحات 
وخلق  التكنولوجي  واالبتكار  األسواق  وتنويع 
تنويع  وكذلك  واسع  نطاق  على  العمل  فرص 
دول  أن  وأكد  البنية.  في  واالستثمار  الصادرات 
إلى  بسرعة  تعود  أن  بإمكانها  أفريقيا  شمال 
تجاوز  حدث  إذا  الجائحة،  قبل  ما  مستويات 
المستوى  على  الاليقين  وحالة  الصحية  للمخاطر 

العالمي.
أفريقيا  لشمال  االقتصادية  للتوقعات  ووفًقا 
المنطقة  في  النمو  نسبة  فإن   ،2021 للعام 
2021، و6%  %4 خالل العام  يمكن أن تصل إلى 
سرعة  تكون  أن  ضرورة  مع   ،2022 العام  في 
مستوى  في  بانتعاش  جزئيًا  مدفوعة  االنتعاش 
في  والسياحة  والجزائر  ليبيا  في  النفط  أسعار 
يكون  أن  يجب  كما  وتونس.  والمغرب  مصر 
وتوزيع  اإلنتاج  بتحسين  مدعومًا  االنتعاش 
لدى  الطبيعي  الوضع  واستعادة  اللقاحات 

األوروبيين. التجاريين  الشركاء 

توصية بإعادة هيكلة المؤسسات 
العمومية التي تواجه صعوبات 

مالية

الجزائرـ عبد الرحمن أميني

بني وليد - الصغير الحداد

»أوبك+« يبقي على زيادة إنتاج النفط في ديسمبر
تحالف  في  األعضاء  الدول  تواصل 
بشكل  للنفط  إنتاجها  زيادة  »أوبك+« 
اليوم  في  برميل  ألف   400 مع  معتدل 
الدول  إصرار  رغم  المقبل،  ديسمبر  في 
لمواجهة  أكبر  زيادة  على  المستهلكة 

األسعار. ارتفاع 
عبر  اجتمعوا  الذين  الـ23  الوزراء  واختار 
الماضي،  األسبوع  نهاية  الفيديو  تقنية 

في  وضعوها  التي  الطريق  بخارطة  االلتزام 
في  تصب  االستراتيجية  وهذه  يوليو.   18
الوقت  في  وتترك  المنتجة،  الدول  مصلحة 
تحت  برميل  ماليين  أربعة  من  أكثر  الراهن 
األرض كل يوم، وفق وكالة »فرانس برس«

ويقول بعض وزراء دول التحالف إن أزمة 
مع  تهديدًا  تمثل  تزال  ال   »19  - »كوفيد 
النفط. على  الطلب  على  تأثيرها  مواصلة 

نمو االقتصاد الليبي 54% بشرط.. واالرتفاع يعوض خسائر »عام الجائحة«
 انكماش االقتصاد الليبي في التقرير األخير للبنك بتسجيله  60٫3 %

البنك األفريقي للتنمية:

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الليبي  االقتصاد  أن  للتنمية  األفريقي  البنك  أكد 
أن  موضحا  صدمات،  بثالث  تأثرًا  األكثر  كان 
في  بانتعاش  مرتبطة  جزئيًا  االنتعاش  سرعة 
تحقيق  البنك  وتوقع  النفط.  أسعار  مستوى 
النفط،  أسعار  ارتفعت  حال   2022 في   54% نمو 
تعويض  على  البالد  يساعد  أن  شأنه  من  ما 
)عام   2020 العام  في  خسارتها  نصف  من  أكثر 
المقابل  في  حذر  البنك  لكن  كورونا(،  جائحة 
المفرط  االعتماد  الليبية  السلطات  مواصلة  من 
احتياجاتها  لتأمين  الداخلية  االستدانة  على 

التمويلية.
»آفاق  عنوان  حمل  الذي  الجديد  تقريره  وفي 
األحد  وصدر  أفريقيا«،  شمال  في  االقتصاد 
أفريقيا  اقتصادات شمال  إن  البنك  قال  الماضي، 
شهدت ثالث صدمات، هي جائحة »كوفيد19-«، 
المفاجئ،  السياحة  وتراجع  النفط  أسعار  وانهيار 
النمو  مستوى  في  االنكماش  سبب  مرجعًا 
مع  للمنطقة  التجارية  المبادالت  انخفاض  إلى 
مما  أقل خطورة  تباطؤ  مع  األوروبيين،  شركائها 
السريع  الحكومات  لتدخل  نظرًا  متوقعًا  كان 

الجائحة. مضاعفات  من  للتخفيف 

متفاوت انكماش 
وسجّل التقرير تفاوتًا لالنكماش االقتصادي في 
دول شمال أفريقيا، حيث سجّلت ليبيا )60.3%-( 
لتصبح   ،)-7.1%( والمغرب   )-8.8%( وتونس 
حين  في  األزمة،  من  تأثرًا  األكثر  الثالث  الدول 
كانت مصر واحدة من البلدان القليلة في العالم 

.3.6% إيجابيًا بنسبة  التي سجلت نموًا 
القدرة  وعدم  الشديدة  التقلبات  إلى  وبالنظر 
فإن  االقتصادية،  بالبيئة  المحيط  التنبؤ  على 
على  إال  ممكنة  ليست  لليبيا  الموثوقة  التوقعات 
األخير  التقدم  إلى  بالنظر  لكن  القصير،  المدى 
إنتاج  وعودة  الليبية  السالم  مفاوضات  في 
النفط،  أسعار  ارتفاع  جانب  إلى  النفط،  حقول 
أسرع.  بشكل  النمو  يتعافى  أن  المتوقع  فمن 
الناتج  التنمية األفريقي نمو إجمالي  ويتوقع بنك 
2021 و54.9%  %37.5 في العام  المحلي بنسبة 
2022، وذلك بناًء على افتراض حدوث  في العام 
تعافٍ مع تدفقات رأس المال الكبيرة. ومثل هذا 
تعويض  على  ليبيا  يساعد  أن  شأنه  من  النمو 

● موظفون في شركة »زالف ليبيا« للنفط والغاز

تضخم مزعج في أملانيا.. 
وانتقادات لبنك أوروبا املركزي
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املانويات الليبية
نورالدين خليفة النمر

ما هي اللعبة الجديدة لفرنسا 
في ملف األزمة الليبية؟

رغم  الليبية  األزمة  ملف  في  موقفها  بازدواجية  يبدو،  فيما  متمسكة،  فرنسا  تزال  ال 
كان  أن  منذ  لودريان،  إيف  جون  الخارجية،  وزير  هندسها  التي  السياسة،  هذه  سقوط 
)مايو  أوالند  فرانسوا  األسبق  الفرنسي  الرئيس  عهد  في  الدفاع  وزير  منصب  يشغل 
وتجاوزتها  األقدام  تحت   ،)2017 مايو  إلى   2014 أبريل  ثم من   2014 مارس   -  2012

كل األحداث.
مغادرته  عند  إبطه  تحت  الليبية  األزمة  ملف  حمل  على  بالفعل  لودريان  حرص  لقد 
بقصر  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  فوز  بعد  دورساي«،  »الكاي  إلى  الدفاع  وزارة  مبنى 
اإلليزيه، وعينه وزيرًا للخارجية في أول حكومة شكلها يوم 17 مايو 2017 ليكون بذلك 

الوزير الوحيد من الحكومة السابقة وبقي في المنصب حتى اليوم.
أرباب صناعات  »لوبي«  ملحة من  بتوصيات  قرر  ماكرون  أن  فرنسيون  خبراء  ويعتقد 
الخارجية،  وزارة  في  لودريان  »االشتراكي«  خدمات  من  االستفادة  فرنسا،  في  األسلحة 
بالنظر إلى النجاحات التي حققها في وزارة الدفاع؛ حيث زار خالل عمله فيها ما يزيد على 
الفرنسية  األسلحة  لتصدير  الدوالرات  بمليارات  مهمة  عسكرية  عقودًا  وانتزع  دولة   60

منها طائرات »رافال«.
وزج لودريان خالل عمله مع أوالند في وزارة الدفاع بالجيش الفرنسي في معارك على 
وسورية  العراق  وفي  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  وفي  الساحل  منطقة  في  جبهات،  أربع 
ضد الجماعات »اإلرهابية و»المتطرفة«، وفي فرنسا ضمن عملية »سانتينيل« لمكافحة 

اإلرهاب.
ورغم انغماس فرنسا في ملفات عسكرية وأمنية وجيوسياسية تمس مصالحها بشكل 
مناطق  من  وهما  أفريقيا،  وغرب  الساحل  منطقتي  في  وخاصة  عدة  مناطق  في  مباشر 
النفوذ الحيوي التقليدي لفرنسا على خارطة العالم، ظل الملف الليبي حاضرًا على الدوام 
لليبيا  اإلستراتيجي  الموقع  منها،  عدة  ألسباب  لودريان  خالل  من  ماكرون  طاولة  على 
على حوض المتوسط )حوالي 2000 كلم حيث يمر ما بين 60 و70 في المئة من حجم 
 5000 )حوالي  الكبرى  الصحراء  يُعرف بمنطقة جنوب  ما  العالمية(، وعلى تخوم  التجارة 
كلم من الحدود البرية مع العمق االستراتيجي للقارة األفريقية(، وتحديدًا على تخوم ما 
يُعرف بـ»الحزام المشتعل« - الممتد من دارفور بالسودان مرورًا بالكفرة ومرزق )ليبيا( 
المنطقة  وهي  غينيا،  خليج  عند  وانتهاء  السنغال  إلى  وصعودًا  والنيجر  تشاد  شمال  ثم 
التي تحوي، بحسب دراسات مؤكدة، االحتياطي النفطي األكبر في العالم للنصف الثاني 

من القرن الـ21.
الفرنسية،  للدبلوماسية  الجيوسياسية  الحسابات  في  ليبيا  أهمية  من  يزيد  ومما 
أفريقيا  شمال  في  أساسيتان  حليفتان  وهما  والجزائر،  تونس  مع  الحدود  على  موقعها 
حدود  على  ليبيا  ووجود  اإلعالم،  وسائل  في  والحين  الحين  بين  يتردد  ما  رغم  لباريس 
شمال النيجر حيث مصانع شركة أريفا الفرنسية الستخراج واستغالل اليورانيوم النيجري، 
وعلى حدود شمال تشاد حيث القاعدة األساسية للوجود العسكري الفرنسي في منطقة 

القارة األفريقية. الساحل وعموم 

علي الداللي

هل يحط 
سؤال التقسيم بإثيوبيا؟

في تزاحم وسائل اإلعالم لبث ما يستجد من أخبار في مختلف بقاع العالم يوميًا، ثمة القليل 
منها، الذي يشد إليه األنظار واألسماع. وقبل أن يتمكن المجتمعون في مؤتمر)كوب26( في 
مدينة جالسكو اإلسكتلندية، من اختتام مؤتمرهم بالوصول إلى اتفاق إلنقاذ البشرية من 
مخاطر االنبعاث الكربوني واالحتباس االحتراري، أعلن قادة حركة جيش الشعب التيغراني 
وحلفاؤهم في إثيوبيا عن نيتهم في التوجة بقواتهم القتحام العاصمة أديس أبابا إلسقاط 

الحكومة! هل حان لسؤال التقسيم أن يحط رحاله في تلك البالد؟
في شهر نوفمبر 2020 بدأت قوات الحكومة اإلثيوبية، برئاسة أبيي أحمد، حربها على 
إقليم تيغراي، على الحدود الشمالية مع جارتها أريتريا. الحرب، كما أكدت الحكومة، استدعتها 
دواع أمنية لفرض هيبة النظام، بعد أن اتهمت قوات تيغرانية بمهاجمة قاعدة عسكرية في 

اإلقليم، احتجاجًا على تأجيل الحكومة لالنتخابات، بسبب انتشار الوباء الفيروسي كورونا.
المابين  وفي  للحرب.  المُرة  البداية  لتلك  األولى  الذكرى  مرور  الماضية شهدت  األيام 
زمنيًا، اتسعت رقعة المعارك، ووصلت قوات الحكومة إلى عاصمة اإلقليم واحتلتها. ثم تغيرت 
الحظوظ سريعًا في شهر يوليو الماضي، حتى صارت أديس أبابا، حاليًا، قاب قوسين أو أدنى 
البالد،  110 ماليين مواطن داخل  التيغرانية.  التحرير  من السقوط في أيدي قوات جبهة 
وماليين غيرهم خارجها، وضعوا أياديهم على قلوبهم خوفًا على حيواتهم ومصير بالدهم.

قيادة منغستو هيال مريام  العسكري تحت  النظام  الحرب ضد  قادوا  الذين  التيغرانيون 
وأسقطوه العام 1991، ثم تولوا قيادة البالد لمدة تزيد على ربع قرن، تمكنوا في شهور 
قليلة من تحمل الهجمات التي قامت بها قوات الحكومة باالشتراك مع قوات أريترية، وذابوا 
في شعاب الجبال التي يعرفونها وتعرفهم. وهناك قاموا بإعادة تنظيم صفوفهم، وسريعًا ما 
عادوا إلى الميادين، مسجلين أفدح الخسائر بالقوات الحكومية. كما تمكنوا من توسيع رقعة 
المعارضة للحكومة بنجاحهم في استقطاب قوى معارضة أخرى في الساحة مكونين جبهة 

سياسية وعسكرية. والهدف: إسقاط حكومة أبيي أحمد. 
وبالتأكيد، ال أحد من الطرفين المتقاتلين يملك من الوقت ما يكفي لإلنصات للدعوات 
الدولية المطالبة بوقف إطالق النار، والجلوس إلى مناضد التفاوض. التقارير اإلعالمية تشير 
إلى نزوح الماليين من قراهم وبلداتهم، وموت اآلالف. وبدأت تعلو األصوات من مختلف 
الهيئات الدولية ذات الصلة محّذرة من حدوث مجاعة. واتُهم الجانبان بارتكاب مجازر حرب.

خالل  واعتبرت  نسمة(،  ماليين   110( السكان  عدد  في  أفريقي  بلد  أكبر  ثاني  إثيوبيا 
السنوات الماضية معجزة اقتصادية نادرة، تمكنت خالل عقدين من الزمن من تحقيق نسبة 
نمو اقتصادي تحسد عليه، تمر هذه االيام بأحلك ساعاتها. ويرى معلقون غربيون أن الحرب 
اإلعالمية بين الطرفين والتهديدات المتبادلة بينهما سوف تزيد في تسريع تدهور األمور. 
ويهددون  العاصمة،  شمال  ميل   300 من  أقل  بُعد  على  يقفون  وحلفاؤهم  التيغرانيون 
بالزحف جنوبًا واقتحامها، عقب سيطرتهم على مدن استراتيجية مهمة خالل األيام الماضية. 
وقرار رئيس الوزراء أبيي أحمد بإعالن حالة الطوارئ حظي بتصديق البرلمان. وهدد بسحق 
التيغرانيين وحلفائهم، وحث المواطنين على حمل السالح والمقاومة. ومن جانبهم، يرى 
التيغرانيون أنفسهم في الطريق إلى استعادة ما فقدوه من نفوذ وسلطات العام 2018. 
السيناريو اإلثيوبي يتشابه إلى حد كبير مع ما حدث لطالبان في أفغانستان، رغم االختالف 

في ظروف البلدين. 
ويرى مسؤول كبير في الحركة القومية لألمهرا أن هناك خيارين. »األول أن تتمكن قوات 
الحكومة من سحق التيغرانيين، أو يتمكن التيغرانيون من إلحاق الهزيمة بقوات الحكومة 
والسيطرة على العاصمة، وتدخل البالد كلها في حرب أهلية«. رئيس الحكومة أبيي أحمد 
ينتمي لطائفة أوروميا )Oromia(. وهي طائفة كبيرة وتشكل نسبة أكثر من ثلث السكان، 
لكنها تاريخيًا ظلت على هامش الحكم. واألخبار تؤكد حدوث انشقاق سياسي في طائفة 

أوروميا، تسبب في خروج فصيل منها والتحاقه بقوات التيغرانيين.
طائفة األمهرا تتساوى في الحجم مع طائفة األوروما، لكنها تاريخيًا أكبر وأهم سياسيًا. 
إسقاط  منغستو هيالمريام، من  بقيادة  الجيش،  تمكن  لدى  السلطوية  مواقعها  وخسرت 
لهما  أمتين  أنفسهما  تعتبران  والطائفتان   .1974 العام  سيالسي  هيال  اإلمبراطور  نظام 
لغاتهما وثقافتهما وتاريخهما المميز. في حين يشكل التيغرانيون نسبة %6 من السكان. 
وتمكنوا من تغيير المعادلة الطائفية في الحكم لدى تمكنهم من قيادة الحرب ضد النظام 

الماركسي السابق وإسقاطه العام 1991.
إن  إليها كما فعلت حركة طالبان،  2018. وقد يعودون  العام  السلطة حتى   وبقوا في 
تهديدات  أن  غربيون  خبراء سياسيون  ويقول  وعسكريًا.  مراكبهم سياسيًا  الرياح  ساندت 
التيغرانيين باقتحام العاصمة ليست جادة، بل محاولة لمراكمة الضغوط السياسية، داخليًا 
أن  السلطة. كما يرون  التخلي على  أبيي أحمد إلجباره عن  الحكومة  وخارجيًا، على رئيس 
التقدم نحو العاصمة لن يكون بالسهولة التي حدثت أمام تقدم قوات طالبان نحو العاصمة 
كابل، ألن األرض أمهرية، معادية للتيغرانيين. ويشككون كذلك في إمكانية حدوث تفتت 
وانقسام في البالد، مشيرين إلى تاريخ طويل جدًا من العيش المشترك بين مختلف الطوائف 

في البالد.

جمعة بوكليب

يعم  الــفــارقــة،  ــخ  ــاري ــت ال أحــــداث  فــي 
سمًة  فيصبح  ويتواتر  الذهني  االستقطاب 
إحدى  الجماعة،  تميز  جمعية  أيديولوجية 
وهي:  »المانوية«  االستقطاب  هذا  آليات 
الثنائية  القسمة  على  القائمة  الذهنية 
ــضــاده  ومُ ــور  ــن ال مبدئي  على  للعالم 
العجز  إال  للجماعة  توِرث  ال  والتي  الظالم، 

والجمود.
ــة«  ــي ــان ــم ــل ــع ــرح مـــســـألـــة »ال ــطـ نـ
التقليد  ــي  ف الــســائــد  بالمعنى  لــيــس 
علمنة  لــكــلــمــة  ــي  ــوســاكــســون ــل ــج األن
ارتبطت  ــتــي  ال  )secularization(
تاريخية  حركة  في  وتمثلت  بالمجتمع 
حيث  تهمه،  وتلقائية  تطورية  داخلية 
ــون الــكــلــمــة األقــــرب فــي الــمــجــال  ــك ت
المفهوم  باشتقاق  الــعــربــي،  الــلــغــوي 
فتكون  الــدنــيــا  أو  ــن  ــزم ال كلمة  ــن  م
دنــيــوة.  أو  ــة  ــنَ ــنَ زَمْ بــذلــك  العلمانية 
تتبيث  ــم  ت الــمــنــازعــة  ــي  ــدواع ل ولــكــن 
اللفظ   secularization كلمة  بــدل 
الذي   laicization الفرنسي  التطرفي 
المؤسسة  بين  القانوني  الفصل  يعني 
فرنسا  في  ــره  أق كما  والــدولــة  الدينية 
إلى  تمديده  بــل   .1905 سنة  قــانــون 
ــل الــديــن عــن الــدولــة«  ــص جــمــلــة »ف
حزب  أدبيات  في  والمتداولة  التبسيطية 
المستمدة  المصري  المسلمين  اإلخــوان 
المسلمين  المصلحين  اصــطــدام  مــن 
محرض  كملمح  وانتشارها  الغرب  بتفوق 
والسلفية  المتطرفة  اإلسالمية  للجماعات 
والــدولــة  للديمقراطية  مضادتها  فــي 

المدنية.
يقع  كيف  لنا  يبين  الحجاجي  المنطق  إن 
الزائف«  »اإلحــراج  مغالطة  في  المحاجج 
يبني  عندما  الزائفة  الثنائية  القسمة  أو 
خيارين  هناك  أن  افــتــراِض  على  حجتَه 
بينما  أكثر،  ال  ممكنتين  نتيجتين  أو  فقط 
أخرى،  نتائج  أو  خيارات  هناك  الواقع  في 
الممكنة  البدائل  عالم  يغلق  فالمغالط 
مبقيًا  ما،  بموقفٍ  الخاصة  االحتماالت  أو 
أحدهما  لهما،  ثالث  ال  اثنين  خيارين  على 
هو  والثاني  الباطل  يأتيه  ال  الذي  خياره 

بطالنه. الواضح 
مؤسسة  بالثنائية  شق  زائف  إحراج  أول 
ليبيا  في  المنتخبة  العام  الوطني  المؤتمر 
المرشحين  بتقسيم   2012 سنة  الثورية 
اإلسالمية،  المجموعة  مجموعتين  إلــى 
المجموعة  مبسطة  بتجمعية  سمت  التي 

كل  مفتتح  في  الوطنية  الجمعية  ..وظلت 
الرسائل  مــن  الــعــديــد  تستلم  جلساتها 
ليبيا  في  المواطنين  جميع  من  والبرقيات 
المهاجر  في  الليبية  الجاليات  أبناء  وكــذا 
التأييد  تتضمن  التي  والقريبة  البعيدة 
كل  لها  ومتمنية  الجمعية  لجهود  والمباركة 

ليبيا. التوفيق والسداد في أعمالها من أجل 
أعضائها  بكامل  الجمعية  انتقلت  ثــم 
من  عشر  الخامس  اليوم  في  بنغازي  إلــى 
البيعة  وثيقة  حاملين   ،1950 ديسمبر 
من  عشر  السابع  وفي  لقرارها،  وفقًا  بالملك 
في  إدريــس  األمير  التقت  المذكور  الشهر 
الشيخ  الجمعية  رئيس  وقــدم  المنار  قصر 
»الشعب  بيعة  العالم  أبــواألســعــاد  محمد 
وكانت  البالد.  في  العرش  لتبوؤ  له  الليبي« 
قبل  األعضاء.  كل  وأسماء  توقيعات  تحمل 
صورة  وشملته  الجمعية  من  البيعة  األمير 
األعضاء  كل  مع  القصر  حديقة  في  مشهورة 
لبالده  مخلصًا  »خادمًا  دائمًا  يكون  بأن  ووعد 
أمته  أبناء  ورفاهية  إسعاد  على  عاماًل  ليبيا 

األعزاء«.
وبكل  الــمــوقــف  هـــذا  ــي  ف ــر  ــي األم لــكــن 
األيام  تلك  عنه  معروفة  وحنكة  دبلوماسية 
عن  طرفه  من  اإلعالن  بإرجائه  الجمعية  أبلغ 
ريثما  المنتظرة«  المملكة  »عــرش  اعتالئه 
ويعلن  واإلدارية  السياسية  الخطوات  تتكامل 
معها  يمكنه  التي  المرحلة  وهي  الدستور  عن 

اإلحراج  وهذا  بالعلمانية.  لها  المنافسة 
التيار  تلبست  عصابية  حالة  صار  الزائف 
المنتخبين  أصوات  بأغلبية  يفز  لم  الذي 
لتمرير  اإلســالم  شعار  على  اتكائه  رغــم 
ولكي  والغنيمة،  السلطة  في  مصالحه 
إرادة  ويغلط  له  المنافس  التيار  يشيطن 
غير  كونه  انتخبته  التي  الشعبية  األغلبية 

العلماني. بالتيار  وصفه  متأسلم، 
المعرفي  العالج  رائد  بك  آرون  يقايس 
الــفــردي:  بالعصاب  الجماعي  العصاب 
والشطط  التطرف  إلى  يميل  فالعصابي 
تمس  مواقف  تكتنفه  حين  التفكير  في 
مثل  نفسه،  مــن  الحساسة  الــجــوانــب 
ــئــاب،  ــة االكــت ــي حــال ــه ف ــذات تــقــديــره ل
حالة  في  الشخصي  الخطر  واحتماالت 
»التطرف  أو  والشطط  القلق،  عصاب 
الذي   »thinking in extremesالفكري
يُبدي  محدودة،  جوانب  يقتصرعلى  قد 
بأنها  والوقائع  األحداث  يسم  بأن  شططه 
أو  رائعة  أو سيئة،  أو سوداء، حسنة  بيضاء 
اسم  الخاصة  هذه  على  ُأطلق  وقد  فظيعة، 
 dichotomous المنقسم«  »التفكير 
القطبية«  ثنائي  »التفكير  أو   thinking
شــأن  ــن  ومـ  ،bipolar thinking
لهذا  تحتية  كبنية  األساسية  المقدمات 
حدود  في  تصاغ  أن  التفكير  من  النوع 

