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تراجع

فضاء

تراجعت أسعار البترول في أسواق النفط 
العالمية، األربعاء، بعدما أظهر تقرير أن 

مخزونات البنزين األميركية انخفضت 
بأكثر من المتوقع األسبوع الماضي، مع 
توقعات باتجاه إدارة الرئيس األميركي 

جو بايدن إلى السحب من احتياطات 
الطوارئ النفطية لوضع حد الرتفاع 
أسعار الوقود، بحسب وكالة رويترز. 

وتراجع سعر البترول فى العقود اآلجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا 
إلى 80.19 دوالر للبرميل، وذلك بعد 

خسارته 12 سنتًا الثالثاء. وانخفض سعر 
البترول في العقود اآلجلة لخام برنت 50 

سنتًا إلى 81.93 دوالر للبرميل.

نفط

كل شيء

نجاح

قريبا في ليبيا
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مطالب بريطانية باالنسحاب العسكري من ليبيا وتحذير روسي

قرص الشمس
رغم أن البروفسيور هنود ابيا كدوف، 

صاحب عمر 77 سنة، هو أحد مشاهير 
الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا، 

وهو قاٍض ورجل قانون ومحاضر 
بجامعة الخرطوم، ومدير جامعة أفريقيا 
العالمية؛ لكن الرأي العام العربي، ربما 
فوجئ بترشحه لرئاسة الحكومة 

السودانية التي أعلن رئيس 
المجلس السيادي الفريق أول 

عبدالفتاح البرهان تشكيلها.
كدوف المعروف بـ» قرص 

الشمس«، حاز ماجستير 
ودكتوراه في القانون 

العرفي من جامعة لندن، 
وينتمي إلى منطقة جبال 

النوبة جنوب كردفان.
ومع قبوله رئاسة 

الحكومة، خلفًا لرئيس 
الوزراء الذي عزله البرهان 

عبداهلل حمدوك، وانفرد 
المكون العسكري بالسلطة، 

فهل يقود قرص الشمس 
السودان إلى عبور عنق الزجاجة؛ 
أم أن الشارع الغاضب سيكون له 

موقف آخر؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت، 
الثالثاء، تجربة ناجحة في الفضاء أسفرت 

عن تدمير قمر صناعي روسي خارج 
الخدمة. الوزارة قالت إن الحديث يدور 

عن جهاز »تسيلينا - د« الذي تم إطالقه 
إلى المدار في العام 1982 وكان عاطاًل 

عن العمل. ورفضت الوزارة حسب وكالة 
تاس الروسية، مزاعم الخارجية األميركية 
والبنتاغون بأن تصرفات روسيا »العبثية« 

تسببت بحدوث أخطار على المحطة 
الفضائية الدولية. الوزارة الروسية وصفت 
هذه التصريحات بـ »النفاق«، وقالت »مع 

اإلشارة إلى أن روسيا وعلى مدار سنين 
تدعو الواليات المتحدة وغيرها من القوى 

الفضائية لتوقيع اتفاقية حول منع نشر 
أسلحة في الفضاء«.

أكثر من 20 شخصية قدمت أوراقها  لالنتخابات وجدل يطال أسماء بعينها

الجائحة تهدأ قليال وتطعيم مليون و621 ألف شخص

»عاصفة سبها«.. هل ينسف ترشح سيف القذافي االنتخابات؟

ماراثون الرئاسة ينطلق في انتظار »الغربلة«
االستحقاق  موعد  عن  الليبيين  يفصل  يعد  لم 
المقبل  ديسمبر   24 في  المفترض  االنتخابي 
سوى أقل من خمسة أسابيع، فيما بدأ الماراثون 
رئيس  أول  ينتظر  الذي  الكرسي  نحو  الحقيقي 
في  استقاللها  إعالن  منذ  البالد  سيحكم  منتخب 
من  الماراثون  بداية  تخُل  ولم   ،1951 العام 
لم  الذين  المتسابقين  طبيعة  فرضته  ارتباك 
لشرائح  بالنسبة  مفاجأة  بعضهم  أسماء  تكن 
في  الصدمة  كانت  بل  الليبيين،  من  واسعة 
وجوه  تدوير  إعادة  على  مجددا  السباق  اقتصار 
مناطق  في  احتقانا  بعضها  خَلف  للجدل،  مثيرة 
البالد، وسط انقسام داخلي إلجراء االقتراع  من 
دفع  مقابل  قاعدة دستورية صلبة في  غياب  في 

المشهد. رغم ضبابية  لها  دولي 
قبل  مــن  األســمــاء  »غــربــلــة«  انتظار  ــي  وف
وفق  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
االنتخابي  القانون  إلــى  المستندة  الشروط 
قبل  المرشحين  عدد  يتوالى  للجدل،  المثير 
بعدها  ليعلن  المقبل،  اإلثنين  الترشح  باب  غلق 
وعقب  الطعون،  باب  وفتح  األولية  القوائم  عن 
القوائم  المفوضية  ستعلن  فيها،  الفصل 

النهائية.
سيف  القذافي،  العقيد  نجل  ظهور  ــار  وأث
ســنــوات،  منذ  غــامــض  غــيــاب  بعد  اإلســـالم، 
جدال  الرئاسة  النتخابات  الترشح  رسميا  وإعالنه 
شكل  بعضه  أخذ  الليبيين،  عديد  بين  كبيرا 
انتخابات  مكاتب  وإغالق  الشوارع  في  احتجاجات 
فيما  الليبي،  الغرب  مناطق  من  عدد  في  موقتا 
الناس  ترك  نهج  أن دعم  غربي  دبلوماسي  يرى 
المرشحين  فيهم  بمن  يشاءون  ما  يختارون 
نحو  للتحرك  الوحيد  السبيل  يبقى  البارزين، 
تأخير  أو  إلغاء  أن  متوقعا  دائــم،  سياسي  حل 
من  لالستقرار  زعزعة  أكثر  سيكون  التصويت 

تأجيله. عدم 
تداعيات  يتذكرون  الليبيين  أن  خفيا  وليس 
جرت  دوليا  مدعومة  برلمانية  انتخابات  آخر 
البرلمان،  انقسام  إلى  أدت  والتي   2014 في 
المخاوف  يثير  ومــا  الحكومة،  بعده  لتنقسم 
مقبولة  قانونية  صيغة  غــيــاب  هــو  مــجــددا 
ــراف  األطـ جميع  ــن  م بشرعيتها  ــرَف  ومــعــت
النقطة  أما  والبرلمانية،  الرئاسية  لالنتخابات 
انتخابية  مادة  تتيحه  ما  فهي  األخرى  المبهمة 
مناصبهم  إلى  العودة  الخاسرين  للمرشحين 

الصادر  الرئيس  اختيار  قانون  على  بناء  السابقة 
إلى  تضاف  التباسات  وهي  النواب،  مجلس  عن 
تمثل  قــوى  طــرف  من  السياسي  االستقطاب 
المشير  تؤيد  وأخــرى  السابق  النظام  أنصار 
والتي  فبراير«   17« تؤيد  أخرى  وجهات  حفتر، 
ترفض أي توجه تراه يعيد الوضع في البالد إلى 

األول. المربع 
ذلك  أن  الليبي  للشأن  متابعون  ويعتقد 
مسار  على  تأثيره  لــه  سيكون  االستقطاب 
فرصة  لبعضهم  تتاح  لن  إذ  االنتخابية،  العملية 
التراب  كامل  على  انتخابية  بحملة  القيام 
خصوصا  خصومهم،  مع  الخالفات  بسبب  الليبي 
االحتقان  حالة  ولتخفيف  المسلحة،  الجماعات 
الترشح  طلبات  قبول  أن  إلى  المفوضية  لفتت 
بيانات  من  التحقق  حين  إلى  مبدئيا  قبوال  »يعد 
وحده  رئيسها  يتحمل  ال  وحتى  المرشحين«، 
ملعب  في  الكرة  رمى  وحساسيتها  المهمة  ثقل 
الشبهات  حسم  قرار  في  إلشراكه  العام  النائب 

المرشحين. بعض  حق  في  القانونية 
تتجه  المشهد  يتأزم  حين  مــرة  كل  ومثل 
سفيرها  يتأخر  لم  التي  واشنطن  صوب  األنظار 
طرابلس،  في  الظهور  عن  ليبيا  لدى  ومبعوثها 
عماد  االنتخابات،  مفوضية  رئيس  ليلتقي 

بــالده  ــم  دع على  ــدد  ش هــنــاك  ــن  وم السايح 
ونزاهة  أمن  أجل  »من  للمفوضية  المستمر 

له. تدوينة  وفق  التصويت«  عملية 
على  يرد  ربما  للمفوضية  األميركي  الدعم 
حيادية  في  تشكيكها  تخفِ  لم  بعينها  أطراف 
االنتخابات،  إجــراء  على  وقدرتها  المفوضية 
بعدما  للدولة  األعلى  للمجلس  بيان  حسب 

يتعلق  أمـــس،  مــن  أول  مــســاء  خــبــرا  نــشــرت 
المرشحين  قائمة  من  القذافي  سيف  باستبعاد 
أثار  ما  بحذفه،  تسارع  أن  قبل  لالنتخابات 
على  الثالثة  المرة  وهــي  عــديــدة،  تــســاؤالت 
عن  المفوضية  فيها  تتراجع  التي  التوالي، 
لتسحبها  االنتخابية  العملية  بشأن  أخبار  نشر 
اختراق  عن  اإلعالن  إلى  بعدها  اضطرت  فجأة، 

»فيسبوك«. على  صفحتها  له  تعرضت 
على  الــدولــة  مجلس  علق  آخــر  بيان  وفــي 
مع  غربية  دول  ســفــراء  عقدها  اجــتــمــاعــات 
رافــضــا  الــرئــاســيــة،  لــالنــتــخــابــات  مرشحين 
انتخابات  إقامة  لدعم  المحاوالت  »استمرار 
وتمثل  توافقية  وغير  سليمة  غير  أسس  على 
اعتبره  ما  ومستنكرا  واحد«،  طرف  نظر  وجهة 
في  القوانين  ــذه  ه ــول  ح الــخــالف  »تجاهل 
التقى  كما  النواب«،  ومجلس  الرئاسي  المجلس 
من  عددا  نورالند  ريتشارد  األميركي  المبعوث 
عضو  بحضور  الرئاسية،  االنتخابات  مرشحي 
والسفيرة  الكوني،  موسى  الرئاسي  المجلس 
هــورنــدال،  كارولين  ليبيا  لــدى  البريطانية 
دوهيلين،  بياتريس  الفرنسية  والسفيرة 
غريمالدي،  بوتشينو  جوزيبي  اإليطالي  والسفير 
ليبيا،  في  المتحدة  األمم  بعثة  عن  وممثلين 

االجتماع  فإن  اللقاء  حضرت  مصادر  وحسب 
دولية  عــقــوبــات  ــرض  ف مطلب  ــى  إل تــطــرق 

االنتخابية. العملية  معرقلي  ومالحقة 
األنباء  وكالة  مع  حــوار  في  نورالند  وأحــال 
االقتراع  مراكز  تأمين  دور  األربعاء  الليبية مساء 
ووزارة  الوطنية  الوحدة  لحكومة  ونزاهتها 
من  آالف  ثالثة  أو  ألفي  إلى  مشيرا  الداخلية، 
األقل سيكون لهم دور  الليبيين على  المراقبين 
إلى مراقبين من االتحاد األوروبي  مهم، إضافة 

وأميركيين. األفريقي  واالتحاد 
الرئاسي،  المجلس  رئيس  نائب  كلف  بدوره 
التي  القوى  إلثناء  بالسعي  الالفي،  عبداهلل 
موضحا  موقفها،  عــن  االنــتــخــابــات  تــرفــض 
المبعوث  مــع  مباحثات  عقب  ــه،  ل بيان  فــي 
أنه  األربــعــاء  كوبيش  يــان  ليبيا  إلــى  األممي 
في  يجد  ليبي  مواطن  لكل  الترشح  حق  مع 
االنتخابات  غمار  خــوض  على  الــقــدرة  نفسه 
قانونية  مواد  هناك  تكون  لم  ما  إقصاء،  دون 
بحسب  اللقاء  وتــنــاول  الترشح.  مــن  تمنعه 
عدم  أعلنت  التي  المناطق  بعض  موقف  البيان، 
لترشح  فعل  كردة  االنتخابات،  في  مشاركتها 
لقائه  عن  كاشفا  الجدلية.  الشخصيات  بعض 
إلقناعها  والعسكرية  األمنية  التشكيالت  بعض 
تمت  بعدما  وذلـــك  ــا،  ــراره ق عــن  بــالــعــدول 
وإغالقها  االنتخابات  مراكز  من  عدد  محاصرة 

مرشحين. وخصوم  مسلحين  طرف  من 
المتقدمين  عدد  تجاوز  أمس،  يوم  وحتى 
بعد  مرشحا،   20 الـــ الرئاسية  لالنتخابات 
رئيس  بينهم  الترشح  طلبات  جدد   6 تقديم 
ــوزراء  الـ ورئــيــس  صــالــح،  عقيلة  الــبــرلــمــان 
جمعية  ــام  ع وأمــيــن  ــدان،  زيـ علي  األســبــق، 
السابق،  النظام  عهد  في  اإلسالمية  الدعوة 
المجلس  رئيس  ونائب  الشريف،  أحمد  محمد 
أحمد  السابقة،  الــوفــاق  لحكومة  الرئاسي 
الوحدة  حكومة  رئيس  اكتفى  فيما  معيتيق. 
بأنه  بالتصريح  اآلن،  حتى  الدبيبة  عبدالحميد 
سيرشح نفسه »إذا كان هذا ما يريده الشعب« 
قانون  من  مادة  على  احتجاجه  رغم  قوله،  وفق 
أنه  على  وتنص  التقدم  من  تمنعه  االنتخابات 
أكثر  قبل  مهامه  عن  التخلي  عليه  يتعين  كان 

التصويت. موعد  من  أشهر  ثالثة  من 
لمزيد  قــابــال  الــلــيــبــي  الــمــشــهــد  ــدو  ــب وي
اقترب  كلما  المفاجآت،  وربما  االحتماالت 
بعد  خصوصا  االنتخابي،  الموعد  من  الجميع 

الترشح. طلبات  لمقدمي  النهائي  الفرز 
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مجلس الدولة يرفض »استمرار 
المحاوالت لدعم إقامة انتخابات على 

أسس غير توافقية«

سفير واشنطن ومبعوثها لدى ليبيا 
يجدد دعم المفوضية »من أجل أمن 

ونزاهة عملية التصويت«

طرابلس، طبرق ، بنغازي، القاهرة: الوسط

شيرين رضا: ال أندم
على أي قرار أتخذه

في حياتي

تسعى الحكومة 
البريطانية لتحقيقها 

سنويًا بزيادة 
صادراتها، مقابل 

600 مليار سُجّلت 
العام الماضي.
)فرانس برس(

ألف
مليار  جنيه
إسترليني

نيابة عن الوزيرة نجالء المنقوش، 
شارك وكيل وزارة الخارجية 

لشؤون التعاون الدولي عمر 
كتي، الثالثاء، في اجتماع وزراء 

خارجية السوق المشتركة لدول 
شرق وجنوب أفريقيا »كوميسا«. 
وخالل االجتماع، الذي عُقد عبر 

تقنية »زووم«، أكد كتي دور دول 
»كوميسا« في التكامل األفريقي، 
وتهيئة الظروف المناسبة للتبادل 

التجاري واالقتصادي بين الدول 
األعضاء وفق بيان الوزارة.

االجتماع الوزاري ناقش عدة 
بنود، أهمها تقرير حالة السلم 

واألمن في دول التجمع، والبرامج 
والمشاريع التنموية فيها.

التحضير  إطار  في  االجتماع  جاء 
رؤساء دول وحكومات تجمع  لقمة 

عقدها  المزمع  الـ21  »كوميسا« 
الجاري،  23 نوفمبر  في مصر 

المجلس  رئيس  فيها  ويشارك 
بدعوة  المنفي،  محمد  الرئاسي 

عبدالفتاح  المصري  الرئيس  من 
السيسي.

ليبيا في اجتماع وزراء 
خارجية »كوميسا«

تتكبد  أن  خارجها،  أو  ليبيا  داخل  أحد  يتوقع  لم 
الختني،  محمد  عائشة  الحاجة  الليبية  المعمرة 
مشقة  أعوام،  وعشرة  مئة  العمر  من  بلغت  وقد 
النصر  مدرسة  إلى  والوصول  بيتها  من  النزول 
لكن  االنتخابية،  بطاقتها  لتتسلم  تاجوراء  في 
بطاقتها  لتتسلم  وذهبت  فعلتها  المعمرة  السيدة 
مفادها  كله  للعالم  رسالة  لتعطي  األربعاء،  صباح 
عن  بداًل  االنتخاب  صندوق  اختاروا  »الليبيين  أن 

الذخيرة«. صندوق 
االنتخابية  بطاقتها  على  عائشة حصلت  الحاجة 
حسب  تاجوراء،  منطقة  في  النصر  مدرسة  من 
على  طرابلس،  في  االنتخابية  اإلدارة  مكتب  بيان 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته 

»فيسبوك«.
العليا  المفوضية  ــل  ــواص ت جهتها،  ــن  م
المواطنين  حث  السايح  عماد  برئاسة  لالنتخابات 
ليتمكنوا  االنتخابية  بطاقاتهم  تسلم  سرعة  على 
 24 في  المقررة  االنتخابات  في  المشاركة  من 

المقبل. ديسمبر 
ألف   66 وتــوزيــع  إنتاج  المفوضية  وأعلنت 

الليبي  الثقافي  للمكون  مخصصة  مطبوعة  مادة 
ورسائل  معلومات  تتضمن  والتباوي،  األمازيغي 
بطاقة  تسّلم  وكيفية  بأهمية  للتوعية  تحفيزية 

الناخب.
هذه  توزيع  إن  المفوضية،  قالت  بيان  وفي 
المطبوعات يأتي »تأكيدا على أن هذا االستحقاق 
االنتخابي يضم كل الليبيين، في فسيفساء وطنية 

واحدة هدفها وحدة الوطن وتقدمه واستقراره«.
توزيع  مراكز  في  العمل  لسير  اليومية  المتابعة 
المرتبطة  الفرعية  الغرف  وتقارير  الناخب  بطاقة 
أظهرت  الرئيسية،  العمليات  بغرفة  مباشرة 
الستالم  الناخبين  بعض  حضور  أبرزها،  مالحظات 
بطاقاتهم دون إثبات هوية وإصرارهم على ذلك، 
البطاقة بالنيابة عن ناخبين  أو محاولتهم استالم 
الرئيسية  العمليات  غرفة  رئيس  حسب  آخرين. 

القصبي. سعيد صالح 
نوفمبر   28 بأن  الناخبين  تذكير  جدد  القصبي 
االنتخابية،  البطاقة  لتوزيع  يوم  آخر  هو  الجاري 
البطاقة لن يستطيعوا  ودون حصولهم على هذه 

التصويت يوم االقتراع.

توقعات بوصول التضخم في ليبيا إلى 4.5 %
توقع صندوق النقد العربي ارتفاع التضخم 
أن  معتبرًا  الجديد،  العام  خالل   % 4.5 إلى 
والمقرر تشكيلها عقب  المقبلة،  الحكومة 
ديسمبر   24 في  المحددة  االنتخابات 

ستكون أمام تحدٍ لتخفيضه.
أيضًا  توقع  العربي  النقد  صــنــدوق 
االقتصاد  »آفــاق  حول  له  تقرير  آخر  في 
في  االقتصادي  النشاط  تحسن  العربي« 
منها:  العوامل،  من  عدد  خالل  من  ليبيا 
متوسط  عند  المحروقات  إنتاج  استقرار 
و1.4  برميل  مليون   1.2 بمستوى  يومي 
 2021 العامين  مليون برميل يوميًا خالل 
األثر  جانب  إلــى  التوالي،  على  و2022 
سعر  تعديل  لتأثير  المتوقع  اإليجابي 
الصرف الرسمي للدينار الليبي أمام حقوق 

السحب الخاصة.
وكما أشار الصندوق إلى األثر اإليجابي 
عن  تحدث  الدينار،  صرف  سعر  لتعديل 
وراء  من  األخــرى  اإليجابية  االنعكاسات 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  تعيين 
في مارس الماضي وجهود توحيد مجلس 
أن  معتبرًا  المركزي،  ليبيا  مصرف  إدارة 

ذلك يعزز مستويات األداء االقتصادي.

أقل من  السلع بصورة  أسعار  وارتفعت 
المتوقع كمحصلة لقرار المصرف المركزي 
الدينار،  صرف  سعر  بتخفيض  القاضي 

حسب الصندوق.
أن  العربي  النقد  صندوق  توقع  أيضًا 
تضخم  معدل  الليبي  االقتصاد  يسجل 

يبلغ 4.0 % في إجمالي العام 2021 مقارنة 
السابق،  العام  في   % 1.4 تضخم  بمعدل 
السلع  على  الطلب  زيــادة  بسبب  وذلــك 
الوحدة  حكومة  وجود  مع  االستهالكية 

الموقتة.
تفاصيل ص 8
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● صندوق النقد العربي

رسالة املعمرة عائشة: صندوق االنتخاب قبل صندوق الذخيرة

● الحاجة عائشة تتسلم بطاقتها االنتخابية

● السايح يعرض ملفات مرشحني للرئاسة على النائب العام . األربعاء 17 نوفمبر 2021
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دعوى قضائية ضد فريقدعوى قضائية ضد فريق
 إنتاج فيلم »راست« إنتاج فيلم »راست«

القضاء األوروبي يثبت غرامة مقدارها القضاء األوروبي يثبت غرامة مقدارها 
44..22 مليار يورو على »غوغل« مليار يورو على »غوغل«

ثبت القضاء األوروبي، غرامة مقدارها 2.4 مليار يورو فرضتها بروكسل على »غوغل« لمخالفتها قواعد 
المنافسة في خدمات مقارنة األسعار، ورفضت محكمة االتحاد األوروبي التي تتخذ في لوكسمبورغ مقرًا لها 
استئنافًا قدمته شركة اإلنترنت األميركية العمالقة؛ إذ وجدت أنها »أساءت استخدام موقعها المهيمن من 
خالل تفضيلها خدمة غوغل شوبينغ الخاصة بها في نتائج البحث«. وما زال بإمكان »غوغل« الطعن في هذا 

القرار أمام المحكمة العليا، محكمة العدل األوروبية.