»مطلقًا«. أو  »دائمًا«  مثل  مطلقة 
صدع  ــذي  ال االنقسام  لحل  للوصول 
التيار  بــيــن  ــام  ــع ال الــوطــنــي  الــمــؤتــمــر 
التيار  ومنافسه  المصنف  ــوي  ــالم اإلس
التصنيف.  وصمة  عليه  الواقعة  التحالفي 
ضم  سابق  معارضة  ــار  إلط اللجوء  تــم 
من  وغيرهم  اإلسالميين  الليبيين  لفيف 
للنظام  ليبيا  خارج  في  المعارضة  القوى 
والمتمثل   2011 في  الساقط  الدكتاتوري 
أمينها  فتولى  الوطنية  الجبهة  فــي 
من  بمساعدين  المؤتمر  رئاسة  العام 
الحكومة  مهمة  تسلم  بينما  التوجهين، 
الرئيس  التوجهين  من  تكنوقراطيون 

ومساعده.
قبة  تــحــت  تــأجــجــهــا  بـــرد  الــمــانــويــة 
على  بالحفاظ  العام  الوطني  المؤتمر 
األطـــراف  لــكــل  المكتسبة  الــمــصــالــح 
وهمًا  نفسها  والمصنفة  المترشحة، 
اشتعل  أوارها  ولكن  وعلمانية  بإسالمية 
بــاالنــقــســامــيــات  المجتمع  نــســيــج  ــي  ف
والمستوردة  المصطنعة  وليس  الحقيقية 
القبلية،  الثنائيات  في  المتمثلة  تلك 

ممارسة  ويستطيع  »ملكًا دستوريًا«  أن يصبح 
الدستور. الملكية طبقًا لنص  سلطاته 

يعرف  ــر  ــي األم ــل  الــفــتــرة ظ خـــالل هـــذه 
وأصبح  المهيأ  أو  المعد  أي  العتيد«  بـ»الملك 

ينادى ويخاطب به رسميًا.
الدستور  لجنة  شكلت  قد  الجمعية  كانت 
سبعة  من   1950 ديسمبر  من  الــرابــع  في 
وهم:  الثالثة.  األقاليم  يمثلون  عضوًا  عشر 
وعضوية  للجنة.  رئيسًا  شنيب  فائق  عمر 
محمد   - الهنقاري  محمد   - المنتصر  محمود 
للجنة«.  »مقررًا  برشان  منير   - الهمالي  كامل 
 - شعبان  بن  إبراهيم   - ســوف  عــون  أحمد 
محمد   - الجربي  سليمان   - القالل  خليل 
الفريطيس  عبدالجواد   - بوجازية  إرحيم 
حمد.  بــن  أبوبكر   - المحجوب  إحميدة   -
علي   - الطبولي  أحمد   - الصيد  عثمان  محمد 
بن  منصور   - حمادي  السنوسي   - المقطوف 
الدستورية  اللجنة  اختارت  وبدورها   . محمد 
الفيدرالية  النظم  لدراسة  منها  مجموعة 
خليل  من:  المنتصر  محمود  برئاسة  وتشكلت 
برشان  ومنير  الصيد  عثمان  ومحمد  القالل 
حمد.  بن  وأبوبكر  الفريطيس  وعبدالجواد 
تمكنت  وقــد  العمل.  بلجنة  أيضًا  وعرفت 
إنجاز الدستور  طوال ستة وتسعين جلسة من 
ونصوصه بمواده وفصوله وإحالتها إلى لجنة 

الوطنية. الجمعية  الدستور للعرض على 
في  أعمالها  ووثقت  اللجنة  سجلت  وقــد 

واآلقاليمية  الحضور  والجهوية  البوادي 
النسيج  عمق  في  الضاربة  /غربية  شرق 
بالوطنية  خرقه  يرتق  لم  الــذي  الليبيى 
بالقومية  وال   ،1951 الليبي  االستقالل 
الريفيين  الجيش  ضباط  انقالب  العربية 
فاقمت  بــل   .1969 فــي  ــب  ــرُت ال صــغــار 
الحاكم.  الدكتاتور  أوتوقراطية  تمزيقه 
إلى  عقود  ثالثة  في  ليبيا  حولت  التي 
التاريخ  في  فارقة  فوضوية  جماهيرية 

والسياسي. المجتمعي  اإلنساني 
الثنائية  في  المتمثل  اإلرهــاق  يحيل 
الشيء  بين  الفرق  جدلية  أو  المانوية 
ـ  الليبية  الــحــرب  فــي  المتجلي  وضــده، 
إلى  اللجوء  إلى   2020 ـ   2014 الليبية 
بين  الجوهرية  الفوارق  بتمييع  التسوية 
قبل  من  المصطنعة  بالتسويات  المبادئ 
ولمعالجة  بالتنازالت.  المتنافسة  المصالح 
الفلسفة  تقدم  الزائف«  »اإلحراج  مغالطة 
التجريبي  الــعــلــم  بــيــن  جــمــعــت  ــي  ــت ال
لودفيغ  قدمه  بما  الــصــوري  والمنطق 
المنطقية«  بمسمى»الوضعية  فتغنشتين 
بمناهضة   logical positivism
ترسيمة  باقتراح  الثنائي  والتفكير  الثنائية 
التشابهات  أســاس  على  جديد  تصنيف 
تمييز  أن  إال  المختلفة.  المصنفات  بين 
الحقائق  بين  الثنائي  المنطقية  الوضعية 
التحليلية  والحقائق  التركيبية  التجريبية 
كتاب  ــي  ف للنقد  عــرّضــهــا  ــة  ــصــوري ال
الــثــورات  »بنية  الشهير  كــون  تــومــاس 
إليه  أفضت  الذي  النقد  وهو  العلمية«. 
بعد  وما  البنيوية  بعد  ما  اتجاهات  أيضًا 
خلخلة  الى  بالتوجه  والتأويلية  الحداثة 
بما  عليها،  المتعارف  المعنى  استقرارية 
ومالت  المتعارضة،  الثنائيات  ذلك  في 
دريدا  تحدى  فيما  الحقيقة.  نسبية  إلى 
الهرمية  والتراتبيات  الثنائية  التعارضات 
ثنائية  كانت  وإذا  البشري،  الفكر  في 
نسقه  في  فاعلة  ظلت  المدلول  ــدال/  ال
مستقر  ال  نفسه  المدلول  فإن  الفكري، 
آخر  لمدلول  دال  بدوره  وهو  له،  نهائيًا 
حركة  في  المدلول  ذلك  من  أثــرًا  يحمل 
خالف  من  فلنأخذ  المعنى.  إلرجاء  مستمرة 
الفرقة  توجه  اإلسالمي  الكبرى  الفتنة 
»المرجئة«  بمُسمى  السياسية  الكالمية 
وهو  اإلرجاء:  على  اللغة  في  معناها  القائم 
يكون  ما  الرجاء،  ومن  واإلمهال،  التأخير 
ليبية  دولــة  في  األمــل  وهــو  اليأس  ضد 

قادمة. ديمقراطية  مدنية 

المتابع  أو  والباحث  للغاية  مهمة  محاضر 
الجمعية  الجلسات  محاضر  مع  المحاضر  لهذه 
العمل  هذا  وآفاق  أجواء  على  يقف  الوطنية 
النقاش  وساده  الحماس  غمره  الذي  الوطني 
النظر  وجــهــات  واخــتــالف  الــواعــي  ــحــوار  وال
ومراعاة  والمصداقية  االحترام  على  المبنية 
االعــتــبــارات  كــل  ــوق  ف الوطنية  المصلحة 
كان  والتكتالت.  والقبلية  والجهوية  الذاتية 
األســاس  هو  ليبيا  مستقبل  على  الحرص 
كتابي  وفي  المرتقب.  الدستوري  اإلنجاز  في 
وتــطــورات«  تــاريــخ   .. ليبيا  فــي  »الــدســتــور 
 2013 خــالل  وبنغازي  بيروت  في  الــصــادر 
الموضحة  التفاصيل  من  العديد   .2012  -
الجيل  بذلها  التي  الوطنية  الجهود  لهذه 

األب والمؤسس بكل تضحية ونكران الذات.
توسعت  والجمعية  اللجنة  أن  صحيح 
واالستفادة  باالستنارة  وخبرتهما  مداركهما 
ومجلسه  بلت  إدريان  المستر  استشارات  من 
القانونية  الخبرات  إلى  إضافة  االستشاري. 
الدجاني  عوني  للسيدين  والدولية  العربية 
ــد هــذه  ــواج ــع ت لــكــنــه م  .. ــر لــطــفــي  ــم وع
االستشارات واإلفادة منها ولد الدستور الليبي 
العام ولم يكن مجرد قفزة في  واقعًا حيًا ذلك 

المجهول؛
الظروف  تلك  بمقاييس  ــرًا«  ــص »ن ــان  ك
فقط   .. والمعلوم  للواقع  واستجابة  واللحظات 

الغير!!

كان الحرص على 
مستقبل ليبيا هو 

األساس في اإلنجاز 
الدستوري املرتقب 
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للوصول لحل 
االنقسام الذي 
صدع املؤتمر 

الوطني العام بني 
التيار اإلسالموي 

املصنف ومنافسه 
التيار التحالفي 

الواقعة عليه وصمة 
التصنيف  تم اللجوء 

إلطار معارضة سابق 
ضم لفيف الليبيني 

اإلسالميني وغيرهم
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خطاب استعالئي بنكهة االستشراق

يدأب الدكتور علي عبداللطيف حميدة في كتاباته على تناول التاريخ الليبي المعاصر، وعلى 
وجه الخصوص فترة االستعمار اإليطالي لليبيا والشناعات التي ارتُكبت في الفترة الفاشية.

االجتماعية  األصول  في  )دراســة  ليبيا  في  واالستعمار  والدولة  »المجتمع  األول  فكتابه 
 »)1932-1830 االستعمار  ومقاومة  التواطؤ  وسياسات  لحركات  والثقافية  واالقتصادية 
في  يركز  بيروت،  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  عن   1995 األولى سنة  طبعته  في  الصادر 
جانب كبير منه، مثلما هو واضح من العنوان، على كيف تعاطى الليبيون مع واقعة االستعمار 

اإليطالي لليبيا مقاومة ومداورة وتواطؤًا.
وكتابه الثاني »األصوات المهمشة )الخضوع والعصيان في ليبيا أثناء االستعمار وبعده(« 
الذي كان لي شرف ترجمته وصدر أيضًا عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة 2009 تغطي 
فصوله فترات من التاريخ الليبي الحديث )فصل عن دولة أوالد امحمد بمرزق -1550 1813( 
وفصول عن ليبيا المعاصرة. منها فصل حول المعتقالت الجماعية إليطاليا الفاشية في ليبيا 

التي جرت في الفترة بين )1929 – 1934(.
لها  خصص  التاريخ،  في  الكبرى  الجماعية  اإلبــادة  أعمال  من  وهي  المعتقالت،  مسألة 
 Genocide الدكتور حميدة كتابًا بعنوان »اإلبادة في ليبيا: الشر، التاريخ المخفي لالستعمار
in Libya: Shar, a hidden colonial history« وقد لفت هذا الكتاب اهتمام الباحثين 
أن  األبرز  االهتمام  مدعى  ولعل  الجماعية،  اإلبادة  وأعمال  االستعمار  بشؤون  المختصين 
الكتاب يكشف عن أعمال اإلبادة التي قامت بها إيطاليا الفاشية في ليبيا التي ندر ما سُمع 

بها.
يشتغل هذا الكتاب على محورين: محور محلي يجمع فيه حميدة مخلفات هذه الجريمة من 
القاسية، واألدب الشفاهي  النجاة من هذه المحنة  وثائق ورسائل، وحكايات من قيض لهم 
الشعبي الذي يسجل هذه الوقائع من قبل أشخاص عايشوها، وأهم أثر توثيقي كامل في هذا 

الخصوص قصيدة رجب بوحويش المنفي التي مطلعها »ما بي مرض غير دار العقيلة«.
الوحشية  اإلبادة  أعمال  الناتجة عن  المعاناة  الجهد تُرسم صورة حية تجسد وقائع  بهذا 

هذه، التي هي أول عمل إبادي منظم بعد الحرب العالمية األولى.
يتكامل مع هذا المحور محور آخر يتعلق بفتح منفذ في مجال البحث األكاديمي المتعلق 
بأعمال اإلبادة التي قام بها االستعمار األوروبي ضد شعوب غير أوروبية في مناطق مختلفة 
واإلدارة  ألمانيا  في  النازي  النظام  بين  التواصل  عن  حميدة  الدكتور  ويكشف  العالم.  من 
االستفادة من  على  التواصل  في هذا  النازي  النظام  ليبيا، وحرص  في  الفاشية  االستعمارية 
»الهولوكست«  سُمي  ما  في  الحقًا  النازيون  استخدمها  التي  اإلبادة  في  اإليطالية  الخبرة 
فيشير  أوروبيين.  ضحاياها  وكان  أوروبا  في  جرت  ألنها  عليها  التركيز  تم  والتي  المعروفة 
الدكتور حميدة إلى أن قائدًا نازيًا مهمًا هو هرمان غورنغ زار ليبيا سنة 1939، وسجل زيارته 
إلى طرابلس ليتعلم حول »النجاح اإليطالي« في استعمار ليبيا، بما في ذلك تنظيف األرض 
ألمانية  من السكان األصليين وإحالل آالف الفالحين اإليطاليين بدلهم. كما أن عدة وفود 

نازية زارت ليبيا وروما لالطالع على تجربة اإلبادة هذه.

مضى اآلن أكثر من عشر سنوات منذ أن بدأت في قراءة كتاب الروائية الرائعة )إيزابيل الليندي( الذي انتقت 
أنه رواية، ثم تعجبت من موضوعه فهو  أنني ظننت  الذي قلت لكم من قبل  )أفر وديت( عنوانًا، وهو  له 
مجموعة من حكايات تأسست على وصفات طهي ألطباق غريبة تقول إنها ترتبط بـ )األيروسية( بمعنى 
اإلثارة الجنسية، التي ترتبط بالباءة، او بمعني آخر الفحولة. وألنه يتناول طهي أطباق متنوعة، أعرف قلياًل 
منها ولكن أغلبها لم يمّر عليَّ أبدًا ناهيك عن غرابتها ولكن أسلوب السرد والحكايات المصاحبة شائقة 
وخفيفة، ولذلك كلما وجدت فرصة أو خطرت عليَّ حكاية منها عدت إليه. وال شك أنكم فهمتم أنني لم 
أتم قراءته حتى اآلن، فالكتاب موسوعي جدًا، فلقد قرأت الكاتبة له الكثير من المراجع التاريخية، فابتدأت 
بالثقافة المصرية القديمة، ثم العربية اإلسالمية مرورًا بالهندية واليابانية واليونانية والرومانية، وقدمتها 
بأسلوبها الساحر فجاء قطعة أدبية رائعة بعيدة عن اإلسفاف، فالوصفات المفيدة لما يحتاجه الكهول هي 
العصر حتى صالة  الجامع من بعد صالة  الشارع« على مصطبة  يتناولها »شياب  التي  على نحو ما كتلك 
المغرب، وكذلك في المقاهي وأيضًا في السهرات الليلية، وفى الجلسات الخاصة حيث يربط األكل بالباءة، 

أعنى الرغبة والفحولة التي تحضر وتغيب بتواصل سنين العمر.
ولكن معلومات )أفروديت( تأتي، في الغالب، إلى المتلقي بنصوص جميلة عبر مواقف مسلية، ومعلومات 
أساسيات  تختلف في  الغالب ال  ولكنها في  عنا  تختلف  أنها  نعتقد  تاريخية عن مجتمعات  عجيبة، وحقائق 
أدون  ما  كثيرًا  الغالب  وفي  اجتماعية.  معلومات سلوكية  ناهيك عن  باألنثى،  الذكر  تربط  كثيرة،  حياتية 
معلومات مفيدة ال أعرفها من قبل، فمثاًل وهي تصف زوجها، الذي يعشق الطهي، وهو يتحرك في المطبخ 

تقول:
وهو  الرجل،  لذلك  إال  عينين  وقتها  أملك  ال  لكنني  عادية،  امرأة  أية  المشهد سيفزع  ذلك  أن  بُد  »ال 
ألن  كهذه،  بتجربة  مررن  اللواتي  الجنوبيات  األميركيات  النساء  هنّ  قليالت  قدوره.  بين  بمرونة  يتحرك 

فحول قارتنا يعتبرون كل نشاط منزلي خطرًا على رجولتهم المهددة دائما«.
حسنا! حتى ستينيات القرن الماضي، كنا نتفق مع رؤية رجال أميركا الجنوبية! النشاط المنزلي، خصوصًا 
بالكرشة  الفاصوليا  طبيخة  بنغازي،  في  بوعشرين(،  )مطعم  قدم  عندما  بالرجال،  له  عالقة  ال  الطهي  أن 
قريبًا  البلدية،  التي تسكن بشارع  المساء. سمعت خالتي،  بالكالوي في  األرز  ليبي صباحي، وقدم  كإفطار 
من سوق الحارة حيث يقع ذلك المطعم. تقول ألمي، متباهية: »راجل - يا حنا ـ طبائخه ما ذقت كيفها!«. 
الرجال الليبيون يطهون في رحالتهم الربيعية الذكورية فقط، ويندر كثيرًا أن يطهوا ألسرهم في مثل تلك 

الرحالت.
الحكومة،  لضيوف  الرسمية  الوجبات  يتولى  شهير،  مطعم  الستينيات  مطلع  حتى  بنغازي،  في  كان 
وللمناسبات الخاصة، كعقود القران، وهو مطعم الفردوس الذي يملكه ويديره الحاج هويدي بالروين. وكان 
يقع مكان عمارة كانون، وال يفصلها عن مبنى الجامعة الليبية سوى شارع ما زال قائما حتى اآلن. وكان 
الرياضي، لصاحبه مصباح بووذن  المقهى  )الباستي(. أشهرها  أو  الكيك  الحلويات،  هناك مقاه تعد وتبيع 
وأخيه خليفة، ثم مقهى دمشق ويملكه ويديره صالح الموهوب. ذات يوم حكي لي سي عقيله، من بعد 
أن تباهيت بالمقهيين أمامه، فأخبرني أنهما عمال معا مع إيطالي كان معمله بالقرب من الكنيسة، ومنه 
تعلما الصنعة، تمامًا مثلما تعلمها هو. ولما سألته إن كان يستطيع أن يعد مثلما يعدون، أكد لي أنه يعرف. 

وسألته لماذا لم يستمر؟ أجابني:
- »إنها ليست صنعتي، الطبخ صنعة الصبايا!« فأجبته:

- »ولكن الصبايا ال يعرفن كيف يصنعن )الباستي(«. قاطعني:
- »شغل المطبخ للصبايا«.. ثم سألته:

- »تعرف تعد كيكة؟« .
- »نعم .. نعرف، نعرف« وال أدرى كيف شعر أنني أسخر منه، أو أنني ال أصدقه. وبالفعل هذا كان في بالي 

حينها، ولكنه لم يعقب، وإنما صرها في نفسه.
بعد الزيادة الكبيرة التي غيرت حالة بنغازي االقتصادية، اشتريت بالتقسيط من محل عوض المحرصي، 
)المربوعة(، يعني حجرة استقبال الضيوف! فقد كان  بيتنا، وكادت أمي أن تضعه في  إلى  فرن، وجئت به 

حينها أفخم وأغلى قطعة في بيتنا.
بعد أيام من االحتفال بالفرن، عاد سي عقيلة ظهرًا، وكانت والدتي في بيت شقيقتها، لسبب ال أذكره 
بيضات  منه ثالث  أخرج  يحمل كيسًا  كان  الظهر.  وقت  البيت  إلى  يعود  ما  نادرًا  عقيلة  وكان سي  تمامًا. 
وكيس دقيق، وبضعة حبات لوز، وعلبة أنصاف مشمش أو خوخ، وقليل من الفول السوداني، عجن الدقيق 
والفول  اللوز  وحمص  األعياد،  كعك  إعداد  أثناء  والدتي  تستخدمه  مثلها  أن  أعرف  صغيرة،  أكياس  مع 
السوداني، وانتقى صحنا وعجن الدقيق مع األكياس الصغيرة، والسكر، وسكب من زجاجة صغيرة شهية 

الرائحة، مواصاًل العجن، ثم غطاه بقماشة ، فقلت له ساخرًا:
- »باهي!« أجابني:

لم  أنك  عينيك  في  »رأيت  استطرد:  ثم  أبدًا!«  مثلها  تذوق  ولن  لم  )سيشيليانيه(،  كيكة  »ستتذوق   -
تصدقني زمان، عندما قلت لك أنني أستطيع أن أعد الكيك، والباستي«. سألته ببراءة:

- »ولماذا لم تخبرني؟ ثم لماذا لم تعدها أمي وإخوتي في البيت«. أجابني:
- »ال ينبغي أن يطهو الرجل شيئًا في حضور زوجته، أو أي أنثى. الطهي للصبايا. لهذا السبب لم أستمر 
في عملي مع الطلياني«. وبالفعل بعدما أخرج الكيكة من الفرن وصقل جوانبها بسكر وحليب فيما أظن 
والصق اللوز، ووضع قطعا من علبة الفاكهة المعلبة. ووضعها أمامي كانت بالفعل فخمة، ولما تذوقتها 
كانت شهية. وهكذا قال لي ذلك اليوم، ما يؤكد ما قالته الروائية إيزابيل الليندي، عن ترفع ذكور أميركا 
الجنوبية عن القيام بمهمة الطبخ، التي التصقت بالنساء منذ خروج الذكر للصيد، وبقاء أنثاه في الكهف 
ترعى األطفال وتعد لهم الطعام. وإلى مطلع الستينيات ظل الحال كذلك، في موقع رأسي بمدينتي التي 
عاصرتها أيام كانت تحجب الفتاة، وتختفي من الشارع ويزوجونها وتتحرك أسفل خيمة تغطيها بالكامل، 
فيما يؤكد والدها ويغلظ القسم أن بناته، يخرجن من بيته إلى بيت الزوجية على طول! ومنه إلى القبر 
مباشرة. ولألسف سمعت مثل هذا القول سنة 2014. صحيح أن التعليم رفض تلك األفكار المتخلفة، ولكنه 
ظل كالمظاهر الخارجية، سلوكًا أمام الناس، ولكن )سي السيد( لم يتغير ظلت عقلية التسلط الذكوري تحت 

الجلد.
وصلنا الجامعة سنة 1967 بتجربة حياتية حقيقية وخبرة، ومعرفة لنواحي الحياة كافة وتجارب عاطفية، 
وحسية كاملة، ولذلك لم نكن مثل كثيرين ينظرون إلى الجنس اآلخر، وكأنهن من كوكب آخر. أحدهم 
التي تحول  القيود  المتحرر من   1967 النفس سنة  العريان، أستاذ علم  للدكتور محمد علي  في محاضرة 
والصحة النفسية، والذي يؤمن تمامًا بأن المرأة ليست دمية للمتعة، وإنما بالفعل نصف المجتمع، إن لم 
نقل أساس المجتمع. في تلك المحاضرة رفع أحدهم يده وطلب اإلذن بالكالم، فاستهل كالمه قائاًل: »نحن 
نعرف أن المرأة عورة...«. قاطعه في الحال وقال له بانفعال: »أمك عورة أختك عورة، إنما أمي أنا وابنتي 
ليستا عورتين« ثم أشار إلى الصف األمامي، حيث تصطف زميالت دفعتنا واستطرد: »زميالتك وصلن إلى 
هذا المدرج تمامًا مثلما وصلت أنت.. بل أكثرهن بنتائج أفضل بكثير مما حققته أنت! فمن هو األعور. اطلع 

بره!« وأعتقد أن ما حدث في هذه المحاضرة هو ما جعل القذافي يمنحه 48 ساعة لمغادرة ليبيا!
كانت ليبيا مطلع سنة 1969 تسير نحو رخاء وهناء، ولما وصل القذافي إلى السلطة، خرج الناس مرحبين 
مبتهجين، وبدأ حكمه بما يبشر أننا نسير نحو قيام دولة كبيرة ومؤثرة في شمال أفريقيا، ولو أن القذافي 
استمر بالوتيرة نفسها التي استمر بها خالل الثالث السنوات األولى، أي قبل إعالن حربه على من خالفه 

الرأي من الطلبة، ثم مغبة خطاب زواره لكان لليبيا شأن آخر.
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ولفرائسها  واهنة،  لغيرها  تبدو  ما  خيوطها،  العنكبوت  تنسج 
حيث  حبائلها،  في  فتوقعنا  سيرتها،  الذات  تنسج  كذا  القوى، 
لها،  حد  ال  لكن  تُحصى  العنكبوت،  كعيون  نوافذ،  ذات  لكل 
بين  الولوج،  نتغى  كنا  وإذا  المتاهة.  هذه  خارطة  والسيرة 
المتاهة.  في  التوهان  يعني  ذلك  فإن  وسيرتها،  الذات  ظفري 
شُغلت  لكن  موضوع،  بهكذا  االشتغال  وقت،  منذ  حرصت  وقد 
الكتابة،  في  االنغماس  أن  بيد  الــذات،  بمشاغل  السيرة  عن 
الكتابة  ألن  الذاتية،  السيرة  بموضوع  مشغواًل،  المرء  يجعل 
 - العنكبوت  فعل  كما   – ذاتي  منزع  والكتابة  سيروية،  حالة 

للحياة.
سيرة  منها:  عدة  ذاتية  سير  أيام،  من  انصرم  ما  في  قرأت، 
ياسين«،  على  »أبو  السوري  للمفكر  الساخرة  والسيرة  الشدياق 
غوما  وسيرة  الشابي،  والشاعر  التونسي  الدين  خير  ومذكرات 

المحمودي ووقدات عبداهلل القويري وكتبت سيرة بني غازي.
 ،»X« أشعة  صــورة  موضوع،  وثيقة  الذاتية:  السيرة  هل 
خيوط  كما  ومرجع،  مستند  وبالتالي  »اسكتش«،  خطاطة 
أم  وقانوني؟،  بحث  علمي  محقق  لكل  قاطع،  دليل  العنكبوت، 
تماسكها  من  قوتها،  تستمد  مخيال،  ولعبة  تشكيلية،  لوحة 
كل  وكما  الرواية،  هي  كما  أو  ومستند،  كمرجع  وليس  الداخلي، 

لعبة فنية، غش وخداع، يخفي شيئًا أكثر أهمية؟.
طالعت  فيما  اشتبكت،  لهذا  شائكة،  الموضوعة  هذه  تبدو 
أخرى  مرة  وفي  دامغة،  وثيقة  مرة  لى،  ظهرت  التي  سير،  من 
وبشيء  غــرة!،  حين  وعلى  لي،  تبين  ما  لحظة  في  كريستال: 
البصر  فقد  الذي  المعري،  عيني  يستحضر  كان  أنه  الذهول،  من 
العالم،  إلى  الخيام نظر  أن  لي،  تبين  الرابعة. وقد  وهو في سن 

على  ومشى  حذوه،  حذا  لقد  العالء،  أبي  بعيني  شعره،  وأنشأ 
العينين  إلى  اإليماء  مع  المسجى،  جسده  بلطف  ووطئ  أثره، 
ذاتية:  سيرة  كل  المعري،  عيني  في  وجدت،  فكأني  الغائبتين. 
اشتدت  الضوء  اشتد  كلما  جوته:  بصيغة  أو  المضيئة،  الظلمة 

الظالل.
فيما  صح  ما  وأن  الموضوع،  فالتبس  نهج،  غير  نهجت  كأني 
إبداعية  كتابة  الذاتية،  السيرة  بأن  فصيحًا،  ينضح  نهجت، 
الرواية  خاصة  الرواية،  بين  محددة  فروقًا  نتبين  فلم  سردية، 
ما،  تداخل  هناك  الذاتية.  السيروية  الكتابة  وهذه  السيروية، 
تباين،  من  هناك  فيما  مغلق،  جزم  دون  تقاطع،  هناك  كما 
الوقائع،  في  محبوس  السيرة،  كاتب  أن  غير  كتابة،  فالكتابة 
والكيفية  الوقائع،  من  يختار  وما  نسجه،  في  طليقًا  كان  وإن 
ظاهرة،  بعناية  المنتقاة  الحبائل،  هذه  نسج  بها،  يعاد  التي 
ببراهين  حدث  قد  حدث،  ما  أن  في  محبوس  عنها،  مسكوت  أو 
قطعيًا،  توكيدها  يمكن  ال  لكن  منها،  التحقق  يمكن  ذاتية، 
أنها  توكد  الذاتية،  السيرة  كأن  أولى.  مسلمات  ليست  فهي 
في  الواقع  األدبية،  الرواية/  وأن  المعري،  عيني  في  الواقع، 
شبهة  التشبيه،  هذا  في  أن  للمتأمل،  سيبدو  المعري.  مخيلة 
ما  اشتباه  هكذا  من  يعفينا  ولن  قتله،  وحتى  المسيح  صلب 
التباين  في  وثوقية،  من  يبدو  ما  استدالالت،  هي  فما  تقدم، 
المعري  عيني  بين  ما  واألدبية،  الذاتية  السيرة  كتابة  بين 
في  تكون  أال  الفصل،  بهذا  نهجنا  قر  وإن  المعري،  ومخيلة 
أو  القانوني  يمكن  ما  الوثيقة،  شبهة  السيروية،  الكتابة 

. التحقيق؟  أوجه  استكمال  السيكلوجي، من 
سنتحقق،  لكن  المتوكد،  الشيطان  محامي  أكــون،  لــن 
جوستاف  الــروائــي  قولة  كعكاز،  متخذين  كتوكد،  طلع  مما 

أنا«. فلوبير:»مدام بوفاري هي 
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ذلك  ومبررات  القويري،  عبداهلل  والمفكر  الكاتب  انشغل 
مهاجرًا  بين،  بين  بأنه  مهجوسًا  كان  محض،  ذاتية  االنشغال، 
حديث  مونولوجا،  للسيرة  كتابته  فكانت  أيضًا.  وفيه  وطنه  عن 
تفكك  المحصورة،  الذات  وهذه  البين.  بين  المحبوسة  الذات 
السيرة  كتابة  لكن  بالكتابة،  حد،  كل  من  باالنفالت  مكونها، 
السيرة  ــدات«،  »وق تبدو  وهكذا  والخالص.  المطهر  الذاتية: 
انشغل  فلقد  نفسي،  تشريح  كما  القويري،  لعبداهلل  الذاتية 
الــذات  هــذه  تتحقق  كي  ــذات،  ال هــذه  عن  بالكتابة  الكاتب، 
أدبية،  كتابة  أي  تمنحه  ال  العاري،  التحقق  وهذا  موضوعيًا، 
نقول  أن  المستحيل،  من  وألنــه  الداخلية.  قوانيها  تشدها 
فإن  كاملة،  ذواتا  باعتبارنا  نكون  أن  أو  الذات،  حول  الحقيقة 

المستحيل. العمل  الذاتية، هي ذلك  السيرة 
فكانت  هذا،  المستحيل  بفعل  جديرا  القويري،  عبداهلل  وكان 
عن  تشف  التميز،  سيرة  الذاتية،  سيرته  ومكمالتها  »وقدات« 
الذات  الوجودية،  ــذات  ال غربة  موضعة  تطرق  كما  خفياها، 
ممكنة،  وغير  ممكنة  قولبة  كل  فاضحة  الجمع،  بصيغة  المفردة 
فلنبن  النفس،  دوحة  تتعالى  »هنا  النسر:  فصاحة  في  متعالية 
الغذاء،  لنا  حاملة  العقبان،  إلينا  فتجيء  أغصانها،  بين  عشًا  لنا 
لوجون:  فيليب  قال  كما  أو  نيتشة.  قال  كما  المنفردين«  نحن 
نوع  بل  محدودًا؛  أو  ضيقًا  مجااًل  ليست  الذاتية،  السيرة  »ان 
النفسي  التحليل  على  أخرى،  مجاالت  على  االنفتاح،  إلى  يدفع 
وجود،  إلى  يؤدي  مما  والتاريخ،  والسوسيولوجيا  النفس،  وعلم 
في  ممزوجًا  بالذات،  االهتمام  تجعل  وعالقات،  اتصاالت  عدة 

لآلخر«. باإلنصات  المطاف،  نهاية 

السعار  من  أخفف  أن  أحاول  زلت  ما  السابقة،  المقالة  على  عطفًا 
لة لبناء الدولة أو للشروع  الموجه تجاه القبيلة والقبلية كأدوات معطِّ
في مستقبلها الديمقراطي، ألن هذا التشخيص ربما يكون خاطئًا 
أو على األقل غير دقيق. بمعنى، أننا حين نركز على هذا الجانب قد 
نغفل جوانب أخرى أكثر تأثيرًا وخطرًا، مثلما يحدث في التعامل مع 
وكأنه  التدخين  إلى  تتوجه  التحذيرات  فكل  مثاًل،  السرطان  مرض 
الدراسات  أظهرت  بينما  به،  لإلصابة  الرئيس  أو  الوحيد  السبب 
التفاتًا  وأقل  خطرًا  أكثر  أخرى  أسباب  جملة  من  األسباب  أحد  أنه 
واألسمدة  الزراعية  والمبيدات  الحافظة  والمواد  الدهون  مثل  لها، 
إلخ،   ... السيارات والمصانع  المهدرجة وعوادم  الكيماوية والزيوت 
ويثبت هذا أن سرطان الرئة الذي يسببه التدخين أقل إحصائيًا من 
أنواع السرطانات األخرى، وأن معدل اإلصابة بسرطان الثدي لدى 
النساء غير المدخنات أضعاف أضعاف اإلصابة بسرطان الرئة الناتج 
عن التدخين، لكن الناس الذين تم توجيه اهتمام أبصارهم صوب 
األخرى  األسباب  مع  يتعاملون  للسرطان،  رئيس  كسبب  التدخين 

بشكل طبيعي في حياتهم اليومية.
هذا مثال قد يساعد في ما يتعلق بتشخيص األزمة أو المشكلة، 
ولكن فلنحور هذا المثال بشكل قد يفيد من زاوية أخرى: ثمة غير 
التمثيل  صدد  في  زلنا  ما  )ونحن  الرئة  بسرطان  أصيبوا  مدخنين 
أن  دون  لألزمة(  وحيد  كسبب  والقبلية  القبيلة  على  التركيز  على 
يسمى  لما  المشكلة  هذه  المختصون  ويُرجع  مدخنين،  يكونوا 
التدخين السلبي، بمعنى التدخين غير المباشر عبر وجود الشخص 
وسط مدخنين واستنشاق الدخان دون أن يقصد، وهذا ينطبق على 
القبلية ــ إذا ما اعتبرناها اعتباطًا سبب المشكلة ــ بتأثيرها السلبي 
يمارس  وال  لقبيلة  ينتمي  ال  من  ثمة  أن  بمعنى  المباشر،  غير  أو 
القبلية بشكل مباشر، لكنه يُحول جماعته الجديدة: حزب أو منظمة 
طالما  بأس  ال  يقال  وقد  ــ  قبيلة  إلى  أو شركة،  حكومة  أو  مدنية 
أنتمى لقبيلة مختلفة ال تربطها عالقات الدم، وهذا ما جعلنا نرفع 
تزدري  شعارات  ظل  في  واحدة(  قبيلة  )ليبيا  تقول  الفتة  فترة  في 
القبلية من أساسها ــ وهنا يتضح المقصود بالقبلية السلبية التي 
وضعناها في مقابل التدخين السلبي، فال تكمن المشكلة في كون 
شخص جعل من انتماٍء جديد قبيلته، لكن في كونه يديرها بعقلية 
الرعوية  القبيلة  بعقلية  أقصد  هنا  )وأنا  قبلي  بأسلوب  أو  القبيلة 
المفهوم( والتي كان فيها  التي ما عادت موجودة بهذا  التقليدية 
الشيخ شيخًا مدى الحياة، وال بد أن تطاع أوامره، والمشيخة وراثية 
غالبًا، وما يفعله الشيخ بشكل منفرد ينسحب على كل القبيلة، وهي 
مؤسس  أو  رئيس  على  تنطبق  أن  الممكن  من  التي  المواصفات 

رئيس  أو  الحكومة،  رئيس  أو  المدنية،  المنظمة  رئيس  أو  الحزب، 
الجامعة،  حتى  أو  المصنع  أو  الشركة  مدير  أو  النيابية،  السلطة 
داخلها،  العالقات  ومنظومة  التقليدية  القبيلة  بنية  تغير  ورغم 
وتغير شيوخها الذين أصبح بعضهم حاصاًل على شهادة الدكتوراة 
ومصادر  أعضائها  عقيدة  وتغيرت  القانون،  أو  االجتماع  علم  في 
تدار  التي  العقلية  يصبح  المنمط  القديم  أسلوبها  فإن  معرفتهم؛ 
بها المؤسسات المعاصرة، بما يشبه الحزب السياسي الذي يتبنى 
عقائد دينية عتيقة رغم أنها تغيرت حتى داخل المؤسسة الدينية 
عن  وتخلفه  تونس  في  كمثال  النهضة  )حزب  منها.  تخرج  التي 

جامعة الزيتونة(.
شُتمت وخُوِّنت القبلية في السنوات األولى من حكم االنقالب، 
يحكمها  تحالفات  وعبر  األيديولوجي  الــوالء  ثوب  في  عادت  ثم 
»الوالء الثوري«، وعبر أشخاص يحررون وثائق المبايعة للقائد، هم 
في الواقع ال يمثلون قبائلهم التي ال تستطيع التبرؤ من مواقفهم 
شعارًا  البدونة  جعل  مع  السيئ  التوظيف  وهذا  العسف،  ظل  في 
نفسها  القبيلة  أن  رغم  فنونه  وحتى  ومؤسساته  السابق  للنظام 
وأشهرت  ومعارفه،  العصر  تقنيات  دخول  مع  بداوتها  تقوضت 
الخطاب األيديولوجي الخيمة في وجه القصر، رغم أن العصر كان 
بنت  مثلما  العكس،  وليس  قصر  إلى  الخيمة  تتحول  بأن  يسمح 
وسائل  بكل  وزودتهم  للمزارعين  قصورًا  المتحضرة  المجتمعات 
للمحيط،  نفسها  أن تصدر  المدينة  قررت  والمعارف. حين  التقنية 
للتنمية  والضروري  الحيوي  المحيط  هذا  وتــزدري  تنطوي  أن  ال 

والتعايش وبناء الدولة.
البداوة من منطلق  أو  للقبيلة  الموجه  العداء  ناحية، أصبح  من 
الواقع  تعكس  ال  التي  السابق  النظام  الفتات  ضد  فعل  ردة 
ضد  الموجه  الخطاب  هذا  أصبح  أخــرى،  ناحية  ومن  االجتماعي، 
االستشراقي  بالخطاب  شبيهًا  استعالئيًا  خطابًا  والبداوة  القبيلة 
وليس  مسبقة  أحكام  وفق  الموجه  الدوغمائي  االستشراق  )وأعني 
العقالني الباحث عن المعرفة( والمفارق أننا جميعًا في الشرق أو في 
للتخلف  واحدة  سلة  في  االستشراقي  الخطاب  هذا  يضعنا  الجنوب 
أن  بمعنى  وصحرائنا،  وحواضرنا  ومدننا  وريفنا  بباديتنا  والبداوة، 
هذا الخطاب التمييزي ينتقل من مستوى إلى مستوى كما هي عادة 
الخطاب العنصري، فالمديني الذي يصف القرية المجاورة بالتخلف، 

هو متخلف بنسبة لمديني آخر في الشمال وهكذا.
قرون  من  متجذرة  المجتمعات  لهذه  وجودية  مسألة  القبيلة 
طويلة وستستمر قرونًا طويلة، والسياسة الرشيدة هي التي ترسم 
لمسخها  وليس  وطبائعها  المجتمعات  خصائص  إلدراة  خططًا 

عنوة وعبر الشعارات، مثلما فعلت الشيوعية المتطرفة مع األديان 
والمذاهب والمعابد، ووضعتها في سياق الماضي الواجب انقراضه 
في األراضي التي سيطرت عليها، وهي تحاول أن تنزع أممًا كاملة 
ومما يشكل محور  الدينية  تقاليدها  الروحية ومن  من خصائصها 
الماسخة  المنظومة  هذه  تفككت  أن  وبمجرد  ووجودها،  هويتها 
والعرقية  الروحية  الخصائص  تلك  عادت  اإلنساني  الكائن  لهوية 

تعلن عن نفسها من جديد.
في فترة النظام السابق أدمجت الوالءات القبلية في أيديولوجيا 
الحاكم كتكنيك للتمكن من السلطة واستغل انتهازيو القبائل هذا 
الظرف، مثلما حدث بعد ثورة بعد فبراير حيث هيمنت أيديولوجيا 
لتراجع  مظهرًا  لمسنا  ما  وإذا  المشهد.  على  المسيس  اإلســالم 
باعتبارها  التقليدي  األبوي  نظامها  أو  للقبيلة  الهرمية  السلطة 
تغيرات  من  المجتمع  يطال  ما  يطالها  مرنة  اجتماعية  منظومة 
يسمى  ما  فإن  الحديثة،  الدولة  مشروع  في  استيعابها  ويمكن 
أو  ــوي  األب النظام  لب  يشكل  تفرعاته  بكل  السياسي  ــالم  اإلس
للديمقراطية وللحداثة، فهي منظومات  المضاد بنيويًا  الهيراركي 
عقيدتها.  جوهر  والطاعة  األمر  ويشكل  وجامدة  متعصبة  أصولية 
وهذا ما يجعل اتهام هذا التيار للقبيلة بأنها معطلة للديمقراطية 
مفارقة ونوعًا من التعمية ويشبه توجيه النظر إلى )التدخين كخطر 

وحيد(.
دخول  أخشى  كنت  درنــة،  مدينة  شهدتها  انتخابات  أول  في 
تصعيد  آخر  في  تفعل  كانت  مثلما  االنتخابية  العملية  في  القبيلة 
جماهيري، لكن ما شد انتباهي غيابها الكامل عن التأثير في هذا 
كانت  التي  مهمتها  بأن  إليها  تسرب  شعورًا  وكأن  االستحقاق، 
تمارسها في غياب البدائل انتهت، وأنه حان الوقت مع هذا التغيير 
الجذري للنظام للبدائل كي تستلم المستقبل، ومع إخفاق البدائل 
ل  او انحرافها عن مهمتها: األحزاب الهشة التي شكلت كما تُشكَّ
التشاركيات التجارية، والمنظمات المدنية التي انهمك معظمها في 
البزنس على حساب دورها المدني، هيمن تيار اإلسالم السياسي، 
المتناقض بنيويًا مع المناخ الديمقراطي، على الجسم المنتخب رغم 
قانون  بصياغة  تتعلق  مختلفة  تكتيكات  عبر  لالنتخابات  خسارته 
التعبوي  واإلعالم  المسلحة،  المجموعات  عبر  أو  يخدمه،  انتخابات 
السابق  النظام  يفعل  كان  مثلما  واالغتياالت  واالبتزاز  ــراء  واإلغ
لفرض أطروحته. ومن جديد عادت القبيلة في مواجهة هذا التيار 
ولتمأل الفراغ، عبر إجراء المصالحات االجتماعية للحفاظ على السلم 
أذرع  لمواجهة  عسكرية  تحالفات  في  الدخول  عبر  أو  االجتماعي، 
تتخلى  أن  دون  اإلرهابية،  وجماعاته  المسلح  الفاشي  التيار  هذا 
بيانات اجتماعاتها على الدعوة للعودة إلى المسار السياسي للدولة 
غياب  في  القبائل  فيها  تتحالف  التي  الثانية  المرة  )وهذه  المدنية 

البدائل ضد فاشية غازية(.
مركزية،  من  عنه  تمخض  وما  الجهوي،  االستقطاب  ربط  أما 
انفصالية،  لتوجهات  متطرف  نزوع  أو  فيدرالي،  لنظام  دعوات  أو 
وثقافية  تاريخية  بشجون  ومرتبط  للقبيلة  عابر  معقد  أمر  فهو 
وجغرافية طاعنة في الزمن، كان محور الجدال إبان تأسيس الدولة 
السابق  للنظام  للمخاوف  منبعًا  وكان  الخمسينيات،  بداية  الليبية 
الوطنية  الوحدة  على  الحفاظ  نابعة من  يعتبر شرعيته  كان  الذي 
وحذر من تقوض هذه الوحدة إذا أطيح به، كما كان هاجسًا خفيًا 
مقوالت  وسواسه  مواجهة  في  نُضِبت  فبراير  ثورة  صفو  يعكر 
»ليبيا  مقولة  ضمنها  من  متحمسة،  وحدوية  وشعارات  وهتافات 
قبيلة واحدة« التي انتشرت على كل الجدران بجانب »ال للقبلية«، 
في  تبتلعها  كانت  والتي  المبكرة  الهواجس  هذه  يعكس  ما 
السابق،  النظام  ليبيا من مخالب  لنزع  ثورية تسعى  البداية حمى 
الهواجس  هذه  بدأت  الثورية،  الثمالة  هذه  أعراض  انتهاء  ومع 
انتقال  أو  تغيير  فترات  في  مثلما حصل  جديد  من  وتنشط  تعمل 
أو  للجهوية  ليس  أن  نعرف  أن  يجب  لذلك  سابقة،  تأسيس  أو 
يجدي  لن  أخرى  ناحية  ومن  القبلية،  أو  بالقبيلة  عالقة  اإلقليمية 
إنكارها، لكن يجب التعامل معها باستراتيجية مناسبة، تفرغها في 
دستور وتشريعات وقوانين تخفف من غلوائها، ألن مبدأ االنصهار 
يضمن  وطني  ميثاق  إنفاذ  مع  إال  يتحق  أن  يمكن  ال  الوطني 
التعايش والالمركزية ويتيح الفرص للجميع، وإطالق برامج تنمية 
مكانية مستدامة، وبناء جهاز إداري فعال لهذه الخصوصيات التي 
يتميز بها المجتمع الليبي، بما فيها اإلثنيات التي ما زالت تقصى 
التعايش  يضمن  كمبدأ  التعددية  إقصاء  سياق  في  المشهد  من 

الليبي والمشاركة.
مع  تنضج  التي  المكونات  وهذه  التعددية  يستوعب  فضاء  فتح 
في  وإدماجها  المجتمع،  في  العميقة  المتغيرات  وفحص  الوقت، 
خلف  وضعها  أو  شتمها  أو  تخوينها  من  أفضل  العصر،  متطلبات 

األداة النافية )ال(. ويتبع ...
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أجرت األستاذة مالك التائب حوارًا مع الفنانة روان المنتصر، تناول 
»رحلة شغفها بالحروف« التي بدأتها مبكرًا أثناء دراستها التمهيدية، 
بحرصها أن يكون خطها جمياًل. شغفت في البداية بخطها العربي؛ 
اآلسيوي،  بالحرف  الشغف  هذا  تطور  ثم  وتشكله،  تكونه  أخذت 
والالتيني. بدأت تتعامل معه في قالب تجريدي، وأعدت منه لوحات 
بألوان مائية، ثم مال تجريدها نحو الوجوه، ولكن ولوجها عالم فن 
الحروف استحوذ على اهتمامها. أصبحت تراها كائنات حية، حتى أنها 
مثلما ورد في الحوار المشار إليه: »تريد أن تبث جزًءا من روحها فيه 
مع كل لوحةٍ«. تبثها في الحرف، ال في الكلمة، فالتركيز على الحرف 
المجرد مدرسة فنية معروفة. روان المنتصر، فنانة بصرية، مصورة 
وأيضًا  العربي،  والخط  الكوالج  بفن  مهتمة  وحروفية،  فوتوغرافية 
بالخط »التايبوغرافي« والتصوير الفوتوغرافي، من مواليد طرابلس 
ــت  ــمـ ــظـ ســنــة 1996.نـ
ــت فـــي مــعــرض  ــاركـ وشـ
»أورا« الجماعي سنة 2016 
صرحت  ومما  بطرابلس. 
المعرض،  ذلــك  خــالل  به 
أن اهتمامها بالفن يقتصر 
على الخط وكل محاوالتها 
كانت  والــبــدايــة  لصقله، 
بالفن  شغفت  هــوايــة، 
أكثر  أن  مبرزة  التجريدي، 
تريد  ــي  ــت ال الــمــواضــيــع 
إيصالها للمتلقي هي حالة 
الفوضى في المجتمع والمعنى الواضح لمسألة »الخير والشر« ومن 
أبرزها جمال  لعل  المسائل،  تتناول توضيح عدد من  لوحاتها  خالل 

الموسيقى وطبيعة البشر من حيث اختالف طبائعهم.
روان  »صديقتي  وقالت:  المغربي  رزان  الروائية  عنها  كتبت 
الفنانين  من  واحــدة  كانت  هــذا،  مــعــرض)أورا(  منظمة  المنتصر 
أيضًا، وهي مشاركتها األولى كفنانة تجريدية. تميزت  المشاركين 
روان بألوانها الربيعية الخالبة المتداخلة، فكان ركنها التجريدي هو 

ربيع هذا المعرض«
أما المجلس الثقافي البريطاني فكتب في صفحته: »روان المنتصر 
طالبة في جامعة طرابلس: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مهتمة 
التجريدي  والفن  العربي  الخط  خاصة  أشكالها،  جميع  من  بالفنون 

والتصوير الفوتوغرافي«.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنانة التشكيلية 
روان املنتصر

شغفت في البداية بخطها 
العربي أخذت تكونه وتشكله 
ثم تطور هذا الشغف بالحرف 

اآلسيوي والالتيني
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مجتمعنا الليبي ما زال عاجًزا عن إنجاز 
مهمة البناء والتي يحتاج مشروعها 
بحسب وصف الكتاب إلى مؤسسات 

تراتبية تمتلك الشرعية والقوة

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

»إصالح الدولة الفاشلة.. وبناء الدول الحديثة« 
في ضيافة الجمعية الليبية لآلداب

بدار  والفنون،  لآلداب  الليبية  الجمعية  نّظمت 
األسس  تناولت  نقدية  نــدوة  الفقيه،  حسن 
الدول  »إصالح  كتابا  عليها  يقوم  التي  واألفكار 
لوكهارت  وكلير  غاني  أشرف  لمؤلفه  الفاشلة« 
و»بناء الدولة وحكومة القرن الواحد والعشرين« 
لمؤلفه الدكتور فتحي بن شتوان، الصادران عن 
دار الرواد للنشر، بمشاركة كل من الكاتب رضا 
بن موسى والدكتور عبدالوهاب الحار، والدكتور 
الندوة  هامش  على  ض  ــرِ وعُ حديد.  عبداهلل 
من  مختارات  قناو،  مفتاح  القاص،  أدارها  التي 
للكاتب  الذات«  »أشتات  منها  الرواد  إصدارات 
للكاتبة  وأخواتها«  سعدك  »طيح  الككلي،  عمر 
فريدة الحجاجي، »لعلها شجرة بعيدة« للكاتب 
محمود البوسيفي، »العهد الملكي وأزمة الحكم 

في ليبيا« للدكتور ظاهر صكر..الخ.