الحادثة  خالل  الحاضرين  التقنيين  أحد  تقدم 
عرضي  برصاص  سينمائية  ضحيتها  راحت  التي 
أطلقه أليك بالدوين خالل تصوير فيلم »راست« 
»اإلهمال«  بتهمة  أنجليس  لوس  في  بشكوى، 
في حق الممثل وشركة اإلنتاج ومسؤولة األسلحة 
»مؤامرة«،  ضحية  إنها  قالت  التي  الموقع  في 
سيرج  الفيلم  في  اإلضــاءة  مسؤولي  كبير  وكان 
 21 في  بالدوين  أليك  بجانب  موجودًا  سفيتنوي 
أكتوبر حين شغل هذا األخير مسدسًا قيل للممثل 
محشو  غير  إنه  التصوير  مسؤولي  أحد  من  عنه 
المشاهد.  أحد  على  التمرين  خالل  بالرصاص، 
حقيقية  بذخيرة  محشوًا  كان  المسدس  أن  غير 
هالينا  التصوير  اجتازت رصاصة صدر مديرة  وقد 
هاتشينز، ما أدى إلى مقتلها، قبل أن تستقر على 

كتف المخرج جويل سوزا الذي ُأصيب بجروح.
بها  تقدم  التي  الدعوى  في  سفيتنوي  وأكد 
قريبة  مسافة  من  قوي  رصــاص  أزيــز  سمع  أنه 
واستقرت  الطلقة  بعصف  شعر  أنه  لدرجة  جدًا 
بعدها  هرع  إنه  وقال  مسحوق.  بقايا  وجهه  على 
فاقدة  كانت  التي  هاتشينز  هالينا  لمساعدة 

له  سببت  الحادثة  هذه  إن  الفني  وقال  للوعي، 
»ال  الدعوى  في  مضيفًا  جسيمًا،  عاطفيًا  اضطرابًا 
هذا  في  حقيقية  رصاصة  وجود  يبرر  بتاتًا  سبب 
موقع  نطاق  ضمن  مكان  أي  في  أو  المسدس 

تصوير راست«.
في  رصاصة  »وجود  أن  إلى  سفيتنوي  وأشار 
مسدس يشكل تهديدًا فتاكًا لجميع الموجودين 
بـــ»اإلهــمــال«  متهمًا  الــمــوقــع«،  محيط  فــي 
وجميع  بالدوين  أليك  بينهم  العمل  منتجي 
استخدام  مراقبة  عن  مسؤولين  كانوا  الذين 
قواعد  »أبسط  تطبيق  عن  وامتنعوا  األسلحة 
مساعد  خصوصًا  الدعوى  وتستهدف  السالمة«، 
بالدوين  أليك  سلم  الذي  هولز  ديفيد  المخرج 
والمسؤولة  محشو،  غير  إنه  له  قائاًل  المسدس، 
غوتيريز- هانا  التصوير  موقع  في  األسلحة  عن 
التأكيد،  عامًا(   24( غوتيريز-ريد  وأعادت  ريد، 
حية  ذخيرة  بوجود  تعلم  تكن  لم  أنها  األربعاء، 
جيسون  محاميها  وقــال  التصوير.  موقع  في 
عملية  بحصول  قناعة  على  »نحن  بيان  في  بولز 

مؤامرة«. ضحية  هانا  وبأن  تخريب 

الشهير  الجنوبي  الكوري  المسلسل  حقق 
وصلت  مشاهدات  عدد   »Squid Game«
الوقت  في  مشاهدة،  مليار   17 حوالي  إلى 
على  التعليقات  أو  اإلعجابات  عدد  بلغ  نفسه 
مليونًا،   533 الصلة  ذات  الفيديو  مقاطع 
أرباح  قدرت  قد  »بلومبرج«  جريدة  وكانت 
 900 منصة »Netflix« من المسلسل حوالي 
بالمقارنة  جدًا  كبير  مبلغ  وهو  دوالر،  مليون 
 21.4 بلغت  التي  المسلسل  إنتاج  تكلفة  مع 
 17 في  عرضه  بدأ  الذي  فقط،  دوالر  مليون 
مشاهدة  األكثر  المسلسل  ليصبح  سبتمبر 

التاريخ. في 
دونــج  هــوانــج  المسلسل  مؤلف  وأعــلــن 
من  الثاني  للموسم  التحضير  بدء  هيوك، 
حققه  الذى  الكبير  النجاح  بعد  المسلسل، 
قليلة  أسابيع  منذ  الذي عرض  األول  الموسم 
وقال   ،»Netflix« األميركية  المنصة  عبر 
دونج هيوك، »كان هناك الكثير من الضغط، 
الحب  مــن  والكثير  الطلب  مــن  والكثير 
يوجد  ال  وكأنك  أشعر  لذلك  الثاني،  للموسم 
من  ثانٍ  موسم  هناك  وسيكون  خيار،  أي  لنا 
اآلن«،  التخطيط  عملية  فى  ونحن  السلسلة، 

تعليق  أي   »Netflix« منصة  تصدر  ولــم 
الممثل  أن  هيوك،  وأكدت  اآلن،  حتى  رسمي 
كشخصية  سيعود  جاي  جونغ  لي  الرئيسي 

رئيسية سيونغ جي هون.
»فاريتي«،  جريدة  نشرته  لتقرير  ووفقًا 
مليون   4.4 اكتسبت   ،»Netflix« منصة  فإن 
الكوري  المسلسل  بسبب  ــدد  ج مشترك 
»Squid Game«، فى الربع األول من العام، 
كانت  التى  للمنصة  التوقعات  جميع  ليتخطي 
الربع  فى  مليون مشترك   3.5 تهدف إلضافة 

األول فقط.

بأن  لألفراد  تسمح  التي  الرقمية«  »الجمعيات  مصر،  في  انتشرت 
مع  تجربتها  شعراوي  منة  تصف  حيث  البعض،  بعضهم  من  يقترضوا 
»الجمعيات الرقمية« لوكالة »فرانس برس«، بأنها »أسهل وأكثر أمانًا«، 
وتقول هذه الموظفة )31 عامًا(: »أتلقى المال على حسابي المصرفي من 
دون تأخير ولست بحاجة الى أن أجري خلف الناس لتحصيل مستحقاتي.. 
أو  عاجلة  مالية  احتياجات  الظاهرة سببه  انتشار هذه  هذا عظيم«، وهل 
القرن  بداية  منذ  األقل  »على  المصريون  اعتاد  االدخار؟  في  رغبة  مجرد 
بعالقات  يرتبطون  أفــراد  فيها  يقوم  التي  الجمعيات  على  العشرين« 
شهريًا  بالمساهمة  األقارب،  أو  العمل  زمالء  أو  كالجيران  قوية  شخصية 
بمبلغ معين من المال لمدة تتراوح غالبًا بين 5 أشهر و20 شهرًا، على أن 
يخصص المبلغ اإلجمالي كل شهر ألحد المساهمين، ويكون غالبًا األكثر 
احتياج  أي  أو  أو القتراب موعد زواجه  احتياجًا ربما بسبب مشكلة صحية 
ملح آخر، بحسب ما قالت لـ»فرانس برس« الخبيرة االقتصادية دينا ربيع.

التكنولوجيا  استخدام  أعمال  رواد  عدة  قرر  األخيرة،  السنوات  خالل 
الرقمية لتنظيم جمعيات مماثلة، ويقول أشرف صالح: »في البداية كنت 
خائفًا من هذه الجمعيات أونالين، ولكنني خضت التجرية وجمعت أموااًل 
أن  آمل  واآلن  الصعيد،  في  لمنزلنا  الداخلية  األشغال  إتمام  من  مكنتني 

أشتري سيارة لكي أستخدمها في مشروع صغير هناك«، ويقيم صالح في 
العاصمة المصرية منذ أربع سنوات ويستخدم تطبيق »موني فيلوز«، أحد 

أوائل التطبيقات في هذا المجال، إلى جانب الجمعيات التقليدية.
ويشرح رب األسرة المتحدر من قنا )445 كلم جنوب القاهرة(، أنه في 
الجمعيات التقليدية »الكل يعرف كم تدفع شهريًا وقيمة ما تحصل عليه 
في اإلجمالي، أما في الجمعيات أونالين فيكون الموضوع محرجًا، أفضل 
السرية«. وهو يؤكد أن هذه الخدمة »تستحق« ما يدفعه مقابل الحصول 
عليها، ويوضح أحمد محمود، 28 سنة، مؤسس تطبيق »الجمعية« الذي 
نخلص  التطبيق،  على  خطوات  ثالث  خالل  »من   ،2019 في  العمل  بدأ 
أحمد  ويعتبر  التقليدية«،  للجمعيات  اللوجستية  األعباء  من  مستخدمينا 
وادي مؤسس »موني فيلوز«، أن إحدى أهم ميزات تطبيقه الذي يهيمن 
الحصول  للمستخدمين  أنه وضع »نظامًا قويًا« يضمن  السوق، هو  على 

على أموالهم في حال تعثر أحد المشاركين أو امتنع عن السداد.
وجرى تحميل هذا التطبيق أكثر من 1.6 مليون مرة ويستخدمه 173 
ألف شخص يربطهم بالشركة عقد ويساهمون شهريًا بمبالغ تتراوح بين 
500 جنيه )أكثر من 30 دوالرًا( وعشرات آالف الجنيهات، ويشترط التطبيق 

من المستخدمين فقط أن يقوموا بتحميل صورة بطاقة هويتهم.

»الجمعيات الرقمية«.. تكافل اجتماعي مصري بنكهة التكنولوجيا
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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(.

مسلسل »Squid Game« يحقق 17 مليار مشاهدة

شعر الحكمة
بنوصيك يافاهم الوصاوي*** ضعيف النفس مايلقى دواء

وماني شيخ نصدر ف الفتاوي*** كالم الحق ماعنده غطاء

وكل كتاب في سطره مساوي*** اال الناس ال ماهي سواء

ضبط شخص ببنغازي يبتز 
املواطنني على مواقع التواصل

#استلم_بطاقتك_االنتخابية
لحث  »#استلم_بطاقتك_االنتخابية«  هشتاغ  ومدونون  ناشطون  أطلق 
االنتخابات  في  للمشاركة  االنتخابية  بطاقاتهم  استالم  على  المواطنين 

سواء الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.
الهشتاغ؛  االجتماعي  التواصل  بمواقع  الليبية  الصفحات  رواد  وتداول 
المواطنين  وطالبوا  الهشتاغ  مع  المتابعين  من  كبير  عدد  تفاعل  حيث 

بالذهاب لمراكز االقتراع واستالم بطاقات الناخبين حفاًظا على أصواتهم، 
وقطع الطريق على من يريد التالعب بنتائج االنتخابات.

المواطنين  بطاقات  أن  المفوضية  إعالن  بعد  الهشتاغ  هذا  وجاء 
كل  في  االقتراع  مراكز  عبر  توزيعها  بدأ  الناخبين  قوائم  في  المسجلين 

المدن.

التواصل  مواقع  على  فتاة  شخصية  ينتحل  شخص  ضبط  بنغازي،  أمن  مديرية  أعلنت 
ممتلكاتهم،  وسلب  واستدراجهم  وتهديدهم  المواطنين  ابتزاز  على  ويعمل  االجتماعي 
وقالت المديرية في بيان اليوم، إن قسم التحريات العامة ألقى القبض على المتهم، استجابَة 
لشكوى مواطن يدعى )أ.م.ف(، ومواطن آخر يدعى )ف.ع.ج(، مفادها تعرضهما للسلب من 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«،  قبل أحد األشخاص كونهما تعرفا عليه عن طريق موقع 
منهما  الكيش وطلب  منطقة  إلى  استدرجهما  إذ  بـ»إيميل وهمي«،  فتاة  منتحاًل شخصية 

إحضار وجبة حوت، وعند وصولهما تعرضا لكمين من قبل هذا الشخص.
فيما أفادت التحريات بأن المتهم يدعى )ع.ع.ف(، وكان برفقته شخصان آخران وقاموا 
دينار   3000 مالي  ما بحوزتهما داخل سيارتهما من مبلغ  المجني عليهما، وسلب  بضرب 
وهاتف نقال نوع A21، وجهاز الب توب، وبضاعة تقدر بقيمة 3000 دينار، كما عمد إلى 
تصويرهما البتزازهما، وبحسب البيان، ُكلف أعضاء التحريات البحث والتحري عن المتهم، 
وتوصلوا لمعرفة مكان الشخص المطلوب، وبإعداد كمين محكم ضبط المتهم، وباالنتقال 
مع  باالشتراك  الواقعة  نفذ  وأنه  إليه  نُسب  بما  اعترف  معه  وباالستدالل  القسم  إلى  به 
الشخصين  رفقة  وقائع  عدة  بتنفيذ  اعترف  كما  و»ع.و.ل«،  »ش.ك.و«  هما  شخصين 

المتهمين، اتُخذت جميع اإلجراءات القانونية حيال المتهم، وُأحيل إلى النيابة العامة.

كلمة1000

● شباب متطوعون يقومون بحملة نظافة لكورنيش بنغازي. أكتوبر 2021. )تصوير: محمد جعودة(.

ـ»تويتر«  متابعو ماسك ب
يؤيدون بيعه 10% من 

أسهمه في »تيسال«
أجاب 3.5 مليون من متابعي رئيس »تيسال«، 

إيلون ماسك، عن استطالع طرحه عليهم عبر 
»تويتر« عما إذا كان ينبغي عليه بيع 10 % من 

أسهمه في الشركة، وصوت 57.9 % منهم 
بـ»نعم«، وأشار رجل األعمال الذي يستخدم 

»تويتر« بانتظام إلعالن قرارات وخطوات غير 
متوقعة أو إبداء تعليقات مدهشة، إلى أنه كان 

»مستعدًا للقبول بالنتيجة أيًا تكون«، لكنه 
مع ذلك لم يشر إلى الموعد الذي يعتزم فيه 

تسييل أسهمه، وال إلى الطريقة التي سيفعل 
بها ذلك، حسب وكالة »فرنس برس«، وطرح 

الرئيس غريب األطوار، لشركة تصنيع السيارات 
الكهربائية، سؤاله على خلفية اقتراح جديد 

لنواب من الحزب الديمقراطي الذين يرغبون في 
فرض ضرائب أكبر على أصحاب الثروات الكبيرة 

من خالل استهداف أسهمهم التي ال تُفرض 
الضرائب عليها عادة إال عند بيعها.

وسبق لماسك أن انتقد هذا االقتراح في 
نهاية أكتوبر الفائت من خالل تغريدة جاء فيها: 

»ينتهي بهم األمر إلى استنزاف أموال اآلخرين 
ويأتون ليحصلوا على أموالك«، وتطرق إلى هذا 
الموضوع مجددًا، السبت، فكتب: »حُكيَ كثيرًا 

في اآلونة األخيرة عن المكاسب غير المحققة 
كأداة للتهرب الضريبي، لذلك أقترح بيع 10% 

من أسهمي في تيسال«،.

»يوتيوب« تحجب عدد 
عالمات عدم اإلعجاب

أعلنت »يوتيوب«، حجب عدد عالمات عدم 
اإلعجاب عن مقاطع الفيديو المنشورة على 

منصتها من اآلن فصاعدًا، بهدف حماية 
صانعي المحتوى من المضايقات والهجمات 
الموجهة، وأشارت المنصة العمالقة التابعة 

لمجموعة »غوغل« إلى أن مستخدميها سيظل 
في إمكانهم النقر على زر »لم يعجبني هذا 
الفيديو«، لكنهم لن يروا عدد عالمات عدم 
اإلعجاب على المقطع، أما صانعو المحتوى 
فسيظل في وسعهم رؤية عدد نقرات عدم 

اإلعجاب في مساحتهم الخاصة »يوتيوب 
ستوديو« حيث يمكنهم اإلطالع على بيانات 

مختلفة مرتبطة بقناتهم.
وقالت »يوتيوب« في بيان: »أردنا إنشاء بيئة 
قائمة على االحترام وعدم اإلقصاء تتيح لصانعي 

المحتوى تحقيق النجاح والتعبير عن أنفسهم 
بكل أمان«، ولفتت المنصة العمالقة إلى أن 

هذا التدبير الجديد »جزء من تدابير كثيرة 
نتخذها لمواصلة حماية صانعي المحتوى من 
المضايقات«. وأوضحت أنها أجرت اختبارًا في 

مطلع العام الجاري شمل بعض صناع المحتوى 
لمعرفة ما إذا كان حجب عدد نقرات عدم 

اإلعجاب يحد من التفاعالت السلبية،.

●

التوجيه  حمالت  عن  قريبًا  التوقف  عزمها  »فيسبوك«  شبكة  أعلنت 
اإلعالني لمستخدمي تطبيقها وخدمة »إنستغرام« التابعة لها المستندة 
أو  الجنسي  الميل  الحساسة، مثل  المواضيع  اهتماماتهم في بعض  إلى 
االنتماء السياسي، في تغيير بالغ األهمية للمجموعة العمالقة في مجال 
اإلعالنات  لشؤون  »فيسبوك«  رئيس  نائب  وقال  اإللكترونية،  اإلعالنات 

المتبدلة  للتوقعات  أفضل  االستجابة بصورة  »نريد  ماد  غراهام 
لدى األشخاص بشأن أساليب المعلنين«، وفق »فرانس 

توجيه  إمكانية  على  المعلنون  ويقبل  ــرس«،  ب
يمكنهم  إذ  المستخدمين؛  إلى  بدقة  حمالتهم 

االختيار من بين آالف فئات االهتمامات التي 
التي  للصفحات  تبعًا  األشخاص  تصنف 

تصفحوها أو اإلعالنات التي نقروا عليها.
آالف  سيُلغى  يناير،   19 من  واعتبارًا 
ما  المثال  سبيل  على  بينها  الفئات، 
المشكالت  أو  الجنسي  بالميل  يرتبط 
أو»اليوم  كيميائي«  )»عــالج  الصحية 
الممارسات  أو  للسكري«(  العالمي 

الكاثوليكية«  )»الكنسية  الدينية 
االنتماءات  أو  الدينية«(،  ــاد  ــي أو»األع

الخطوة  وترمي هذه  اإلتنية،  أو  السياسية 
هذه  استخدام  إساءة  من  منظمات  منع  إلى 

الفئات، كتشجيع األشخاص على فعل ممارسات 

سلبية أو خطرة فقط ألنهم مثليون أو مرضى سرطان أو من ديانة معينة 
على سبيل المثال.

في  »صعوبة  واجهت  »فيسبوك«  أن  البيان  في  ماد  غراهام  وأوضح 
اتخاذ« هذا القرار المستند إلى آراء خبراء في الحقوق المدنية ومشّرعين، 
وفي يناير الفائت، ندد موقع »ترانسبارنسي بروجكت« بإعالنات ألغلفة 
مسدسات أو سترات واقية من الرصاص كانت تستهدف أفرادًا 
قبل  »فيسبوك«  على  المتطرف  اليمين  مجموعات  من 
أعمال الشغب في واشنطن، كذلك أطلقت سلطات 
أميركية متخصصة في قضايا السكن مالحقات 
التي  »فيسبوك«  ضد   2019 سنة  قضائية 
اتهموها بالسماح بإعالنات مبوبة عقارية 
»تستثني األشخاص ذوي البشرة الملونة 
أو  النساء  أو  أطفال  مع  العائالت  أو 
وقال  اإلعاقات«،  ذوي  من  األشخاص 
يؤثر  قد  األمر  هذا  بأن  ندرك  »نحن 
والمنظمات«،  الشركات  بعض  على 
لكنّه أشار إلى إمكان االستعانة بأدوات 
اإلعالنية  الحمالت  توجيه  بينها  أخرى 
مع  مباشرة  تفاعلوا  أشخاصًا  لتطال 
على  مثاًل  باالعتماد  أو  التجارية  عالمتهم 

التموضع الجغرافي للمستخدمين.

»فيسبوك« تسحب السياسة والصحة والدين من معايير التوجيه اإلعالني
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مطالبة بريطانية باالنسحاب العسكري من ليبيا.. وتحذير روسي
أثنى البيان على عمل اللجنة العسكرية الليبية 
لخطة  التام  الدعم  مؤكدًا   ،»5+5« المشتركة 
والمقاتلين  المرتزقة  لسحب  الشاملة  العمل 
اللجنة  أعدتها  التي  األجنبية  والقوى  األجانب 
 ،»5+5« للحوار  التابعة  المشتركة  العسكرية 
تماشيًا مع القرار 2570 الصادر عن مجلس األمن 
على  زمني  إطار  وضع  طريق  عن  ذلك  في  بما 
االلتزام  إلى  كذلك  أشار  البيان  السرعة«.  »وجه 
نحو  على  النار  إطالق  وقف  اتفاق  تنفيذ  بتيسير 
ما  وفق  ومتوازن  وتدريجي  ومرحلي  متزامن 
دور  أهمية  إلى  مشيرًا  العمل،  خطة  في  ورد 
والتنسيق  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
السريع بين بلدان المقاتلين والمرتزقة األصلية 

وليبيا.

تحذير روسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروفـ أكد أهمية 
على  القائم  العسكري  بالتوازن  اإلخــالل  عدم 
لغرب  الداعمين  بانسحاب  يتعلق  »فيما  األرض، 
الذي  »هو  التوازن  هذا  إن  قائاًل  ليبيا«،  وشرق 
جعل من الممكن الحفاظ على وقف إطالق النار 
اآلن  انتهاكه  تم  »إذا  محذرًا:  عام«،  من  ألكثر 
األعمال  تجدد  فإن خطر  ذلك(،  يحدث  أال  )وآمل 

العدائية سوف يشتد«.
لمؤتمر  الختامي  البيان  أن  الفروف  وأوضح 
باريس أكد أن انسحاب القوات األجنبية من ليبيا 
يتم على مراحل، وبشكل تدريجي ومتزامن، وفق 
العسكرية  واللجنة   »2 »برلين  مؤتمر  أقره  ما 

الليبية المشتركة »5+5«.
ونوه إلى أن مؤتمر باريس ركز على »مناشدة 

بإجراء  الخاص  الجدول  اتباع  الليبية  األطــراف 
مشددًا  والنيابية«،  الرئاسية  العامة،  االنتخابات 
في  القذافي  نظام  »أنصار  مشاركة  على ضرورة 
هذه االنتخابات«. كما شدد على ضرورة أن تتاح 
لجميع القوى السياسية فرصة تسمية مرشحيها 
ذلك  في  »بما  االنتخابات  هذه  في  للمشاركة 

أنصار نظام القذافي«، حسب تأكيده.

متى تعود سيادة ليبيا؟
األوسط  الشرق  شــؤون  وزيــر  قال  جانبه،  من 
وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، إنه من المهم 
دون  األجانب  والمرتزقة  القوات  جميع  سحب 
أن تعمل  األممية يجب  البعثة  أن  تأخير، مضيفًا 
على مراقبة والتحقق من وجود وانسحاب القوات 
الليبيون  والمرتزقة، »حيث فقط عندما يتخلص 
سيتمكنون  األجنبي  العسكري  التدخل  من 
اعتبر  كما  بلدهم«.  سيادة  استعادة  من  فعاًل 
الجماعات  شنتها  التي  األخيرة  »الهجمات  أن 
للنفط بمثابة  الوطنية  المؤسسة  المسلحة على 
ليبيا  مــوارد  على  للسيطرة  واضحة  محاوالت 
داعيًا  الليبي«،  الشعب  حساب  على  الطبيعية 
للموارد،  العادل  والتوزيع  الشفافة  اإلدارة  إلى 

وتقديم الخدمات العامة.
»يمكن  فقط  بــاالنــتــخــابــات  ــه  أن ــاف  وأضـ
حيال  إرادتــهــم  عن  التعبير  الليبيين  لجميع 
على  ويجب  حياتهم.  على  تؤثر  التي  القرارات 
المؤسسات الليبية، بما في ذلك مجلس النواب، 
االتفاق  أجل  من  الفور  على  والتوافق  التعاون 
قوانين  من  وشاملة  نهائية  مجموعة  على 
مرحلة  في  اآلن  »إننا  وتــابــع:  االنتخابات«. 
ويلزم  ليبيا.  في  السياسية  العملية  من  محورية 

معًا  اآلن  العمل  الدولي  والمجتمع  الليبيين  على 
واالقتصادية  واألمنية  السياسية  المسارات  على 

لتعزيز سيادة ليبيا«.
التي  الممارسات  أن  البريطاني  الوزير  ورأى 
بخطر  فقط  »تنذر  االنتخابية  العملية  تقوض 
وهذا  والصراع.  والعنف  االنقسام  إلى  العودة 
الذي  الليبي  المعاناة للشعب  سوف يسبب مزيد 
وشدد  المعاناة«.  من  الكثير  اآلن  حتى  تحمل 

التزام  على  اآلن  »تتوقف  ليبيا  سيادة  أن  على 
الشعب  مصالح  بوضع  الليبية  السياسية  الطبقة 

الذي تمثله فوق كل اعتبار«.

الخارج يضعف شمال أفريقيا
األسبق،  تونس  وزراء  رئيس  أوضح  ذلك،  إلى 
ولفترة   2011 ثــورة  بعد  أنه  الشاهد،  يوسف 
طويلة »استُخدمت ليبيا كأداة لزعزعة االستقرار 

الراديكاليين  لأليديولوجيين  خصبة  وكــأرض 
الذين يدفعون باالنقسام والعنف واإلرهاب«.

ويك«،  »نيوز  مجلة  نشرته  مقال  في  وأضاف 
تعرض  ليبيا  في  الديمقراطي  المصير  تقرير  أن 
رغبات  ضد  بمواقف  وذلك  واإلحباط،  للسحق 
وعدم  اليأس  من  دوامة  إلى  أدى  مما  الشعب، 
التجارة  طرق  قطع  إلى  مشيرًا  والالمباالة،  الثقة 
التي كانت تفيد كاًل من ليبيا وتونس. وشدد على 

والديمقراطية  والمزدهرة  المستقرة  »ليبيا  أن 
وإلهام  اليأس  مواجهة  على  القادرة  وحدها  هي 
األمل بداًل عن ذلك، فمستقبل جديد في متناول 
اليد في ليبيا اآلن«. كما أنها ستوفر دعامة »ضد 
أن  إلى  مشيرًا  المنطقة«،  في  األجنبي  النفوذ 
تنفذ  الخارجية  سياستها  أن  ترى  البلدان  بعض 
الشرق  اإلبقاء على دول  بشكل أفضل من خالل 
ومنقسمة،  ضعيفة  أفريقيا  وشمال  ــط  األوس
»لكن هذه الظروف ليست مفيدة ألي جهة فاعلة 

أخرى حسنة النية في المنطقة«.
وواصل رئيس وزراء تونس األسبق: »ستكون 
ليبيا قادرة على المشاركة على قدم المساواة مع 
وأن  تونس،  مثل  واألفارقة  األوروبيين  الشركاء 
تكون قدوة لآلخرين في المنطقة.. إذا ما تحقق 

لها االستقرار«.