مصطلح غامض
العلوم  أستاذ  الحار،  الوهاب  عبد  الدكتور  ورأى 
تناوله  سياق  في  مصراتة،  بجامعة  السياسية 
نقله  الذي  الفاشلة«،  الــدول  »إصــالح  لكتاب 
أّن  خلف  ومحمود  شهيوة  أبو  مالك  للعربية 
وظاهرة  غامض  الفاشلة  الـــدول  مصطلح 
ينقلنا  المطبوع  أّن  مضيًفا  الوقوف،  تستدعي 
في  األولى  تبحث  منهجية،  محطات  ثالث  إلى 
مسألة فقدان السيادة باعتبارها األساس الذي 
والتي  وظائفها  أداء  في  الدولة  عليه  تقوم 
القصور  وأن  نقاط،  عشر  في  المؤلفان  حددها 
الفاشلة، متوقًفا  الدولة  إلى  يردنا  تنفيذها  في 
بوشهيوة  مالك  الدكتور  المترجم  تعقيب  عند 
بالخصوص والقائل إن ليبيا كانت دولة فاشلة 
تستطع  لم  فهي  االنهيار،  حالة  اآلن  وتعاني 
التنمية المختلفة،  القيام بأوجه  70 سنة  طيلة 
ومؤسسات  مفكك  بمجتمع  اليوم  ننتهي  كما 
ــة  اإلداري والسيطرة  القانون  وغياب  ضائعة 

وانتفاء الشفافية.
وأشار إلى ما ضمّنه الكتاب في وجوب احتكار 

بصون  يتعلق  ما  وكذا  القوة،  لمصادر  الدولة 
ماليتها والذي يمثل أهم تحدياتها لخلق قاعدة 
لدور  الدولة  تبني  أن  وتبيانه  قوية،  اقتصادية 
مصادر  على  قائم  واقتصادها  والمعين  الراعي 
طريًقا  نتيجته  ستكون  مثاًل  كالنفط  ريعية 

مسدودًا في التنمية والتحول.

رؤية موحدة
وفيما يخص المسألة الثانية المتعلقة بتحديات 
الدولة في القرن الواحد والعشرين، ينقل الباحث 
التطور  بسبب  الخصوصية  غياب  وهو  أبرزها 
التكنولوجي، ونبّه إلى مسألة أخرى وهي االنفاق 
على رأس المال البشري كمعادلة رئيسة للدولة 

يتوقف عليها استمرارها من عدمها.
المؤلف  يراها  كما  الثالثة  المحطة  وتبحث 
السابقة  التحديات  على  بناء  عن مشروع عملي 
لبناء الدولة ترتكز على رؤية موحدة تتفق عليها 
القومي  األمــن  في  تتلخص  المجتمع  أطياف 
والهوية الوطنية، واللذين من دونهما ال يمكن 

الولوج إلى مناحي التنمية األخرى.
وتطرّق الدكتور عبداهلل حديد، الباحث بمركز 
ليبيا للدراسات االستراتيجية إلى الخطوط العامة 

الواحد  القرن  وحكومة  الدولة  بناء   « كتاب  في 
وقفات  ــع  أرب في  إياها  مخلصًا  والعشرين« 
الذي يخاطب  األولى من نص اإلهداء  يستشف 
القارئ بالقول »إلى الذين يحولون فشلهم إلى 
نجاح إلى أصحاب الرؤى والعزم الذين يواجهون 
التحديات بالصبر والعلم والتسامح والعمل، إلى 
انتشال أوطانهم من  الذين يكافحون من أجل 
الفشل والجهل والمرض والتخلف.. إلخ«، مشيرًا 
إلى أّن التمعن في هذه الكلمات يعبر عن نظرة 
في  واألحــوال  األوضاع  إليه  وصلت  لما  الكاتب 
بالدنا، ويبرق من خالله اماًل في النهوض من 
الكبوة، فهو يصف الواقع المؤلم ويقابله بأمل 

ينبعث بالمقاومة.

منهج ومصادر
بمنطق  الباحث  تعبير  بحسب  الثانية  وتتعلق 
التجميع  على  القائم  التدخل،  منهج  أو  الكتاب 
من مقاالت سابقة وكتب وعمل إنساني، ينهض 
على استقاء المعلومة من مصادرها األصلية، ثم 
مرورًا  البحث  أطروحة  مع  يتسق  بما  تحويرها 

بالتحليل والتفسير وانتهاًء باإلضافة واإلبداع.
الكتاب  فحوى  الرابعة  الوقفة  في  ويلخص 
البالغة  وأبوابه  صفحة   500 قرابة  في  الواقع 
خمسة  في  موضوعاتها  تتمحور  عشر،  أحــد 
أقسام تتناول مفهوم الدولة وتاريخها وكذا ما 
كما  قياسه،  ومؤشرات  والحكم  بالبناء  يتعلق 
والتعليم  واالقتصاد،  التنمية  على  الضوء  سلط 
وسُبل تطويره، وضمن في نهايته خارطة طريق 
الرابعة  النقطة  في  حديد  وصنف  للنهوض. 
»المراجع والمصادر« التي اعتمد عليها المؤلف 
لألولـــى   %  31 بنسبة  وإنجليزية  عربيــة  إلى 
للباحث.  مقاالت  مجموع  و15 %  للثانية  و69% 
الكتاب توقف المؤلف عند  أّن ميزة  إلى  مشيرًا 
تعريف المصطلحات وبيان المفاهيم وهو شرط 

مطلوب في الكتابة العلمية.

أسئلة النهوض
وأشار الكاتب رضا بن موسى في ورقة بعنوان 

الــدول  ــالح  إص كتاب  في  وأسئلة  »هــوامــش 
عاجزًا  زال  ما  الليبي  أّن مجتمعنا  إلى  الفاشلة« 
مشروعها  يحتاج  والتي  البناء  مهمة  إنجاز  عن 
تراتبية  مؤسسات  إلى  الكتاب  وصف  بحسب 
تمتلك الشرعية والقوة، ومن هنا يتواصل طرح 
الذي  وما  المجتمعات  تفشل  لماذا  األسئلة: 

يجعلها ناجحة.. أين الخلل؟.
عن  باإلجابة  ننشغل  »كلنا  بالقول:  وأضاف 
تتوقف  ال  والمؤتمرات  وعالميًا  محليًا  األسئلة 
الفشل  أن  المفترض  فمن  العالم،  عواصم  عبر 
دولة  أو  بعينه  مجتمعًا  يعني  ال  االنهيار  أو 
أي  عالميًا لالستقرار  محددة فهو يمثل تحديًا 
موسى  بن  ويصل  والتنمية«.  واألمن  السالم 
النظر  يكفي  هل  وهــو  آخــر  لسؤال  ذلــك  من 
وفحص ما حققته الدول المتقدمة من نجاح في 
صياغة الرؤى وآليات الممارسة؟، ملمحًا إلى أن 
السياسي  المستوى  على  والنجاح  البناء  عملية 
واالجتماعي واالقتصادي ال زالت طويلة ومحفوفة 

بالمخاطر.

استنطاق واكتشاف
الدول  به  تقوم  ما  أّن  أوضح  آخر  جانب  ومن 
النامية  للبلدان  ومساندة  دعم  من  المتقدمة 
يخدم بالدرجة األولى مصالحها في السيطرة، 
الحربية،  لها وتقوية ترسانتها  وإيجاد أسواق 
عنها  كتب  كما  المساعدات  تلك  تبقى  وبذا 

وبالتالي  وريبة،  شك  محل  تشومسكي  نعوم 
إلى  ستقضي  اجتماعية  عدالة  دون  فالعولمة 

متسعة. اقتصادية  فجوة 
فهم  وجـــوب  ــى  إل االستفسار  ويمضي 
سنغافورة  مثل  الدول  بعض  لنجاحات  أوسع 
بها  تكيفت  التي  والطريقة  اآلسيوية  والنمور 
متاح  الخيار  هذا  وهل  العالمي،  النظام  مع 
من  تمكننا  ثقافية  تغييرات  إحداث  دون  لنا 
الجاهزة،  النظرية  النماذج  استنساخ  رفض 
حميدة  عبداللطيف  علي  الدكتور  يشير  كما 
الغوص  خالل  من  الليبي  بالواقع  البدء  إلى 
االجتماعي  إيقاعه  واستنطاق  تفاصيله  في 
ضوء  في  تطوره  قوانين  واكتشاف  والتاريخي 
التطور  حركة  تحكم  التي  العامة  القوانين 

البشري.
ووفق ما ذكر أكد رضى بن موسى أاّل خيار 
العقول المستنيرة  لنا سوى فتح األبواب أمام 
من  المتعددة  التجارب  واستيعاب  لفهم 
نكون  كيف  المرحلة  سؤال  على  اإلجابة  أجل 

أكثر حرية وعدالة وتقدمًا. ويكون مجتمعنا 

إصدارات دار الرواد في ندوة أدارها مفتاح قناو

دار الفقيه تحتضن 
معرضا للخط العربي

نّظمت نقابة الخطاطين الليبيين، اإلثنين، بدار الفقيه حسن، نّظمت نقابة الخطاطين الليبيين، اإلثنين، بدار الفقيه حسن، معرضًا معرضًا 
للخط العربي بمشاركة للخط العربي بمشاركة 1313خطاًطا، عكست لوحاتهم المضمون خطاًطا، عكست لوحاتهم المضمون 
الروحي والجمالي، وكذا التقنية الخطية للفنانين. وتبرز األعمال الروحي والجمالي، وكذا التقنية الخطية للفنانين. وتبرز األعمال 

األبعاد الثقافية والدينية واللغوية للحرف العربي وأثرها في تأصيل األبعاد الثقافية والدينية واللغوية للحرف العربي وأثرها في تأصيل 
المنابت التاريخية والعقائدية للمتلقي، إضافة إلى ترسيخ مفهوم المنابت التاريخية والعقائدية للمتلقي، إضافة إلى ترسيخ مفهوم 

الهوية كمظلة جامعة لبانوراما تعابير النصوص الممهورة بالحبر. الهوية كمظلة جامعة لبانوراما تعابير النصوص الممهورة بالحبر. 
وحوى رواق العرض تشكيلة ضمت اآلية القرآنية والحديث الشريف وحوى رواق العرض تشكيلة ضمت اآلية القرآنية والحديث الشريف 

والحكم واألقوال المأثورة، إضافة إلى ومضات شعرية من التراث والحكم واألقوال المأثورة، إضافة إلى ومضات شعرية من التراث 
اإلسالمي، تالمس دالالتها المكانية وفضاءها الفني الذي تشّكلت فيه اإلسالمي، تالمس دالالتها المكانية وفضاءها الفني الذي تشّكلت فيه 
المدارس الخطية، وكيف ساهمت في نقل الذاكرة العربية واإلسالمية المدارس الخطية، وكيف ساهمت في نقل الذاكرة العربية واإلسالمية 

من نطاقها المحلي إلى الفضاء العالمي، وهو ما أوضحه حسين من نطاقها المحلي إلى الفضاء العالمي، وهو ما أوضحه حسين 
ميالد الفرد رئيس الجمعية الليبية للخط العربي للفنون اإلسالمية ميالد الفرد رئيس الجمعية الليبية للخط العربي للفنون اإلسالمية 

في تصريح إلى »الوسط« متوقًفا بالشرح عند لوحته األولى المدونة في تصريح إلى »الوسط« متوقًفا بالشرح عند لوحته األولى المدونة 
لقصيدة »بانت سعاد« للشاعر كعب بن زهير وهي مدح للرسول صلى لقصيدة »بانت سعاد« للشاعر كعب بن زهير وهي مدح للرسول صلى 
اهلل عليه وسلم، وكذلك الثانية المشتملة على حديث شريف، موضحًا اهلل عليه وسلم، وكذلك الثانية المشتملة على حديث شريف، موضحًا 

تساند العملين في إحاطة تعزز المنظور اإلرشادي والفكري. وأوضح تساند العملين في إحاطة تعزز المنظور اإلرشادي والفكري. وأوضح 
كل من الخطاطين خالد بكار وسالم الدغيس، مكامن النفائس الفنية كل من الخطاطين خالد بكار وسالم الدغيس، مكامن النفائس الفنية 
في مشاركاتهم، وكذا أهمية االرتقاء بالمجال الذي تمتزج فيه القدرات في مشاركاتهم، وكذا أهمية االرتقاء بالمجال الذي تمتزج فيه القدرات 

اإلبداعية ومدى استيعابه لذخائر المنجم الفلسفي للحرف العربي.اإلبداعية ومدى استيعابه لذخائر المنجم الفلسفي للحرف العربي.

للدكتور عبدالكرمي أبوشويرب

طرابلس - الوسط
ألقى الدكتور عبدالكريم أبوشويرب، السبت، 
والتراث  والفنون  الثقافة  بدار  محاضرة، 
بميزران، تناول خاللها سيرة المؤرخ التركي 
- الليبي، أورخان سعد اهلل بن سعود، وأثره 
البحثي ومؤلفاته حول أصول العالقات الليبية 

- التركية.
عند  بالتوقف  حديثه  المحاضر  واستهل 
وُلد  الذي  ألورخان  العلمي  التكوين  مراحل 
اهلل  سعد  ووالده   ،1929 قونيا  مدينة  قرب 
الشائعة في مدينة  األلفاظ  يعتبر اسمه من 
إلى  وينتمي  الشرق،  مدن  ومعظم  بنغازي 
وكان  درنة،  في  المعروفة  سعود  بن  أسرة 
جمعهم  الذين  المئتين  الطلبة  أحد  األب 
نواحي  كل  من  بك«  »أنور  التركي  الضابط 
باخرة  في  وأرسلهم  األخضر  الجبل  وقرى 
تتراوح  بأعمار  للدراسة  إلى إسطنبول  خاصة 

من 10 إلى 15 سنة.

مصير مجهول
أنوربك  مذكرات  أوردته  لما  استنادًا  وأكد 
الخوف  بسبب  باإليفاد،  األطفال  أسر  ابتهاج 
الذي  إيطاليا  غزو  تداعيات  من  عليهم 
والدعاية  التحشيد  واقع  من  أخباره  تصلهم 
 1911 لألخيرة، ومع حدوثه في أكتوبر سنة 
بين أبوشويرب أن عددًا من الوثائق سلطت 
األطفال،  هؤالء  بعض  مصير  على  الضوء 
وزير  شوكت  ومحمود  أنوربك  أن  وتوضح 
الحربية آنذاك، قاما بإرسال مجموعات منهم 
إلى   7 من  أعدادهم  تتراوح  مراحل،  على 
للسيد  إيصالها  بغية  باألسلحة  محملين   8
أحمد الشريف عبر جزيرة كريت وصواًل للجبل 
المجموعات في  األخضر، وحدث وقوع إحدى 

قبضة بارجة فرنسية وبقوا أسرى لسنوات.
معظمهم  مصائر  أن  إلى  المحاضر  ونبه 
يتوجب  وبذا  المجهول،  كنف  في  الزالت 
االستقصاء عن أوضاعهم وأماكن تواجدهم، 
وهي مادة بحثية بكر ينبغي االتجاه إليها من 

قبل الطالب والمختصين.
قام  السنوسي  إدريس  الملك  أن  ويذكر 
الجربي،  أحمد  علي  بتعيين  االستقالل  بعد 
وهو أحد الطلبة كأول سفير ليبي لدى أنقرة 

الخبرات  من  يراه  بمَن  االتصال  وكلفه 
مدنية،  أو  عسكرية  هناك،  المقيمة  الليبية 
منهم  الفتية،  الدولة  في  مناصب  لتولي 
الليبي،  للجيش  قائد  أول  الجاضرة  عمران 
منصب  شغل  الذي  البوصيري  وعبدالسالم 

وزير الخارجية سنة 1954.

الطفولة والشباب
وبالرجوع إلى رحلة والده سعداهلل بن سعود، 
تشكيل  أول  في  تكليفه  أبوشويرب  أوضح 
السنوسي،  إدريس  الملك  قبل  من  وزاري 
والده  مع  بقائه  فترة  عن  أورخان  ويتحدث 
لمدة ثالث سنوات ببنغازي بالقول: »تعرفت 
أيام  إلى أعمامي وأخذت منهم تفاصيل عن 
المذكرات،  أني دونت هذه  الجهاد، وتمنيت 
وكذا علمت من كبار السن رجال ونساء عن 
أكن  لم  العثمانية  الدولة  سقوط  اسباب 

ألجدها في الكتب«.
»غالطة  في  درس  أورخان  أن  وأضاف 
تعليمية  مؤسسة  وأشهر  أقدم  وهي  سرايا« 
الضباط  من  الكثير  فيها  تخرج  خاصة 
وأسماء معروفة في عالم التجارة واالقتصاد، 

وشخصيات عرفت بميولها اليسارية، وبحكم 
للصحافة  ميوله  اتجهت  األجواء  بهذه  تأثره 

والكتابة.

رحلة الكتابة
وأشار إلى أن أول أثر ألورخان يختص بليبيا 
كتابه »مذكرات الضباط األتراك في معركة 
التي  األفعال  وردود   ،1978 سنة  ليبيا« 
يتناول  باعتباره  للعربية  ترجمته  عن  نتجت 
الضباط  بين  المشترك  الجهاد  مراحل 
الباب  فتح  مما  الليبي،  والشعب  األتراك 
المسار،  هذا  في  الليبيين  المؤرخين  أمام 
عثمانية  ومطبوعات  كتب  ترجمة  إلى  وأدى 

بالخصوص.
المجال  أفسح  ذلك  إن  بالقول  وأضاف 
العلمية  المؤسسات  من  البحاث  لزيارات 
وتصوير  التركي،  األرشيف  لدور  والجامعات 
المئات منها وترجمتها، ما شكل إفادة مهمة 

لطلبة الدراسات العليا.
بنتاجه  يتعلق  فيما  موضحًا  وأردف 
الثمانينات  سنوات  أن  ليبيا  حول  التأليفي 
ليبيان  »زعيمان  منها  ألورخان  األغزر  كانت 
والمقصود   1981 مع مصطفى كمال« سنة 
وسليمان  الشريف  أحمد  المجاهدان  هما 
المجالس  في  »ليبيا  وكتاب  الباروني، 
العام  »الرأي   ،»1986-1983 العثمانية 
 ،1988 الليبية«  الحرب  خالل  اإلسالمي 
»استعمال  الساخرة«1989،  الرسوم  »حرب 
الطائرة في الحرب« 1988، »مصطفى كمال 
»أسطورة   ،1990 وبنغازي«  طرابلس  في 
عماًل   2007 في  وقدم   ،1990 باشا«  أنور 
من  سنة  »خمسمائة  بعنوان  موسوعيًّا 

التواصل الليبي التركي«.
تقتصر  لم  مؤلفاته  أن  إلى  وألمح 
إلى  تعدته  بل  فقط،  الليبي  الجانب  على 
السلطان  عن  تتحدث  أخرى  موضوعات 
التركي،  االنقالب  تاريخ  عبدالحميد، 
بالساحة  الساعة  قضايا  إضافة  الماسونية، 
التركية عن السياسة واالقتصاد وما يختص 

بالجانب االجتماعي أيضًا.
توفي أورخان سنة 2017، وتولى صديقه 
مركز  مدير  إحسان  الدين  أكمل  الكاتب 
إعداد  والثقافة  للتاريخ  اإلسالمية  الدراسات 
ضم  صفحة،   200 في  عنه  خاص  كتاب 
كتب  من  نتاجه  لكامل  شاملة  ببلوغرافيا 

وأبحاث.

سيرة املؤرخ التركي - الليبي أورخان في محاضرة بدار الثقافة

● املحارض الدكتور عبدالكريم أبو شويرب

● عبد األمني حسيني صاحب إحدى مكتبات كابل● عبد األمني حسيني صاحب إحدى مكتبات كابل

●  جانب من جمهور محارضة الدكتور 

عبدالكريم أبو شويرب

الكتب تغرق في »ظالم طالبان«
منذ  كابل،  في  سرخ«  »بل  بحي  الكتب  سوق  منذ يعاني  كابل،  في  سرخ«  »بل  بحي  الكتب  سوق  يعاني 
سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان؛ إذ أغلق ما سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان؛ إذ أغلق ما 
تبقى  ما  يغرق  فيما  أبوابه،  المكتبات  تبقى يقرب من نصف  ما  يغرق  فيما  أبوابه،  المكتبات  يقرب من نصف 

منها في الظالم.منها في الظالم.
»وأصبحت  بكتاب  حسيني  األمين  عبد  »وأصبحت ويمسك  بكتاب  حسيني  األمين  عبد  ويمسك 
األولى  السيدة  سيرة  يتضمن  الذي  أوباما«  األولى ميشال  السيدة  سيرة  يتضمن  الذي  أوباما«  ميشال 
الكتاب  هذا  »خذ  قائال  المتحدة،  الواليات  في  الكتاب السابقة  هذا  »خذ  قائال  المتحدة،  الواليات  في  السابقة 
أوباما، بل  المشكلة ليست في كونه عن ميشال  أوباما، بل مثال،  المشكلة ليست في كونه عن ميشال  مثال، 

في كونها ال ترتدي الحجاب«، وفق »فرانس برس«.في كونها ال ترتدي الحجاب«، وفق »فرانس برس«.
ويوضح صاحب المكتبة أنه قبل عودة حركة طالبان ويوضح صاحب المكتبة أنه قبل عودة حركة طالبان 
إلى الحكم في أغسطس، »كانت أعمالنا مزدهرة جدا، إلى الحكم في أغسطس، »كانت أعمالنا مزدهرة جدا، 
تحقيق  في  وبدأت  خاصة  نشر  دار  أسست  أنّي  تحقيق حتى  في  وبدأت  خاصة  نشر  دار  أسست  أنّي  حتى 
حياة  من  مستوحاة  لألطفال  كتب  كتابة  في  حياة حلمي  من  مستوحاة  لألطفال  كتب  كتابة  في  حلمي 
ابنتيّ«. في ظل حكم طالبان السابق )ابنتيّ«. في ظل حكم طالبان السابق )19961996--20012001(، (، 
ُأجبر بائعو الكتب غير الدينية على وقف العمل ونُهبت ُأجبر بائعو الكتب غير الدينية على وقف العمل ونُهبت 

بعض المكتبات في كل أنحاء البالد.بعض المكتبات في كل أنحاء البالد.
أكثر  كابل،  على  السيطرة  إعادة  من  شهرين  أكثر وبعد  كابل،  على  السيطرة  إعادة  من  شهرين  وبعد 
المدن األفغانية ليبرالية، لم يتعرض أيّ من المقاتلين المدن األفغانية ليبرالية، لم يتعرض أيّ من المقاتلين 

اإلسالميين للمكتبات في »بل سرخ«.اإلسالميين للمكتبات في »بل سرخ«.
الفترة  هذه  في  األفغان  من  الكثير  غرار  على  الفترة لكن  هذه  في  األفغان  من  الكثير  غرار  على  لكن 
األمر مسألة  أن هذا  المكتبات  أصحاب  يرى  األمر مسألة االنتقالية،  أن هذا  المكتبات  أصحاب  يرى  االنتقالية، 
وقت فقط. وسحب بائع في السوق يفضّل عدم كشف وقت فقط. وسحب بائع في السوق يفضّل عدم كشف 
هويته، األعمال الشعبية لإليراني عبد الكريم سروش، هويته، األعمال الشعبية لإليراني عبد الكريم سروش، 
أحد كبار المفكرين الدينيين المعاصرين والذي يتهمه أحد كبار المفكرين الدينيين المعاصرين والذي يتهمه 

المتشددون بالتجديف.المتشددون بالتجديف.
سعدات  مكتبة  في  المدينة،  غرب  في  سعدات لكن  مكتبة  في  المدينة،  غرب  في  لكن 
يزال  ال  اإلنجليزية،  باللغة  الكتب  بيع  في  يزال المتخصصة  ال  اإلنجليزية،  باللغة  الكتب  بيع  في  المتخصصة 
فارسية  نسخة  تقريبا:  شيء  كل  على  العثور  فارسية باإلمكان  نسخة  تقريبا:  شيء  كل  على  العثور  باإلمكان 
بوفاري«  »مدام  رواية  من  الغبار  عليها  بوفاري« تكدّس  »مدام  رواية  من  الغبار  عليها  تكدّس 
الفرنسية الشهيرة، وكتب تشارلز بوكوفسكي، وكتاب الفرنسية الشهيرة، وكتب تشارلز بوكوفسكي، وكتاب 
حول  الشهير  هراري  نوح  يوفال  اإلسرائيلي  حول المؤرخ  الشهير  هراري  نوح  يوفال  اإلسرائيلي  المؤرخ 
الخيال  كتب  من  الكثير  إلى  إضافة  التطور،  الخيال نظرية  كتب  من  الكثير  إلى  إضافة  التطور،  نظرية 

طالب  وهو  عاما(  طالب   وهو  عاما(   2323( براك  مصطفى  ويقول  )العلمي.  براك  مصطفى  ويقول  العلمي. 
ماجستير في القانون لوكالة فرانس برس، خالل جولته ماجستير في القانون لوكالة فرانس برس، خالل جولته 
األسبوعية في المكان: »في كل مرة آتي إلى هنا، ُأفاجَأ األسبوعية في المكان: »في كل مرة آتي إلى هنا، ُأفاجَأ 

بأن أجد المكتبة مفتوحة«.بأن أجد المكتبة مفتوحة«.

ال كتب رومانسية
ويقول الطالب األزرق العينين قبل مغادرته المكتبة ويقول الطالب األزرق العينين قبل مغادرته المكتبة 
بكتاب عن تطوير الذات: »أريد فقط أن أستمر في تعلم بكتاب عن تطوير الذات: »أريد فقط أن أستمر في تعلم 
أشياء جديدة وأحسّن ثقافتي وتكون لي حياة ثقافية«.أشياء جديدة وأحسّن ثقافتي وتكون لي حياة ثقافية«.

كابل،  في  الكتب  لبيع  متجر  أشهر  يزال  ال  كابل، كذلك  في  الكتب  لبيع  متجر  أشهر  يزال  ال  كذلك 
الوطني  »األرشيف  بـ  الملقب  كو«  بوك  م  الوطني »شاه  »األرشيف  بـ  الملقب  كو«  بوك  م  »شاه 
تغييرات  أثناء  الحال  كانت  »كما  مفتوحا  تغييرات ألفغانستان«،  أثناء  الحال  كانت  »كما  مفتوحا  ألفغانستان«، 
شاه  شاه    19741974 العام  منذ  مالكه  بحسب  األخيرة«،  العام النظام  منذ  مالكه  بحسب  األخيرة«،  النظام 
محمد رئيس الذي غادر إلى لندن في سبتمبر بتأشيرة محمد رئيس الذي غادر إلى لندن في سبتمبر بتأشيرة 

عمل لكنه يعتزم العودة إلى أفغانستان.عمل لكنه يعتزم العودة إلى أفغانستان.
وينتشر في ممرات المكتبة ذات األسقف المنخفضة وينتشر في ممرات المكتبة ذات األسقف المنخفضة 
)الداري،  اللغة  بحسب  مرتّبة  كتاب  ألف  )الداري،   اللغة  بحسب  مرتّبة  كتاب  ألف   1717 من  من أكثر  أكثر 
تاريخ  عن  معظمها  واإلنكليزية(،  الفارسية،  تاريخ البشتو،  عن  معظمها  واإلنكليزية(،  الفارسية،  البشتو، 
على  تُباع  التي  النادرة  النسخ  بعض  بينها  على البالد،  تُباع  التي  النادرة  النسخ  بعض  بينها  البالد، 
الدخل  مصدر  وهو  اإلنترنت،  عبر  التسوق  الدخل منصات  مصدر  وهو  اإلنترنت،  عبر  التسوق  منصات 
سليمان  المكتبة  مدير  ويشرح  التجارة.  من  سليمان الوحيد  المكتبة  مدير  ويشرح  التجارة.  من  الوحيد 
على  آلينا  ألننا  أبوابنا،  نفتح  نزال  »ال  الموقع  في  على شاه  آلينا  ألننا  أبوابنا،  نفتح  نزال  »ال  الموقع  في  شاه 
أنفسنا الحفاظ على هذه الكتب التي تشّكل إرثًا للشعب أنفسنا الحفاظ على هذه الكتب التي تشّكل إرثًا للشعب 
من  والدراسة  للقراءة  متاحة  إبقاؤها  ويجب  من األفغاني،  والدراسة  للقراءة  متاحة  إبقاؤها  ويجب  األفغاني، 
في  أتيا  طالبان  عناصر  من  اثنين  إن  ويقول  في الجميع«.  أتيا  طالبان  عناصر  من  اثنين  إن  ويقول  الجميع«. 
مرة  ألول  مدنية  بمالبس  المكتبة  إلى  السابق  مرة اليوم  ألول  مدنية  بمالبس  المكتبة  إلى  السابق  اليوم 
منذ منذ 2020 عاما. ويوضح شاه »كانا يبحثان عن كتاب غير  عاما. ويوضح شاه »كانا يبحثان عن كتاب غير 
الكتاب  هذا  إن  عدة  أسئلة  بعد  ليقول  هنا«...  الكتاب موجود  هذا  إن  عدة  أسئلة  بعد  ليقول  هنا«...  موجود 

هو القرآن، »وسورة يس تحديدا«.هو القرآن، »وسورة يس تحديدا«.
عاينا  ثم  المكان  في  بجولة سريعة  قاما   « عاينا ويضيف:  ثم  المكان  في  بجولة سريعة  قاما   « ويضيف: 
كتب  أي  وجود  عدم  من  وتأكدا  البريدية،  كتب البطاقات  أي  وجود  عدم  من  وتأكدا  البريدية،  البطاقات 

)رومانسية( هنا ثم غادرا المكان«.)رومانسية( هنا ثم غادرا المكان«.
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98 فيلما من 63 دولة في الدورة 43 لـ »القاهرة السينمائي الدولي«
يكرم نيللي والفرنسي تيري فريمو والهندي أي. أر. رحمان..

خالل دورته االفتتاحية ديسمبر املقبل..

الدولي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  قرَّر 
تكريم كل من المخرج الفرنسي تيري فريمو، 
رحمان،  أي.أر.  الهندي  الموسيقي  والمؤلف 
أن  المقرر  التي من  الـ43  وذلك خالل دورته 
الجاري،  نوفمبر   26 من  الفترة  في  تنطلق 

المقبل. 5 ديسمبر  حتى 
في  ولد  فرنسي  مخرج  هو  فريمو  تيري 
في  ونشأ   1960 العام  غرونوبل  خارج  تولينز 
الفني  المدير  كان  بليون.  مينجوت  ضاحية 
العام  منذ  ليون  في   »Lumière« لمعهد 
وأصبح  إداري.  كمدير  تعيينه  تم  ثم   1995
السينمائي«  »كان  لمهرجان  الفني  المدير 
والتنفيذي  الفني  والمدير   2004 العام 

.2007 العام  للمهرجان 
وملحن  موسيقي  مؤلف  هو  رحمان،  أي.أر. 
اختياره  تم   ،1967 العام  مواليد  من  هندي 
بالعالم  تأثيرًا  الشخصيات  أكثر  قائمة  ضمن 
على  وحصل   ،»Time« مجلة  قائمة  ضمن 
ألفضل  غرامى  كجائزة  عالمية  جوائز  عدة 
المرئية،  اإلعالم  لوسائل  مكتوبة  أغنية 
األوسكار ألفضل موسيقى تصويرية،  وجائزة 
سبق  فيلم.  موسيقى  ألفضل  بافتا  وجائزة 
كريم  النجم  منح  أيضًا  المهرجان  أعلن  وأن 
للتميز، ضمن  فاتن حمامة  عبدالعزيز، جائزة 
لمسيرته  تقديرًا  المقبلة،  الدورة  فعاليات 
كما  بارزة.  سينمائية  بأعمال  الحافلة  الفنية 
قرر منح الفنانة الكبيرة نيللي، جائزة »الهرم 
حفل  خالل  العمر،  إلنجاز  التقديرية«  الذهبي 

الـ43. افتتاح فعاليات دورته 
الفيلم  اختيار  المهرجان  إدارة  وأعلنت 
افتتاح  الرسمية« كفيلم  اإلسباني »المسابقة 
في  مرة  ألول  الفيلم  يُعرض  الـ43.  الدورة 
فيلم  وهو  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
كوهن،  ماريانو  إخراج  من  طويل  روائي 
بينيلوبي  بطولة  ومن  دوبرات،  وجاستون 
مارتينيز.  وأوسكار  بانديراس،  أنتونيو  كروز، 
تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير 
يقرر أن يصنع فيلمًا ليترك بصمته، بحثًا عن 

االجتماعية. والمكانة  األهمية 
»القاهرة  مهرجان  رئيس  وكشف 
حفظي،  محمد  الدولي«  السينمائي 
ضمن  المشاركة  لألفالم  الكاملة  اإلحصائية 
فعاليات دورته الجديدة، وقال حفظي، األحد، 
العام  هذا  المشاركة  األفالم  عدد  إجمالي  إن 
فيلمًا،   98 هو  المهرجان  فعاليات  ضمن 
مقسمة  وهي  العالم،  حول  دولة   63 تمثل 
كاآلتي: »76 فيلمًا طوياًل، 22 فيلمًا قصيرًا«. 
األفالم  أن عروض  المهرجان،  رئيس  وأوضح 
مقسمة إلى 27 »عرض عالمي أول«، 7 أفالم 
أول«  »عرض  فيلمًا   44 أول«،  دولي  »عرض 

و15  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في 
فيلمًا تعرض للمرة األولى في الدول العربية 

أفريقيا. وشمال 
الكاملة  القائمة  عن  أيضا  الكشف  وتم 
»آفاق  مسابقة  ضمن  المشاركة  لألفالم 
بالفيلم  تفتتح  التي  العربية«  السينما 
خارج  والمعروض  »بلوغ«  السعودي 
مسفر،  سارة  إخراج  من  وهو  المسابقة، 
الفهاد،  هند  العامري،  جواهر  البنوي،  فاطمة 
»أطياف«  أيضًا،  القائمة  وتضم  األمير.  ونور 
مهدي  إخراج  فرنسا(  لوكسمبرج،  )تونس، 
كندا(  فرنسا،  )لبنان،  مايا«  »دفاتر  هميلي، 
جريج،  خليل  توما،  حاجي  جوانا  إخراج: 

نيقوال  إخراج  هولندا(  )لبنان،  »فياسكو« 
أنيس  إخراج  )تونس(  »قدحة«  خوري، 
المملكة  )العراق،  ماكو«  »كلشي  األسود، 
اإلمارات(  الكويت،  ألمانيا،  فرنسا،  المتحدة، 
إلى  باإلضافة  جي.  الباجه  ميسون  إخراج: 
يطيحو  كان  )لو  الجدران«  انهارت  »لو  أفالم 
بلعباس،  حكيم  إخراج  )المغرب(  لحيوط(، 
جالل،  هالة  إخراج  )مصر(  القاهرة«  »من 
إخراج  ألمانيا(  فرنسا،  )لبنان،  »النهر« 
)الجزائر(  »هيليوبوليس«  سلهب،  غسان 
إخراج جعفر قاسم، »يوميات شارع جابرييل« 

رشيد مشهراوي. إخراج  )فلسطين( 
مسابقة  تحكيم  لجنة  أعضاء  وتضم 

السينمائي  المخرج  العربية«  السينما  »آفاق 
والمخرجة  الممثلة  زّكاك،  هادي  اللبناني 
والمؤلف  المخرج  البنوي،  فاطمة  السعودية 

تامر محسن. المصري 
المسابقة  جوائز  تتضمن  أن  المقرر  ومن 
فيلم  الدين وهبة ألحسن  اآلتي: جائزة سعد 
أبوسيف  صالح  جائزة  للمخرج،  وتمنح  عربي 
جائزة  الخاصة«،  التحكيم  لجنة  »جائزة 
أداء  أحسن  جائزة  روائي،  غير  فيلم  أحسن 

. تمثيلي
ضمن  المشاركة  لألفالم  بالنسبة  أما 
القصيرة  لألفالم  الدولية  المسابقة 
إخراج  )اليونان(  حرفية«  »أسطورة  فتضم، 
ڤارتزيوتي،  وليدا  تساكالياس  ديميتريس 
جانوس  إخراج  أفريقيا(  )جنوب  »أوصلني« 
الجائلون«  »الباعة  أوكيما،  نكولوليكو 
سيلفا،  إدواردو  إيمرسون  إخراج  )البرازيل( 
هنريكي  سيبم،  جوستافو  نصار،  جابرييال 
الظالم«  حل  »ثم  أفالما،  تضم  كما  جريس. 
»حبيب«  أوستا،  روز  مارى  إخراج  )لبنان( 
لطيفي،  نيما  إخراج  ألمانيا(  )أفغانستان، 
ماريو  إخراج  )البرتغال(  الثالث«  »الدوران 
)الكويت(  وخلوني«  »راحوا  ماسيدو، 
البراري«  »زهور  المؤمن،  ميساء  إخراج 
سوتسيكيتشال،  ماريانا  إخراج  )المكسيك( 
المتحدة  الواليات  اليمن،  )العراق،  »صدى« 
»صندوق  شهاب،  ناديا  إخراج  األميركية( 
كينام،  يون  إخراج  الجنوبية(  )كوريا  أسود« 
إخراج  روسيا(  )كازاخستان،  المدينة«  »فوق 
نائية«  لقرية  »قصيدة  محمديان،  مليكة 
في  وأيام  »ليالي  ليو،  بنج  إخراج  )الصين( 
األميركية(  المتحدة  )الواليات  أميركا« 
)تونس،  عمياء«  »نقطة  تشانج،  لويز  إخراج 
إلى  باإلضافة  عاشور.  لطفي  إخراج  فرنسا( 
إخراج  )كولومبيا(  تاون«  »هابي  أفالم، 
شيء«  كل  »هذا  ألبا،  دى  كامارجو  جيمس 
ناتاليا  كليبنيكوف،  بوريس  إخراج  )روسيا( 
)تايوان،  صغيرة«  »وداعات  ميخشانينوفا، 
مصر  ومن  لياو.  شانتل  إخراج  اليابان( 
نادية  إخراج  وأغنية«  اختفاءات  »ثالثة  أفالم، 
إخراج  اقفل«  ناجي..  يا  حاجة  »وال  غانم، 
هالة  إخراج  البحر«  أنسى  »ال  ناجي،  يوحنا 
إخراج  هذا«  أشارك  ال  العادة  »في  القوصي، 
عمرو  إخراج:  »الحفرة«  عبدالرحمن،  نورا 

عابد.
المسابقة  تحكيم  لجنة  أعضاء  وتتكون 
المبرمجة  من  القصيرة  لألفالم  الدولية 
المصري  المخرج  جيل،  سينتيا  البرتغالية 
المنتجة  أفريقيا  جنوب  ومن  عالء،  سامح 
تكون  أن  المقرر  ومن  باهنجو.  إكوا  ماشيري 
يوسف  جائزة  عن  عبارة  المسابقة  جوائز 
لجنة  جائزة  قصير،  فيلم  ألفضل  شاهين 

الخاصة. التحكيم 

القاهرة- محمد علوش

الكاملة  القائمة  الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  كشف 
خالل  ستقام  التي  الدولية  المسابقة  ضمن  المتنافسة  لألفالم 
فعاليات دورته الـ43، والتي من المُقرر أن تنطلق في الفترة من 

26 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل.
التشيك،  )سلوفاكيا،  أمهات«   107« أفالم  القائمة  وتضم 
أوكرانيا( إخراج بيتر كيريكس، »أبو صدام« )مصر( إخراج: نادين 
يون،  إخراج هونغ سبونغ  الجنوبية(  )كوريا  »انطوائيون«  خان، 
»بنات عبد  نيول،  نانا  إخراج  اليونان(  إيطاليا،  )ألمانيا،  »بنات« 
السياج«  في  »الثقب  حمدان،  أبو  زيد  إخراج  )األردن(  الرحمن« 
ضئيل«  »جسد  باسو،  ديل  خواكين  إخراج  بولندا(  )المكسيك، 

تضم  كما  ساماني.  لورا  إخراج  سلوفينيا(  فرنسا،  )إيطاليا، 
»سبعة  ثيس،  صامويل  إخراج  )فرنسا(  »رقيق«  أفالم  القائمة 
أجل  من  »صالة  جيريرو،  رودريجو  إخراج  )األرجنتين(  كالب« 
هيزو،  تاتيانا  إخراج  البرازيل(  ألمانيا،  )المكسيك،  المسلوبين« 
»ُغدوة« )تونس( إخراج ظافر العابدين، »كيارا« )إيطاليا، فرنسا( 
إخراج جوناس كاربينيانو، »معجزة« )رومانيا، جمهورية التشيك، 

التفيا( إخراج بوجدان جورج أبتري.
على صعيد آخر، كشف مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«، 
لجنة  رئاسة  سيتولى  كوستوريتسا،  إمير  الصربي  المخرج  أن 
كاآلتي:  األعضاء  قائمة  جاءت  فيما  الدولية،  المسابقة  تحكيم 

الممثلة األميركية ماريسا برينسون، المؤلف الموسيقي اللبناني 
خالد مزنر، الممثلة الفرنسية نورا أررندر، الفنانة المصرية نيللي 
اإليطالي  والمخرج  تاماهاني،  شايتانيا  الهندي  المخرج  كريم، 

روبرتو مينيفريني.
التالية:  الجوائز  الفائزة  األفالم  منح  يتم  أن  المقرر  ومن 
»الهرم الذهبي« ألحسن فيلم ويمنح للمنتج، »الهرم الفضي« 
)جائزة لجنة التحكيم الخاصة( ألحسن مخرج، »الهرم البرونزي« 
محفوظ  نجيب  جائزة  للمخرج،  وتمنح  ثان  أو  أول  عمل  ألفضل 
ألحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة 

هنري بركات ألحسن إسهام فني.

منها »غدوة« و»أبو صدام«.. 13 فيلما تتنافس على جائزة »الهرم الذهبي«

الثالثاء، برنامج  السينمائي«،  كشف مهرجان »البحر األحمر 
ديسمبر   15  -  6 من  ستُقام  والتي  االفتتاحية  دورته 
البلد،  جدة  في  األحمر  للبحر  الشرقي  الساحل  على  المقبل 
والمخرجين  والنجوم  المواهب  من  العديد  بمشاركة  وذلك 
أنحاء  جميع  من  السينما  صناعة  ومحترفي  واإلعالميين 

العالم، في احتفالية منتظرة تمتد على مدى عشرة أيام.
الموسيقي  الفيلم  اختيار  وتم 
الحاصل  البريطاني  للمخرج  »سيرنو« 
افتتاح  في  ليكون  رايت  جو  جوائز  على 
بالعرض  المهرجان  ويُختتم  المهرجان، 
العالمي األول لفيلم عمرو سالمة »برّه 
الكدواني،  ماجد  بطولة  من  المنهج«، 

عمر شريف، روبي، ودنيا ماهر.
المهرجان  سعي  على  وتأكيدًا 
صناعة  في  المرأة  بدور  لالحتفاء 
كانت  موهبتين  تكريم  سيتم  السينما، 
فيكرّم  السينما.  عالم  في  بصمة  لهما 
المصرية  واأليقونة  النجمة  المهرجان 
في  البطولة  دور  لعبت  التي  علوي  ليلى 
تواصل  تزال  وال  فيلمًا،   70 من  أكثر 
أسرت  أدوار  في  وإبداعاتها  عطاءها 
المبدعين  من  أجيااًل  وألهمت  الجماهير 
من  واحدة  بشك  بال  فهي  والمبدعات، 
أكثر الممثالت تنوعًا وزخمًا وإبداعًا في 
أيضًا  المهرجان  ويكرم  العربي.  العالم 
المخرجة والمنتجة هيفاء المنصور، وهي 
كسر  استطاعت  سعودية،  مخرجة  أول 

السينما  في صناعة  المرأة  لمكانة  والترسيخ  الحواجز  جميع 
السعودية.

وعلى الصعيد الدولي، يكرِّم المهرجان جاك النغ تقديرًا 
إلسهاماته في تعزيز العالقات الثقافية والفنية بين الممكلة 
العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية 
بين العالم العربي وفرنسا. وشغل النغ منصب وزير الثقافة 
التعليم، ويشغل حاليا منصب رئيس معهد  الفرنسي ووزير 

العالم العربي في فرنسا.
وقصيرًا  طويال  فيلما   138 المهرجان  برنامج  يضم 
واعدة  جديدة  وأصوات  معروفين  لمخرجين  بلدا،   67 من 
أول،  عالمي  عرض  في  فيلما   25 منها  مرة،  ألول  تُكتشف 
و48 فيلما في أول عرض عربي، و17 فيلما في عرضها األول 
بمنطقة الخليج. كما سيشهد المهرجان حضور العديد من 

المواهب والنجوم المشاركة في هذه األفالم.
ويقدّم المهرجان فرصة حقيقية الكتشاف الجيل الجديد 
فيلما   27 السعودية حيث يعرض  السينمائية  المواهب  من 
السعودي،  المجتمع  وحيوية  تنوع  تعكس  وقصيرا،  طويال 
المجتمع  يكتشفها  قد  وحكايات  قوالب  تقديم  إلى  إضافة 
الدولي للمرة األولى، مما يفتح نافذة على مشهد سينمائي 
الجماهير  جذب  على  قادرة  محلية  وأعمال  جديد  سعودي 

والمنافسة عالميا.