دور عربي مرتقب
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  شدد  ــدوره،  ب
موسى الكوني، على أهمية دور الجامعة العربية 
أنه يمكن للجامعة  المرتزقة، موضحًا  في قضية 
المرتزقة  إليها  ينتمي  التي  الدول  مع  التفاوض 
المرتزقة  خاصة  دولهم،  إلى  إرجاعهم  أجل  من 
تشاد  من  غالبيتهم  ينحدر  الذين  األفــارقــة 

والسودان.
بدور  قيادة  على  ــادرة  ق الجامعة  إن  وقــال 
الوساطة بين ليبيا ودول المرتزقة لعودتهم إلى 

دولهم باتفاقات سالم. 
من  فريق  إرسال  مسألة  بحث  إلى  أشار  كما 
الغيط، الفتًا  أبو  الجامعة لمراقبة االنتخابات مع 
إلى وجود تواصل مع كافة األطراف لالتفاق على 

قوانين االنتخابات.

طرابلس ـ القاهرة–الوسط

سيف واملشير يزيدان اجلدل

سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد
ببدلة  الشارع  وخاطب  العسكرية  بزته  نزع  األول 
مدنية، والثاني حاكى والده بارتداء زيه التقليدي، 
وسيف  حفتر  خليفة  المشير  من  كل  قدم  هكذا 
اإلسالم القذافي نفسيهما لليبيين، كأكثر مرشحين 
الرئاسة  انتخابات  في  الحاد  لالستقطاب  مثيرين 

المقرر لها 24 ديسمبر المقبل.
االستقطاب ليس داخليًا فحسب، وإنما خارجيًا، 
في  ألحدهما  الدولي  االصطفاف  حالة  ظهرت  إذ 
مؤشر ال يبشر بنهاية قريبة للصراع على الشرعية.

رئاسة  على  للتربع  الشخصيتين  سعي  وأثار 
من  عدد  في  شعبية  احتجاجات  الليبية  الدولة 
مناطق البالد التي شهد بعضها مهاجمة مكاتب 
العنف،  باستخدام  والتلويح  االنتخابات  مفوضية 
حين  ففي  متناقضًا،  الدولي  المجتمع  كان  فيما 
بأنفسهم  الليبيين  اختيار  ضرورة  دومًا  يؤكد 
مواقفهم  تسابقوا إلعالن  تامة،  بحرية  حكامهم 

المرشحة. الشخصيات  من 
امتحان  أمام  الكبرى  العالمية  القوى  وباتت 
تنفيذ تهديداتها التي ُأطلقت من مؤتمر باريس 
بمعاقبة معرقلي استحقاق 24 ديسمبر، خصوصًا 
واشنطن وأكثر من دولة أوروبية في أعقاب اإلصرار 
بعدم  البعض  رؤية  رغم  االنتخابي،  الموعد  على 
لالنتخابات  دستورية  قاعدة  على  إجماع  وجود 

متوافق عليها من جميع األطراف.
ريتشارد  ليبيا،  لدى  األميركي  السفير  وقال 
نورالند، إنه بالده تعتزم معاقبة الداعين للعنف، 
من  ذلك  في  بما  االنتخابات،  وبعد  وأثناء  قبل 
في  يشككون  والذين  إجرائها،  عرقلة  يحاولون 

نتائجها.
وفي سبيل الوصول إلى كرسي الرئاسة، وعبر 
القذافي  اإلسالم  سيف  لحق  الرسمية،  اإلجراءات 
رسميًا  وترشح  لالنتخابات  المرشحين  بركاب 
بنفسه، وذلك بعد عشر سنوات من اختفائه عن 
بين  للجدل  مثيرًا  اإلجراء  هذا  بدا  فيما  األضواء، 
أنصاره المهللين، ومعارضي نظام والده الرافضين 

لتكرار فترة معمر في صورة ابنه.

أميركي لسيف رفض 
من مدينة سبها، قدم سيف أوراق ترشحه لمكتب 
المفوضية العليا لالنتخابات، مرتديًا عباءة وعمامة 
طالما اشتهر والده بارتدائهما، ليخلق هذا التحرك 
ردود فعل دولية، إذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية 
األميركية، صامويل وربيرغ، إن الواليات المتحدة 
والمجتمع الدولي يصعب عليهما تصور وجود سيف 

اإلسالم القذافي يتقلد منصبًا حكوميًا في ليبيا.

وبرر وربيرغ موقف واشنطن بأن سيف اإلسالم، 
وخاضع  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  مطلوب 
للعقوبات الدولية، مشيرًا إلى أن هذا ليس موقف 
الدولي  المجتمع  موقف  وإنما  فقط،  واشنطن 

بأكمله.
وقبل ذلك عبر وزير الخارجية األميركي باإلنابة 
سبتمبر  في  هود،  جوي  األدنــى  الشرق  لشؤون 
القذافي  نجل  تحرك  من  امتعاضه  عن  الماضي، 
لدية مشكلة« في  »العالم  إن  قائاًل  الرئاسة  نحو 

ترشح سيف اإلسالم؛ ألنه أحد »مجرمي الحرب«.
الدولية  الجنائية  المحكمة  موقف  هذا  وكان 
نفسه، الذي لم تعبأ به مفوضية االنتخابات، مشيرة 

إلى استكماله المسوغات القانونية المطلوبة.
معمر  حكومة  باسم  السابق  الناطق  ودخــل 
القذافي السابقة، موسى إبراهيم، في خط الدفاع 
عن سيف، وقال إن استمرار المحكمة الجنائية في 
مصلحته  في  يصب  مرشحه  بمحاكمة  المطالبة 
مثل  قدوة  يجعله  سوف  ذلك  »ألن  االنتخابية، 
والده ورمزًا من الرموز المضادة للهيمنة الغربية«.

روسي ترحيب 
ومن موسكو، دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
الفروف إلى إتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية 
للترشح، بما في ذلك أنصار النظام السابق، لكي 

تكون االنتخابات شاملة. وتزامنت خطوة سيف مع 
زيارة وفد عسكري روسي إلى طرابلس، إذ التقى 

الوفد الفريق أول ركن محمد الحداد.
عقب  رأيها  عن  التعبير  في  أوروبا  تأخر  ورغم 
إعالن سيف اإلسالم العودة للنشاط السياسي؛ إال 
أن روما ربما تكون من أكثر البلدان الموافقة على 
السابق  بالنظام  جمعها  التي  وهي  سيف،  ترشح 
عالقات متقاربة. ففي العام 2018، قال وكيل رئاسة 
الوزراء بإيطاليا وقتها، جان جورجيتي، إن بالده ال 
تعترض على إمكانية عودة سيف اإلسالم القذافي 

للمشهد وقيادة ليبيا.

العالم الفوز الذي يربك 
وتروج أوساط سياسية لفكرة امتالك القذافي 
االبن قاعدة شعبية وقبلية في غرب ليبيا عبر ما 
للنظام  بوالئه  المعروف  الخضر«  بـ»تيار  يعرف 
السابق غير أن المعادلة الصعبة تبقى في المواقف 
تربك  سوف  لفوزه  إمكانية  أي  أن  إذ  الدولية، 
العالقات  ملف  على  وتنعكس  الدولية  التحالفات 

الجوار،  ودول  وأوروبا  أميريكا  مع   2011 بعد  ما 
موسكو  واشنطن،  خصمي  نفوذ  تعزيز  وتحديدًا 

وبكين، في مياه البحر المتوسط، وفق مراقبين.
وباريس  وروما  وأنقرة  واشنطن  تتوانى  وال 
خارجية  قوى  القلق من محاوالت  التعبير عن  من 
تمكين مرشحيها المفضلين من السلطة، ال سيما 
من طرف الرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي 
يسعى إلقامة تحالف بين خليفة حفتر وسيف اإلسالم 

في االنتخابات.
وسربت قبل فترة مصادر دبلوماسية فرنسية 
 – الفرنسي  األعمال  رجل  دور  حول  معلومات 
الجزائري، الطيب بن عبدالرحمن، في عودة سيف 
عن  للدفاع  خاصًا  مستشارًا  عمله  بعد  اإلسالم 
مصالح نجل القذافي، ودعم ظهوره على الساحة 
السياسية واإلعالمية، إذ أن بن عبدالرحمن تولى 

مهمة الناطق باسم سيف في أوروبا وأفريقيا.
وكان للطيب دور في تسهيل تنظيم لقاء جمع 
في 26 يوليو الماضي، بين رئيس المجلس الرئاسي 
محمد المنفي والرئيس الكونغولي دنيس ساسو 

نغيسو الذي يتولى رئاسة اللجنة رفيعة المستوى 
لالتحاد األفريقي حول ليبيا.

أبيب لتل  التقرب 
لكن قد يكون التقرب من الكيان اإلسرائيلي إحدى 
الغربية  القوى  إلى  اإلسالم  سيف  لتسلل  النوافذ 
الرافضة لعودته، وفق بعض المحللين، وبناء على 
ما كشفت جريدة »هآرتس« اإلسرائيلية قبل أيام 
فإن نجل معمر القذافي »أدار عالقات نظام والده 
اتصال  على  كانا  الطرفين  أن  زاعمة  أبيب«؛  بتل 

بشأن قضايا دبلوماسية وإنسانية.
وفسر التقرير اهتمام إسرائيل بليبيا بأهميتها 
لها نظرًا لموقعها الجغرافي االستراتيجي على البحر 
المتوسط وقربها من مصر، وبسبب الجالية الكبيرة 
على  وتأثيرهم  إسرائيل  في  الليبيين  اليهود  من 

اليهود الليبيين الذين هاجروا إلى إيطاليا.
وما يدعم هذه الرواية حديث تقارير إسرائيلية 
أخرى مطلع نوفمبر الجاري عن إعالن سيف اإلسالم 
والمشير خليفة حفتر تعاقدهما مع شركة إسرائيلية 
الحملة  لتولي  ــارات  اإلم في  ــالن  واإلع للدعاية 
تقدر  بعقود  للرئاسة  الترشح  بهدف  االنتخابية 

قيمتها بعشرات ماليين الدوالرات.

هل تدعم فرنسا حفتر؟
وبالنسبة لقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر 
الذي تخلى في سبتمبر عن مهامه العسكرية رسميًا، 
عليه  بما نص  عماًل  لالنتخابات،  للترشح  تمهيدًا 
القانون االنتخابي الصادر عن مجلس النواب، فقد 
له في  إشارات من قوى مؤيدة  تلقى عدة  يكون 
باريس  مؤتمر  له  عبد  عندما  االنتخابي،  السباق 
األخير المسلك، وشكل غطاًء دوليًا لترشحه، بإبراز 
فرنسا جهوده في ملف طرد المقاتلين األجانب، إذ 
جرى إخراج 300 من المرتزقة الناشطين في مناطق 

يسيطر عليها كدفعة أولى.
ويرى مراقبون أن خطوة عدم اعتراض الرئيس 
دون  االنتخابات  قانون  على  ماكرون  إيمانويل 
قاعدة دستورية وقوانين توافقية جاءت دفاعًا عن 
»مرشحيها المفضلين، وعلى رأسهم حفتر أو رئيس 
على  ماكرون  شدد  فيما  صالح«،  عقيلة  البرلمان 
معاقبة معرقلي إتمام االقتراع الرئاسي في موعده.

في المقابل، عبرت واشنطن عن موقفها مسبقًا 
وزير  قال  حين  لالنتخابات،  حفتر  ترشح  بشأن 
الخارجية األميركي باإلنابة لشؤون الشرق األدنى 
جوي هود: »إذا  اختار خليفة حفتر االنخراط الحقيقي 
في العملية السياسية، فسيحدد الليبيون أنفسهم 

ما إذا كان هناك دور يلعبه في مستقبل البالد«.
واألسبوع الماضي، وفي حكم غير معتاد، أوقفت 
قاضية أميركية موقتًا قضية رُفعت ضد حفتر إلى 

ما بعد االنتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، 
يتم استخدام  أن  بالقلق من  أنها تشعر  موضحة 
السياسي  الوضع  على  »التأثير  في  القضية  هذه 

الهش في ليبيا«.

مزاعم حول عالقات مع الكيان الصهيوني
»إسرائيل  جريدة  عن  صادر  إعالمي  تقرير  وزعم 
هيوم« وجود مساٍع لحفتر للتأثير على صناع القرار 
في واشنطن من خالل وعود بتطبيع عالقات ليبيا 

مع تل أبيب حال فوزه، مقابل دعم سياسي له.
وعلى  الدوليين  خصومه  عن  النظر  وبغض 
تحفظًا  أظهرت  الجزائر  فــإن  تركيا،  رأسهم 
وزير  وعلق  رئيسًا.  حفتر  انتخاب  حال  في  ملفتًا 
أنباء  على  لعمامرة،  رمطان  الجزائري  الخارجية 
التطبيع المحتمل بين حفتر والكيان الصهيوني، 
رأس  »على  يكون  أن  تفضل  بالده  إن  بالقول 
وطنهم،  يحبون  نساء  أو  رجال  الشقيقة  الدول 
في  ينخرطون  وال  العليا،  بمصلحته  ويلتزمون 

الغير«. لمصلحة  خارجية  حسابات 
أو  يعتمد  »من  أن  تعتقد  الجزائر  أن  وأضاف 
يتمسك بالنفوذ اإلسرائيلي سواء في ليبيا، إن صدق 
القول، أو في المغرب أو أي بلد ثانٍ يعتبر عماًل ال 
مسؤول، ال يخدم في شيء مصالح المنطقة ومصالح 
شعوبها«، منبهًا في الوقت ذاته إلى احترام سيادة 
الشعب الليبي، وأنه ال حق لغير الشعب الليبي في 

التدخل في اختيار رئيسه وممثليه في البرلمان.

لم يتضح الدبيبة.. موقف 
يأتي ذلك مع توقعات بأن تكون ردود الفعل أكثر 
حدة في حال إعالن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة، عبد الحميد الدبيبة الترشح، وهو الذي 
12 القاضية بمنع  ال يحق له حاليًا بسبب المادة 
على  أشهر  ثالثة  مرور  بعد  إال  موظف  أي  ترشح 

الوظيفة. تركه 
الذي  االنتخابات  قانون  تغيير  الدبيبة  وينتظر 
خدمة  أجــل  من  والمصاغ  بـ»المعيب  وصفه 
المجلس  رئيس  قال  فيما  محددين«.  مرشحين 
وكالة  مع  مقابلة  في  المنفي  محمد  الرئاسي 
أن  ونأمل  متفائلين،  نكون  أن  بد  »ال  »رويترز«: 
الليبيين«،  االنتخابات في موعدها بتوافق  تجرى 
اآلن  التفاصيل »هناك  في  الخوض  مضيفًا، دون 
إلجراء  توافق  هناك  يكون  لكي  جادة  خطوات 

االنتخابات في موعدها في 24 ديسمبر«.
الترشح  في  الراغبين  خطوات  تسارع  ورغــم 
للرئاسة وتجاوزهم العشرة مرشحين، يبقى ذهاب 
ديسمبر   24 في  االقتراع  صناديق  إلى  الليبيين 
وعدم  بالتأجيل  قائمة  احتماالت  مع  موضع شك، 

إتمام االنتخابات في ذلك الموعد.

● الفروف● جيمس كليفرلي

● آثار الحرب في شوارع بنغازي. )أرشيفية(.

الوسط–عبد الرحمن أميني

مؤتمر باريس: يجب على طرابلس التنسيق مع البلدان األصلية للمقاتلني واملرتزقة
 الفروف: التوازن العسكري حافظ على اتفاق وقف إطالق النار.. و لندن: االنسحاب يعيد للبالد سيادتها

رسمت قوى دولية موقفها 
بوضوح من سحب المرتزقة 

والقوات األجنبية، إذ أكدت روسيا 
أن االنسحاب العسكري من 

ليبيا حاليًا قد يؤدي إلى اإلخالل 
بالتوازن القائم على األرض، معتبرة 

أن هذا التوازن سبب الحفاظ على وقف 
إطالق النار؛ فيما شددت بريطانيا على أن السيادة 

الليبية ستتحقق حال تخلصت البالد من »التدخل 
العسكري األجنبي«.

وشهد مؤتمر باريس حول ليبيا الذي عقد في 12 
نوفمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية، مشاركات 
دولية وكلمات من مسؤولين رفيعي المستوى 

أعلنوا موقفهم األخير من سحب المرتزقة والقوات 
األجنبية؛ فيما أكد البيان الختامي لمؤتمر باريس 

ضرورة التنفيذ الكامل التفاق وقف إطالق النار 
الذي ُأبرم في 23 أكتوبر 2020 ، مشيدًا بإعادة 

فتح الطريق الساحلي.

إتمام االنتخابات يبقى محل شك رغم 
انطالق المنافسة رسمياً

موقف أميركي معارض لترشح نجل 
القذافي وغير واضح بشأن حفتر
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العفو الدولية: القذافي االبن 
مطلوب للتحقيق.. وترشحه 

للرئاسة إفالت من العقاب

هيومن رايتس ووتش: السلطات 
الليبية ملزمة بتسليمه

إلى محكمة الجنايات الدولية

ثوار الزاوية: سنمنع ترشح أي شخصية 
مساهمة في قتل وتشريد الشعب 
الليبي مهما كانت صفتها ومركزها

مجلس حكماء وأعيان مصراتة يرفض ترشح 
»من استخدم القوة المفرطة في مواجهة ثورة 

الشعب وصدرت بحقه أوامر قبض قضائية«

فرانس برس: غلق مراكز انتخابية أول مؤشر على تهديد االنتخابات

وقفات وبيانات احتجاجية واقتحام مقرات انتخابية وتهديد بالتصعيد

كيف تناولت الصحافة العاملية ترشح سيف اإلسالم؟

بعد عاصفة سبها.. هل ينسف ترشح سيف القذافي انتخابات الرئاسة؟

والتنمية  والسالم  والطمأنينة  السيادة  لعهد 
الذي كان في عهد والده، ولكنه أيضًا يهدف 
في  والتنمية  والسالم  األمن  هذا  تجديد  إلى 
ليبيا بروح تناسب ما حدث في البلد خالل الـ 
»سيف  أن  زعم  موسى  األخيرة«.  سنوات   10
اإلسالم يمتلك رؤية مستقبلية تقدمية لصالح 
الليبيين جميعًا« حسب تعبيره.وذكر أن سيف 
ينتمي  ليبي  مشروع  من  جزء  هو  اإلسالم، 
األغلبية  »يشكلون  إنهم  وقال  الماليين  إليه 
ضد  وقفت  التي  الليبي  الشارع  في  الواضحة 

التدخل الخارجي في البالد العام 2011«.
لدى  مطلوب  أنه  رغم  سيف  ترشح  وحول 
إبراهيم،  علق  الدولية،  الجنائية  المحكمة 
الدولية  للجنائية  »ليست هناك عالقة  بقوله 
االنتخابي  والمشهد  السياسي  بالواقع 
الداخلي في ليبيا، والمشهد الداخلي يجب أن 
يكون تحت سيطرة القضاء الليبي، ويجب أن 
يقرر القضاء الليبي والشرعية الداخلية الليبية 
من له الحق في الترشح لالنتخابات البرلمانية 
والرئاسية«، منتقدا من وصفهم بـ »البيادق 
والعمالء في المشهد السياسي الليبي، الذين 
يحاولون أن يجروا ليبيا إلى مزيد من التبعية 

والوصاية األجنبية«.
بـ»الميلشيات  إلى ما وصفها  موسى لفت 
الليبي  القضاء  استخدمت  التي  اإلرهابية 
تمرر  لكي  وغيرها  الجنائية  المحاكم  ودوائر 
المجتمع  على  اإلرهابية  اإلقصائية  أجنداتها 
المسيرة  في  عوار  هناك  فحدث  الليبي، 
القضائية الليبية، وترتيب األحكام واالستماع 
للمتهمين وفي تجميع األدلة وفي اإلجراءات 

القضائية الجنائية نفسها« على حد وصفه.

حذفت  إذ  بالترشح،  له  سيسمح  كان  إذا  ما 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 
يسعى  يزال  ال  كان  إنه  القائلة  المعلومات 
والتي  المطلوبة  الترشيحات  على  للحصول 

5 آالف«. يبلغ عددها 
لديها  التي  تركيا  الغارديان»  أضافت 
وترفض  البالد  في  القوات  من  كبير  عدد 
سترفض  األوروبية،  الضغوط  رغم  سحبها 
دول  ستدعمه  بينما  القذافي.  سيف  انتخاب 
سيتطلب  األمر  أن  البعض  ويزعم  الخليج، 
يفوز  لرؤيته  فرنسا  على  سعوديا  ضغطا 

األوروبي«. بالدعم 

سنوات األسر
القذافي  إن» سيف اإلسالم  التقرير  يقول 
األنظار  عن  بعيدا  الماضي  العقد  أمضى 
الزنتان  منطقة  من  مقاتلون  أسره  منذ 
تم  االنتفاضة،  اثناء   2011 العام  الجبلية 
الصحراوية  أوباري  بؤرة  في  عليه  القبض 

حيث  الجبلية،  الزنتان  بلدة  إلى  نقله  قبل 
الفيديو  عبر  أثناء محاكمته  احتجزه خاطفوه 
خالل  لدوره   2015 العام  طرابلس  في 
لكن  باإلعدام،  عليه  وحُكم  االنتفاضة. 

ُأطلق سراحه بعد ست سنوات«.
انه  البريطانية»  الصحيفة  وتوقعت 
العتقاله  متجددة  محاوالت  هناك  ستكون 
طرابلس،  العاصمة  في  عالنية  ظهر  إذا 
المرتزقة  بعمليات  صالته  إلى  ذلك  ويعود 
كما  فاغنر.  بمجموعة  تعرف  التي  الروسية 

الجنائية  المحكمة  قبل  من  مطلوب  أنه 
الدولية«.

في  تعليمه  تلقى  الذي  اإلسالم  سيف 
اإلنجليزية  ويتحدث  لالقتصاد  لندن  كلية 
بطالقة، كان ينظر إليه من حكومات غربية 
ليبيا،  في  لها  صديقا  وجها  باعتباره  عدة 

الغارديان. حسب 
األنباء  وكالة  اعتبرت  جهتها،  من 
الفرنسية، أن إغالق عدد من مراكز االقتراع 
ترشح  على  احتجاجًا  ليبيا  غرب  مناطق  في 
الرئاسية  لالنتخابات  القذافي  اإلسالم  سيف 
تهديد  على  ملموس  مؤشر  »أول  المقبلة 
من  أقل  بعد  موعدها  في  االنتخابات  إجراء 

40 يومًا«.
القذافي  ابن  يقول»  خبري  عنوان  وتحت 
صحيفة  قالت  ليبيا«،  لرئاسة  يترشح 
واشنطن بوست األميركية، إن االبن الثاني 
إليه  يُنظر  كان  الذي  القديم،  للديكتاتور 
القذافي،  لنظام  اإلصالحي  الوجه  أنه  على 

القذافي  اإلسالم  سيف  تقدم  يمر  لم 
الرئاسة،  انتخابات  في  ترشحه  بأوراق 
التي  عدة،  عالمية  صحف  على  الكرام  مرور 
الغارديان  ومنها  للحدث،  معالجتها  تفاوتت 
الدبلوماسي  محررها  نشر  التي  البريطانية 
»نجل  بعنوان:  تقريرا  وينتور،  باتريك 
القذافي  معمر  السابق  الليبي  الدكتاتور 

للرئاسة«. يترشح 
تأكيد  وبعد  إنه  مقاله  في  وينتور  وقال 
في  ليبيا  لرئاسة  اإلسالم  سيف  ترشح 
ديسمبر   24 في  إجراؤها  المقرر  االنتخابات 
المقبل، يبقى أن نرى »مدى الدعم الشعبي 
كان  إذا  ما  أو  البالد،  في  به  يتمتع  الذي 
في  كبير  حد  إلى  هو  بترشيحه  االهتمام 

الغربية«. اإلعالم  وسائل 
الوطنية  المفوضية  أن  إلى  الكاتب  أشار 
سجل  سيف  أن  أكدت  لالنتخابات  العليا 
وظهر  الجنوبية.  سبها  مدينة  في  ترشيحه 

في مقطع فيديو وهو يوقع أوراقه.
في  الدبلوماسية  الشؤون  محرر  أضاف 
لندن  في  القذافي  مساعدي  أن  الغارديان، 
سيترشح  أنه  الى  فترة  منذ  يشيرون  كانوا 
مالحظاته  قرأ  شخص  أي  أن  على  ويصر 
سياسات  لديه  أن  سيعرف  والده  وفاة  قبل 
حكم  الذي  والده،  سياسات  عن  مختلفة 
بعد  الوقت  ذلك  في  وفاته  حتى  البالد 

.2011 اإلطاحة بنظامه في العام 
المعروف  غير  من  أنه»  يرى  وينتور  لكن 

القاهرة- الوسط

منذ  له  علني  أول ظهور  في  للرئاسة  ترشح 
سنوات.