الطويلة  لألفالم  األحمر  البحر  مسابقة  جانب  وإلى 
الخاصة،  والعروض  الحمراء،  السجادة  وعروض  والقصيرة، 
»اختيارات  هي  البرامج  من  مجموعة  المهرجان  يستضيف 
البحر  و»كنوز  الجديدة«  السعودية  و»سينما  عالمية« 
جديد«،  و»جيل  العالم«  و»روائع  عربية«  و»روائع  األحمر« 
البحر  و»حلقات  التفاعلية«  »السينما  عروض  إلى  إضافة 

األحمر«.
الطويل  للفيلم  بشقيها  الرسمية  المسابقة  تضم 
وأفريقيا  آسيا  من  السينمائية  اإلبداعات  أهم  والقصير 
يعرض  حيث  العربي،  والعالم 
مسابقة  ضمن  فيلمًا   18 المهرجان 
في  فيلمًا  و16  القصيرة  األفالم 
تتنافس  الطويل،  الفيلم  مسابقة 
تقدّمها  التي  اليُسر  جوائز  على 
توزيع  حفل  في  التحكيم  لجنة 

الجوائز يوم 13 ديسمبر.
دورة  المهرجان  ويستضيف 
القديرة  النجمة  مع  تخصصية 
يُسرا،  المصرية  السينما  وأيقونة 
 80 من  أكثر  في  شاركت  والتي 
فيلما وحصدت أكثر من 50 جائزة 
من مهرجانات ومحافل سينمائية 
حيث  ودولية،  وعربية  مصرية 
أكثر  من  واحدة  يُسرا  تُعتبر 
وشعبية  شهرة  السينما  نجمات 
العربي.  العالم  أنحاء  جميع  في 
حضور  المهرجان  سيشهد  كما 
الممثلة العالمية ونجمة السينما 

الفرنسية كاثرين دينوف.
ندوات  أربع  تنظيم  وسيتم 
كل  وإنجازات  مسيرة  على  الضوء  لتسليط  حوارية 
من هيفاء المنصور، والنجمة التونسية هند صبري، 
ومن األرجنتين جاسبر نوي، إضافة إلى جوانا حاجي 

توما وخليل جريج من لبنان.
المهرجان  روّاد  سيحظى  األفالم،  صعيد  على 
الحمراء،  السجادة  عروض  في  المشاركة  بفرصة 
اإلبداعات  وأهم  أحدث  من  باقة  تضم  والتي 
قاعة  في  وذلك  والعالمية،  العربية  السينمائية 
عرض تتسع لـ900 مشاهد، تم تشييدها خصيصا 
لهذا الغرض في قلب جدة البلد. من هذه العروض 

للمخرج  هدى«  »صالون  فيلم  االفتتاحية، 
للمخرجات  »بلوغ«  أبوأسعد،  هاني 

جواهر  مسفر،  سارة  السعوديات 
هند  األمير،  نور  العامري، 

البنوي،  وفاطمة  الفهاد، 
 » ة و ُغد « و
أول  وهـــو 
بة  تجـــــر

جيـة  ا خــــــر إ
التونسي  للممثل 

ظافر العابدين.

● آي. آر. رحمان

● بوستر فيلم "المسابقة الرسمية"

● تيري فريمو● نيللي

أنتونيو بانديراس 
وبينيلوبي كروز 

في االفتتاح.. 
و11 فيلما ضمن 

»آفاق السينما 
العربية«

22 فيلما 
قصيرا تتنافس 

على جائزة 
»يوسف 
شاهين«

أحدث  الذي يشّكل  »إيترنلز«  فيلم  انتزع 
وتولت  »مارفل«  استوديوهات  إنتاجات 
كلويه  األوسكار  بجائزة  الفائزة  إخراجه 
الصاالت  في  التذاكر  شباك  صدارة  جاو 
األول  األسبوع  في  الشمالية  األميركية 
شركة  أرقام  بحسب  عروضه،  النطالق 
المتخصصة  ريليشنز«  »إكزبيتر 

المنشورة، األحد.
يتناول  الذي  الروائي  الفيلم  وحقق 
يتأثرون  ال  خارقين  أبطال  فرقة  قصة 
بالوقت أرسلتها قوة عليا إلى األرض 
 71 بلغت  إيرادات  البشرية  لحماية 
الجمعة  يومي  بين  دوالر  مليون 
واألحد، على الرغم من اآلراء النقدية 

المتباينة، وفق »فرانس برس«.
من  نخبة  »إيترنلز«  ويضم 
النجوم، أبرزهم الممثالت أنجيلينا 
وجيمّا  حايك  وسلمى  جولي 
»غايم  مسلسل  وبطل  تشان 

أوف ثرونز« ريتشارد مادن.
أما فيلم »دون« الذي يضم 
هو اآلخر كوكبة من النجوم، 
من أمثال تيموتيه شاالميه 
وزيندايا  آيزك  وأوسكار 
فيرغوسن،  وريبيكا 
رواية  من  والمقتبس 
الصادرة  هربرت  فرنك 
فتراجع   ،1965 سنة 
إذ  الثانية  المرتبة  إلى 
أسبوعه  في  اكتفى 
الثالث على الشاشات 
بتحقيق  الكبيرة 
دوالر،  مليون   7.6
مجموع  يرفع  مما 

مليون   83.9 إلى  طرحه  منذ  إيراداته 
دوالر.

عائلة  قصّة  على  الفيلم  ويتمحور 
بإدارة  تعنى  التي  النافذة  أترييديس 
أساسية  غامضة  مادة  فيه  تنتج  كوكب 

للسفر بين النجوم.
فيلم  نصيب  من  الثالث  المركز  وبقي 
داي«  تو  تايم  »نو  الجديد  بوند  جيمس 
إيرادات  محققا  كريغ،  دانييل  بطولة  من 
بلغت 6.2 مليون دوالر في أسبوع عرضه 
وصل  مداخيله  مجموع  أن  أي  الخامس، 
إلى 143 مليونًا منذ إطالقه في الصاالت.
فيلم  الرابعة  المرتبة  في  وتاله 
إنتاج  من  كارنج«  بي  ذير  لت  »فينوم: 
 4.5 بقيمة  إيرادات  مع  »سوني«،  شركة 

مليون دوالر.
هاردي  توم  يؤدي  العمل،  هذا  وفي 
بروك  إدي  االستقصائي  الصحفي  دور 
ارتباطه بكائن غريب يدعى  الذي يمنحه 

»فينوم« قوى خارقة.
»رونز  المتحركة  الرسوم  فيلم  واحتل 
غون رونغ« المركز الخامس، إذ جمع هذا 
تلميذ  مغامرات  يتناول  الذي  الشريط 
من  دوالر  مليون   3.6 رون  وروبوته 

العائدات.
العشرة  المراكز  بقية  يأتي  ما  وفي 

األولى في الترتيب:
 2.6( ديسباتش«  فرنش  »ذي   -6

مليون دوالر(.
7- »هالوين كيلز« )2.4 مليون دوالر(.

8- »سبنسر« )2.1 مليون دوالر(.
9- »أنتلرز« )2.1 مليون دوالر(.

 1.8( سوهو«  إن  نايت  »الست   -10
مليون دوالر(.

تكريم ليلى علوي في »البحر األحمر السينمائي«
القاهرة - الوسط

● ليلى

أبطال »إيترنلز« الخارقون 
يتصدرون شباك التذاكر
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أكد األمين العام األسبق التحاد كرة القدم الليبي، عبدالواحد أبوزقية، أن 
المطالبة بتطوير األندية وجعلها احترافية أكبر يجب أن يقابله احتراف العاملين 

في االتحادات وبقية الشرائح الرياضية، وال يمكن أن يكون احترافا منقوصا 
لجزء محدد من المنظومة الرياضية. وقال عبدالواحد أبوزقية في تصريحات 

إذاعية لـ»راديو الشبابية«: »لألسف الجمعيات العمومية باألندية ال تقوم 
بدورها الواضح، وتحولت لروابط مشجعين في غالب األندية، ولألسف 

ال تعي أنها سلطة أعلى من إدارة النادي«.

انتخبت الجمعية العمومية لالتحاد األفريقي للجمباز في جلستها االنتخابية التي ◆
عُقدت مؤخرًا بمدينة أنطاليا على هامش كونغرس االتحاد الدولي للجمباز، 
بحضور رئيس االتحاد الليبي للجمباز عبد المنعم طنيش الذي انتُخب عضوا 

بالمكتب التنفيذي لالتحاد األفريقي. وعلى منصب الرئاسة فاز المصري دكتور 
إيهاب أمين بمنصب رئيس االتحاد األفريقي للجمباز، بعد تغّلبه على 

الجزائري علي زعتر، والذي شغل منصب رئيس االتحاد األفريقي لسنوات 
طويلة.

◆

ترقب النطالق 
املوسم املتعثر

الحدث

زين العابدين بركان

انطالق  موعد  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة 
الرقم  تحمل  التي  نسخته  في  القدم، 
خطواته  بداية  قبل  تعثر  والذي   ،47
أكثر  في  انطالقه  موعد  وتأجل  األولى 
من مناسبة قبل بداية مشواره، ويحدونا 
تم  الذي  الموعد  يكون  أن  في  األمل 
لينطلق  األخير  هو  واختياره  عنه  اإلعالن 
كل  وأن  خاصة  توقف  بال  الموسم  قطار 
إلقامة  األموال  صرفت  المحلية  الفرق 
مع  وتعاقدت  التدريبية  المعسكرات 
المباريات  وخاضت  والمدربين  الالعبين 

الودية.
من  المتضررين  أكثر  فهي  وبالتالى 
الموسم  انطالق  موعد  وتأجيل  تأخر 
الكرة  دوران  عجلة  استمرار  يعنيه  وما 
تغيير  في  ومساهمتها  واستمراريتها 
الراكدة  المياه  وتحريك  الخطاب  لغة 
للمنتخبات  وإعدادهم  الالعبين  وتجهيز 
العنان  إلطالق  منهم  البارزين  واكتشاف 
أكثر  مستقبل  عن  والبحث  لموهبتهم 
بعد  احترافية  تجارب  خوض  في  لهم 
الشباب  العبينا  بعض  مغامرة  نجاح 
خوض  في  محليًا  النجاح  شجعهم  الذين 
طموحاتهم  سقف  ورفع  احترافية،  تجارب 
بعد سنوات ومواسم ضاعت من عمرهم 
ورصيدهم الرياضي بسبب األحداث التي 

بالدنا. عاشتها 
المرتقبة  الكروية  النسخة  وأن  حتى 
 ،2011 العام  مند  الخامسة  هي  تعد 
الجيل  هذا  العبي  فقدان  يعنى  ما  وهو 
مباريات  أي  فيها  يخوضوا  لم  لمواسم 
الكروية  األجواء  يعيشوا  ولم  تنافسية 
على  الحرص  فإن  وبالتالي  وافتقدوها، 
من  أكثر  بات  الكروية  المصلحة  تغليب 
الظروف  كل  تحدي  في  مضى  وقت  أي 
التي  واألزمات  الصعوبات  كل  وتخطي 
فيما  الكرة،  اتحاد  بين  مؤخرًا  اشتعلت 
على  واالتفاق  المالعب  بجاهزية  يتعلق 
أجل  من  المنافسات  ستستقبل  مالعب 
وموسمها  الليبية  الكرة  مسيرة  استمرار 
الذي عاد وأصبح على األبواب ولكن بأي 

حال سيعود.
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في
املرمى

أسدل الستار، بصالة نقابة المعلمين 
بطرابلس، على بطولة السالم الثانية 

للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم مكتب النشاط 
باالتحاد الوطني لعمال ليبيا، وبالتعاون 

والتنسيق مع الجمعية الليبية للشطرنج، 
ونقابة معلمي طرابلس وبمشاركة 28 

العبا مثلوا أندية الظهرة والشرطة والنجوم 
والسالم ونجوم قرقارش، ونقابة الحديد 

والصلب، وشركة أكاكوس النفطية، ونقابة 
النفط، وشركة الكهرباء، واألمن الرياضي، 

ومصرف ليبيا المركزي. وجاءت النتائج النهائية 
للبطولة على النحو التالي: توج العب الظهرة 

عبداهلل الفيتوري تصنيف 1875، بأول الترتيب 
برصيد 8 نقاط، وجاء ثانيا العب الشرطة أحمد 

عصمان تصنيف 1983 برصيد 7.5 نقطة، 
وثالثا العب الظهرة حاتم أبومنجل تصنيف 
1506 وبرصيد 6 نقاط، ورابعا العب نادي 

السالم محمد اعجيل تصنيف 1720 وبرصيد 
6 نقاط، وخامسا العب الشرطة على هنكه 
برصيد 6 نقاط، وسابعا العب مصرف ليبيا 

فارس شعيب برصيد 5.5 نقطة، وسابعا العب 
شركة الكهرباء إبراهيم الشيخ برصيد 5.5 

نقطة، وثامنا العب الشرطة هاني ابوشهيوه 
برصيد 5 نقاط، وتاسعا العب نادي نجوم 

قرقارش عمر مسعود برصيد 5 نقاط، وعاشرا 
العب الشرطة خالد السيوى برصيد 5 نقاط.

السويسري  بالنظام  البطولة  أن  إلى  يشار 
يوميا،  بواقع ثالث جوالت  9 جوالت،  ومن 

المباراة،  إلنهاء  لكل العب  دقيقة   25 والزمن 
والحكم  شراطة،  أحمد  البطولة  مدير  وجاء 

المساعد:  والحكم  زبيدة،  سعيد  الرئيس 
شراطة. يوسف 

عبدالله الفيتوري 
يتوج ببطولة 

»شطرنج السالم«
وقع المنتخب الوطني للشباب، في فخ الخسارة 

أمام نظيره المصري، بهدفين مقابل هدف، 
في المباراة التي جمعتهما اليوم في تونس، 

ضمن منافسات الجولة األولى من بطولة 
شمال أفريقيا تحت 20 عامًا.

وجاء هدف المنتخب الوطني للشباب عن 
طريق البديل عبد اهلل دخيل، الذي شارك في 

الشوط الثاني.
وقاد اللقاء طاقم تحكيم جزائري، بقيادة 
طيب بودربالة وبمساعدة جعفر بن تارزي 
وسارة كماد، والحكم الرابع التونسي فرج 
الالوي. وتقام البطولة بنظام المجموعة 

الواحدة بعد أن اعتذر منتخب المغرب عن 
عدم المشاركة في البطولة، ليتغير نظامها 

من المجموعتين إلى المجموعة الواحدة.
ومن المقرر أن يغيب المنتخب الوطني عن 

المشاركة في الجولة الثانية، حيث سيلعب 
ثالث مباريات في الجوالت الثالثة والرابعة 

والخامسة. وستكون مواعيد المباريات المقبلة 
على النحو التالي:

الجولة الثانية )11 نوفمبر(: تونس تلتقي 
موريتانيا على ملعب أريانة، والجزائر تقابل 

مصر على ملعب قرطاج.
الجولة الثالثة )13 نوفمبر(: مصر تلقي 

موريتانيا على ملعب أريانة، وليبيا مع الجزائر 
على ملعب قرطاج.

الجولة الرابعة )15 نوفمبر(: تونس في 
مواجهة ليبيا على ملعب أريانة، وموريتانيا مع 

الجزائر على ملعب قرطاج. الجولة الخامسة 
)17 نوفمبر(: موريتانيا تلتقي ليبيا على ملعب 
قرطاج، وتونس تواجه مصر على ملعب أريانة.

منتخب الشباب يفقد أول 
ثالث نقاط في بطولة 
شمال أفريقيا بتونس

 7 الموافق  الماضي،  األحد  مساء  انطلقت 
نوفمبر، تدريبات األكاديمية الدولية لكرة القدم 
األكاديمية  ملعب  أرضية  على  درنة،  بمدينة 
تدريبات  وشهدت  رياض.  عبدالمنعم  بمدرسة 
المدير  من  إشرافا  األول  يومها  في  األكاديمية 
ومدرب  بومريسة،  عبداهلل  لألكاديمية  الفني 
األكاديمية أمين البزوطي ومدرب حراس المرمى 

رمضان بن حمادي.
األسبوع  هذا  أن  األكاديمية  وأكدت  هذا 
سيكون مجانيا لحضور التدريبات، دون أي رسوم، 
بمناسبة افتتاح األكاديمية حديثة المولد. يُذكر 
أن يوم الجمعة الماضي 5 نوفمبر شهدت مباراة 
كرة  نجوم  من  كبيرا  عددا  ضمّت  استعراضية، 
الليبية وكوكبة من نجوم أندية األفريقي  القدم 

وقام  األكاديمية.  افتتاح  بمناسبة  ودارنس، 
بتحكيم المباراة االستعراضية الحكم الدولي في 
وسط  الضاوي«،  »توفيق  الخماسية  القدم  كرة 
والمهتمين  المدينة  أهالي  من  كبير  حضور 
الرياضي، خصوصا من مشجعي قطبي  بالجانب 

المدينة الكبار دارنس واألفريقي.
وستكون لألكاديمية التي مقرها الرئيسي مدينة 
األخضر،  الجبل  مدن  في  أخرى  فروع  عدة  درنة 
والبداية ستكون من مدينة القبة. ويضمّ مجلس 
اإلدارة محمد بللو رئيسا، ونوري سفراكس نائبا، 
التركاوي  المروكي عضوا ماليا، وخالد  وعبدالنبي 
للشؤون  المسوري  وأحمد  العامة،  للعالقات 
االجتماعية، باإلضافة إلى إبراهيم العلواني عضو 

الرياضة، وعاشور بدر عضو التنمية البشرية.

األكاديمية الدولية تفتح أبوابها وتبدأ التدريبات في درنة

● األكاديمية الدولية لكرة القدم بدرنة

تشافي  الجديد  مدربه  »برشلونة«،  نادي  قدم 
في  النادي  عشاق  من  اآلالف  أمام  هرنانديز، 
من  البالغ  المدرب  وقع  حيث  نو«،  »كامب  ملعب 
 2024 للعام  يمتد  الذي  عقده  عامًا(   41( العمر 
النادي  رئيس  البورتا،  خوان  برفقة  الملعب،  في 

الكتالوني.
للمشجعين  المشاعر  غلبته  وقد  البورتا  وقال 
»برشلونة«  وسط  العب  تقديم  حفل  خالل 
تاريخي  يوم  »إنه  أسرته:  رافقته  الذي  السابق 

لـ)برشلونة(.. مرحبًا بك تشافي«.
أرضية  الحاضرة  للجماهير  قال تشافي  من جانبه 
تجرفني  أن  أريد  ال  جميعًا..  »أشكركم  الملعب: 
أكبر  برشلونة  يرتعش.  جسدي  لكن  المشاعر 
العالم، وسأعمل جاهدًا لالرتقاء لمستوى  نادٍ في 
الطموحات. برشلونة ال يقبل التعادل أو الهزيمة. 

علينا الفوز بجميع المباريات«.
مع  التفاق  توصله  أعلن  »برشلونة«  وكان 
على  يشرف  كان  الذي  تشافي،  أسطورته 
تدريب »السد« القطري، لتولي تدريب الفريق 
األولى  الدرجة  دوري  في  المتعثر  الكتالوني 
خلفًا   2024 حتى  القدم  لكرة  اإلسباني 

للهولندي رونالد كومان.
ست  بعد  »برشلونة«  إلى  تشافي  ويعود 
مع  األخيرة  مباراته  خوض  منذ  سنوات 
على  »البارسا«  فاز  عندما  كالعب،  الفريق 
»يوفنتوس« في نهائي دوري أبطال أوروبا 
2015 وهو اللقب األخير للنادي بالمسابقة.
في  التاسع  المركز  »برشلونة«  ويحتل 
11 نقطة عن »ريال  الدوري متأخرًا بفارق 
سوسييداد« المتصدر، وبعشر نقاط عن 

غريمه األزلي »ريال مدريد«.

رئيس اتحاد الكرة يؤكد 
للجميع: تنظيم المسابقة 

من اختصاصنا.. ولسنا 
ضعفاء ولن يقودنا أحد

غضب وتأييد وتحذير بعد قرار تأجيل الدوري املمتاز
»األهلي بنغازي« يحمل اتحاد الكرة مسؤولية خسائر التأجيل.. و»األهلي طرابلس« يوافق على القرار

لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  قررت 
يوم  إلى  الدوري  بطولة  انطالقة  تأجيل  القدم، 
من  عدد  ضغط  بسبب  الجاري؛  نوفمبر  من   21
تحضيراتها  بدأت  التي  الممتاز،  الدوري  أندية 
البطولة  بتأجيل  بيان  بشكل متأخر، وطالبت في 
وأيضًا  واالستعداد،  للتحضير  الفرصة  إلعطائها 
الواقعة  خاصة  المالعب،  من  عدد  جاهزية  لعدم 
في نطاق االتحاد الفرعي طرابلس. وأشارت لجنة 
ملعب  دخول  إلى  الليبي  باالتحاد  المسابقات 
ترهونة للصيانة، وهو أحد المالعب المستهدفة 
تعرض  والذي  الممتاز،  الدوري  مباريات  إلقامة 
أضرار  في  تسبب  مما  طائرة،  سقوط  لحادث 
لجنة  وكانت  االتحاد.  حسابات  من  أخرجته 
وصرمان  الزاوية  مالعب  اعتمدت  المسابقات 
وملعب  مصراتة  الرياضية  والمدينة  وصبراتة 
بنينا  وشهداء  والخمس  طرابلس  الزقوزي  علي 
والمرج  وأجدابيا  بالبيضاء  الشهداء  شيخ  وملعب 

والصداقة والقبة ودرنة.
في  التخبطات  عديد  األخيرة  اآلونة  وشهدت 
وآلية  نظام  ُأعلن  حيث  الليبي،  االتحاد  قرارات 
من  الثالثين  يوم  الثانية  الدرجة  دوري  انطالق 
إلغاء  قرار  جاء  ساعة   24 وبعد  الماضي،  أكتوبر 

إقامة المسابقة، دون أي تبريرات.

»األهلي بنغازي« يعلن غضبه
قرار تأجيل انطالق الدوري الليبي الممتاز، الذي 
الجاري،  الشهر  من  األول  في  انطالقه  مقررًا  كان 
أصدر  الذي  بنغازي«،  »األهلي  نادي  غضب  أثار 
بيانًا رسميًا حول قرار التأجيل إلى يوم 21 نوفمبر 
الجاري. وقال النادي، في بيان نشره عبر حساباته 
النادي  »اتجه  االجتماعي:  التواصل  مواقع  على 
وإقامة  الدوري  لمنافسات  لالستعداد  األهلي 
معسكر خارجي وفقًا لروزنامة الدوري المعدة من 
»ترتب  وأضاف:  المسابقات«.  تنظيم  لجنة  قبل 
خزانة  دفعت من  تكاليف  االستعدادات  على هذه 
النادي من أجل الظهور بشكل جيد، وحرصًا على 
المسابقات  لجنة  من  المعد  بالتوقيت  االلتزام 
لتأجير  النادي  اضطر  الطيران  لمشاكل  ونظرًا 
الجدول  وفق  حاضرًا  يكون  حتى  خاصة  طائرة 
االجتماعية  للمسؤولية  »ووفقًا  وتابع:  المبرمج«. 
على  النادي  مسؤولو  حرص  الوطني،  والواجب 
إقامة الدوري في موعده تحت إطار الروح الرياضية 
في  الرياضة  بمستوى  االرتقاء  بهدف  واالحترام، 

البالد ودوران عجلتها«.
األندية،  لكافة  احترامه  عن  »األهلي«  وعبر 
مسؤوليتها،  بتحمل  المسابقات  لجنة  مطالبًا 
وأن  الجميع،  من  واحدة  مسافة  على  والوقوف 
معترك  في  األندية  إدخال  دون  مهامها  تؤدي 
منه  يأتي  لن  الذي  المصالح،  وتضارب  التشاور 

اليوم.  نشاهد  كما  متكررة  تأجيالت  سلسلة  إال 
الصالح  على  حفاظًا  أنه  بنغازي«  »األهلي  وأكد 
تاريخه  عبر  العبء  هذا  النادي  تحمل  فقد  العام، 
ليختار مدينة الكرم البيضاء للعب موسم رياضي 
على ملعبها وموسم رياضي آخر بمدينة الشعراء 
أو  تعطيل  في  عقبة  يكون  أن  دون  أجدابيا، 
ولجنة  العام  االتحاد  »األهلي«  وحمل  تأجيل. 
قد  خسائر  ألي  الكاملة  المسؤولية  المسابقات 
تحسم  وأن  المسؤولية  تحمل  إلى  داعيًا  تحدث، 
تتسبب  عوامل  ألي  الرضوخ  بعدم  أمرها  اللجنة 

في فشل الدوري قبل أن يرى النور.

تأييد من »األهلي طرابلس«
بعد غضب نادي »األهلي بنغازي«، خرج رئيس 
ساسي  طرابلس«،  »األهلي  نادي  إدارة  مجلس 
قرار  على  موافقته  فيه  أبدى  بتصريح  أبوعون، 
مشيرًا  الممتاز،  الليبي  الدوري  انطالق  تأجيل 
إلى أن إدارة النادي َقمت مالحظاتها فيما يتعلق 
ملعب  باعتماد  المطالبة  خاصة  الليبي،  بالدوري 

النادي.
لقناة  تلفزيونية  تصريحات  في  أبوعون  وقال 
الممتاز،  الدوري  تأجيل  مع  إنه  بانوراما«  »ليبيا 

المنتخب، حتى ينطلق بعد ذلك دون  بعد تجمع 
التأجيل  مع  أندية  عدة  هناك  أن  خاصة  توقف، 
أيضًا. وأوضح أن تركيز فريقه »األهلي طرابلس« 
حاليًا منصب على مباراة »الملعب« المالي ضمن 
»الكونفدرالية«،  األفريقي  االتحاد  مباريات كأس 
كون  الجهود  جميع  تضافر  يتطلب  ما  وهو 

»األهلي طرابلس« ممثاًل للكرة الليبية.

الشلماني يحذر
»األهلي  وتأييد  بنغازي«  »األهلي  رفض  مع 

لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  حذر  طرابلس«، 
التي  األندية  من  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم، 
الممتاز.  الليبي  الدوري  مسيرة  عرقلة  تريد 
اختصاص  الدوري  تنظيم  أن  الشلماني  وأكد 
أن  نرضى  »ولن  مضيفًا:  الكرة،  التحاد  أصيل 
الشلماني  وتابع  ضعفاء«.  ولسنا  أحد،  يقودنا 
بانوراما«:  »ليبيا  لقناة  تلفزيونية  تصريحات  في 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وفد  زيارة  »ننتظر 
لرئيس  بعدها  قريبة  زيارة  هناك  ربما  )فيفا(.. 
إلى  إنفانتينو  جياني  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
القدم،  كرة  يعرقل  من  هناك  ولألسف  ليبيا، 
الدعم  تريد  أندية  وهناك  عزائمنا،  ويحبط 
العصي  وتضع  كرة،  تلعب  أن  تريد  وال  المادي، 

في العجالت«.
الليبي  القدم  كرة  اتحاد  اجتماع  يسفر  ولم 
الماضي،  األسبوع  باالتحاد،  المسابقات  ولجنة 
أي  عن  الثانية  المجموعة  من  أندية  عشرة  مع 
طبيعية،  بصورة  الدوري  النطالق  جدي  قرار 
لجنة  وقرار  األندية  مالعب  بسبب  الخالف،  وجاء 
والتغاضي  معينة  أندية  باختيار  المسابقات 
المالعب  تفقد  لجنة  أن  رغم  أخرى،  أندية  عن 
اعتمدت هذه المالعب، ومن بينها ملعبا »األهلي 

طرابلس« و»أبوسليم«، وبحسب تصريح لرئيس 
األندية  فإن  الشلماني،  عبدالحكيم  الكرة  اتحاد 
المالعب  في  الدوري  مباريات  تلعب  بأن  تطالب 
الخاصة بها، لكنها ال تريد أن تتحمل المسؤولية 
بعدم تقديم الضمانات األمنية وال التنظيمية وال 

اإلدارية التحاد الكرة.
 -  2021( الجديد  الموسم  دوري  في  ويشارك 
فريقًا مقسمة على مجموعتين، حيث   20  )2022
بنغازي«  »األهلي  أندية  األولى  المجموعة  تضم 
و»األخضر«  و»التحدي«  و»الهالل«  و»النصر« 
و»شباب الجبل« و»الصداقة« و»دارنس« و»خليج 
الثانية  المجموعة  وتضم  و»التعاون«،  سرت« 
أندية »االتحاد« و»األهلي طرابلس« و»المدينة« 
و»السويحلي« و»االتحاد المصراتي« و»الخمس« 

و»األولمبي« و»الشط« و»المحلة« و»أبوسليم«.
فإن  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  قرار  وبحسب 
على  مقسمًا  فريقًا   20 سيكون  الدوري  شكل 
وتتأهل  وإياب،  ذهاب  مرحلتي  من  مجموعتين 
السداسي  الدور  إلى  مجموعة  كل  عن  فرق  ثالث 
من  األخير  الترتيب  صاحب  الثانية،  المرحلة  في 
األدنى  الدرجة  إلى  مباشرة  يهبط  مجموعة  كل 
يخوض تصفيات  األخير  قبل  ما  الترتيب  وصاحب 
األدنى  للدرجة  رسميًا  الهبوط  ليصبح  البقاء، 
لصاحب الترتيب العاشر واألخير في كل مجموعة، 
ويخوض المتحصالن على الترتيب التاسع في كل 
من  الثاني  الترتيب  صاحب  مع  مباراة  مجموعة 
لتحديد  األولى  الدرجة  بالدوري  الصعود  دوري 
الفريقين اللذين سيكونان ضمن فرق الممتاز في 

الموسم الجديد.
في الوقت نفسه، أكد مصدر بلجنة المسابقات 
األندية  مباريات  أن  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد 
االتحاد  نطاق  في  الممتاز  القسم  في  المشاركة 
محايدة  مالعب  على  ستجرى  طرابلس،  الفرعي 

إلى حين جاهزية ملعب طرابلس.
عماًل  يأتي  القرار  هذا  أن  المصدر  وأوضح 
االتحاد  إدارة  مجلس  قرار  من   »7« بالمادة 
»االتحاد«  هي  واألندية   ،2021 لسنة   79 رقم 
و»المحلة«  و»المدينة«  طرابلس«  و»األهلي 
التي  المالعب  أن  كما  و»أبوسليم«،  و»الشط« 
مالعب  هي  الغربية  بالمنطقة  اعتمادها  تم 
و»صرمان«  و»الزاوية«  و»أبوسليم«  »الخمس« 

و»صبراتة« و»مصراتة«.
وجاءت مباريات األسبوع األول للمجموعة األولى 
»التعاون«،  يلتقي  »الهالل«  التالي:  النحو  على 
الجبل«  و»شباب  »األخضر«،  يلتقي  و»التحدي« 
»النصر«،  يلتقي  و»دارنس«  »الصداقة«،  يلتقي 
بينما  بنغازي«،  »األهلي  يلتقي  سرت«  و»خليج 
جاءت مباريات األسبوع األول في المجموعة الثانية 
»الشط«،  يلتقي  طرابلس«  »األهلي  كالتالي: 
و»الخمس«  »االتحاد«،  يلتقي  و»أبوسليم« 
»االتحاد  يلتقي  و»السويحلي«  »المحلة«،  يلتقي 

المصراتي«، و»المحلة« يلتقي »األولمبي«.

الوسط - صالح بلعيد والصديق قواس

● أبوعون● الشلماني● السعيطي

يعد فريق »البوليس« لكرة القدم - فريق »الشرطة« حاليًا - 
من الفرق التي تألقت وبرزت مبكرًا في مالعب الدوري الليبي 
الممتاز مند فترة الستينات، كما برز الفريق في دوري ليبيا العام 
 1968 موسم  المملكة  دوري  وهو  األول،  وموسمه  عامه  في 
ُأقيم  – 1969، الذي يقام ألول مرة على مستوى ليبيا، الذي 
ونتائج  الفريق في تقديم عروض  فريًقا، ونجح   12 بمشاركة 
قوية قادته إلى احتالل المرتبة السادسة بعد أن حقق الفريق 
ثمانية انتصارات وسجل التعادل في سبع مباريات، وسجل أكبر 
نتائجه في الموسم على حساب »األهلي سبها«، حيث انفرد 
بالرقم القياسي في إحراز عدد األهداف في مباراة واحدة حين 
تفوق على فريق »األهلي سبها« بنتيجة 11 هدًفا مقابل هدف 
العمالق  الحارس  وقتها  الفريق  نجوم  أبرز  من  وكان  واحد. 
في  الليبي  للمنتخب  حارسًا  ليكون  اختير  الذي  مفتاح  محمد 
أول ظهور له في تصفيات كأس العالم أمام إثيوبيا، ورحل عن 
دنيانا مبكرًا في صيف العام 1972، ومن جيل بداية السبعينات 
اهلل  وسعد  حميدة  ومحمد  الشريف  وحسين  المريمي  محمد 
البارودي،  وفتحي  الحجاجي  المرمى، وسالم  الصويعي حارس 
كما لعب ضمن صفوفه العديد من نجوم الكرة البارزين أمثال 

حسين منصور وبدر العقوري.
السبعينات،  مواسم  خالل  المتميز  ظهوره  الفريق  واصل 
حيث أصبح يلعب باسم فريق »الشرطة«، وشارك في جميع 
مواسم السبعينات، واستهل مشاركته في دوري الجمهورية 
موسم 1970 – 1970، الذي ُأقيم بمشاركة أحد عشر فريقًا، 
ونال المرتبة الخامسة وهو أفضل ترتيب يحرزه الفريق، بعد 
مباريات،  سبع  في  وتعادل  مباريات  ست  في  الفوز  سجل  أن 
فريق  باسم  السبعينات  مواسم  جميع  في  الفريق  وشارك 

»الشرطة«، ثم باسم فريق »اتحاد الشرطة«.
األضواء  دوري  عن  الفريق  توارى  السبعينات  منتصف  بعد 
وتوقف عن مزاولة نشاطه حتى منتصف الثمانينات، حيث أصبح 

يحمل اسم نادي »األمن الشعبي.« وشارك الفريق في بطولة 
دوري الدرجة الثانية وعاد إلى دوري األضواء بعد غياب طويل 
وبقي  »الشرطة«،  فريق  باسم   1992  –  1991 موسم  في 
موسمًا واحدًا ثم هبط الفريق إلى دوري الدرجة األدنى، وعاد 
من جديد في موسم 2008 – 2009 باسم »اتحاد الشرطة« 
للفريق في دوري  آخر ظهور  الممتازة، وهو  المسابقة  ليغادر 

األضواء.
ورغم أن فريق »البوليس« لكرة القدم ال يزال ينفرد بالرقم 
على  الليبي  الدوري  تاريخ  في  نتيجة  أكبر  بتسجيله  القياسي 
حساب فريق »األهلي بسبها« بنتيجة 11 1-، ضمن منافسات 
 –  1968 موسم  المملكة  دوري  وهو  الليبي،  الدوري  بطولة 
1969، إال أن عديد الفرق المحلية األخرى سجلت نتائج وأرقامًا 

أخرى قياسية كبيرة في مواسم أخرى من تاريخ الدوري الليبي. 
بسبها«  »النهضة  على  بنغازي«  »األهلي  فوز  أبرزها  ولعل 
بنتيجة  9-1، وفوز »االتحاد« على »النهضة بسبها«  بنتيجة 
9-1، وفوز »الهالل« على »النهضة بسبها« بنتيجة 9-1، ثم 
تكررت النتائج واألرقام القياسية في مواسم أخرى، ففي الموسم 
الرياضي 1983 – 1984 فاز »المدينة« على »القدس بسبها« 
بنتيجة 9-1، عندما أحرز هدافه نوري السوري خماسية. وفى 
الموسم 2007 - 2008 سجل »األهلي طرابلس« الفوز بنتيجة 
كبيرة على مستضيفه »الصقور« بعشرة أهداف مقابل هدفين، 
وأحرز منها الالعب أسامة الفزاني خماسية، بينما أحرز المحترف 
األهداف كل من  بقية  أحرز  فيما  ثنائية  العراقي سامر سعيد 

محمد المغربي ونادر كارة وأحمد سعد.

فريق »البوليس« يحتفظ بالرقم القياسي في تحقيق 
أكبر النتائج بتاريخ الدوري الليبي الممتاز

الوسط - زين العابدين بركان

●  فريق البوليس

● تشافي

● طنيش
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تصدع أوملبي

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الليبية  األولمبية  الحركة  تاريخ  في  يحصل  لم 
مثلما  ومحاكم  وخصومات  صراعات  شهدت  أن 
يحصل اآلن وبعد ستين سنة من تأسيس اللجنة 
الرياضة  في  الحافل  وتاريخها  الليبية  األولمبية 
واألولمبية  العامين  قرابة  ومنذ  أنه  غير  الليبية، 
الليبية تشهد صراعًا قويًا وفيه ضرب تحت الحزام 
بين عدد من أعضاء مجلس اإلدارة ورئيسها بدأت 
بإقالة أمين الصندوق قبل عامين ونصف بسبب 

صراع وخالف مالي.
ووصلت الفترة األخيرة إليقاف مسؤول أولمبي 
عن العمل، وطوال تلك الفترة وحتى اآلن يتواصل 
مشاكل  حصلت  حيث  األولمبي  البيت  تصدع 
كثيرة واتهامات بين األعضاء ورسائل من الرقابة 
وهناك  العام،  النائب  مكتب  من  وأخرى  اإلدارية 
إدارية  ومخالفات  العام  المال  بإهدار  اتهامات 
جسيمة والتلويح بالتهديد من المنظمات الدولية 
يخالف  ما  وهو  الحكومة  األولمبية ضد  قبل  من 

التشريعات الداخلية الليبية.
بعض  من  المقدمة  الشكاوى  عدد  أن  كما 
اللجنة  إدارة  مجلس  وأعضاء  االتحادات  رؤساء 
األولمبية ضد البعض أصبح كبيرًا، ويؤكد حجم 
التخبط في هذه المؤسسة التي يفترض أن تكون 
بمنأى عن كل ذلك، خاصة وأن الحركة األولمبية 
لها قيم خاصة وال يليق بها أن تشهد هذا الصراع 
المحتدم. وأبرز ما حصل هو الخالف العميق بين 
للعلن  الذي خرج  األولمبية ونائبه  اللجنة  رئيس 
الصراع  وكذلك  الرياضي  الوسط  وأصبح حديث 
األولمبية  ورئيس  الرماية  اتحاد  رئيس  بين 
مع  وكذلك صراعه  األولمبية،  ورئيس  جهة  من 
لمشاكل  باإلضافة  هذا  المبارزة.  اتحاد  رئيس 
الليبية  المحاكم  وصلت  التي  التايكوندو  لعبة 
الشكاوى  وكذلك  سنوات،   8 طيلة  تتوقف  ولم 
المقدمة في االتحاد الليبي أللعاب القوى من عدة 
رئيس  ضد  األلعاب  بأهم  عالقة  لها  شخصيات 
هيبتها  األولمبية  المنظومة  فقدت  لقد  االتحاد. 
الوسط  نظر  في  مقنع  غير  وضع  في  وأصبحت 
الرياضي بسبب هذا الصراع المحموم والذي في 
هو  بل  الليبية؛  الرياضة  أجل  من  ليس  الغالب 
صراع مصالح نفوذ وسلطة. إن اللجنة األولمبية 
العالم لها قيم خاصة منطلقة من  في كل دول 
مثل  الدولية  األولمبية  الحركة  وقيم  أهداف 
التسامح والمحبة وترسيخ مفهوم الرياضة كحق 
لكل الناس واألولمبية يجب أن تكون بعيدة عن 

صراع سياسي أو ديني أو مالي أو صراع آخر.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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األيام  خالل  كبيرا  جدال  نشنوش،  محمد  الحارس  أثار 
القليلة الماضية، باعتذاره عن عدم االنضمام إلى معسكر 
المنتخب الوطني األول لكرة القدم، الذي يستعد لخوض 
آخر مباراتين في التصفيات األفريقية المؤهلة إلى بطولة 
كأس العالم 2022 المقرر لها في قطر، حيث يواجه فرسان 
المتوسط منتخب الغابون في ليبرفيل غدا الجمعة الموافق 
الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، ثم أنغوال في بنغازي 

في السادس عشر من الشهر ذاته.
المنتخب  مرمى  حارس  اعتذار  حول  األسباب  وتعددت 
»الوسط«  جريدة  علمت  إذ  نشنوش،  محمد  الوطني، 
نشنوش  باعتذار  فوجئوا  الليبي  المنتخب  مسؤولي  أن 
»المفاجئ« والذي برره بظروف خاصة لديه، ليتقرر استدعاء 
الحارس أيمن التيهار بدال منه، والتهيار هو حارس المنتخب 

األولمبي الليبي، والحارس الثالث ألهلي طرابلس.
السبب  أن  إلى  صحفية،  تقارير  أشارت  المقابل  في 
الحقيقي وراء اعتذار نشنوش يعود إلى الهجوم الذي تعرض 
»فرسان  مع  بها  شارك  التي  السابقة  المباريات  في  له 
العالم، وتحميله بمفرده  المتوسط« في تصفيات كأس 
الثالثة  بالجولتين  مصر،  مباراتي  في  الخسارة  مسؤولية 
والرابعة، من التصفيات األفريقية المؤهلة مونديال »قطر 

2022«، ومطالبة البعض له باالعتزال وإفساح المجال أمام 
الجيل الجديد من الحراس الشباب ليحصلوا على فرصتهم، 
رغم أن نشنوش يبلغ حاليا 33 عاما، وال يزال أمامه عدة 

أخرى  صحفية  تقارير  المالعب.  في  قادمة  أخرى  سنوات 
ذكرت أن »نشنوش« يمر بظروف عائلية قد تمنعه من 
وحتى  الجمعة.  غدا  الديار  خارج  الغابون  مواجهة  خوض 

اآلن لم يتحدث نشنوش بشكل مباشر أو يوضح األسباب 
الحقيقية عن أسباب اعتذاره عن عدم االنضمام لمعسكر 
منتخب ليبيا، رغم أنه الحارس األساسي وقائد للفريق مع 
الالعبين الكبار منذ سنوات. وفضَّل »نشنوش« االعتذار 
عن عدم تلبية دعوة المنتخب، -رغم استمراره مع فريقه 
المباريات  في  ومشاركته  ومساهمته  طرابلس-،  األهلي 
أمام  له  ظهور  آخر  وكان  نفسها،  بالتصفيات  السابقة 
الغابون  من  كل  أمام  نشنوش  ظهر  كما  مصر.  منتخب 
وأنغوال، ليفضِّل إفساح الفرصة أمام الحارس البديل الثاني 
معاذ الالفي أو مراد الوحيشي، ومن ثم التفرغ لمباريات 
فريقه »األهلي طرابلس«، الذي ينتظر أن يشارك في الدور 
الـ32 مكرر من بطولة »الكونفدرالية« األفريقية أمام فريق 
»الملعب« المالي. يذكر أن حارس المرمى الدولي محمد 
العام  منذ  األول  الليبي  المنتخب  يحرس شباك  نشنوش 
2012 وحتى اآلن وتوج معه ببطولة »الشان« العام 2014 
بجنوب أفريقيا، ولم يتغيب إال في مناسبات قليلة بسبب 
اإلصابة حيث حافظ على مكانه كحارس أساسي لفرسان 

المتوسط على مدى قرابة عشر سنوات متتالية.
المنتخب  مرمى  حراسة  في  له  مكانا  نشنوش  وحجز 
الوطني مبكرا عقب اعتزال الحارس الكبير سمير عبود، حيث 

كانت انطالقته من نادي الشط الرياضي، وتدرج في 
فئاته السنية من البراعم حتى وصل وبجدارة واجتهاد 

إلى أن يكون حارس عرين الشط، ومن الشط كانت 
االنطالقة في عالم المستديرة إلى أن انتقل إلى فريق 
االتحاد لفترة قصيرة انتقل على إثرها إلى نادي األهلي 

بطرابلس.
وانضم »نشنوش« إلى المنتخب الوطني للمرة 
األولى تحت قيادة المدرب الصربي »برانكو« ليكون 
ضمن التشكيلة األساسية للفريق تحت إشراف مدرب 
منحه   ،2012 العام  وفي  الوخي«،  »جمال  الحراس 
المدرب الوطني »عبدالحفيظ أربيش« ثقته والفرصة 
التاريخية ليكون الحارس األول للمنتخب الليبي، رغم 
أنه كان في تلك الفترة ال يلعب ألي من الفرق المحلية.

جاء الخبير الكروي األسباني »كليمنتي« وجدد فيه 
الثقة للدفاع عن شباك وحراسة مرمى المنتخب الليبي 
أفريقيا  ببطولة  قيادته  في  ساهم  الذي  القدم  لكرة 
للمحليين »الشان« بمالعب جنوب أفريقيا العام 2014. 
المنتخب  قاد  الذي  الوحيد  هو  نشنوش  محمد  ويعد 
الليبي للظفر بأول بطولة رسمية للمنتخب الليبي وهي 

بطولة أفريقيا لالعبين المحليين »شان«.

»حارس الفرسان« يثير الجدل في الوسط الرياضي قبل موقعتي »الغابون« و»أنغوال«

● مباراة سابقة بين المنتخب الليبي ونظيره المصري

● نشنوش

القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  استأنف 
بداية من يوم اإلثنين الماضي، تدريباته وتجمعه 
بطرابلس،  الرياضية  بالمدينة  الجانبي  بالملعب 
مقررًا  كان  الذي  الخارجي  المعسكر  إلغاء  بعد 
إقامته في تونس، واالكتفاء بإقامة معسكر داخلي؛ 
قبل  ما  الجولة  ضمن  المقبلة  لمباراته  استعدادًا 
التي  الغابوني،  المنتخب  مستضيفه  أمام  األخيرة 
ستدور بملعب العاصمة ليبرفيل يوم غدٍ الجمعة، 
يعود  أن  على  مساًء،  الخامسة  الساعة  تمام  على 
مباشرة  المباراة  نهاية  عقب  »الفرسان«  منتخب 
لمواصلة تحضيراته لمواجهة ضيفه منتخب أنغوال 
من  عشر  السادس  الموافق  المقبل،  الثالثاء  يوم 
الساعة  تمام  على  ببنغازي  الجاري،  نوفمبر  شهر 

الثالثة مساًء.
»الوسط«  لجريدة  المتوافرة  األنباء  وبحسب 
فإن مغادرة المنتخب ستكون يوم التاسع من شهر 
المنتخب  مباراة  تكون  أن  على  الجاري،  نوفمبر 
الليبي يوم 12 مع المنتخب الغابوني، والعودة في 
نفس الليلة إلى بنغازي، تمهيدًا الستقبال منتخب 
في  بنغازي  بمدينة  بنينا«  بملعب »شهداء  أنغوال 
السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، في تمام 

الساعة الثالثة ظهرًا.
تصفيات  من  جولتين  آخر  انطالق  وقبل 
السادسة  المجموعة  تصفيات  لحساب  المونديال 
للتصفيات األفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة 
المصري  المنتخب  يتصدر   ،»2022 »قطر  القدم، 
برصيد  المجموعة  ترتيب  الئحة  بصدارة  وينفرد 
عشر نقاط يليه المنتخب الليبي برصيد ست نقاط، 
ثم يحل المنتخب الغابوني ثالثًا برصيد أربع نقاط، 
الرابعة  المرتبة  في  األنغولي  المنتخب  يأتي  ثم 

واألخيرة برصيد ثالث نقاط.
بقيادة  الوطني،  للمنتخب  الفني  الجهاز  وكان 
قائمة  أعلن  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني  المدرب 
المقبلتين  الليبي استعدادًا للمواجهتين  المنتخب 
24 العبًا منهم ستة محترفين وهم  والتي ضمت 
العبيدي  والشامخ  المغربي«  »الوداد  الالفي  مؤيد 
المصراتي »وفاق  المغربي«، وأنس  »اتحاد طنجة 
»الترجي  الهوني  وحمدو  الجزائري«،  سطيف 
التونسي«، والسنوسي الهادي »العربي الكويتي«، 

ومحمد صوله »الصفاقسي«.
كما ضمت القائمة ثمانية عشر العبًا من الدوري 
اعتذاره  قدم  الذي   - نشنوش  محمد  هم:  الليبي 
عن تلبية الدعوة - ومعاذ الالفي، مراد الوحيشي، 

وسيكون النيجيري محمد السنوسي مراقبًا للمباراة، 
ودكتور  أمنيًا،  مراقبًا  أحمد  صابر  زكريا  والمصري 

عصام الدناع من ليبيا مراقبًا طبيًا.
الرياضي  الوسط  في  عديدة  أصوات  وطالبت 
صحفي  مؤتمر  في  بالخروج  الكرة  اتحاد  الليبي، 
والحديث عن أسباب الخسارة أمام نظيره المصري، 
»قطر  العالم  كأس  تصفيات  في  وإيابًا  ذهابًا 
بطاقة  على  المنافسة  صعوبة  ثم  ومن   ،»2022
التأهل الوحيدة عن المجموعة السادسة، واعتبرت 
اتحاد  من  مؤتمر صحفي  غياب  أن  األصوات  هذه 
الكرة والمدرب اإلسباني خافيير كليمنتي هو هروب 
من المسؤولية، ورفع منتخب مصر رصيده إلى عشر 
نقاط في صدارة المجموعة السادسة من الفوز في 
ثالث مباريات والتعادل في لقاء، وابتعد بالصدارة 
المنتخب  منافسيه،  أقرب  عن  نقاط  أربع  بفارق 
منتخب  ليقترب  الثاني،  المركز  صاحب  الليبي 
»الفراعنة« خطوة كبرى من التأهل لجولة الحسم، 
المقبلة  المباراة  في  الفوز  إلى  يحتاج  إنه  حيث 

لضمان الصعود.
 من جانبه أكد عضو مجلس إدارة االتحاد الليبي 
وفر  الكرة  اتحاد  أن  األوجلي،  عادل  القدم،  لكرة 
كل شيء للمنتخب الوطني األول قبل مباراة مصر 
األوجلي  وقال  العالم،  كأس  تصفيات  في  األخيرة 
بانوراما«:  »ليبيا  لقناة  تلفزيونية  تصريحات  في 
»كل شيء توفر بحسب إمكانات االتحاد، أما األمور 
الفنية فليست من اختصاص مجلس اإلدارة، وعدم 
التوفيق أمر يحصل دائمًا في كرة القدم«، وأضاف 
األوجلي أن »كرة القدم مشروع دولة، ونحن نعاني 
لنا  الحكومة لم تقدم  ظروفًا صعبة جدًا، ولألسف 
شيئًا، وكل وعود رئيس الحكومة بالدعم لم تنفذ 
رغم لقائنا معه، ووعدنا بتوفير مقر مناسب لالتحاد 
القدم«، واختتم: »إن كل ما يثار من  الليبي لكرة 
في  سندرسه  األخير  تركيا  معسكر  في  مشاكل 

اجتماع مجلس اإلدارة وسيتم دعم المنتخب«.
في المقابل، انتقد المراقب والحكم السابق أحمد 
عاشور تعاقد االتحاد الليبي لكرة القدم مع اإلسباني 
خافيير كليمنتي كمدير فني للمنتخب الوطني األول 
لكرة القدم للمرة الثانية، واعتبره خطًأ كبيرًا، وقال 
»الوسط«:  جريدة  إلى  خاص  تصريح  في  عاشور 
»كليمنتي لم يدرب أي منتخب أو فريق منذ سنوات، 
نرَ وجهًا واضحًا  والتعاقد معه إهدار لألموال، ولم 
ومميزاً للمنتخب، خاصة في مباراة مصر ذهابًا وإيابًا، 
ضمن تصفيات كأس العالم«. واختتم عاشور حديثه 
ومحاسبة من  فوراً  التعاقد معه  إلغاء  قائاًل: »يجب 
تعاقد معه، كما يجب التعاقد مع مدرب متطور وعمره 

مناسب ومواكب لكرة القدم«.