عهد السيادة
سبوتنيك  وكالة  احتفت  المقابل،  في 
أجرت  و  القذافي،  نجل  بترشح  الروسية 
الوكالة حوارا مع من أسمته المتحدث باسم 
حكومة الزعيم الراحل معمر القذافي، موسى 
الرئيس  نجل  ترشح  أن  زعم  الذي  إبراهيم، 
الراحل، لرئاسة البالد يمثل امتدادا لما وصفه 
بعهد الطمأنينة والسيادة، مؤكدا أن مسألة 

ترشحه بيد القضاء الليبي وحده.
وكالة  مع  حواره  في  إبراهيم،  وقال 
للرئاسة  اإلسالم  "»رشح سيف  إن  سبوتنيك، 
أنتج حالة من الطمأنينة والفرح ضمن صفوف 
الترقب  حالة من  أنتج  الليبي، كذلك  الشعب 

بين أوساط المجتمع الدولي«.
مشروعًا  يمثل  اإلسالم  »سيف  أن  أضاف 
استمرارًا  يمثل  وهو  ليبيا،  في  جديدًا  وطنيًا 

سبوتنيك الروسية تحتفي وتحاور موسى 
إبراهيم قائال: سيف يمثل عهد السيادة 

وترشحه بيد القضاء الليبي وحده

واشنطن بوست األميركية والغارديان البريطانية:»نجل الدكتاتور الليبي يترشح للرئاسة«

قوى فبراير ترفض ترشح نجل الرئيس السابق أو حفتر.. و»الجنايات الدولية« تطلبه

● سيف اإلسالم القذافى يتقدم بأوراق ترشحه النتخابات الرئاسة الليبية األحد 14 نوفمبر 2021

تمامًا،  القذافي  معمر  أبيه  لباس  يحاكي  بلباس 
مرتجفة  وبنظرات  وسوادها،  بياضها  تبعثر  وبلحية 
وبحركات  إخفاءها،  الطبية  العدسات  تستطع  لم 
ترشحه  أوراق  القذافي  اإلسالم  سيف  قدم  عصبية، 
لخوض انتخابات رئاسة ليبيا، المقرر إجراؤها في 24 

ديسمبر المقبل.
المشهد  لمتابعي  مفاجئة  سيف  خطوة  يكن  لم 
الليبي، فنجل العقيد معمر القذافي الذي حكم ليبيا 
أكثر من أربعة عقود، ظل يرتب أوراقه السياسية منذ 
أطراف داخلية وخارجية  ـ مع  ـ وربما سنوات  شهور 
لخوض  استعدادًا  الليبي،  المشهد  في  تأثيرها  لها 
عن  كشف  وقد  السلطة،  إلى  العودة  معركة  غمار 
نواياه السياسية في حوار نادر مع جريدة "نيويورك 

تايمز" األميركية نشرته نهاية يوليو الماضي.

ردود فعل عاصفة
لترشح  الرافضة  والدولية  المحلية  الفعل  ردود 
سيف اإلسالم القذافي، بدت كعاصفة ال تهدد فقط 
بتعطيل إجراء االنتخابات، بنسف العملية االنتخابية 
الزاوية«،  وثوار  »قادة  أعلن  الداخل  ففي  ذاتها. 
رفضهم ترشيح »المطلوبين للعدالة« سيف اإلسالم 
وهددوا  لهم«،  و»الداعمين  حفتر  وخليفة  القذافي 
إذا  إال  المدينة،  االنتخابية داخل  المراكز  بعدم فتح 
وفق  عليها«،  متفق  دستورية  قاعدة  »وفق  ُأجريت 
الزاوية  بمدينة  وثوار  »قادة  توقيع  يحمل  بيان 
وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ورابطة 

الشهداء والجرحى«.
الرافضون قالوا في بيانهمـ  شديد اللهجةـ  إنهم 
نزيهة  ورئاسية  برلمانية  »انتخابات  إجراء  يدعمون 
أطاحت  التي  فبراير   17 ثورة  وأهداف  مبادئ  وفق 
العبودية، وحكم الفرد الواحد وإزالة الديكتاتورية«، 
على  مؤامرات  من  يحاك  ما  »ضد  أنهم  مضيفين 
ثورة 17 فبراير من خالل تنصيب بعض المطلوبين 
ومنتهكي  الحروب  ومجرمي  العدالة  من  )الفارين 
ومجزرة  الجماعية  المقابر  مثل  اإلنسان  حقوق 
الكلية  طلبة  ومجزرة  اليرموك  ومحرقة  سليم  أبو 

العسكرية وغيرها من الجرائم«.
عن  الصادر  االنتخابات  قانون  وصف  البيان 
بـ»المعيب«،  صالح  عقيلة  برئاسة  النواب  مجلس 
معتبرين أن »هذه االنتخابات ستعود بنا إلى الدائرة 
األولى، وستنتج عنها حرب ال نعرف مداها ونتائجها 
حسب  تذر«،  وال  تبقي  ال  ضروسًا  حربًا  وستكون 

قولهم.
»ترشح  يمانعون  أنهم  على  شددوا  الزاوية  ثوار 
أي شخصية مساهمة في قتل وتشريد الشعب الليبي 
يرفضون  أنهم  كما  ومركزه«،  صفته  كانت  مهما 
»رفضًا قاطعًا دور العديد من الدول الداعمة للعملية 
المسؤولية  يحملون  وأنهم  الحالية«،  االنتخابية 

القانونية واألخالقية لتلك الدول«.
لالنتخابات  العليا  المفوضية  البيان  طالب  أيضًا 
بعدم قبول ترشح )االثنين(.. واختتموا البيان بأنهم 
ملتزمون بالعملية ىاالنتخابية شرط أن تكون وفق 
يسمحوا  »لن  وأنهم  عليها،  متفق  دستورية  قاعدة 
بفتح المراكز االنتخابية داخل المدينة إال وفق هذه 
الشروط«. ونظم مئات المحتجين مظاهرات غاضبة 
عدة،  ليبية  مدن  في  القذافي  نجل  لترشح  رافضة 
العليا  للمفوضية  فرعية  مقارًا  آخرون  اقتحم  فيما 
لالنتخابات، التي تم إغالق مقارها في سبها والزاوية 
وغريان وزليتن موقتًا، رفضًا لقبول المفوضية أوراق 
مظاهرات  آخرون  نظم  فيما  القذافي،  سيف  ترشح 

مؤيدة لترشحه في بعض المناطق الليبية.
مصراتة،  مدينة  وأعيان  حكماء  مجلس  وأعلن 
قاعدة  على  التوافق  دون  انتخابات  إجراء  رفضه 
دستورية، داعيًا »أحرار الوطن« إلى التظاهر وتنظيم 
الحراكات والملتقيات »الهادفة إلى إفشال المؤامرة 
والديمقراطية  الحرية  أعداء  ويدعمها  يقودها  التي 

في الداخل والخارج«.
استخدم  من  »ترشح  على  المجلس  واعترض 

الليبي،  الشعب  ثورة  مواجهة  في  المفرطة  القوة 
القضائية  السلطات  من  قبض  أوامر  بحقه  وصدر 
المحلية، ومحكمة الجنايات الدولية؛ بسبب الجرائم 
الليبيين«،  حق  في  ارتكبها  التي  اإلنسانية  ضد 
بأوراق  القذافي  اإلسالم  سيف  تقدم  إلى  إشارة  في 
ترشحه للرئاسة. ووصل األمر إلى المدعي العسكري 
الوطنية  المفوضية  خاطب  الذي  طرابلس،  في 
مطالبًا  السايح  عماد  برئاسة  لالنتخابات  العليا 
اإلسالم  سيف  من  كل  ترشح  في  السير  بـ»إيقاف 
إلى حين  القاسم حفتر،  أبو  القذافي، وخليفة  معمر 

امتثالهما للتحقيق فيما ُأسند إليهما من وقائع«.

مطالب دولية
ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  قالت  ودوليًا، 
بتسليم  ملزمة  ليبيا  في  »السلطات  إن  الحقوقية، 
الجنايات  محكمة  إلى  القذافي  اإلسالم  سيف 

الدولية«.
بأوراق  القذافي  نجل  تقدم  تعليقًا على  جاء ذلك 
التي  الخطوة  وهي  الرئاسية،  لالنتخابات  ترشحه 

اعتبرتها المنظمة ال تغير من األمر شيئًا.
المنظمة،  في  بليبيا  المختصة  األولى  الباحثة 
إن  اإللكتروني،  موقعها  عبر  قالت  صالح،  حنان 
سيف  وتسليم  باعتقال  ملزمة  الليبية  »السلطات 
الدولية  الجنايات  محكمة  إلى  القذافي  اإلسالم 
بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
1970 لسنة2011«. وأضافت أن »التسجيل كمرشح 
رئاسي ال يعفي أو يغير أي شيء في هذا الشأن«.كما 
نقلت جريدة »واشنطن بوست« عن الباحثة قولها: 
من  البالد...  في  الفوضى  تظهر  القذافي  »خطوة 

وجهة نظري، يجب أن يعتقل في سبها«.

إفالت من العقاب
أن  الدولية  العفو  منظمة  اعتبرت  جهتها،  من 
الرئاسية  لالنتخابات  القذافي  اإلسالم  سيف  ترشح 
ليبيا«،  في  العقاب  من  اإلفالت  من  »جوا  يعكس 
جرائم  الرتكابه  للتحقيق  مطلوب  أنه  إلى  مشيرة 
عبر  تدوينة  في  المنظمة  وقالت  اإلنسانية.  ضد 
حسابها بموقع »تويتر«، اإلثنين، إن القذافي االبن 
له دور »في القمع العنيف للتظاهرات ضد حكم أبيه 
المحكمة  إلى  تسليمه  ويجب   ،2011 فبراير  في 
في  أضافت  الدولية  المنظمة  الدولية«.  الجنائية 

العدالة  من  اإلفالت  إلنهاء  الوقت  »حان  بيانها: 
للمشتبه بارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي 
توفي  فقد  ليبيا،  في  مواقع سلطة  في  وجودهم  أو 
كل من التهامي خالد ومحمود الورفلي المطلوبين 
أمام  مثولهما  قبل  الدولية  الجنائية  المحكمة  من 

العدالة، في 2021، حين كانا حرين طليقين«.

الجنائية الدولية
العامة  المدعية  طالبت  الماضي،  مايو  وفي 
حكومة  بنسودا،  فاتو  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
اإلسالم  سيف  بتوقيف  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
سيف  دعت  كما  العدالة.  إلى  وتقديمه  القذافي 

إلى  الدولي  األمن  مجلس  أمام  كلمة  في  اإلسالم 
تقديم نفسه إلى السلطات الليبية.

في  الجرائم  مرتكبي  مساءلة  تتم  »لم  وقالت: 
المدنيين  سجن  استمرار  رغم  سنوات،  منذ  ليبيا 
التي  العسكرية  المحاكم  وبقاء  طويلة  لسنوات 

تقضي باإلعدام على عديد األشخاص«.

إعالن المفوضية
العليا  المفوضية  أعلنت  الماضي،  واألحد 
معمر  اإلسالم  سيف  تقدم  رسميًا  لالنتخابات، 
بمكتب  الرئاسية،  لالنتخابات  للترشح  القذافي، 

اإلدارة االنتخابية سبها.
سيف  إن  أصدرته،  بيان  في  قالت،  المفوضية 
اإلدارة  لمكتب  ترشحه  بمستندات  تقدم  القذافي 
المسوغات  جميع  »مستكماًل  سبها،  االنتخابية 
عن  الصادر   )1( رقم  القانون  بحسب  القانونية 

مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة«.
أن  المفوضية  أضافت  بل  فقط،  ذلك  ليس 
المركز  االنتخابية من  القذافي تسلم بطاقته  سيف 
ورقم  الجمهورية،  وهو  به،  المسجل  االنتخابي 
المركز 21021 بمدينة سبها. وفي وقت سابق أكد 
العليا  بالمفوضية  والتوعية  التواصل  إدارة  مدير 

سيف  أن  لـ»الوسط«  المناعي،  خالد  لالنتخابات 
بسبها،  المفوضية  فرع  إلى  تقدم  القذافي  اإلسالم 
عقدها  المقرر  الرئاسية،  لالنتخابات  ترشحه  بأوراق 
في 24 ديسمبر المقبل. وقضت المحكمة العليا في 
ليبيا في مايو الماضي، بإسقاط حكم اإلعدام الصادر 
محكمة  قرار  وألغت  القذافي،  اإلسالم  سيف  ضد 
جنايات طرابلس الصادر في 2015 باإلعدام، وأمرت 
الجنائية  المحكمة  جددت  كما  المحاكمة،  بإعادة 
سيف  تسليم  طلب  نفسه،  الشهر  في  الدولية، 

اإلسالم القذافي بتهمة ارتكابه جرائم حرب.
رئيس  منصب  على  الترشح  شروط  أن  يذكر 
لالنتخابات،  العليا  المفوضية  نشرتها  التي  الدولة 
حصوله  بعدم  إقرارًا  المرشح  يقدم  أن  على  نصت 
على حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف 
أو األمانة، وأن يرفق اإلقرار بشهادة الحالة الجنائية.

نيويورك تايمز
كان سيف اإلسالم القذافي، أكد أنه يرتب أوراقه 
جديد،  من  ليبيا  في  السياسية  الساحة  إلى  للعودة 
حدود  »تخطى  بأنه  البالد  في  يحدث  ما  واصفًا 
أجراه  حوار  وفي  »المهزلة«.  إلى  ليصل  الفشل« 
تايمز«  »نيويورك  بجريدة  الصحفي  الكاتب  معه 
»أن  القذافي  سيف  أوضح  وورث،  روبرت  األميركية 

الرجال الذين كانوا حراسي هم اآلن أصدقائي«.

تفاصيل التواصل مع سيف
وروى الصحفي روبرت روث، تفاصيل جديدة عن 
تواصله مع سيف اإلسالم القذافي قبل المقابلة التي 
الثالثين  الماضي ونشرها في  أجراها معه في مايو 
تايمز«  »نيويورك  جريدة  فى  الماضي،  يوليو  من 

األميركية.

مقاول عسكري سابق
وتحدث روث عبر »بودكاست ديلي«، الذي تبثه 
الماضي،  أكتوبر   23 في  تايمز«،  »نيويورك  جريدة 
عن الشخص الذي رتب له المقابلة مع سيف اإلسالم 
من  أن  مبينًا  ليبيا،  في  تواجده  أكد  الذي  القذافي 
سابق  عسكري  »مقاول  إليه  الوصول  في  ساعده 
في الواليات المتحدة« وأن الترتيب إلجراء المقابلة 
االتصال  أن  يعني  ما  ونصف«  »سنتين  استغرق 
2018. وأضاف روث: »قضيت  األول كان في خريف 

سنوات أسأل الناس، أي شخص له صلة بليبيا: ماذا 
يعتقدون؛ هل ال يزال حيًا؟ كيف أجده؟ لكن لم يكن 
أن أي منهم يعرف. وبعد ذلك تمكنت من االتصال 
كان  المتحدة،  الواليات  في  سابق  عسكري  بمقاول 

يعرفه وكان على اتصال به«.
وذكر أنه لم يستطع معرفة مدى جدية المقاول 
لذا  نيوجيرسي،  في  يعيش  »كان  الذي  العسكري 
تريد  »حسنًا، هل  قال  منزله«.  في  لمقابلته  ذهبت 
التحدث إلى سيف؟ فقلت بالتأكيد! وما هي إال برهة 
حتى كنا جالسين في مطبخ هذا الرجل نتحدث إلى 

سيف اإلسالم القذافي عبر تطبيق »واتساب«.
دعاه  القذافي  اإلسالم  سيف  أن  روث  وأوضح 
أنه  إلى  مشيرًا  ليبيا«،  إلى  للحضور  البداية  »منذ 
مع  أجرى  جيرسي«  نيو  في  األولية  المحادثة  »بعد 
سيف »محادثتين هاتفيتين أخريين« وتبادال »أيضًا 
األمور  حول  معظمها  النصوص،  من  مجموعة 

اللوجيستية«.

عامان ونصف العام
لـ»بودكاست  حديثه  األميركي  الصحفي  وتابع 
وتبادل  الحديث  »واصلنا  قائاًل:  تايمز«  نيويورك 
يستخدم  ما  كثيرًا  وكان  متقطع،  بشكل  الرسائل 
الرموز التعبيرية )emoji(. كان ذلك غريبًا. كان كل 
أن  أوضح  لكنه  تفسيره،  ويصعب  غريبًا  يقوله  ما 
أرغب  جعلني  وهذا  كبيرة،  سياسية  طموحات  لديه 
»لم  أنه  إلى  منوهًا  معه«،  المقابلة  إجراء  في  أكثر 
يكن من السهل تحقيق ذلك بسهولة بسبب النزاع 
ونصف  عامين  األمر  واستغرق  ليبيا،  في  والحرب 

العام لتحقيق ذلك في نهاية المطاف«.
»ليس  أنه  المقابلة  في  أكد  اإلسالم  سيف 
ترشحه  احتمالية  بشأن  متحفظًا  بدا  لكنه  سجينًا«، 
ترتيبه  إلى  مشيرًا  المقبلة،  الرئاسية  لالنتخابات 
جديد،  من  ليبيا  في  السياسية  الساحة  إلى  للعودة 
حدود  »تخطى  بأنه  البالد  في  يحدث  ما  واصفًا 
إدارة  حمل  سيف  »المهزلة«.  إلى  ليصل  الفشل« 
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، وليس والده 
حل  الذي  الدمار  »مسؤولية  القذافي  معمر  العقيد 
وكذلك  لمعارضيه  الدولي  الدعم  منتقدًا  بليبيا«، 
وسائل اإلعالم التي شيطنت نظام والده إلى درجة 
جعلت من المستحيل إقامة حوار بين الجانبين. وقال 
بأسره  العالم  »كان  والده:  نظام  إطاحة  عن  سيف 
يقف معهم )المعارضون للنظام(. لم يكونوا بحاجة 

إلى التوصل إلى تسوية«.

دعم روسي
وحسب جريدة »ذا تايمز« اللندنية، فقد بدأ نجل 
غربيين  دبلوماسيين  مع  اتصاالت  القذافي سلسلة 
في  للظهور  عودته  عقب  اعتماده  إلثبات  وغيرهم 
أمام  للمثول  أنه ما زال مطلوبًا  العامة، رغم  الحياة 
المحكمة الجنائية الدولية عن تهم بارتكاب »جرائم 
مساعدي  أن  البريطانية  الجريدة  وأوضحت  حرب«. 
سيف  إن  تونس  في  لمراسلها  قالوا  اإلسالم  سيف 
المقبلة.  الرئاسية  لالنتخابات  للترشح  يخطط 
بتفكير  دراية  على  أشخاص  إلى  الجريدة  ونسبت 
الذي  الدور  من  استيائه  رغم  أنه  اإلسالم،  سيف 
التي  والكارثة  والده،  نظام  إسقاط  في  الغرب  لعبه 
حلت بأسرته لكنه يريد طي الصفحة، موضحين أن 
روسيا تدعم ترشحه . وترى الجريدة اللندنية أنه من 
المشكوك فيه أن تجد الواليات المتحدة عودة سيف 
اإلسالم مقبولة، ألن وزير خارجتيها أنتوني بلينكن، 
ليبيا  لتدخل حلف »ناتو« في  المتحمسين  كان من 
العام 2011، كما أن البعض يري أن سيف القذافي 
الرئيس فالديمير  الكرملين ومن  القرب من  شديد 

بوتين شخصيًا.
ترشحه  بأوراق  القذافي  نجل  تقدم  ألقى  وهكذا 
في انتخابات الرئاسة، بحجر ثقيل حرك مياه الحالة 
السياسية الليبية الراكدة، في انتظار ما تحمله األيام 
االستحقاق  إجراء  موعد  من  يومًا   36 قبل  المقبلة 
االنتخابي، في انتظار ما ستحمله األيام القادمة من 
ينتظرها  التي  االنتخابات  تحدد مصير  قد  مفاجآت، 

الليبيون، للخروج من الجمود السياسي الراهن.

طرابلس ـ سبها ـ القاهرة ياسر مشالي ـ الوسط
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متوسط االختبارات األسبوعي بلغ 
4747 اختبارًا يومياً بارتفاع

4% عن األسبوع السابق

مركز تطعيم مجمع »سليمان الضراط« 
بالمدينة الرياضية بنغازي يبدأ تطعيم 

الفئة العمرية من 12 - 17 سنة

● رئيس الحكومة في ملتقى الفعاليات الطالبية و الشبابية

الجائحة تهدأ قلياًل.. وتطعيم مليون و621 ألف شخص بالجرعة األولى

المعلنة  والوفيات  اإلصابات  أرقام  تسجل  لم 
أية  المستجد«،  »كورونا  فيروس  جراء  ليبيا  في 
مقارنة  الجاري،  األسبوع  أيام  خالل  تذكر  طفرات 
المعلنة  األرقام  قراءة  وحسب  السابق.  باألسبوع 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  من  يوميًا 
يوميًا  إصابة  الستمئة  حاجز  اإلصابات  تتجاوز  لم 
الماضيين.  الثالثاء  إلى  السبت  من  األيام  خالل 
ذروتها  فبلغت  الوفيات،  أرقام  تفاوتت  حين  في 
يوم السبت الماضي بتسجيل 21 حالة وفاة جراء 

اإلصابة بفيروس »كورونا المستجد«.

ارتفاع اإلصابات والوفيات األسبوع الماضي
الوطني  المركز  سجل  األسبوعي،  تقريره  وفي 
عدد  في  طفيفًا  ارتفاعًا  األمراض،  لمكافحة 
للكشف عن فيروس  يوميًا  التي تجرى  االختبارات 
قبل  باألسبوع  مقارنة  المستجد«  »كورونا 
الماضي، وفقًا إلحصائية أصدرها المركز، السبت، 

وغطت الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر الجاري.
نحو  األسبوعي  االختبارات  متوسط  وبلغ 
4747 اختبارًا يوميًا بارتفاع بلغ 4 % عن األسبوع 
الحاالت  أعداد  في  صعود  ذلك  ورافق  السابق، 
صفحة  على  المنشورة  اإلحصائية  وفق  الموجبة، 
الحاالت  عدد  وبلغ  »فيسبوك«.  بموقع  المركز 
بارتفاع  يوميًا  حالة   635 األسبوع  خالل  الموجبة 
استقر  فيما  السابق،  األسبوع  عن   %  6 نسبته 
متوسط  على  الموجبة  الحاالت  نسبة  مؤشر 

أسبوعي عند 13 % بنهاية األسبوع.
عن  الناجمة  الوفاة  حاالت  مؤشر  وشهد 
اإلصابة بالفيروس، ارتفاعًا خالل األسبوع بنسبة 
 15 الوفيات  عدد  متوسط  بلغ  بعدما   ،%  1.53

حالة يوميًا.
عقد  العزل،  بمراكز  االهتمام  صعيد  وعلى 
مع  اجتماعًا  الثالثاء،  الزناتي،  علي  الصحة  وزير 
الشنطي  سليمان  اإلدارية  الرقابة  هيئة  رئيس 
بحضور مستشاري الوزير، ومديري إدارات الوزارة، 
اإلجراءات  لمتابعة  العزل،  مراكز  عن  وممثلين 
الخدمات  دعم  بشأن  الوزارة  اتخذتها  التي 

العالجية المقدمة لمرضى »كورونا« داخل مراكز 
العزل.

اتخذت  التي  اإلجراءات  الوزير  واستعرض 
الطبي،  األكسجين  من  كافية  إمدادات  لتوفير 
العزل  الذي شهدته مراكز  الحاد  النقص  في ظل 

سابقًا.
كل  بمتابعة  الوزارة  التزام  الزناتي  وأكد 
الطبية  اإلمدادات  بتوفير  المتعلقة  اإلجراءات 

لمراكز العزل مع جهاز الرقابة اإلدارية.
الرقابة  هيئة  رئيس  استعرض  جانبه،  من 

المعامل،  تجهيز  حول  الهيئة  تقرير  اإلدارية 
األدوية  وتوريد  التشغيل،  مواد  وتوفير 
العاملين  مكافآت  وكذلك  الطبية،  والمستلزمات 
بمراكز العزل، وخدمات النظافة واإلعاشة بمراكز 
العزل، إلى جانب توفير خزانات األكسجين الطبي.

معايير  وضع  ضرورة  على  الشنطي  وشدد 
للعاملين  الوظيفي  للمالك  محددة  وضوابط 
الداخلية  الرقابة  تفعيل  وأهمية  العزل،  بمراكز 
المتخذة  اإلجراءات  عن  دورية  تقارير  وإعداد 

لتنظيم عمل مراكز العزل.

مركز  الصحة  وزارة  دعمت  الماضي،  واإلثنين 
الطبي،  األكسجين  إلنتاج  بمصنع  تازربو  عزل 
وذلك  األكسجين،  من  المركز  إمدادات  لتحسين 
الصحية،  للمؤسسات  الوزارة  دعم  إطار  في 
الطبي  األكسجين  من  كافية  إمدادات  وتأمين 
والقروية  العامة  والمستشفيات  العزل  لمراكز 

والتخصصية.
والوفيات  لإلصابات  الرسمية  البيانات  وجاءت 

خالل هذا األسبوع كالتالي:

السبت: 599 إصابة.. و21 حالة وفاة
في هذا اليوم جاءت األرقام التي أعلنها المركز 
الوطني لمكافحة األمراض، لتشمل تسجيل 599 
 143 منها  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  إصابة 
للشفاء،  حاالت   2103 تماثلت  بينما  حرجة،  حالة 

فيما بلغت الوفيات21 حالة .
على  المنشور  بيانه  في  المركز،  وأوضح 
صفحته الرسمية في موقع »فيسبوك« األحد، أن 
مختبراته استقبلت 5145 عينة، أظهرت التحاليل 
المعملية سلبية 4546 منها، فيما تأكدت إصابة 

599 حالة، بنسبة حاالت موجبة 11.6 %.

األحد: 562 إصابة.. و11 حالة وفاة
أعلن  ما  حسب  األحد،  يوم  حصيلة  شملت 
 562 الوطني لمكافحة األمراض، تسجيل  المركز 
إصابة جديدة، فيما تماثل للشفاء 1884 مصابًا، 
المركز  بيان  حسب  آخرون،   11 توفي  حين  في 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 

اإلثنين. »فيسبوك«، 

اإلثنين: 593 إصابة.. و12 حالة وفاة
ووفق ما أعلنه المركز الوطني لمكافحة األمراض، 
بفيروس »كورونا  إصابة جديدة   593 تم تسجيل 
المستجد«، اإلثنين، وتماثل للشفاء 1923 مصابًا، 
في حين توفي 12 آخرون، حسب بيان المركز على 
صفحته في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
 % الجديدة 14.3  اإلصابات  نسبة  وبلغت  الثالثاء. 
من إجمالي 4139 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت 

سلبية 3546 منها.

الثالثاء: 408 إصابات جديدة.. و13 وفاة
شهدت  الوطني،  المركز  أعلن  ما  وحسب 
إصابات جديدة   408 الثالثاء تسجيل  يوم  عينات 
 137 إلى  إضافة  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 
تماثلت  حالة  و1872  وفاة،  و13  حرجة،  حالة 
إنه   ،»563« رقم  بيانه  في  المركز  وقال  للشفاء. 
حيث  الفيروس،  عن  للكشف  عينة   4062 تسلم، 
عينات   408 وإيجابية  عينة،   3654 سلبية  تبينت 

بنسبة 10 % من إجمالي العينات المفحوصة.
الوباء  إلصابات  اإلجمالية  الحصيلة  وارتفعت 
منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 366 ألفًا 
و322  نشطة،  و295  ألفًا   38 بينها  حالة،  و238 

ألفًا و611 شفاء، و5332 وفاة.

حمالت التطعيم
المركز  قال  التطعيم،  حمالت  صعيد  وعلى 
أصدره  بيان  في  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
تلقوا  شخص  ألف  و621  مليونًا  إن  االربعاء، 
الجرعة األولى من اللقاح المضاد للفيروس، فيما 

تلقى 557 ألفًا و566 شخصًا الجرعة الثانية.

تطعيم الصبية في بنغازي
العام  المدينة  تطعيم  مركز  بدأ  جهته  من 
الرياضية  بالمدينة  الضراط«  »سليمان  بمجمع 
العمرية  الفئة  تطعيم  اإلثنين،  مساء  بنغازي  في 
12 - 17 سنة ضد فيروس »كورونا« حسب  من 
لمكافحة  الوطني  المركز  عن  الصادر  المنشور 
هذه  بتطعيم  أوصى  الذي  ليبيا  في  األمراض 
بجرعتين من تطعيم »سينوفارم«  العمرية  الفئة 
أسبوعًا،   12 إلى   6 من  فترة  بينهما  تفصل 
والتثقيف  والتوعية  اإلعالم  مكتب  نشره  ما  وفق 
على  بنغازي  الصحية  الخدمات  بإدارة  الصحي 

صفحة اإلدارة في موقع »فيسبوك«.

دعم أميركي
الدولية،  للتنمية  األميركية  الوكالة  أن  يذكر 
المتحدة  األمم  منظمة  إلى  دوالر  مليوني  قدمت 
برامج  لتنفيذ  »يونيسف«  واألمومة  للطفولة 
فيروس  لجائحة  العاجلة  واالستجابة  الوقاية 
ذلك  في  بما  ليبيا،  في  المستجد«  »كورونا 
الوكالة  وقالت  الفيروس.  ضد  التطعيمات  دعم 
اإلصابات  معدل  تقليل  في  سيسهم  الدعم  إن 
والوفيات جراء الفيروس، وتخفيف انتقال العدوى، 
الوقاية  ذلك  في  بما  الصحية،  النظم  وتعزيز 
كما  الوبائية،  للتهديدات  واالستجابة  والكشف 
ستسرع من الوصول الواسع النطاق والعادل إلى 

اللقاحات، حسب بيانها األربعاء قبل الماضي.
تنفيذ  وتسهيل  تعزيز  ستدعم  »يونيسف« 
الصحة،  وزارة  مع  بالتنسيق  التطعيم،  خطة 
ومنظمة  األمراض،  لمكافحة  الوطني  والمركز 
على  األنشطة  هذه  تعتمد  إذ  العالمية،  الصحة 
السابق  المشروع  خالل  من  حققتها  التي  النتائج 
واالستجابة  للوقاية  أيضًا،  الوكالة  من  الممول 
اإلمدادات  توفير  شمل  الذي  ليبيا،  في  للجائحة 

الصحية الضرورية لمراكز العزل والفرز. 
باإلنابة،  ليبيا  في  للمنظمة  الخاصة  الممثلة 
الجديد  البرنامج  إن  قالت  بروغيولو،  كريستينا 
في  هم  لمن  وشاملة«  »عاجلة  مساعدة  يجلب 
اآلليات  مع  العمل  خالل  من  إليها،  الحاجة  أمس 
مرونة  لضمان  الوطنية،  والمؤسسات  القائمة 

كبيرة واالستجابة الفعالة حيال الوباء.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● الزناتي مع رئيس الرقابة اإلدارية )الثالثاء 16 نوفمبر 2021(

● مركز عزل تازربو« يتسلم وحدات مصنع إلنتاج األكسجين الطبي● بدء تطعيم الفئة العمرية من 12 - 17 سنة في بنغازي ضد فيروس كورونا

366 ألفًا إجمالي اإلصابات وشفاء 322 ألفًا ووفاة 5332 حالة

 بعد المنح والقروض.. تحديد 15 نوفمبر يومًا وطنيًا لهم

الزناتي يبحث إجراءات دعم الخدمات العالجية بمراكز العزل.. ومنح مركز تازربو مصنعًا إلنتاج األكسجين

الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أن  يبدو 
عبدالحميد الدبيبة، ال يزال يراهن على دعم قطاع 
الشباب له في خوض سباق انتخابات رئاسة الدولة، 
التي لم يتقدم رسميًا لخوضها بسبب عقبة المادة 

.12
الذي  االنتخابات  قانون  من   12 المادة  وتحرم 
عدة  الماضي،  الشهر  الليبي  النواب  مجلس  أقره 
مقعد  على  المنافسة  من  الدبيبة  ومنها  شخصيات 
الـرئـاسـة، فيما تضغط أطــراف ليبية بدعم خارجي 
الليبيين  جميع  ترشح  يتيح  تشريعي  تعديل  إلجراء 
دون استثناء، والتخلي عن شرط ترك الوظيفة قبل 

3 أشهر من التقدم للترشيح.
مراقبون للشأن الليبي اعتبروا أن الدبيبة يواصل 
أصدره  الذي  بالقرار  ذلك  وربطوا  الشباب،  مغازلة 
بتحديد  الموقتة،  للحكومة  رئيسًا  بصفته  الدبيبة 
رقم  القرار  ونص  عام.  كل  من  للشباب  وطني  يوم 
436، الصادر في 15 نوفمبر الجاري، على أن يكون 
الخامس عشر من نوفمبر هو اليوم الوطني للشباب.

إقراض  برنامج  تفعيل  الدبيبة،  أعلن  أيضًا 
للشباب، قائاًل إنه »سيتم منح الشباب قروضًا لبناء 
سكن، باإلضافة إلى توزيع أراٍض بالمجان عليهم«.

الفعاليات  هامش  على  الحكومة  رئيس  وتابع 
الرياضية  المدينة  في  والشبابية  الطالبية 
لفئة  مجانية  أراٍض  قطع  بطرابلس،»سنُخصص 

ومشروعات  محددة..  آلية  ضمن  توزع  الشباب 
وحدة  ألف   200 حاليًا  ويوجد  قائمة،  اإلسكان 
سكانية. كل شاب ال بد أن يكون عنده شقة محترمة 

وصحية«.
قال  الماضي،  أكتوبر  من  عشر  الثاني  وفي 
العمل  »ستبدأ  الحكومة  إن  الدبيبة،  عبدالحميد 
إن  الدبيبة،  وقال  ربا«.  دون  لإلقراض  ببرنامجين 
القروض  برنامج  في  للبدء  لجنة  ستشكل  الحكومة 
للشباب  فقط  وليس  الليبيين  لكل  المصارف  عبر 
التمويلي  اإليجار  برنامج  إلى  باإلضافة  ربا،  ودون 

بضمان الحكومة.

قانون االنتخابات
بـ»المعيب«،  االنتخابات  قانون  الدبيبة  ووصف 
على  مشددًا  أبدًا«،  به  نرضى  أن  يمكن  »ال  قائاًل: 
ضرورة وجود »قانون عادل يتفق عليه كل الليبيين«.

أن  يمكن  ال  الليبي  »الشعب  الدبيبة:  وقال 
يختار قادته إال باالنتخابات، وال يمكن التنازل عن 

الدولة،  رئاسة  انتخابات  لخوض  ترشحه  وحول 
إن  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  قال 
قرار ترشحه لالنتخابات المقبلة سيكون بيد الشعب 

فقط.
قائاًل:  الليبي،  والشعب  الشباب  الدبيبة  وخاطب 
ال؟  أم  االنتخابات  هذه  أخوض  أن  تريدونني  »هل 
سوف  الحاسمة  اللحظة  وفي  سأستشير،  من  أنتم 

هذا الحق أبدًا، لكن أرادوا خلق صعوبات في هذا 
وخرجوا  الليبي،  الشعب  يريده  الذي  المهم  الملف 
وبعض  الجهات  بعض  على  مفصلة  بقوانين 
هذا  أبدًا..  به  نرضى  أن  يمكن  وال  األشخاص، 

المعيب«. القانون 
الليبيين  يخدم كل  نزيهًا  برلمانًا  »نحتاج  وتابع: 

وقانون انتخابات عادل يتفق عليه كل الليبيين«.

أعلن موقفي من هذه االنتخابات«. وأوضح الدبيبة 
أنه تحدث في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، عن 
كنت  باريس  »في  قائاًل:  االنتخابات،  قانون  رفض 
دستورية  قاعدة  خلق  من  بد  ال  قولت  جدًا،  واضحًا 
جهة  تضعها  ال  الليبيين  كل  عليها  يتفق  حقيقية 

أخرى«.
الدبيبة  شدد  باريس،  مؤتمر  أمام  كلمته  وفي 
ضمان  في  اإليجابية  »المساهمة  ضرورة  على 
دعمها  خالل  من  وشفافة  نزيهة  انتخابات  إجراء 
سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها« و»التأكيد على إجراء 
متزامن،  بشكل  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
ضامنة  زمنية  جداول  وتحديد  أحدها  تأخير  وعدم 

لهذا التزامن«.
رئيس حكومة الوحدة الموقتة أكد ضرورة »وضع 
االنتخابات  نتائج  واحترام  لقبول  حقيقية  ضمانات 
معايير  ووضع  والدولية  الليبية  األطراف  كافة  من 
واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين 

لنتائج هذه االنتخابات دون استثناء«.

منحة الزواج واإلقراض السكني
الماضي،  أغسطس  من  عشر  الثاني  وفي  أيضًا 
مليار  مبلغ  تخصيص  الدبيبة،  عبدالحميد  أعلن 
دينار لدعم الزواج، وكذلك مليار و700 مليون دينار 
العقاري، مشددًا  المصرف  قروضًا سكنية من خالل 
الزواج،  عن  الشباب  عزوف  مواجهة  ضرورة  على 

وتوفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة.
وفي وقت سابق، أوضح رئيس الحكومة الموقتة، 
العالمي للشباب  اليوم  احتفالية  خالل مشاركته في 
بمدينة الخمس، أن 50 ألف شاب وشابة سيحصلون 
على دعم منحة الزواج، الفتًا إلى إصداره قرارًا بإنشاء 

المجلس الوطني للشباب.

مجالس محلية للشباب
أيضا أشار الدبيبة إلى تأسيس المجالس المحلية 
للشباب تعزيزًا لمشاركتهم في الحياة العامة، معتبرًا 
السياسات  رسم  في  أساسيون  شركاء  »الشباب  أن 
االجتماعي  التغيير  دفة  وتوجيه  المستقبل،  وتوقع 
لتبني  الحكومة  استعداد  مؤكدًا  ليبيا«،  في 
عدد  حضور  وفي  اإلبداعية.  والمشاريع  المبادرات 
من الوزراء ووفود شبابية من مختلف المدن الليبية، 
هم  الشباب  أن  إلى  الموقتة،  الحكومة  رئيس  لفت 
»قادة سفينة الوطن نحو التقدم واالزدهار«. وتابع: 
ولكن  عملها،  إلعاقة  مناكفات  واجهت  »الحكومة 
رسم  إلى  سعينا  وقد  الشباب،  احتضان  عن  تتوقف 
جملة من السياسات إلشراكهم في الحياة السياسية 

والثقافية واالقتصادية، واستثمار مهاراتهم«.

مراقبون للمشهد الليبي: الدبيبة يواصل قرارات »مغازلة الشباب«
طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● الدبيبة يسلم أول دفعة صكوك لمنحة الزواج سبتمبر الماضي

هل يراهن رئيس الحكومة الموقتة 
على دعم القطاع الشبابي لخوض 

منافسات السباق الرئاسي؟

المرشح المحتمل من المدينة 
الرياضية: ترشحي بيد الشعب فقط.. 
وسأعلن موقفي في اللحظة الحاسمة
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حديث مطول بني الرئيسني األميركي والصيني دون تسوية ألزمة تايوان

مينسك، وارسو - وكاالت

لندن - وكاالت

بايدن حذر من أي محاولة أحادية لتغيير 
الوضع الراهن في تايوان

الرئيس الصيني: السلطات التايوانية 
حاولت مرات عدة االعتماد على الواليات 

المتحدة لتحقيق االستقالل

بريطانيا تتأهب لمزيد الهجمات:

في  مستشفى  أمام  أجرة  سيارة  انفجار  دفع 
الشرطة  وصفته  إنجلترا  شمال  ليفربول، 
المملكة  اإلثنين،  يوم  إرهابي«  »عمل  بأنه 
المتحدة إلى رفع مستوى التهديد اإلرهابي، 
المحتملة  الهجمات  لمزيد  التأهب  يعني  ما 

في الوقت القريب.
أكد  جونسون،  بوريس  الوزراء،  رئيس 
أدى  الذي  الهجوم  أن  صحفي  مؤتمر  في 
تذكير  هو  المفترض،  المهاجم  مقتل  إلى 
مؤكدًا  باليقظة«،  منا  كل  التزام  بـ»ضرورة 
اإلرهاب  يخيفه  لن  البريطاني  »الشعب  أن 
أبدًا«. وأضاف جونسون: »لن نستسلم أبدًا 

لمن يريدون تقسيمنا«.
»عاٍل«  من  التهديد  مستوى  رفع  ويعني 
وقوع هجوم  تعتبر  السلطات  أن  »حاد«  إلى 

إرهابي محتماًل للغاية.
تتراوح  رجال  أربعة  أن  الشرطة  وذكرت 
منذ  ُاعتقلوا  عامًا  و29   20 بين  أعمارهم 
للنساء  مستشفى  أمام  األجرة  سيارة  انفجار 
في ليفربول األحد، ووصفت الحادث اإلثنين 
بأنه »عمل إرهابي« فيما أوضحت أن دوافعه 

»لم تحدد بعد«.
وأشارت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، إلى 
بعد  الثاني خالل شهر،  الهجوم هو  أن هذا 
مقتل النائب ديفيد أميس في 15 أكتوبر إثر 
ستين  بعد  على  كنيسة  في  ناخبيه  مع  لقاء 
المهاجم  إلى  ووجهت  لندن،  من  كيلومترًا 
ألعمال  والتحضير  القتل  تهمة  المفترض 

إرهابية.

»صنعها«  العبوة  أن  المحققون  ويعتقد 
راكب سيارة األجرة الذي توفي بعد االنفجار. 
جادة  في  أحدهما  عنوانين،  مداهمة  وتمت 
راتالند في ليفربول، حيث »عثر على عناصر 
أبحاث  إجراء  الالزم  من  وسيكون  مهمة، 

إضافية اليوم ويحتمل في األيام المقبلة«.
من  األجرة  سيارة  استقل  الراكب  وكان 
جادة راتالند في ليفربول، وطلب من السائق 
بعد  على  الواقع  النساء  مستشفى  إلى  نقله 

عشر دقائق.
قبيل  االنفجار  وقع  المستشفى  هذا  أمام 
في  األحد،  المحلي،  بالتوقيت   11 الساعة 
ضحايا  ذكرى  تحيي  بريطانيا  كانت  وقت 
وعلى  الذكرى«  »أحد  مناسبة  في  الحروب 
حيث  ليفربول،  كاتدرائية  من  أمتار  بعد 
المحاربين  وقدامى  الجنود  مئات  تجمع 

وحشود.
شرطة  المكلف  جاكسون  راس  وقال 
المنطقة، خالل مؤتمر  في  اإلرهاب  مكافحة 
في  رابط  إقامة  يمكننا  »ال  اإلثنين،  صحفي 
التحقيق  في  فرضية  لكنها  المرحلة  هذه 
نستطلعها«. وأوضح أن المحققين يعتقدون 
بأنهم حددوا هوية الراكب لكنهم ال يرغبون 

في كشفها في الوقت الراهن.

شجاعة ال تصدق
ووصف مسؤولون سياسيون وبعض الصحف 
سائق سيارة األجرة الذي ُأصيب في االنفجار 

بأنه »بطل« ألنه أتاح تجنب سقوط قتلى.
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  وقال 
في  طبي  مركز  الى  زيارة  خالل  جونسون، 

لندن، »يبدو أن سائق سيارة األجرة المعني 
تصرف بسرعة بديهة وشجاعة ال تصدق«.

الراكب أوحى له  وكتبت »ديلي ميل« إن 
السيارة  داخل  فأبقاه  للشبهة«  »مثير  بأنه 

التي أقفل أبوابها قبل أن يلوذ بالفرار.
جوان  ليفربول  بلدية  رئيسة  وقالت 
سي«،  بي  »بي  مع  حديث  في  أندرسون، 
جهوده  بفضل  األجرة  سيارة  سائق  »تمكن 
يمكن  كان  رهيبة  كارثة  درء  من  البطولية 
أن تقع في المستشفى«، مؤكدة أنه »أقفل 
غادر  أنه  الشرطة  وأعلنت  السيارة.  أبواب« 

المستشفى الذي كان يعالج فيه.
التفاصيل  بعض  جاكسون  راس  وأعطى 
سيارة  اقتربت  »عندما  وقال:  الحادثة،  حول 
المستشفى،  في  اإلنزال  نقطة  من  األجرة 
ما  وسرعان  السيارة،  داخل  من  انفجار  وقع 

اجتاحتها النيران«.
للنظر  »الالفت  األمني:  المسؤول  وأضاف 
أن سائق التاكسي هرب من السيارة. وعولج 
المستشفى«.  من  اآلن  وخرج  إصاباته  من 
باألمر  ُأبلغت  أنها  المحلية  الشرطة  وأعلنت 

عند الساعة 11.00 وتدخلت على الفور.
اإلعالم  وسائل  نشرتها  صور  وأظهرت 
االنفجار،  موقع  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
وسط  أمنيًا  طوقًا  الشرطة  فرضت  حيث 

تصاعد دخان كثيف.
فيل  مرزيسايد  إطفاء،  جهاز  قائد  وأفاد 
حين  مشتعاًل  كان  الحريق  بأن  غاريغان، 
الشرطة  وحضت  اإلطفاء.  عربات  وصلت 
الهدوء  على  »الحفاظ  على  السكان 

والتيقظ«.

انفجار سيارة ليفربول يرفع مستوى التهديد اإلرهابي باململكة

مينسك تتهم وارسو بـ»تصعيد« أزمة المهاجرين

مواجهات بني الالجئني والقوات البولندية.. عقوبات تنتظر بيالروسيا

●  تفحم سيارة األجرة التى انفجرت  في ليفربول

●  قمة افتراضية بين الرئيس األميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ

●  مهاجرون محتشدون على حدود بيالروسيا مع بولندا قرب معبر كوشنيتسا

إلى ما  في ظروف بائسة ووسط تدني درجات حرارة 
بحسب  مهاجر  آالف  أربعة  نحو  يحتشد  الصفر،  دون 
تقديرات حرس الحدود البولندي منذ أيام على طول 
الحدود مع بيالروسيا لتشهد المنطقة أزمة متصاعدة 
جهة  من  البولندية  وجارتها  جهة  من  مينسك  بين 
للسياج  المهاجرين  عبور  محاوالت  وقع  على  أخرى 

الحدودي.
بإرسال  بيالروسيا  األوروبي  االتحاد  ويتهم 
التي  العقوبات  على  ردًا  الحدود  إلى  المهاجرين 
األوروبي  التكتل  الكتلة على مينسك، وهدد  فرضتها 
جديدة  عقوبات  بفرض  اإلثنين،  المتحدة،  والواليات 
عدم  بروكسل  أبدت  كما  بيالروسيا،  نظام  على 
بشأن  مينسك  قدمتها  التي  بالتطمينات  ثقتها 
الحدود  عند  خيم  في  المتواجدين  المهاجرين  إعادة 
بتدبير  اتهمتها  بعدما  بالدهم«،  »إلى  البولندية 

تدفقهم.
المسيل  الغاز  البولندية  القوات  واستخدمت 
للدموع وخراطيم المياه، الثالثاء، ضد مهاجرين كانوا 
البيالروسي  الجانب  من  بالحجارة  عناصرها  يرشقون 
بيالروسيا  رئيس  أكد  فيما  الحدود،  عبور  محاولين 

ألكسندر لوكاشنكو عزمه على تفادي »مواجهة«.
عناصرها  أحد  إصابة  البولندية  الشرطة  وأعلنت 
الجمجمة  في  كسرًا  تكون  أن  يرجح  بالغة  إصابة 
الطرف  من  مدفوعون  أشخاص  نفذه  هجوم  »نتيجة 
البيالروسي«، مشيرة إلى إلقاء قنابل صوتية وعبوات 

غاز مسيل للدموع على القوات البولندية.
أزمة  بـ»تصعيد«  وارسو  اتهمت  مينسك  أن  غير 
الخارجية:  وزارة  باسم  الناطق  وقال  المهاجرين، 
استفزازات مباشرة  البولندي  الجانب  اليوم من  »نرى 

ومعاملة الإنسانية ألشخاص مستضعفين«.
المسيل  الغاز  باستخدام  روسيا  نددت  كذلك 
للدموع وخراطيم المياه ضد المهاجرين، واعتبر وزير 

الخارجية سيرغي الفروف ذلك »غير مقبول إطالقًا«.
الحدود  حرس  عمد  الصوت  مكبرات  وعبر 
البولنديون إلى تحذير مئات المهاجرين المحتشدين 
لبلدة  المقابل  البيالروسي  بروسغي  معبر  عند 
الشرعي  غير  العبور  »انتبهوا!  البولندية  كوزنيتسا 

للحدود ممنوع. قد تتعرضون لمالحقات جزائية«.
لالتحاد  الخارجية  السياسة  أعلن مسؤول  واإلثنين 
لوزراء خارجية  اجتماع  األوروبي، جوزيف بوريل، عقب 
الدول األعضاء أن التكتل سيتبنى »في األيام المقبلة« 
ومنظمات  شخصيات  على  جديدة  عقوبات  فرض 
هذه  أن  على  وشدد  المهاجرين،  تدفق  في  ضالعة 
الشخصيات  من  كبيرًا«  »عددًا  ستطال  العقوبات 

والكيانات.
واشنطن  أن  األميركية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
مينسك  على  جديدة  عقوبات  لفرض  »تتهيأ« 
الخارجية  وشددت  األوروبي«.  االتحاد  مع  »بالتنسيق 
نظام  محاسبة«  »ستواصل  أنها  على  األميركية 
لوكاشنكو على خلفية مواصلته انتهاك »الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان والمعايير الدولية«.