»الفرسان« يتأهبون ملواجهتي »الغابون« و»أنغوال«

الوسط - زين العابدين بركان

المنتخب الوطني يكتفي بمعسكر داخلي قبل ساعات من استكمال مشواره في تصفيات كأس العالم 2022

أحمد  الورفلي، علي يوسف،  المعتصم صبو، سند 
التربي، ناجي دراء، منصور رزق، محمد المنير، مهند 
إيتو، عبد اهلل الشريف، فيصل البدري، عمر الخوجة، 
محمد التوهامي يوسف، كاره، محمد زعبيه، معاذ 

عيسى.
ومن المقرر أن يقود مباراة أنغوال طاقم تحكيم 
بيدا  الدولي  الحكم  بقيادة  موريتانيا  من  دولي 
دحان بمساعدة المساعدين الدوليين بيدا حمادين 
والحكم  محمود،  يوسف  الثاني  الدولي  والمساعد 
سيتولى  فيما  رابع،  كحكم  العزيز  أبوعبد  الدولي 
الحكام،  تقيم  مهمة  بشير  حساني  التونسي 

● مران المنتخب الوطني

● مران المنتخب الوطني

»الترجي«  فريق  نجم  الهوني،  حمدو  الليبي  الدولي  المحترف  رد 
األيام  خالل  لها  تعرض  التي  االنتقادات  على  القدم،  لكرة  التونسي 
الموسم  نهاية  منذ  لمستواه  المفاجئ  التراجع  بشأن  الماضية، 
الفني سواء  التوازن  انعدام  المنقضي، حيث بات يعيش حالة من 

الوطني على حسب تعبيرهم. المنتخب  أو  مع فريقه 
أبرز  أن  الماضية،  الفترة  خالل  صحفية،  تقارير  وكشفت 
أسباب تدهور مستوى حمدو الهوني هي العروض االحترافية 
يأتي  التي  الماضية،  الفترة  الالعب خالل  التي تلقاها  الكبرى 
و»الزمالك«،  »األهلي«  المصري  الدوري  قطبا  رأسها  على 
بهذه  لتفكيره  ذهنيًا  مشتتًا  الهوني  جعل  الذي  األمر 
احترافية  تجربة  خوض  في  الشديدة  ورغبته  العروض، 

جديدة.
أيضًا  الهوني  تراجع  أسباب  أحد  أن  إلى  أشارت  كما 
قبل  من  تحته  الواقع  الكبير  النفسي  الضغط  هو 
تطالبه  التي  »الترجي«،  جماهير  وتحديدًا  الجماهير، 
األهداف  وتسجيل  المعهود  مستواه  إلى  باللعودة 

من جديد، األمر الذي يدفعه الرتكاب األخطاء.
ليرد  الهوني،  انتقادات  األمر كثيرًا على  يمر  ولم 
»الترجي«  فريقه  قاد  بعدما  منتقديه،  جميع  على 
التونسي لفوز ثمين أمام »حمام األنف«، في الجولة 
لكرة  الممتاز  التونسي  بالدوري  األولى  المجموعة  منافسات  من  الخامسة 
القدم، بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تسجيل الهوني هدفًا ليعود لتألقه 

بعد غياب طويل.
سجل  فيما   ،)33( الدقيقة  في  مرزوقي  الدين  عالء  »الترجي«  هدفي  وسجل 
»الترجي«  ليرفع  المباراة.  عمر  من   )55( الدقيقة  في  الهوني  حمدو  الثاني  الهدف 
بقي  فيما  األولى،  المجموعة  ترتيب  صدارة  محتاًل  نقاط،  عشر  إلى  النقاط  من  رصيده 

»حمام األنف« بالمركز األخير دون نقاط.
الجعايدي، على عودة حمدو  راضي  التونسي،  »الترجي«  فريق  وعلق مدرب 
المحترف  بأداء  سعادته،  عن  وأعرب  جديد،  من  مستواه  إلى  الهوني 
الجعايدي عن  وقال  األنف«.  أمام »حمام  فريقه  مباراة  الليبي خالل 
عودة الهوني للتهديف من جديد بعد غياب طويل، في تصريحات 
من  بإمكاناته  ثقته  باسترجاع  بدأ  الهوني  »حمدو  صحفية: 
الماضية، كما  الفترة  الهوني خالل  جديد«. وواصل: »تحدثت مع 
أجل استعادة كامل إمكاناته من جديد، ودوره الكبير بالمباريات. 
أثق في عودة الهوني من جديد، ومازلت أنتظر من الهوني الكثير 

المقبلة«. الفترة 

حمدو الهوني يسكت 
المشككين في مستواه 

بالدوري التونسي

لمناسبة  تكريمية  احتفالية  الماضي،  الثالثاء  بالزاوية،  »األولمبي«  النادي  أقام 
من  »األولمبي«  النادي  يعد  حيث  الوفاء«،  ألهل  »الوفاء  بعنوان  تأسيسه  ذكرى 
زاخرة  عبر مسيرة طويلة  الليبية  القدم  لكرة  الكثير  قدمت  التي  العريقة  األندية 

بالعطاء.
الموسم  إلى  األضواء  بدوري  الزاوية  »األولمبي«  لفريق  األول  الظهور  ويعود 
في  له  حضور  أول  بالزاوية  »األولمبي«  فريق  سجل  حيث   ،86  -  85 الرياضي 
كانت  األولى  المشاركة  أن  الرغم من  وعلى  القدم.  لكرة  األولى  الدرجة  مسابقة 
قصيرة ولم تستمر وتدوم سوى موسمين، إال أن »األولمبي« الزاوية سعى دائمًا 

للعودة مجددًا إلى دوري األضواء.
 95  –  94 الموسم  في  للمشاركة  أخرى  مرة  عاد  مواسم،  ثمانية  غيابه  فبعد 
مرة  اللقب  الزاوية  مدينة  أبناء  حقق  اإلنجازات،  مستوى  وعلى  رحلته،  ليواصل 
ليكون   2004  –  2003 الموسم  في  جماهيره  من  عارمة  فرحة  وسط  واحدة 
اللقب  يحرز  وبنغازي  طرابلس  مدينتيْ  خارج  من  فريق  أول  الزاوية  »األولمبي« 

في موسم تألق خالله نجوم »األولمبي« الزاوية في موسم استثنائي، حيث توج 
اللقب  هذا  وبعد  تاريخه.  في  مرة  ألول  الليبي  الدوري  بطولة  بلقب  »األولمبي« 
حافظ »األولمبي« على بقائه بدوري األضواء، محققًا أبرز إنجازاته بالمركز الثالث 
في الموسم 2004 – 2005، وخالل رحلته الكروية الطويلة مع مسابقات الدوري 

الليبي لكرة القدم قدم »األولمبي« الزاوية عديد األسماء المحلية البارزة.
وعلى مستوى  مختلفة،  تدريبية  مدارس  المدربين من  الفريق عدد من  وقاد 

النهائية  المباراة  الزاوية  »األولمبي«  فريق  بلغ  القدم  لكرة  ليبيا  كأس  بطولة 
ألول مرة في تاريخه في الموسم 2005 – 2006، حيث تقابل مع فريق »األهلي 

الكأس  لبطل  وصيفًا  ليحل  لهدف  بهدفين  المباراة  نتيجة  وفقد  طرابلس«، 
للمرة األولى في تاريخه.

للفريق مشاركة عربية  الخارجية؛ كانت  الدولية  وعلى صعيد مشاركاته 
نادي  استضافها  التي  العربية  األندية  بطولة  منافسات  في  مشرفة 

الفرق  لكل  ندًا  الفريق  وكان   ،2003 العام  السعودي  جدة«  »اتحاد 
بممثل  السعودية  العربية  الصحافة  وأشادت  واجهها،  التي  العربية 

الكرة الليبية، كما حظي بتمثيل الكرة الليبية في مسابقة األندية 
األفريقية العام 2005.

أول فريق يتوج بدوري األضواء من خارج مدينتي طرابلس وبنغازي

الوسط- زين العابدين بركان

●  فريق نادي األولمبي

●  الهوني

النادى »األولمبي« بالزاوية يحتفل بذكرى تأسيسه..

ليبيا في وصافة المجموعة السادسة 
بـ»6« نقاط خلف مصر صاحبة 
الـ»10« نقاط.. والغابون ثالثاً
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ماذا تعني للطامحين في الترشُّح للمنصب الرئاسي؟

من يعترض عليها وما هي مبرراتهم؟

متى ينتهي الخالف حولها؟

أين يمكن التعامل معها لحسم الجدل بشأنها؟

لماذا لم يستجب البرلمان لمطالب تعديلها؟

كيف سيكون مصير االنتخابات إذا لم يجر تعديلها؟

»املادة 12«

++HH55

 كل شيء كل شيء  

الفنان سليمان بن زبلح
ثرى  وتوسيده  زبلح،  بن  سليمان  الفنان  رحيل  ذكرى  اليوم  يصادف 
ثم  الكتّاب  في  جيله  مثل  تعلم،   ،1934 العام  بها  وُلد  التي  بنغازي، 
 1948 سنة  وأجاده  طفولته،  منذ  الناي  يعزف  كان  بمدارسها  التحق 
في  األولى  دروسه  تعلم  أن  ما  التمثيل.  هواة  فرقة  إلى  ضُم  وبسببه 
العزف على »األكورديون« حتى تعلق به، وأتقن عزفه، وانضم إلى نواة 
1957 انضم رسميًا  1948. سنة  )الريمي( سنة  فرقة اإلذاعة بمعسكر 

إلى فرقة اإلذاعة ببنغازي.
عن  بداًل  األوكورديون  على  العزف  في  المفصلية،  النقلة  أن  غير 
 ،1959 العام  صقر  حسن  المصري  الفنان  دربه  أن  بعد  تحققت  الناي، 
 1960 بين  ما  بتونس  الراشدية  بمعهد  الــدراســة  له  ُأتيحت  ثم 
مقامات  تعديل  من  تمكن  حينها  العزف،  وأتقن  النوتة  فتعلم  و1964، 
األوكورديون في القاهرة، من الغربي إلى عربي، فكان أول من عزف به 
التلحين.  نحو  انطلق  وإنما  العزف،  عند  يتوقف  لم  العربي.  المغرب  في 
األكورديون  آلة  أدخل  من  أول  وأنه  األول«  ليبيا  »عازف  بأنه  وُصف 

لها. بصمة  فوضع  الليبية،  باألغنية 

ليبيا األمسليبيا األمس

بشير زعبيه

وسواء  اآلن،  شيئًا  تعني  ال  قرداحي،  جورج  اللبناني،  اإلعالم  وزير  استقالة 
يقدمها،  لم  أو  لها،  يتعرض  التي  للضغوط  مستجيبًا  استقالته  قدم 
قرارات  عن  تتراجع  لن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ومعها  فالسعودية 
قرداحي؛  تصريح  واقعة  من  وأوسع  أبعد  ببساطة  األمر  ألن  لبنان،  معاقبة 
سياسية  كشخصية  يخدمه  استقالته  اللبناني  الوزير  تقديم  فعدم  لذا 
أساس  الحالتين..  في  لبنان  ستطال  المضرة  كانت  وإن  يضره،  مما  أكثر 
»حزب  بجريرة  يعاقب  لبنان  فلنقل  أو  اللبنانية،  الحكومة  أن  هو  األزمة 
الخليجيات،  شقيقاتها  ومعها  السعودية،  تراه  كما  إيران  مخلب  اهلل«، 
األمر  هو  مثلما  المنطقة،  في  اإليراني  المشروع  يُمثل  أوضح  بمعنى  إنه 
في  لبنان  وتختزل  اهلل«،  »حزب  في  إيران  تختزل  وهي  للحوثيين،  بالنسبة 
اللبنانية،  الحكومة  في  ممثلون  له  أصبح  أن  بعد  وتحديدًا  الحزب،  هذا 
الحالي،  اللبناني  الرئيس  حزب  الحر«  الوطني  »التيار  مع  الحزب  وتحالف 

عون. ميشيل 
وبلغ التوتر في العالقة بين البلدين حد احتجاز السعودية لرئيس الوزراء 
من  وإعالنه   ،)2017 )نوفمبر  للرياض  زيارة  خالل  الحريري  سعد  اللبناني، 
اعتبره  فيما  الحكومة،  رئاسة  من  استقالته  مسبوق  غير  بشكل  هناك 
رفض  إلى  عون  الرئيس  الرئيس  دعا  ما  طوعًا،  وليس  إكراهًا  اللبنانيون 
الدولي،  الضغط  ومع  بيروت،  الحريري من  يعلنها  أن  واشتراطه  االستقالة 
أزمة  الماضي نشبت  لبنان. وفي مايو  إلى  الحريري  عاد  الفرنسي،  خصوصًا 
شربل  لبنان،  خارجية  وزير  بطلها  وكان  قرداحي،  تصريح  ألزمة  مشابهة 

سعودي  صحفي  مع  كالمية  مشادة  بسبب  وهبة، 
على  الوزير  فيها  رد  األميركية،  الحرّة  قناة  على 
من  بانسحابه  الدولة،  لرئيس  إهانة  اعتبره  ما 
واحد  يهيني  وعم  لبنان  في  »أنا  قائاًل:  البرنامج 
الوزير  كالم  السعودية  واعتبرت  البدو«،  أهل  من 
واستدعت  الخليج،  ولــدول  لها  إهانة  اللبناني 
من  سفراءها  والبحرين  والكويت  واإلمارات  هي 
اللبنانية  الحكومة  إلى  بشكوى  وتقدمت  لبنان، 
الوزير  إلى تقديم  النهاية  أدى في  ما  بالخصوص، 

عون. الرئيس  إلى  استقالته  اللبناني 
الخارجية  لــوزيــر  قبلها  تصريحات  وأثـــارت 
وغضب  سخرية  باسيل  جبران  األسبق  اللبناني، 

الكل«  قبل  »لبنان  دعوة  أطلق  حين  يدافع السعوديين  أنه  أكد فيها 
من  وسمى  الوافدة،  األخرى  العمالة  وجه  في  اللبنانية  العاملة  اليد  عن 
صراع  ضحية  نفسه  لبنان  يجد  أخرى  ومرة  السعودية«!  »العمالة  بينها 
اليوم  له  حدود  فال  أيضًا،  الجغرافيا  ضحية  هو  لبنان  أرضه،  على  اآلخرين 
الحياة،  له  يضخان  اللذان  شرياناه  متربص،  وعدو  متفجر،  شقيق  مع  إال 
مع  الممتد من  البري  ومنفذه  التفجير،  وعطله  استهدفه  الذي  بيروت  مرفأ 
ما  وإزهاق  صادراته،  مقاطعة  بقرارات  اآلخر  هو  يسد  الخليج،  إلى  سورية 

االقتصادي. كيانه  روح في  تبقى من 
حكومته  على  الضغط  خالل  من  عليه  يقسون  وأشقاؤه  يعاقب،  لبنان 
نيران  تقاطع  التي تجد نفسها في منطقة  زاوية حرجة، وهي  وحصرها في 
إيرانية–خليجية، فال هي بقادرة على صد المشروع اإليراني، وتقديم رأس 
والتحجج  األخيرة  مواجهة  باستطاعتها  هي  وال  السعودية،  إلى  اهلل  حزب 
إزاء  الحكومة  تصرف  أن  من  الرغم  على  والسيادة،  الداخلي  بالشأن 
اإلجراءات السعودية األخيرة بها شيء من هذا، فالوزير جورج قرداحي يرى 
أن تصريحه الذي فجر المشكلة، هو رأيه الشخصي وأدلى به قبل أن يكون 
منه عن  تنازل  استقالته، هو  تقديم  أو  عنه،  واالعتذار  الحكومة،  في  عضوًا 
وفي  وبالده،  حكومته  شأن  في  فيه  مبالغ  وتدخل  بل  رأيه؛  إبداء  في  حقه 
هذا  من  شيئًا  الحكومة  ورئيس  اللبناني،  الرئيس  موقف  عكس  السياق 
كان  قرداحي  تصريح  بأن  ردّا  إذ  الخليجي؛  الموقف  على  تعليقاتهما  في 
له  تركا  بل  االستقالة؛  على  ويجبرانه  ضغطًا،  يمارسا  ولم  توزيره،  قبل 
البالد«، وفق  وتقدير ظروف  مراعاة »تحكيم ضميره،  القرار مع  اتخاذ  خيار 
تعبير رئيس الحكومة، وال يبدو حتى اآلن أي مؤشر على انتهاء أزمة لبنان 
قلت  كما  تنتهي  لن  التي  األزمة  وهي  السعودية،  بزعامة  الخليج  دول  مع 
الحقيقي هو في  اإلعالم، جورج قرداحي، فمفتاحها  وزير  إقالة  أو  باستقالة 

بيروت. في  وليس  طهران، 

لبنان في منطقة تقاطع النيران 
»اإليرانية - الخليجية«

سميت »السراي الحمراء« بهذا االسم ألنَّ بعض أجزائها كان 
يُطلى باللون األحمر، وتطل على شارعي عمر المختار والفتح 

في طرابلس. وتقع »السراي الحمراء« في الزاوية الشمالية 
الشرقية من المدينة القديمة، وتشرف على مينائها وبحيرة 

السراي الحمراء -التي كانت في السابق بحرًا قبل أْن يردم في 
نها قديما من حماية  سبعينات القرن الماضي-، األمر الذي مكَّ

المدينة والدفاع عنها برًّا وبحرًا. وتعرَّضت القلعة إلى تغييرات 
وإضافات كبيرة في عمارتها، حسب ذوق ومتطلبات كل حكم، 

وتبلغ مساحتها 1300 م2، وتبلغ أطوال أضالعها: من الشمال 
الشرقي 115مترًا ومن الشمال الغربي 90 مترًا ومن الجنوب 

الغربي 130 مترًا ومن الجنوب الشرقي 140 مترًا، ويبلغ أعلى 
ارتفاع لها 21 مترًا. بنيت قلعة طرابلس على بقايا مبنى روماني 

ضخم، ربما كان أحد المعابد أو الحمامات الكبيرة، حيث عُثر 
أسفل الطريق الذي كان يخترق القلعة من الشرق إلى الغرب 

على بعض األعمدة والتيجان الرخامية الضخمة التي تعود إلى 
القرن األول أو الثاني الميالديين.

السراي الحمراء.. لؤلؤة معمارية

مرة أخرى يجد 
لبنان نفسه 

ضحية صراع 
اآلخرين على 

أرضه وضحية 
الجغرافيا أيضا 

تصغير 
السردين

أصبحت أسماك السردين 
أصغر حجمًا بسبب تبدالت 
طرأت على نظامها الغذائي 
البيئية،  بالتغيرات  مرتبطة 

وفق ما كشف معهد األبحاث 
الفرنسي الستغالل البحر، 

اإلثنين، وفقا لدراسة ُأجريت 
في البحر األبيض المتوسط.

ويُعتبر السردين عنصرًا 
رئيسيًا في السلسلة الغذائية 

البحرية، وهو من أكثر 
األسماك التي يتم صيدها 

في العالم، لكن منذ منتصف 
العقد األول من القرن الحادي 

والعشرين، تراجع حجمها 
بشكل كبير، وانخفض في 

البحر المتوسط من 15 إلى 
11 سنتيمترًا في المتوسط، 

وفقا للمعهد الذي أظهر 
بحثه أن هذه التغيرات غير 

ناجمة ال عن الصيد وال عن 
الطبيعية  المفترسة  الحيوانات 
وال عن فيروس بل عن النظام 

الغذائي لهذه األسماك.

300 جسم مضاد 
لقهر »دلتا«

»غاماليا«  مركز  مدير  كشف 
األوبئة  لبحوث  الروسي 

ألكسندر  الدقيقة  واألحياء 
المناسبة  الجرعة  غينتسبورغ، 

أخطر  أحد  من  للوقاية 
كورونا. فيروس  متحورات 
 300 إن  غينتسبورغ  وقال 

المضادة  األجسام  من  وحدة 
من  التامة  بالوقاية  كفيلة 

»دلتا«.
»إزفيستيا«  لجريدة  وقال 

 300 أن  الروسية: »وجدنا 
المضادة  األجسام  من  وحدة 

متحور  من  تمامًا  تحمي 
»دلتا«.

أن  أيضًا  »اكتشفنا  وأضاف: 
تعتبر  أكثر  أو  500 وحدة 

مخاطر  لتقليل  ممتازة  قيمة 
بالوباء«. اإلصابة 

أقوالهمأقوالهم

»نرفض األجندات األجنبية على 
األرض الليبية، ونتعجل عودة 

االستقرار واألمن لشعبها«.

رئيس أركان الجيش الجزائري
الفريق السعيد شنقريحة

 »الشركات اإلسبانية تستعد للعودة 
إلى ليبيا لممارسة نشاطها واستئناف 

مشاريعها المتوقفة«.

السفير اإلسباني لدى ليبيا
خافيير الراشي

 »ننتظر إشارة صريحة من مؤتمر 
باريس النسحاب المقاتلين األجانب 

والمرتزقة من ليبيا، قبل إجراء 
االنتخابات«

وزير الخارجية اليوناني
نيكوس ديندياس

 »نريد أن نظهر دعمنا للشعب 
الليبي وهو يتجه نحو االنتخابات 

الوطنية«

نائبة الرئيس األميركي
كاماال هاريس

عامًا(،   26( ميندونسا  ماريليا  تُوفيّت 
في  شعبية  األكثر  المغنيات  ــدى  إح

صغيرة  طائرة  تحطم  جرّاء  البرازيل، 
تسبَّب  ما  جيرايس،  مينا  والية  في 
وهي  بالبالد.  عامة  حزن  حالة  في 

باسم  يُعرف  موسيقي  نوع  نجمة 
»سيرتانيجو« قريب من موسيقى 
الــكــانــتــري ومــحــبــب جـــدًا في 

البرازيل.
ــا  ــضً أي الـــحـــادثـــة  أودت 
وعمّها  المغنية  منتج  بحياة 
كانا  الــلــذيــن  ــاريــن  ــطــيّ وال
ــق ما  ــقــودان الــطــائــرة، وف ي
ميندونسا.  أعمال  وكيل  أعلن 
يكون  أن  الشرطة  ورجحت 
عن  ناجمًا  الطائرة  تحطم 

اصطدامها بهوائي إرسال.
ــدت شــخــصــيــات  ــ ــ وأبـ
لوفاة  حزنها  عدة  برازيلية 

مسيرتها  بــدأت  التي  المغنية 
أوائل  من  وكانت   2014 سنة 

نجاحًا  حققن  اللواتي  النساء 
التي  »سيرتانيجو«  موسيقى  في 
المغنون  تقليديًا  عليها  يهيمن 

الذكور.

ماريليا.. رحيل صادمماريليا.. رحيل صادم
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