المسؤولين  على  الضغوط  تصاعدت  وأوروبيًا، 
هاتفية  محادثات  خالل  سيما  ال  والبيالروس،  الروس 
ونظيره  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بين 
المستشارة  بين  وأيضًا  بوتين،  فالديمير  الروسي 
األلمانية أنغيال ميركل والرئيس البيالروسي ألكسندر 

لوكاشنكو.
أن  الروسي  الرئيس  تعهد  اإلليزيه،  وبحسب 

»يبحث« مع لوكاشنكو أزمة المهاجرين.

جدار بولندي
األوروبي  االتحاد  يعترف  لم  الذي  لوكاشنكو  وجدد 
جديدة،  رئاسية  بوالية   2020 أغسطس  في  بفوزه 
بالده  أن  وأكد  المهاجرين،  أزمة  في  الضلوع  نفيه 
تعمل على إعادة المهاجرين المحتشدين عند حدودها 
إلى بلدانهم قائاًل: »نحن مستعدون إلعادتهم جميعًا 

في طائرات إلى بلدانهم«.
ونقلت وكالة »بيلتا« الرسمية عنه قوله إن »العمل 
الناس.  إلقناع  المنطقة  هذه  في  نشط  بشكل  جاٍر 
في  يرغب  ال  أحدًا  لكن  دياركم.  إلى  عودوا  أرجوكم 

العودة«.
وقال:  العودة«،  يريدون  »ال  أنهم  إلى  أشار  لكنه 
»من الواضح أنه لم يعد لديهم أي مكان يعودون إليه، 

أي منزل، ولم يعد لديهم ما يطعمونه ألوالدهم«.
وفيما يبدو أن تصريحات لوكاشنكو لم تقنع وزراء 
الليتواني  الخارجية  وزير  قال  األوروبيين،  الخارجية 
سبب«  لديه  »ليس  إنه  الندسبيرغيس  غابرييليوس 
في  فقط  نأمل  »دعونا  وأضاف:  لوكاشنكو.  لتصديق 

هذه المرحلة بأن يقول أمرًا حقيقيًا«.
من جهتها أعلنت وارسو، اإلثنين، أنها ستبدأ في 
بيالروسيا  مع  الحدود  طول  على  جدار  بناء  ديسمبر 
وفق   ،2022 العام  من  األول  الربع  في  إنجازه  يتوقع 

بيان لوزارة الداخلية البولندية.

رحالت عودة
فرضت  إذا  للرد  جاهز  أنه  لوكاشنكو  أكد  واإلثنين 
أعلن  وكان  بالده.  على  جديدة  أوروبية  عقوبات 
سابقًا أنه سيمنع عبور الغاز الروسي إلى أوروبا، إال أن 
موسكو سارعت إلى التقليل من أهمية هذا التهديد، 

ودعا بوتين األوروبيين إلى استئناف الحوار.
صحة  األسبوع،  نهاية  الروسي،  الرئيس  ونفى 
في  تسهم  بأنها  موسكو  إلى  توجه  التي  االتهامات 
الغربية  السياسات  على  باللوم  وألقى  األزمة،  تفاقم 

في الشرق األوسط.
الرئيس  تحميل  الخطأ«  »من  إنه  الكرملين  وقال 
البيالروسي المسؤولية الكاملة عن أزمة الهجرة عند 
الكرملين،  باسم  الناطق  وأضاف  بولندا.  مع  الحدود 
المتسبب  ليس  »لوكاشنكو  بيسكوف،  دميتري 
تمامًا  الخطأ  من  الحدود...  عند  الحاصل  بالوضع 

تحميل لوكاشنكو كامل المسؤولية«.
وتمنع بولندا المهاجرين العالقين عند حدودها من 
في  األوروبي شهد  االتحاد  بأن  علمًا  أراضيها،  دخول 
العام 2015 أزمة هجرة من دول شرق أوسطية تشهد 

حروبًا ومن أفغانستان أدت إلى زعزعة استقراره.
من  تتمكن  من  كل  بيالروسيا  إلى  تعيد  وهي 

القبض عليه خالل محاوالته العبور إلى أراضيها.
الوطنية  الطيران  شركة  أعلنت  جانبها،  من 
السوريين  المسافرين  منع  »بيالفيا«  البيالروسية 
والعراقيين واليمنيين واألفغان من الصعود على متن 

رحالتها القادمة من اإلمارات بطلب من األخيرة.
الجمعة،  »بيالفيا«،  حظرت  بعدما  الخطوة  وجاءت 
على  الصعود  من  واليمنيين  والعراقيين  السوريين 

متن الرحالت القادمة من تركيا بطلب من أنقرة.
ستسير  أنها  العراقية  الحكومة  أعلنت  وأخيرًا، 
الخميس أول رحلة إلعادة المهاجرين العراقيين على 

أساس »طوعي«.
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قمة افتراضية غير حاسمة للخالفات:

المتحدة  الواليات  بين  أمان«  »حواجز  خلق  أمل  على 
والصين تمنع اندالع »نزاع« بين البلدين، انطلقت مساء 
جو  األميركي  الرئيسين  بين  االفتراضية  القمة  اإلثنين 
بايدن، والصيني شي جينبينغ بتشديد سيد البيت األبيض.
تحدث الرئيسان األميركي والصيني لثالث ساعات خالل 
التوصل  دون  اإلثنين-الثالثاء،  ليل  االفتراضية،  قمتهما 
المتعلقة  تلك  خصوصًا  خالفاتهما  من  أي  تسوية  إلى 
»اللعب  عدم  على  بايدن  جو  جينبينغ  شي  وحث  بتايوان، 

بالنار« في هذه القضية.
مسؤول في البيت األبيض أكد أن القمة كانت »محترمة 
الرئيسان  المتوقع«، وشدد  وصريحة« و»أطول بكثير من 
خالفاتهما  تحول  لتجنيب  »ضمانات«  وضع  ضرورة  على 
العديدة إلى صراع، لكنهما تشبثا أيضًا بمواقفهما بشأن 

الخالفات المعنية.
بايدن أعرب عن »مخاوفه حيال ممارسات )الصين( في 
بشكل  اإلنسان  وحقوق  كونغ  وهونغ  والتيبت  شينجيانغ 
عام«، محذرًا الصين من أي »محاولة أحادية لتغيير الوضع 
في  واالستقرار  السالم  تقويض  أو  تايوان،  في  الراهن 
بعد  األبيض  البيت  نشره  نص  بحسب  تايوان«،  مضيق 
االجتماع االفتراضي الذي استمر نحو ثالث ساعات ونصف، 
كما انتقد الممارسات التجارية واالقتصادية الصينية التي 

اعتبرها »غير عادلة«.

لعب بالنار
من جهته، حذر شي بايدن من أن السعي لتحقيق استقالل 
إعالم  وسائل  نقلت  ما  بحسب  بالنار«،  »لعب  هو  تايوان 

رسمية الثالثاء.
وقال شي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
»شينخوا« الرسمية، إن »السلطات التايوانية حاولت مرات 
االستقالل،  لتحقيق  المتحدة  الواليات  على  االعتماد  عدة 
تايوان  استخدام  يحاول  المتحدة  الواليات  في  والبعض 
للسيطرة على الصين«. وأضاف أن »هذا االتجاه خطير جدًا 

وهو كاللعب بالنار«.

توترات ال تزال قائمة
وال تشبه تصريحات الرجلين، إلى حد ما، اللطف في التعاطي 
مع بعضهما في مستهل االجتماع، إذ تصافحا افتراضيًا من 
الملتقطة لديهما. وتابع شي  وراء شاشتيهما، وفقًا للصور 
»إذا استفزنا االنفصاليون في تايوان أو تجاوزوا الخط األحمر، 

سيتعين علينا اتخاذ إجراءات حاسمة«.
الجزيرة  قرب  العسكري  نشاطها  أخيرًا  الصين  وعززت 
التايوانية، فيما كررت واشنطن التزامها بمساعدة تايبيه 

في بناء وتعزيز دفاعها.
واعتبر بايدن في تصريحاته األولية أن »التنافس بين 
البلدين ال ينبغي أن يتحول إلى نزاع، سواء كان مقصودًا أم 
ال«. وقال شي إن »على الصين والواليات المتحدة تحسين 
التواصل والتعاون في ما بينهما«، معربًا عن سروره لرؤية 
»صديقه القديم« للمرة األولى عبر الشاشة، بعد أن أجريا 
وبكين  واشنطن  أن  إال  الهاتف.  عبر  بينهما  حوارين  آخر 

تزال  ال  فيما  القمة  بشأن  التوقعات  سقف  خفض  أرادتا 
العالقات متوترة بينهما.

وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءًا ال 
نفوذها  ترسيخ  بكين  تريد  وقت  في  أراضيها،  من  يتجزأ 

اإلقليمي.
وحولت الواليات المتحدة اعترافها رسميًا من تايبيه إلى 
بكين العام 1979، لكن الكونغرس األميركي اشترط على 
الواليات المتحدة تقديم أسلحة لتايوان تمكنها من الدفاع 

عن نفسها.
وعقد اللقاء االفتراضي في وقت يواصل فيه شي إحكام 
الحزب  تبني  الخميس  أثبت  كما  النظام،  على  قبضته 
والشعب  والجيش  »الحزب  يدعو  نصًا  الصيني  الشيوعي 
أجمعين إلى الوحدة أكثر حول اللجنة المركزية وفي صلبها 

شي جينبينغ«، بذريعة االحتفال بمئوية الحزب.
وعلى الصعيد الداخلي، وقع بايدن اإلثنين قانون خطته 
الضخمة للبنى التحتية التي تعد أكبر مشروع استثماري من 
50 عامًا وتمثل  نوعه في الواليات المتحدة منذ أكثر من 
استطالعات  في  شعبيته  تراجع  ظل  في  له  نادرًا  انتصارًا 
الرأي، ذاكرًا مساهمة الخطة في تمكين البالد من »الفوز 

في المنافسة« مع الصين.
وكانت الناطقة باسم البيت األبيض، جين ساكي، قالت 
يمكن  القمة  إن  النهار،  وقت سابق خالل  في  للصحفيين 
أن تستغرق »ساعات عدة«. لكن كاًل من واشنطن وبكين 

شددتا على وجوب عدم عقد اآلمال على نتائج فورية مهمة 
لهذه القمة.

يؤدي  أن  المرتقب  غير  من  أنه  األبيض  البيت  وأعلن 
بينما  ملموسة«.  »نتائج  إلى  االفتراضي  االجتماع  هذا 
ليجيان،  تشاو  الصينية،  الخارجية  باسم  الناطق  اكتفى 

قبل انطالق القمة بالتأكيد على أن الرئيسين »سيجريان 
تباداًل لوجهات النظر بشكل صريح ومعمق وكامل« حول 
القوتين  بين  العالقات  تمر  وقت  في  الثنائية  عالقاتهما 

»بمنعطف حساس«.
من  واشنطن  مع  العمل  في  ترغب  بكين  أن  وأضاف 
»إعادة العالقات الصينية - األميركية على الطريق الصحيح 

لتطور سليم ومستقر«.
ولم يخفِ جو بايدن أبدًا رغبته في لقاء نظيره الصيني 
شخصيًا في وقت يعزز فيه شي قبضته على النظام، وانتقد 
اآلونة  في  عقدت  كبرى  دولية  لقاءات  عدة  عن  غيابه 

األخيرة.

تايوان
التوتر  مصدر  يشكل  خاص  بشكل  تايوان  ومصير 
وزير  بين  السبت  تحذيرات  تبادل  مع  حاليًا،  الرئيسي 
وانغ  الصيني  ونظيره  بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية 

يي.
نظيره  مع  اتصال  في  األميركي  الخارجية  وزير  وأعرب 
العسكرية  الضغوط  إزاء  قلقه  »عن  يي  وانغ  الصيني 
الصين  لجمهورية  المتواصلة  واالقتصادية  والدبلوماسية 
الشعبية ضد تايوان«، حسب بيان لوزارة الخارجية األميركية.

األميركية  التصرفات  من خطورة  وانغ  حذر  جانبه،  من 
التي  الجزيرة  تايوان«،  لـ»استقالل  داعمة  تبدو  قد  التي 

تتمتع بحكم ذاتي، لكن الصين تعتبرها جزءًا ال يتجزأ من 
أراضيها، في وقت تريد الصين ترسيخ نفوذها اإلقليمي.

في  الصينية  الرسمية  تايمز«  »غلوبال  جريدة  وأكدت 
صدام  مخاطر  خفض  »بهدف  أنه  اإلثنين،  افتتاحيتها، 
على  يجب  المتحدة،  والواليات  الصين  بين  استراتيجي 
هذه األخيرة أن تتراجع في مسألة تايوان، وأن تبدي ضبط 

نفس«.
»تصرف  عن  األبيض  البيت  في  كبير  مسؤول  وتحدث 
من  عدد  حول  تايوان  حيال  الصين  جانب  من  مستفز« 
إليها بشكل  التي يريد بايدن التطرق  المواضيع الخالفية 

»مباشر وصريح« مع شي.
للمصدر  وفقًا  الخالفية،  المواضيع  هذه  مقدمة  وفي 
تجاه  العدوانية  الصينية  االقتصادية  الممارسات  نفسه، 
الصين  في  تحصل  التي  واالنتهاكات  المتحدة  الواليات 
لحقوق اإلنسان. لكن واشنطن تؤكد أن القوتين يمكن 
التغير  مكافحة  مثل  المجاالت  بعض  في  تتعاونا  أن 

المناخي.
أن  ساكي،  جين  األبيض،  البيت  باسم  الناطقة  ورأت 
موقع  »في  وصل  شعبيته  تراجع  من  الرغم  على  بايدن 
المتحدة ستعزز  الواليات  لقائه مع شي؛ ألن  قوة« خالل 
تحالفاتها  بتوطيد  وتعهدت  العامة،  استثماراتها 

الدولية.
وقال داني راسل، الدبلوماسي الرفيع في عهد أوباما 
»فورن  لمجلة  مقال  في  آسيا  شؤون  في  والمتخصص 
أفيرز«، »إذا تمكن بايدن وشي من إقامة وتيرة تواصل 
تسمح  عندما  حضورية  اجتماعات  خالل  من  منتظم 
الظروف، عندها يمكن للصين والواليات المتحدة معالجة 

أكبر التقلبات والمخاطر في عالقتهما بسهولة«.
»الرؤية  على  المحافظة  إلى  المطول  اإلعالن  ودعا 
الصحيحة لتاريخ الحزب«، مشيرًا إلى أن الحزب »سطر أروع 
ملحمة في تاريخ األمة الصينية على مدى آالف السنوات«.

عدوان صيني
وأضاف: »دعت اللجنة المركزية الحزب بأكمله والجيش 
لتوحيد  العرقية  المجموعات  كافة  من  والناس  بأكمله 
المركزية  اللجنة  حول  أكثر  مرصوص  بشكل  صفوفهم 
للحزب، وفي صلبها الرفيق شي جينبينغ، من أجل التطبيق 
بميزات  للشيوعية  الجديدة  جينبينغ  شي  لحقبة  الكامل 

صينية«.
واعتبر المسؤول الكبير في إدارة بايدن أن هذا اإلعالن 
الرئيس  أيدي  في  السلطات  تركز  إضافي«  بشكل  »رسخ 
إضافي  بشكل  يؤكد  هذا  أن  »نعتقد  مضيفًا:  الصيني، 

ضرورة حصول تبادل على أعلى مستوى«.
إظهار  عدم  على  المتحدة  الواليات  حكومة  وتحرص 
اعتراف بتايوان، لكن الجزيرة تحظى بتأييد واسع النطاق 
من  مجموعة  وزارتها  الكونغرس،  في  الحزبين  من 

المشرعين خالل الشهر الجاري، ما أثار غضب بكين.
في  تايوان  قرب  العسكرية  نشاطاتها  الصين  وكثفت 
الطائرات  من  قياسي  عدد  اختراق  مع  األخيرة  السنوات 
»منطقة تمييز الهوية ألغراض الدفاع الجوي« )أديز( في 
إلى دعمها  أكتوبر. وأشارت واشنطن مرارًا  أوائل  الجزيرة 

تايوان في مواجهة ما تصنفه على أنه »عدوان صيني«.

واشنطن ، بكين: وكاالت
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نزوح آالف األشخاص في محيط الحديدة مع تقدم الحوثيني
التقدم األخير للحوثيين قرب مدينة الحديدة  دفع 
غرب اليمن إلى نزوح أكثر من ستة آالف شخص، 
األممية  البعثة  حثت  فيما  المتحدة،  األمم  بحسب 
وحماية  بالتزاماتها  الوفاء  على  النزاع  أطراف 

المدنيين وباألخص النازحين.
قرى  على  المنصرم  األسبوع  الحوثيون  وسيطر 
ومديريات في مناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة 
الساحلية التي شملها وقف إلطالق النار أبرم العام 

2018، بعد انسحاب القوات الموالية فجأة منها.
وتخضع مدينة الحديدة التي تضم ميناء يعتبر 
لسيطرة  األشخاص،  لماليين  حياة  بمثابة شريان 
الحوثيين منذ سنوات، لكن القوات الحكومية كانت 
تنتشر في محيطها من الجهة الجنوبية وجزء من 
الجهة الشرقية إلى أن تراجعت عشرات الكيلومترات 

من دون إعطاء أسباب واضحة لذلك.
ويُعلن التحالف العسكري الذي يدعم الحكومة 
جوية  غارات  عن   ،2015 منذ  دوليًا  بها  المعترف 
إلى  أدت  شهر،  منذ  يوميًا  الحوثيين  تقدم  لوقف 

مقتل نحو 3700 مقاتل.
عمليات   4 نفذ  أنه  الثالثاء  التحالف  وأعلن 
الساحل  قوات  لدعم  الغربي  بالساحل  استهداف 
العسكري  التحالف  وأوضح  المدنيين.  وحماية 
بقيادة السعودية الداعم لقوات الحكومة المعترف 
بها في بيان أن ما جرى قرب الحديدة هو »إعادة 
مع  »تتواءم  الحكومية  للقوات  وتموضع«  انتشار 
االستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في 

معركتها الوطنية على الجبهات كافة«.
يساندها  بين حكومة  اليمن  في  النزاع  ويدور 
بقيادة  العسكري  التحالف   2015 العام  منذ 
إيران  من  المدعومين  والحوثيين  السعودية، 
والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال 
منذ  صنعاء  العاصمة  على  وكذلك  وغربها  البالد 
آالف  عشرات  مقتل  عن  النزاع  وأسفر   .2014
وفق  المدنيين،  من  الكثير  بينهم  األشخاص، 

منظمات إنسانية عدة.
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  وقال 
اإلنسانية )أوتشا( نقاًل عن مصادر حكومية يمنية 
»نزحت نحو 700 عائلة )حوالي 4900 شخص(« إلى 
الخوخة الواقعة على مسافة أكثر من 100 كيلومتر 
أخرى  عائلة   184 نزحت  »فيما  الحديدة  جنوب 
مدينة  إلى  الجنوب«  إلى  شخص(   1300 )حوالي 

المخا الساحلية المطّلة على البحر األحمر .
نزوح  أي  اإلبالغ عن  يتم  »لم  بيان  في  وأوضح 
داخل المناطق التي أصبحت تحت سيطرة سلطات 

تخضع مدينة الحديدة التي تضم ميناء 
يُعتبر بمثابة شريان حياة لماليين 

األشخاص لسيطرة الحوثيين

التحالف العسكري يعيد »انتشار وتموضع« قواته باليمن:

صنعاء - وكاالت
الخرطوم - الوكاالت

الرباط - وكاالت

إلى  جنوبًا  التقدم  الحوثيون  حاول  عندما  السبت 
مناطق ال تزال تسيطر عليها الحكومة، لكن القوات 
الموالية تمكنت من صدهم، في معارك قتل فيها 

أكثر من 40 من الطرفين.
المتحدة  األمم  بعثة  قالت  السياق،  هذا  وفي 
لدعم اتفاقية الحديدة في بيان اإلثنين إن »األحداث 
المتمثلة في انسحاب القوات« الحكومية من عدة 
مناطق »تستدعي فتح نقاش بين األطراف المعنية 
في اتفاقية الحديدة« نظراً لما يترتب عليها »من 

تغيرات كبيرة في خطوط التماس«.
نحو  بالتزاماتها  »الوفاء  النزاع  أطراف  وناشدت 
في  داخليًا  النازحين  وباألخص  المدنيين  حماية 

األمر الواقع« في إشارة إلى الحوثيين الذين تقدموا 
للسيطرة على القرى والمديريات التي غادرتها قوات 

الحكومة.
 300 يضم  موقع  إنشاء  تم  إنه  المكتب  وقال 
فيما  الخوخة  مديرية  في  النازحين  إليواء  خيمة 
للتعامل  آخر  موقع  عن  تبحث  السلطات  كانت 
إن  أيضا  قالت  المتحدة  األمم  لكن  تدفقهم.  مع 
حركة  »تحسين  إلى  يؤدي  قد  الحوثيين  تقدم 
وصنعاء  الحديدة  محافظتي  بين  المدنيين« 
الخاضعة لسيطرة المتمردين، وعلى طول الطرق 

التي تربط مدينة الحديدة بمناطق أخرى.
خالل محادثات السالم األخيرة حول اليمن العام 
2018 في السويد، تم التوصل إلى وقف إلطالق النار 
في مدينة الحديدة الواقعة غرب البالد والتي تمثل 

المعبر الرئيسي للمساعدات اإلنسانية.

فتح نقاش
وقوع  مع  للخرق  مذاك  تعرضت  الهدنة  لكن 
المتمردين  بين  المدينة  حول  عدة  اشتباكات 
للحكومة  الموالية  والقوات  إيران  من  المدعومين 

المدعومة عسكريًا من تحالف تقوده السعودية.
اندلع  قتااًل  بأن  عسكريان  مسؤوالن  وصرح 

محافظة الحديدة وفي المديريات الجنوبية التي ما 
زالت تحدث فيها االشتباكات«.

سيطر   ،2014 العام  النزاع  اندالع  منذ 
الحوثيون تدريجيًا على جزء كبير من شمال اليمن 
وغربه، بما في ذلك العاصمة صنعاء. وخالل سبع 
من  واحدة  في  اليمن  غرق  الحرب،  من  سنوات 
األمم  وفق  العالم  في  اإلنسانية  المآسي  أسوأ 
يعتمدون  سكانه  ثلثي  من  أكثر  وصار  المتحدة، 
آالف  عشرات  قتل  كما  الدولية.  المساعدات  على 
وشُرد  المدنيين،  من  معظمهم  اليمنيين، 

الماليين بحسب منظمات دولية.
ويحاول الحوثيون منذ أشهر السيطرة على مدينة 
مأرب، مركز المحافظة التي تحمل االسم ذاته وتمثل 
آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليًا في شمال هذا 

البلد.
الداعم  السعودية  بقيادة  التحالف  ويحاول 
للحكومة منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب. 
العسكرية  فبراير عملياتهم  الحوثيون في  وصعّد 
للسيطرة عليها. ومن شأن سيطرة الحوثيين على 
هذه المنطقة الغنية بالنفط أن يسهل توسعهم إلى 
محافظات أخرى، ويعزز موقفهم التفاوضي في أي 

محادثات سالم مقبلة.

●  مقاتل من القوات اليمنية الحكومية قرب خط الجبهة مع الحوثيين في محافظة مأرب

األزمة السودانية تنتظر حلحلتها

البرهان يتمسك بالحوار الشامل مع القوى 
السياسية.. وعودة حمدوك مرهونة بشروط

●  عبداهلل حمدوك وعبدالفتاح البرهان )أرشيفية- فرانس برس(

السودانية  السياسية  األزمة  تبرح  لم  بينما 
والدولية  العربية  الجهود  تفقد  ولم  مكانها، 
حماسها لحلحلة الوضع الحالي الذي وصل لمرحلة 
االنسداد في الداخل السوداني، كرر قائد الجيش 
السوداني عبد الفتاح البرهان، الثالثاء، لمساعدة 
وزير الخارجية األميركي مولي فيي حديثه السابق 
حول أن المجلس السيادي ال يعارض عودة عبداهلل 

حمدوك لرئاسة حكومة كفاءات مدنية.
ودائمًا ما يؤكد البرهان أنه ال يعارض عودة 
حمدوك، إال أن األخير تمسك بعدد من الشروط 
على رأسها إطالق كافة المعتقلين، والعودة إلى 
القوات  )2021(، يوم فرضت  أكتوبر  ما قبل 25 
الطوارئ،  حالة  معلنة  الحكومة،  حل  المسلحة 

ومعلقة العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
بالحوار  تمسكه  على  كذلك  شدد  البرهان 
الشامل مع القوى السودانية، مشيراً إلى تمسكه 
بإنجاح  وااللتزام  الدستورية،  بالوثيقة  كذلك 
عملية االنتقال الديمقراطي، وقال لمساعدة وزير 
يريد  السيادة  مجلس  إن  األميركي،  الخارجية 
الوصول النتخابات حرة ونزيهة في 2023، مجددًا 

عدم رغبة المكون العسكري االستمرار بالسلطة.

حوار دون شروط
شروط  دون  حوار  على  منفتحون  أنهم  وأضاف 
يحقق االستقرار، وااللتزام بتأمين الفترة االنتقالية 

وعدم انزالق السودان نحو الفوضى.
وقوى  خارجية  تدخالت  هناك  أن  إلى  وأشار 

سياسية أثرت سلبًا على السودان.
فى  اتخذت  التى  اإلجراءات  أن  أوضح  كذلك، 
25 أكتوبر، كانت ضرورية نتيجة التباينات التي 
التدخالت  بجانب  السياسية،  الساحة  شهدتها 
التى أثرت  القوى السياسية،  الخارجية مع بعض 

سلبًا على األداء خالل الفترة االنتقالية.
البرهان  وبشأن المعتقلين السياسيين، قال 
وأن  بالفعل،  بدأت  قد  إطالقهم  »خطوات  إن 
سيتم  جنائية  تهمة  عليه  تثبت  ال  معتقل  أي 

إطالقه«.
فيما أوضحت وزارة الخارجية األميركية، ببيان 
األميركية  الخارجية  وزير  مساعدة  أن  اإلثنين، 
بهدف  السودان  إلى  األفريقية، وصلت  للشؤون 
الدفع نحو حل األزمة. وأشار البيان إلى أن »مولي 
ستحث خالل لقاءاتها اليوم عدداً من القادة في 
الحكوميين  المسؤولين  اإلفراج عن  على  البالد، 
القوات  إعالن  منذ  ُاعتقلوا  الذين  والسياسيين 
اإلجراءات االستثنائية،  المسلحة فرض عدد من 

وإعادة حمدوك إلى منصبه«.
السياسيين  القادة  من  العشرات  أن  يذكر 
أكتوبر   25 فجر  منذ  معتقلين  زالوا  ما  والوزراء 
الماضي، كما ال يزال رئيس الحكومة قيد اإلقامة 
الجبرية على ما أكد أكثر من مرة المبعوث األممي 

في البالد.

حل الحكومة و»السيادي«
وكان البرهان أعلن في ذلك اليوم حل الحكومة 

من  عدد  حل  عن  فضاًل  السيادي،  والمجلس 
اللجان، على رأسها لجنة »إزالة التمكين«، وإقالة 

عدد من السفراء في الخارج.
محليًا  المساعي  انطلقت  التاريخ  ذلك  ومنذ 
وخارجيًا لحل األزمة، إال أن حمدوك تمسك بشرط 
قبل  ما  إلى  األمور  وعودة  الموقوفين،  إطالق 
اإلجراءات االستثنائية، من أجل قبول اقتراح قدمه 

له الجيش عبر وسطاء لتشكيل حكومة جديدة.
العسكري  للحكم  المعارضون  نجح  والسبت، 
في حشد عشرات آالف المتظاهرين في الشوارع 
رغم انتشار عسكري كثيف، وقطع اإلنترنت الذي 
من  تحركاتهم  وتنظيم  التواصل  على  أرغمهم 
على  الكتابة  أو  القصيرة  النصية  الرسائل  خالل 

الجدران في الشوارع.
الجيش  بيان،  في  األوروبي  االتحاد  ودعا 
»للعودة إلى مسار الحوار المنصف والمفتوح مع 
المدنيين، كما فعل في أغسطس 2019«، محذرا 
من »عواقب جدية« في ما يتعلق بمواصلة الدعم 

للسودان.
وشدد االتحاد األوروبي على »الدعوة إلطالق 
جميع المعتقلين، بمن فيهم الصحفيون« الذين 
أوقفوا منذ االنقالب. وقال: »سنحاسب السلطات 
الحماية  وغياب  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  على 
للمدنيين، وهو ما حدث منذ إنهاء عملية االنتقال 

الديمقراطي«.

تظاهرات األربعاء
»أكثر  بأن  عتيق،  إنعام  المحامية  أفادت  واألحد 
من 50 شخصًا تم توقيفهم السبت. وأمر القضاة 
بإخالء سبيلهم لكن الشرطة ساقتهم إلى مكان 

مجهول«.
والمعارضين  الناشطين  مئات  اعتقال  وبعد 
والمتظاهرين والسياسيين منذ االنقالب في 25 
أكتوبر، استخدم عناصر األمن القوة في مواجهة 
ستة  سقوط  إلى  أدى  ما  السبت،  المتظاهرين 
األطباء  لجنة  وفق  عامًا(،   15( فتى  بينهم  قتلى 
المركزية السودانية التي أوضحت أن خمسة قتلوا 
بالغاز  اختناقًا  السادس  قضى  بينما  بالرصاص، 

المسيل للدموع.
مجلس  الماضي،  الخميس  البرهان،  وشكل 
سيادة انتقاليًا جديدًا، استبعد منه أربعة ممثلين 
البرهان  واحتفظ  والتغيير«.  الحرية  لـ»قوى 
الفريق  احتفظ  كما  للمجلس.  رئيسًا  بمنصبه 
أول محمد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع، 
المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور 
وأثناء االنتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبًا لرئيس 
حرة  »انتخابات  يجريًا  أن  وتعهدا  المجلس. 

وشفافة« في صيف 2023.
ولم ترِض هذه الوعود المعارضة، بحسب ما 
للديمقراطية.  مؤيدة  ومنظمات  النقابات  أكدت 
الدولية،  األزمات  مجموعة  في  الباحث  وقال 
يريد  االنقالب،  جوناس هورنر، »اآلن بعد وقوع 

الجيش تعزيز الهيمنة على السلطة«.
عودة  إلى  الدولية  الدعوات  مواجهة  وفي 
حكومة حمدوك، أكد البرهان قبل أيام أن تشكيل 
حكومة جديدة بات »وشيكًا«، وهو ما لم يتحقق 

بعد.

اتهامات بتكتم الجيش األميركي

واشنطن تشدد على »مشروعية« غارة في سورية قتلت عشرات العزل
دمشق - وكاالت

مقتل  على  بالتكتم  األميركي  للجيش  اتهامات 
غارة  جراء  المحاربين  غير  من  األشخاص  عشرات 
جوية نفذت في سورية العام 2019 أوردتها جريدة 
»نيويورك تايمز« مطلع األسبوع الجاري، ردت عليها 
األحد،  »سينتكوم«  األميركية  المركزية  القيادة 
مدنيون،  فيها  قتل  التى  الجوية  الغارة  أن  مؤكدة 

كانت »مشروعة«.
ونشرت »نيويورك تايمز«، السبت، نتائج تحقيق 
أجرته، أظهر أن قوة أميركية خاصة عاملة في سورية 
- كانت تخفي أحيانًا وقائع عن شركائها العسكريين 
حفاظًا على السرية - ألقت ثالث قنابل على مجموعة 
بلدة  في  »داعش«  لتنظيم  معقل  قرب  مدنيين 
الباغوز، ما أدى إلى مقتل 70 شخصًا، غالبيتهم نساء 

وأطفال.
قضائي  مسؤول  قال  الجريدة،  تقرير  وبحسب 
»جريمة  مصاف  إلى  ترقى  قد  الغارة  إن  أميركي 

الجيش  اتخذ  خطوة،  كل  في  »تقريبًا  وإنه  حرب«، 
تدابير للتعتيم على هذه الغارة الكارثية«.

أجرتها  ومقابالت  سرية  وثائق  إلى  وباالستناد 
هذه  في  منخرطين  كانوا  وعناصر  مسؤولين  مع 
أن  تايمز«  »نيويورك  وجدت  مباشرة،  العملية 
التي  الهجمات  أكبر«  من  »واحدة  كانت  الضربة 
ضد  الحرب  في  مدنيين  ضحايا  سقوط  إلى  »أدت 
بها  األميركي  الجيش  اعتراف  عدم  رغم  داعش«، 

علنًا.
من  التقليل  »تم  فقد  الجريدة،  تقرير  وبحسب 
من  والتخفيف  التقارير  تأخير  وتم  القتلى،  أعداد 
حدتها وإضفاء طابع السرية عليها. وأقدم التحالف 
بقيادة الواليات المتحدة على تجريف موقع الغارة. 
ولم يتم إبالغ القيادات العليا«. وأضاف التقرير أن 
العام  المفتش  إليها  توصل  التي  التحقيق  نتائج 
إشارة  أي  منها  »حذفت  األميركية  الدفاع  لوزارة 

إلى الغارة«.

مفصاًل  بيانًا  جهتها،  من  »سينتكوم«،  وأصدرت 
بشأن الغارة، وأعلنت أن تحقيقًا خلص إلى أنها »دفاع 
»خطوات  وأن  و»متناسبة«  النفس«،  عن  مشروع 

مالئمة اتخذت الستبعاد )فرضية( وجود مدنيين«.
وأضافت »سينتكوم« أن تحقيقا فتح بعدما رجح 
الغارة. وباإلضافة  تقرير عسكري مقتل مدنيين في 
خلص  »داعش«،  تنظيم  في  مقاتاًل   16 مقتل  إلى 
وجرح  األقل  على  مدنيين  أربعة  مقتل  إلى  التحقيق 

ثمانية.
وقال الناطق باسم »سينتكوم«، بيل أوربان، »لقد 
فيها  تحقيقًا  وأجرينا  بالغارة،  داخليًا  تقريرًا  أعددنا 
وفق ما لدينا من أدلة، ونتحمل كامل المسؤولية عن 

الخسائر غير المقصودة في األرواح«.
وضع  »تحديد  من  يتمكن  لم  التحقيق  إن  وقال 
أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع«. وأضاف أن 
بعضًا من النساء واألطفال »سواء بناء على العقيدة 
في  السالح  حمل  قرروا  الشخصي  خيارهم  على  أو 

تصنيفهم  بتاتًا  يمكن  ال  وبالتالي  المعركة،  هذه 
كمدنيين«.

القوات  وحدة  شنت  تايمز«،  »نيويورك  وبحسب 
من  بطلب  الغارة  تلك   »9 فورس  »تاسك  الخاصة 
مدنيين،  وجود  رغم  الديموقراطية«،  »سوريا  قوات 
متجاهلة التوجيهات العسكرية لتجنب اإلصابات بين 

المدنيين.
تسبقها  أن  يجب  غارة  كل  إن  الجريدة  وقالت 
باستخدام  المراقبة  مثل  دقيقة،  تحقق  عمليات 
أسابيع«،  أو  أيام  لمدة  طيار»أحيانًا  بال  طائرات 
واالستعانة بمحللين إلجراء عمليات تحقق من أجل 

التمييز بين المقاتلين والمدنيين.
قوات  من  أعلنت   2019 العام  من  مارس  وفي 
الكردية والتحالف  الديموقراطية« وقيادتها  »سوريا 
تنظيم  »خالفة«  إسقاط  المتحدة  الواليات  بقيادة 
آخر  من  »المتطرفين«  طرد  بعد  اإلسالمية  الدولة 

معاقلهم في بلدة الباغوز في شرق سورية.

أحد أكبر أنهار الرباط عاجز عن بلوغ مصبه

معضلة الجفاف تهدد املزارعني في دول املغرب العربي
تسبب التغير المناخي في منطقة المغرب العربي بتداعيات خطيرة، فتزايد عدد 
السدود التي نضب منها الماء وجفت أشجار الزيتون إلى درجة تهدد بحرمان 

مئات المزارعين من مصدر رزقهم.
وجفت مياه نهر »ملوية«، أحد أكبر أنهار المغرب إلى حد بات عاجزًا عن بلوغ 
مصبه في البحر األبيض المتوسط، »ألول مرة في تاريخه«، وفق ما يقول الخبير 
البيئي محمد بنعطا، ما يهدد األراضي الزراعية والتنوع البيولوجي في المنطقة.

بسبب  النهر  صبيب  تراجع  إلى  المأساوية  »الظاهرة  هذه  أسباب  وتعود 
اإلفراط في استهالك مياهه«، كما يوضح الخبير المتقاعد، بينما يلتقط صورًا 
للمصب القريب من مدينة السعيدية السياحية في شمال شرق المملكة قرب 

الحدود مع الجزائر.
وقلبت قساوة الجفاف موازين الطبيعة في هذه المنطقة الزراعية، حيث صارت 
مياه البحر المالحة تغزو مجرى النهر »على مدى 15 كيلومترًا«، ما دفع المزارعين 
على ضفتيه إلى التخلي عن زراعة أراضيهم بسبب ملوحة المياه وتأثيرها على 

التربة.
ومن األمثلة الصادمة على ذلك، سد »سيدي سالم« الذي يمد نحو ثالثة 
ماليين تونسي بالماء من أصل 12 مليون نسمة هو العدد اإلجمالي للسكان. 
فقد تراجع مستوى مياه السد 15 مترًا عن أعلى مستوى تعبئة سجل في خريف 

العام 2018 حين شهدت البالد أمطارًا تسببت في تشكل سيول جارفة.
يقول المهندس الشريف القاسمي، بحسب »فرانس برس« إنه وبعد عشرات 
السنوات »من التغير المناخي الرهيب وصلنا إلى وضعية حرجة«. ويتابع: »لم 
تكن هناك أمطار نافعة منذ العام 2018 وما زلنا نستعمل مياه السد« المخزنة 

منذ ذلك التاريخ.
ويفصح أنه في أغسطس الفائت، بينما شهدت البالد موجة قيظ بلغت فيها 
الحرارة درجات قياسية من 48 درجة، خسر السد 200 ألف متر مكعب في اليوم 

بفعل عامل التبخر.
وتراجعت تعبئة السد، الواقع في الشمال الغربي للبالد، إلى 17 في المئة من 

طاقته اإلجمالية، وهو مستوى تاريخي، بينما بقيت السدود في كامل البالد في 
مستوى 31% .

ويصنف معهد الموارد العالمي كاًل من المغرب وتونس وليبيا والجزائر من 
بين الثالثين دولة األكثر تعرضًا لشح المياه على كوكب األرض.

فقد توترات في السنوات األخيرة مواسم الجفاف وطالت فتراتها وكانت أشد 
وطأة على عديد المزارعين على غرار علي الفياللي )54 عامًا( الذي يستغل 22 
هكتارًا بالقرب من محافظة القيروان في وسط البالد التي كان يسمح مناخها 

شبه الرطب بإنتاج أصناف الخضراوات والحبوب على مساحات شاسعة.
ويفصح الفياللي: »عندما بدأت الزراعة مع أبي كانت األمطار موجودة كما كنا 

نحفر اآلبار لنجد الماء« ولكن ومنذ عشر سنوات »تنزل طبقة المياه الجوفية إلى 
3 أو 4 أمتار إضافية كل سنة«.

ال ماء.. فلمَ البقاء؟!
يتحدث الفياللي وهو يشير إلى أرضه الزراعية الممتدة والمغروسة بنحو ألف 

شجرة زيتون؛ ليؤكد أنه فقد نصفها خالل عشر سنوات.
أخر  وقد  ذابلة،  ثمارًا  األشجار  عديد  تطرح  الجني،  موسم  اقتراب  فمع 
الجفاف عمليات زرع حبوب القمح في أرض الفياللي. وتبعًا لذلك فإن عمليات 
الجني المحدودة للثمار تعني مباشرة تحمل المزارعين مزيد الديون وفرص 

عمل أقل للعمال.
 ،18 إلى   »19 البطالة في تونس بسبب جائحة »كوفيد -  ارتفعت نسبة 
فيهم  بمن  البالد  ومغادرة  الهجرة  إلى  األشخاص  العديد  دفع  ما  المئة  في 

المزارعون ومربو المواشي في كل مناطق البالد.
وولف،  أيرون  بأوريغون،  األميركي  المعهد  في  الجغرافيا  أستاذ  ويقول 
والسحب  األمطار  نقص  بسبب  أفريقيا  شمال  في  الجوفية  المياه  »تجف 
ليبيا  الصناعي في  النهر  للماء. ويعرج وولف في حديثه على مثال  المفرط« 

الذي يستنزف »المياه الجوفية« في الصحراء لينقلها إلى المدن الساحلية.
إلى  السدود  تعبئة  إعادة  الجزائر من  في  األخيرة  القوية  األمطار  ومكنت 
مستوى 32.6 في المئة، لكن المخزونات تبقى بالرغم من ذلك ضعيفة في 

منطقة الوسط )9 %( والغرب )18 %(.
كما كشفت حرائق أغسطس أيضًا اإلجهاد المائي الذي يعانيه بلد مجبر 
المعالجة  إعادة  ضعف  بسبب  والصناعة  للري  الشرب  مياه  استخدام  على 

المستعملة. للمياه  الكافية 
انخفاضًا  بالده سجلت  إن  الفالحة، محمد صديقي،  وزير  قال  المغرب  وفي 
بنسبة 84 % في تساقط األمطار منذ مطلع العام الحالي ومقارنة بالعام 2020. 

ونهاية أكتوبر بلغت نسبة امتالء السدود في البالد مستوى 36 في المئة.
لتصبح  الزراعي  المجال  تتجاوز  الجفاف  تداعيات  فإن  وولف  تقدير  وفي 
»محركًا لغياب االستقرار السياسي، فينزح الريفيون إلى المدن، حيث ال توجد 

مساعدات، ما يثير احتجاجات«.
الفالحة  بوزارة  المالية  والتوازنات  التخطيط  مكتب  عام  مدير  ويرى 
»أقل  مياه  هناك  ستكون   2050 العام  وفي  أنه  الحبيب،  حمادي  التونسية، 

بكثير« نتيجة لنقص األمطار وارتفاع عدد السكان في المقابل.
هذه  مع  التأقلم  عملية  في  ستنجح  الدولة  بأن  قناعة  على  أنه  ويضيف 

الظروف عبر اللجوء إلى أصناف جديدة من المحاصيل.
متأخرة  ستصل  الحلول  هذه  مثل  أن  من  الفياللي  يخشى  المقابل  في   ,
إلى  أو  العاصمة  »نحو  القيروان  محافظة  مغادرة  في  يفكر  إنه  ويقول  جدًا. 
البقاء  أي منطقة أخرى...إن لم تكن هناك أمطار فلن يكون هناك ماء فلمَ 

هنا؟!«.

●  رجل يعاين االنخفاض الكبير في منسوب المياه في خزان سيدي سالم شمال تونس 



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار جنيه استرليني
زيادة تسعى بريطانيا لتحقيقها 

في قطاع الصادرات 

قالوا

08

إحالة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  المالية  وزارة  أعلنت 
المصرف  إلى  الزواج  بمنحة  الخاص  الثاني  المليار  صرف  إذن 

المركزي.
وقالت الوزارة، مساء األحد، إنها قامت فور تسلمها قرار مجلس 
إذن  بإحالة  الزواج،  بمنحة  الخاص  الثاني  المليار  بشأن  الوزراء 

الصرف إلى مصرف ليبيا المركزي التخاذ ما يلزم بالخصوص«.
الدبيبة  عبدالحميد  الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيس  وقرر 
مليار  تسييل  الكبير  الصديق  المركزي،  ليبيا  مصرف  ومحافظ 
دعمًا  الرابع  الباب  من  خصمًا  الزواج،  دعم  لصندوق  أخرى  دينار 

للشباب.
دعم  صندوق  عبر  الماضي،  أكتوبر   3 في  الحكومة  وانتهت 
25 ألف  الزواج، من صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 

20 ألفًا لكل فرد. شاب و25 ألف شابة، بواقع 

ـ»املركزي« إحالة مليار دينار جديدة خاصة بمنحة الزواج ل

وضع خطة لمشروعات 
بقيمة 1.2 تريليون دوالر 
سيمكن الواليات المتحدة 
من الفوز في المنافسة مع 
الصين

الرئيس األميركي جو بايدن

400
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.6118دوالر أميركي
5.2123يورو

6.1946الجنيه االسترليني
1.2295الريال السعودي
1.2556درهم إماراتي

0.7221االيوان الصيني

2021 /11/17 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

الدولي البنك  لمجموعة  عشر  الثالث  الرئيس   *

بمقدور الحكومات تعديل خطط 
العمران واستخدام األراضي 
لمراعاة مخاطر تغير المناخ

الحد من آثار كوارث املناخ
تبعث  ثمة شواهد  ولكن  وشديدة،  متكررة  بالمناخ  المرتبطة  الكوارث  إن 
عدنا  وإذا  آثارها.  ومعالجة  لها  للتصدي  التأهب  يمكننا  بأنه  التفاؤل  على 
اإلعصار  أو   1970 في  آسيا  جنوب  في  بوال  اإلعصار  إلى  الوراء  إلى  بالذاكرة 
كاترينا في الواليات المتحدة في 2005، فسنرى كوارث تسببت في إزهاق أرواح 
في  العواصف  بعض  أن  نجد  وبالمقارنة،  بالمليارات.  أضرارًا  وألحقت  اآلالف، 
اآلونة األخيرة - اإلعصار فاني في 2019 واإلعصار إيدا الشهر الماضي - كبدت 

المجتمعات المحلية أضرارًا أقل كثيرًا في األرواح واالقتصادات.
اليوم  المزيد  نفعل  أن  يمكننا  فإنه  كارثتان متشابهتان،  توجد  أنه ال  ومع 
على  قادر  تعافٍ  ودعم  آثارها،  من  والحد  الكوارث،  لمواجهة  التأهب  لتعزيز 
لألفراد  مهم  تأثير  لها  يكون  أن  يمكن  أساسية  إجــراءات  وثمة  الصمود. 

والمجتمعات المحلية الذين يقعون في قلب الكوارث الطبيعية.
للمخاطر  تعرضه  احتمال  زاد  المحلي  المجتمع  فقر  درجة  ازدادت  وكلما 
إلى  مليون شخص   26 الكوارث  تدفع  واليوم،  المناخ.  بتغير  وتأثره  الطبيعية 
مدخرات  سوى  تمتلك  ال  التي  الزراعية  لألسر  وبالنسبة  سنويًا.  الفقر  براثن 
محدودة، قد تؤدي موجات الفيضان أو الجفاف التي تدمر المحاصيل إلى آثار 
مصدر  فقدان  يؤدي  حيث  القصير  األمد  في  هذا  ويحدث  مدمرة.  اقتصادية 
الدخل إلى تقليل إمكانية الحصول على الغذاء واالحتياجات األساسية األخرى، 
مستقبل  آفاق  من  والصحة  التعليم  على  اآلثار  تحد  حيث  األطول  األمد  وفي 

األطفال مدى الحياة.
الكوارث.  من  الفقراء  لحماية  ضروريان  الفقر  ومكافحة  الشاملة  والتنمية 
سيجعلهم  والمؤسسية  والفنية  المالية  الموارد  على  الحصول  سبل  فتحسين 
مكاسب  تؤدي  قد  الواقع،  وفي  المناخ.  تغير  آلثار  التصدي  على  قدرًة  أكثر 
التنمية إلى انخفاض بمقدار النصف في عدد الذين سيهوي بهم تغير المناخ 

في دوامة الفقر بحلول العام 2030.
وللشركات  لألسر  دائمة  معاناة  المناخ  تغير  آثار  مع  التكيف  ويشكل 
الصغيرة التي تعد محركات لالقتصادات المحلية في البلدان النامية. فهم 
تأثير  هو  ما  األعمال  ورواد  األسر  تدرك  إذ  للتكيف،  قوية  حوافز  يجدون 
إلى  يحتاجون  ولكنهم  واإلنتاج.  والعمالء  اإلمدادات  على  المناخ  اضطراب 
وكذلك  االستثمارات،  في  والتوجيه  والتأهب،  االستعداد  أجل  من  الدعم 

التمويل، ال سيما حيثما تتطلب الحلول تكاليف أولية مرتفعة.
ومع أنه ال توجد كارثتان متشابهتان، فإنه يمكننا أن نفعل المزيد اليوم 
لتعزيز التأهب لمواجهة الكوارث، والحد من آثارها، ودعم تعافٍ قادر على 

الصمود.
التكيف  جهود  مساندة  والمستثمرون  الخاصة  الشركات  وتستطيع 
والصمود باالستثمار على سبيل المثال في منازل مقاومة لألعاصير، ونظم 
وسالسل  الصمود،  على  قــادرة  مصغرة  طاقة  وشبكات  كفاءة،  أكثر  ري 
الحد  يمكنها  لوجستية  وخدمات  إمــداد 
الكوارث.  تقع  حينما  االضطرابات  من 

 0.5 اليوم  المزيد:  ابتكار  أيضًا  ويمكنهم 
تعزز  العالمية  االختراع  براءات  من  فقط   %
جهود التكيف مع تغير المناخ والصمود أمام 
خطط  إعداد  هي  المهمة  والمسألة  آثاره. 
على  ــادرة  ق للسوق  تقييمات  مع  وطنية 

استقطاب تمويل القطاع الخاص.
ويساعد التكيف المجتمعات المحلية على 
طويلة  العواقب  وتفادي  سريعًا،  والتعافي  الكوارث،  تقع  حينما  اآلثار  مجابهة 
وتحقيق  األرواح،  إنقاذ  على  المبكر  اإلنذار  أنظمة  تساعد  أن  ويمكن  األجل. 
وتستطيع  عشرة.  إلى  أمثال  أربعة  عن  يقل  ال  بمقدار  تكلفتها  تفوق  منافع 
نظم الحماية االجتماعية تقديم مساندة سريعة بعد وقوع كارثة طبيعية، وأن 

تساعد في أزمات مثل موجات القحط والجفاف في كينيا وإثيوبيا.
لمراعاة  األراضي  واستخدام  العمران  خطط  تعديل  الحكومات  وبمقدور 
إلى  واالستثمارات  الناس  دفع  وتفادي  الطويل  األمد  في  المناخ  تغير  مخاطر 
واألصول  االستثمارات  يجعل  أن  شأنه  من  وهذا  المخاطر.  عالية  المناطق 

والخدمات العامة أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات.
390 مليار دوالر سنويًا حينما تضرب  النامية نحو  البلدان  واليوم، تخسر 
تحسن  مع  ولكن  النقل.  شبكات  وتعطل  والمياه  الكهرباء  مرافق  الكوارث 
أكثر  التحتية  البنية  الحوكمة يُمكن أن تصبح خدمات  البيانات، ومستويات 
متانًة وانتظامًا. ومن شأن بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات في 
فقط،   %  3 نحو  األولية  التكاليف  يزيد  أن  الجديدة  التحتية  البنية  مرافق 
دوالرات   4 خسارة  تفادي  سيكفل  الشأن  هذا  في  يستثمر  دوالر  كل  لكن 

المتوسط. في 
ويُركز تمويل مجموعة البنك الدولي ألنشطة التكيف الذي يشتمل على 
منخفض  فائدة  بسعر  وقروض  للتنمية  الدولية  المؤسسة  من  منٍح  تقديم 
أدى  النيجر،  ففي  ملموسة.  نواتج  تحقيق  على  فقرًا  البلدان  أو صفري ألشد 
وفي  المحاصيل.  غالت  في   %  62 نسبتها  زيادة  إلى  األراضي  إدارة  تحسن 
الناجمة  الحد من األضرار  السابقة في  موزامبيق، حيث ساعدت استثماراتنا 
عن األعاصير، نساعد في إعادة البناء بتوفير طرق وشبكات نقل قادرة على 
فعلى  الطبيعة.  إلى  المستندة  الحلول  أيضًا  البيئة  حماية  وتساند  الصمود. 
مصدات  بدور  المنغروف  وغابات  المرجانية  الشعاب  تقوم  المثال،  سبيل 
المناخ،  تقلبات  مع  التكيف  في  عليها  الحفاظ  ويساعد  للعواصف،  طبيعية 
التي  الساحلية  المناطق  مشروعات  وتساهم  اقتصادية.  منافع  ويجلب 
ستة  وتساعد  الهند  في  المنغروف  غابات  توسيع  في  الدولي  البنك  يمولها 
تآكل  من  والحد  الرطبة  األراضــي  استعادة  على  أفريقيا  غرب  في  بلدان 

السواحل.
ففي  الكلي.  االقتصاد  مستوى  على  المناخ  تغير  آثار  معالجة  أيضًا  ويجب 
كثيٍر من البلدان، تؤثر تداعيات تغير المناخ على اإليرادات الضريبية، وميزان 
تخطيطًا  القطاعات  مختلف  في  اآلثار  وتتطلب  المال.  رأس  وتدفقات  التجارة، 
استراتيجيًا على أعلى المستويات. ويتمثل أحد التدخالت التي تعود بالنفع على 
جميع األطراف في بناء قدرة االقتصاد على الصمود في وجه الصدمات، وذلك 

بتنويع هياكله االقتصادية وتركيبة صادراته السلعية وقاعدته الضريبية.
ولتطبيق الحلول المبينة هنا - حماية أشد الناس فقرًا، وحماية االقتصادات 
على  اآلثار  لمجابهة  والتأهب  الصمود،  على  القدرة  في  واالستثمار  المحلية، 
المستوى الكلي - يجب القيام باستثمارات كبيرة. ولكن مع االلتزام القوي من 
البنك الدولي  الحكومات ومؤسسات اإلقراض متعددة األطراف مثل مجموعة 

والقطاع الخاص يصبح تحقيق هذه الحلول ممكنًا.
خطرًا  المناخ  تغير  ويجعلها  الكوارث،  وقوع  دون  الحيلولة  نستطيع  ال  إننا 
وشيكًا، ولكننا معًا نستطيع التقليل من آثارها، ال سيما على أشد الناس فقرًا 

وأكثرهم احتياجًا وتأثرًا.

   ديفيد مالباس *

الوسط- عبد الرحمن أميني
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التضخم في ليبيا يصل لـ 4.5 % في 2022.. واستقرار اإلنتاج النفطي

صندوق النقد العربي:

 تقرير الصندوق: ارتفاع أسعار السلع 
أقل من المتوقع بعد تخفيض الدينار

ليبيا  إنتاج  استقرار  العربي  النقد  صندوق  توقع 
 1.4 يومي بمستوى  عند متوسط  المحروقات  من 
وفيما   .)2022( الجديد  العام  في  برميل  مليون 
سعر  لتعديل  اإليجابي  األثــر  إلى  الصندوق  أشــار 
صرف الدينار، فإنه توقع ارتفاع التضخم إلى 4.5 %، 
معتبراً أن الحكومة المقبلة، والمقرر تشكيلها عقب 
االنتخابات المحددة في 24 ديسمبر 2021 ستكون 

أمام تحدٍ لتخفيضه.
له  تقرير  آخر  العربي في  النقد  وتوقع صندوق 
النشاط  تحسن  العربي«  االقتصاد  »آفــاق  حول 
العوامل،  ليبيا من خالل عدد من  االقتصادي في 
متوسط  عند  المحروقات  إنتاج  استقرار  منها: 
مليون  و1.4  برميل  مليون   1.2 بمستوى  يومي 
على  و2022   2021 العامين  خالل  يوميًا  برميل 
لتأثير  المتوقع  إلى جانب األثر اإليجابي   . التوالي 
أمام  الليبي  للدينار  الرسمي  الصرف  سعر  تعديل 

حقوق السحب الخاصة.

تأثير الحكومة الموقتة على االقتصاد
الصندوق سلط الضوء على االنعكاسات اإليجابية 
الوطنية  الوحدة  حكومة  تعيين  وراء  من  األخرى 
الموقتة في مارس الماضي وجهود توحيد مجلس 
مستويات  يعزز  مما  المركزي،  ليبيا  مصرف  إدارة 

األداء االقتصادي.
وفي إطار تلك الجهود، يعمل المصرف المركزي 
العام من  اإلنفاق  إعادة هيكلة  على  الحكومة  مع 
خالل رفع نسبة اإلنفاق الداعم للطاقات اإلنتاجية، 
ال سيما فيما يخص قطاع النفط لرفع قدرته يوميًا 
بحلول العام 2024 إلى مليوني برميل، في حين 
المحلي  الناتج  في  نموًا  المركزي  المصرف  يتوقع 

اإلجمالي الحقيقي بنسبة %196 في العام 2021، 
ونحو 23 % في العام 2022، بحسب الصندوق.

الصندوق  أكد  ليبيا،  في  التضخم  وبخصوص 
المتوقع  ارتفعت بصورة أقل من  السلع  أن أسعار 
القاضي  المركزي  المصرف  لــقــرار  كمحصلة 

بتخفيض سعر صرف الدينار.

تضخم متزايد في 2022
ويتوقع أن يسجل االقتصاد الليبي معدل تضخم 
يبلغ 4.0 % في إجمالي العام 2021 مقارنة بمعدل 
وذلك بسبب  السابق،  العام  في  بلغ 1.4%  تضخم 
االستهالكية  السلع  على  الطلب  بزيادة  التوقعات 
مع وجود حكومة الوحدة الموقتة. أما بالنسبة للعام 
2022 فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 4.5 

% حسب الصندوق أيضًا.
ويذهب التقرير إلى أن اقتصادات مجموعة الدول 
العربية المصدرة للنفط السنة الجارية ستحقق نموًا 
بنسبة 2.8 %، مستفيدة من عدد من المحددات لعل 
من أهمها ارتفاع األسعار العالمية للنفط بنحو 63 % 

منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف شهر أكتوبر.

نمو عربي متوقع
فيما يتوقع نمو اقتصادات مجموعة الدول العربية 
المستوردة للنفط بنسبة 2.5 % خالل العام الجاري 
رأسها  على  يأتي  أيضًا،  العوامل  من  عدد  بفعل 
تحسن الطلب الخارجي، وارتفاع تحويالت العمالة، 
في  التقدم  مع  السياحي  للقطاع  النسبي  والتعافي 
حمالت التطعيم وعودة فتح االقتصادات. كما استفاد 
عدد من دول المجموعة كذلك من اآلثار اإليجابية 
لإلصالحات االقتصادية المتواصلة في هذه الدول 

الحتواء االختالالت الداخلية والخارجية.
التعافي  وتيرة  تعزز  المتوقع  من  المقابل،  في 
االقتصادي للدول العربية في العام 2022 ليصل 
العربية  الدول  لمجموعة  االقتصادي  النمو  معدل 
كميات  في  المتوقع  االرتفاع  نتيجة   ،%  5.2 إلى 
الرئيسة  العربية  الدول  من  لعدد  النفطي  اإلنتاج 
بداية  »أوبك+«  اتفاق  إطار  في  للنفط  المنتجة 
في  يصل  قد  الذي  األمر   ،2022 مايو  شهر  من 
العربية  الــدول  مجموعة  اقتصادات  نمو  ضوئه 

المصدرة للنفط بنسبة 5 %.

الحكومة تتراجع عن تحديد أسعار بعض السلع
 إدارة التجارة الداخلية مكلفة بإعداد نشرة أسبوعية عن أسعار السلع املوردة بالسوق

طرابلس- الوسط
إلغاء  الحويج،  محمد  والتجارة،  االقتصاد  وزير  قرر 
قراره السابق بشأن تحديد أسعار بعض السلع، ومنها 

دقيق الخبز والسكر واألرز والطماطم المعلبة.
رقم »652 لسنة  الذي حمل  الجديد  القرار  ونص 
الداخلية  التجارة  إدارة  تتولى  أن  على   »2021
نشرة  ــداد  إع والتجارة،  االقتصاد  وزارة  بديوان 
السلع  أسعار  ومتابعة  رصــد  تتضمن  أسبوعية 

المحلية. بالسوق  الموردة 
يُسحب  أن  على  األولــى  مادته  في  القرار  ونص 
 593 رقم  والتجارة  االقتصاد  وزير  قرار  كلياًَ  سحبًا 
لسنة 2021، »في مقام تنفيذ نص المادة األولى من 
 537 رقم  الوطنية  الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس  قرار 
لسنة2021 بإعفاء جميع السلع الغذائية الموردة من 

الضرائب والرسوم المقررة بالتعريقة الجمركية«.
قرارًا  االقتصاد  وزير  أصدر  الجاري،  نوفمبر   3 وفي 
بتحديد أسعار بعض السلع، ومنها قنطار دقيق المخابز 
والذي تحدد سعره عند 190 دينارًا، بينما تحدد سعر 

كيلو الدقيق المنزلي، عند دينارين.
وبلغ سعر كيلو السكر 2.75 دينار، وكيلو األرز حبة 
قصيرة 3.75 دينار، واألرز حبة طويلة 4 دنانير، فيما 
7.75 دينار،  900 مللي عند  تحدد سعر زجاجة الزيت 
المخلوط  والزيت  دنانير،   7 عند  الشمس  عباد  وزيت 

عند 6.5 دينار.
الطماطم  سعر  يكون  أن  على  القرار  نص  كذلك، 
والمكرونة  دينار،   2.75 عند  غرام   400 وزن  المعلبة 
بينما  دنانير،  ثالثة  عند  واحــد  كيلو  وزن  المحلية 
الدجاج  وكيلو  دينار،   3.5 عند  المستوردة  المكرونة 
 7.5 عند  المستورد  والدجاج  دنانير،   9 عند  المحلي 

دينار.
مجلس  أصــدر  أسبوع،  بنحو  القرار  إصــدار  وبعد 
الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارًا بإعفاء 
والرسوم  الضرائب  من  الــمــوردة  الغذائية  السلع 
المقررة بالتعريفة الجمركية، وذلك وفق قرار حمل رقم 
537 لسنة 2021، وذلك بعدما خاطب وزير الصناعة 
من  الغذائية  السلع  جميع  إلعفاء  الحكومة  والتجارة، 
الرسوم الجمركية لتخفيف العبء على كاهل المواطن.

بقرار من وزير االقتصاد

●  وزير االقتصاد محمد الحويج في لقاء سابق مع الدبيبة.

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

السنة السادسة
العدد 313 13 ربيع اآلخر 1443 هـ
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●  سوق للخضروات في شحات

●    مواطن يشتري من سوق للخضروات في طرابلس
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مفتاح  سرت،  في  الصحاري  مصرف  فرع  مدير  أعلن 
إلى  لعمالئه  النقدية  السيولة  سحب  سقف  رفع  معيقل، 

عشرة آالف دينار شهريًا للصك الواحد.
المصرف  إن  »الوسط«،  إلى  وقال معيقل، في تصريح 
من  توفرت  التي  حالية،  المتاحة  السيولة  صرف  يواصل 
في  األموال  وإيداع  تسديد  عن  النقدية  اإليرادات  خالل 

االئتمان. بطاقات 
التي  األولى  المرة  أنها  مصرفية،  مصادر  وأوضحت 
تتراوح  حيث  آالف،  عشرة  إلى  السحب  سقف  فيها  يصل 
والتجارة  الوحدة  مصرفي  في  آالف  وخمسة  ألفين  بين 

والتنمية.

رفع الحد الشهري للسيولة في مصرف الصحاري بسرت
»املركزي«: طلبات فتح اعتمادات مستندية جديدة لـ315 شركة السعر بالدوالرنوع الخام

81.39برنت

79.70غرب تكساس

81.41دبي

99.87سلة أوبك

81.34خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     11/17/ 2021

إنتاج محطة »الفارغ« يبلغ 90 
مليون قدم مكعب من الغاز

منتدى ليبي - تركي لتطوير 
املشروعات

فعاليات  التركية،  إسطنبول  بمدينة  الثالثاء  صباح  انطلقت 
عنوان  تحت  المشروعات،  لتطوير  التركي   - الليبي  المنتدى 
والتجارة  االقتصاد  وزارة  الرائدة«، بمشاركة  والتجربة  »الرؤية 
التابعة  الجهات  من  وعدد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  بحكومة 

لها.
وقال رئيس الوفد التجاري الحكومي رجب خليل، إن الوزارة 
المشروعات  قطاع  وتطوير  لتفعيل  تهدف  عملها  خطة  في 
االقتصاد  وتنويع  تنمية  في  للمساهمة  والمتوسطة،  الصغرى 
المحلي  الناتج  مستوى  ورفع  الصناعات  وتوطين  الوطني 

للصادرات غير النفطية، وفق بيان للوزارة اليوم.
لالتفاقية  التنفيذي  البروتوكول  توقيع  المنتدى  وشهد 
الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  بين  المبرمة 

والمتوسطة، وهيئة دعم المشروعات التركية.
وبحسب البيان، افتُتح على هامش اليوم األول من فعاليات 
متمثلة  للوزارة،  التابعة  الجهات  بمشاركة  معرض  المنتدى، 
الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وهيئة  البرنامج  في 
سوق المال ومركز تنمية الصادرات، وكذلك عدد من الشركات 

الليبية والتركية.

التضخم في روسيا يصل حد الكارثة

إن  نابيولينا،  إيلفيرا  الروسي،  المركزي  البنك  رئيسة  قالت 
البالد يشكل »كارثة«  أرقامًا قياسية في  الذي يحطم  التضخم 

ألنه يفقر الشعب، في تحذير نادر موجه إلى الحكومة.
تفقر  كارثة  »التضخم  إن  الدوما،  أمام  نابيولينا،  وقالت 
الناس«، مشيرة إلى أن التضخم المرتفع يدمر فعليًا االزدهار، 
»وحين يقال لنا إن األمر المهم هو إبقاء معدل الفائدة متدنيًا 
على  نوافق  أن  يمكننا  ال  مكان،  كل  في  القروض  ترتفع  لكي 

ذلك«.
وفي أكتوبر الماضي بلغ مستوى التضخم 8.1 % على سنة، 
البنك  من  المحدد  الهدف  فيما   2016 منذ  قياسي  رقم  في 

المركزي هو 4% .
المواد  أسعار  ارتفعت  العالم،  في  أخرى  أماكن  في  وكما 
بالكاد  لشعب  قاسية  ضربة  شكل  ما  خاص  بشكل  الغذائية 

يكفيه مدخوله ويعيش مع قليل من المدخرات.
وتدق إيلفيرا نابيولينا جرس اإلنذار منذ أشهر في مواجهة 
حاليًا  تبلغ  التي  الرئيسية  الفائدة  نسبة  زيادة  عبر  التضخم، 

7.50 % لكبح ارتفاع األسعار.
معينة  سلع  ألسعار  سقوف  تحديد  جديدة  مرة  وانتقدت 

فرضتها الحكومة، معتبرة إياها مضرة باالقتصاد.

بكامل  الفارغ  محطة  تشغيل  للنفط  الواحة  شركة  أكدت 
أكتوبر   28 في  التشغيل  بدء  بعد  وذلك  اإلنتاجية،  قدرتها 
مكعب  قدم  مليون  لـ90  اإلنتاج  وصول  إلى  مشيرة  الماضي، 

من الغاز.
فريق  أن  الماضي،  السبت  بيان  في  الشركة،  وأوضحت 
قاموا  والفارغ  جالو  حقل  في  بالشركة  والهندسة  الصيانة 
بتركيب منظومة PLC مبسطة، وبعد إجراء اختبارات السالمة 
ثم تشغيل محطة الفارغ في البداية بقدرة إنتاجية 60 مليون 

قدم مكعب من الغاز لمدة ثالثة أيام.
اإلنتاج  رفع  جرى  جيد،  بشكل  المحطة  سير  ضمان  وبعد 
برميل   6000 وحوالي  الغاز،  من  مكعب  قدم  مليون   90 إلى 
بأيدي  وذلك  التبريد،  وحدة  تشغيل  وكذلك  المكثفات،  من 

المرابطين بالحقل.
وأكدت الشركة أن العمل في محطة الفارغ يسير بشكل جيد، 
موضحة أن حقل الفارغ أكبر مشروع على مستوى قطاع النفط 

يتم تنفيذه منذ العام 2011.
من  الثانية  المرحلة  إنجاز  في  شاقة  مفاوضات  وأضافت: 
مشروع تطوير الحقل الذي توقف العمل به أكثر من مرة بسبب 
الظروف األمنية التي مرت بها البالد وعزوف الشركات األجنبية 

عن المجيء إلى ليبيا.
لتوليد  السرير  محطة  تزويد  إلى  الواحة  شركة  أشارت  كما 
الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المنتج من حقل الفارغ، برغم 

أن محطة الكهرباء تبعد بنحو 97 كيلومترًا.

●  موظفان في محطة الفارغ.

الخام  أن  للوكالة  تجارية  مصادر  وأكدت 
عالوات  أعلى  حقق  آسيا  في  المبيع  الروسي 
لتتواصل  يناير،  لعقود  شهرًا   22 في  فورية 
دعم  مع  التوالي،  على  الرابع  للشهر  المكاسب 
الطلب القوي وهوامش التكرير القوية لألسعار.

الطلب  تدمير  المخاوف بشأن  فإن  ذلك،  ومع 
مرة  أوروبا  وأصبحت  أثقلت،  قد  الجائحة  بسبب 
الحكومات  بعض  دفع  ما  لالنتشار،  بؤرة  أخرى 
اإلغالق،  عمليات  فرض  إعادة  في  التفكير  إلى 
متغير  بسبب  أكبر  انتشارًا  الصين  تكافح  بينما 

»دلتا«.
للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  وخفضت 
للطلب  توقعاتها  الماضي،  األسبوع  »أوبك«، 
 330 بمقدار  الرابع  للربع  النفط  على  العالمي 
الماضي،  الشهر  توقعات  عن  يوميًا  برميل  ألف 
التعافي  الطاقة  أسعار  ارتفاع  أعاق  حيث 

الجائحة. من  االقتصادي 
الصخري  النفط  إنتاج  يصل  أن  المتوقع  ومن 
قبل  ما  مستويات  إلى  ديسمبر  في  األميركي 

8.68 مليون برميل يوميًا. البالغة  الوباء 

القاهرة- الوسط

ليبيا تحتل مرتبة أكبر منتج للنفط في أفريقيا.. واألسعار ترتفع عامليًا
اإلنتاج المحلي وصل لـ 1.24 مليون برميل

فتح  طلبات  المركزي  ليبيا  مصرف  تلقى 
شركة   315 من  جديدة  مستندية  اعتمادات 
الجاري،  نوفمبر   10 إلى   4 من  الفترة  خالل 
استيراد  بين  الشركات  هذه  عمل  وتتنوع 
الزراعية،  والمستلزمات  الغذائية،  المواد 
واألحذية  الطبية،  والمعدات  الخام،  والمواد 
الكهربائية  واألجهزة  واألدوية،  والحقائب، 

وغيرها.
هذه  تفاصيل  نشر  إن  المصرف  وقال 
الطلبات يأتي استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة 
في  المؤرخ  بالمصرف  والنقد  المصارف  على 
المنظمة  الضوابط  بشأن   ،2020 ديسمبر   31
بعد  المستندية  االعتمادات  فتح  إلجراءات 

لفتح العتمادات. الطالبة  الجهات  موافقة 

لرئيس  سابقة  تصريحات  حسب  سنوات،  أربع 
اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
في  جديدة  حقول  في  اإلنتاج  بدء  عبر  وذلك 
الحقول  تشغيل  وإعادة  وغدامس  سرت  حوضي 

المغلقة.
على  المفروضة  القيود  من  معفاة  وليبيا 
بسبب  وحلفائها،  »أوبك«  قبل  من  اإلنتاج 

الداخلية. األوضاع 

دور لمعهد النفط في تطوير اإلنتاج
في  أكبر  بدور  القيام  إلى  النفط  معهد  ويسعى 
لجنة  استعرضت  فقد  الليبي،  اإلنتاج  تحسين 
لديها،  المتوافرة  اإلمكانات  النفط  معهد  إدارة 
المعملية  الدراسات  بإجراء  لها  تسمح  التي 

والغاز. النفط  حقول  لتطوير  والمكمنية 
المؤسسة  مع  فني  اجتماع  في  ذلك  جاء 
المعهد  أنشطة  تناول  اإلثنين،  للنفط،  الوطنية 
العام الجاري، وبرنامج العمل خالل العام الجديد 
الحالية  المشاريع  االجتماع  وتناول   .2022
المطلوبة  والميزانيات  للمعهد،  والمستقبلية 

دور  إلى  به  المختصون  نوه  حيث  لتنفيذها، 
المؤسسة والشركات المشغلة في تطوير ودعم 

فنيًا. المعهد 

عالمية انتعاشة 
األسواق،  في  النفط  أسعار  انتعشت  ذلك،  إلى 
الثالثاء، بعدما عززت المخاوف بشأن شح اإلنتاج 
التفاؤل كان محدودًا بسبب  أن  الخام، رغم  من 
اإلصابة  حاالت  ارتفاع  بعد  الطلب،  حول  القلق 

أوروبا. المستجد« في  بفيروس »كورونا 
96 سنتًا،  العقود اآلجلة لخام برنت  وارتفعت 
حين  في  للبرميل،  دوالر   83.01 إلى   %  1.2 أو 
 80 الوسيط األميركي  صعد خام غرب تكساس 
للبرميل، حسب  81.68 دوالر  إلى   % 1 أو  سنتًا، 

»رويترز«. وكالة 
شركة  في  المخاطر  مديري  كبير  وقال 
»ميتسوبيشي«، كوني نونان: »لدينا مستويات 
مخزون منخفضة للغاية، وإذا كان شتاؤنا شديد 
زيادة  في  متباطئة  أوبك  تزال  وال  البرودة، 

النفط«. أسعار  اإلمدادات، سترتفع 

في  للنفط  منتج  كأكبر  موقعها  نيجيريا  فقدت 
من  إنتاجها  تراجع  مع  ليبيا،  لصالح  أفريقيا 
مستمر  تعطل  وسط  الماضي،  الشهر  الخام 
بعد  عالميًا  األسعار  ارتفعت  بينما  لإلمدادات، 

مخاوف من شح اإلنتاج.
برميل  مليون   1.24 إلى  ليبيا  إنتاج  وارتفع 
برميل  مليون   1.16 مقابل  أكتوبر،  في  يوميًا 
إنتاج  تراجع  فيما  الماضي،  سبتمبر  في  يوميًا 
برميل  مليون   1.23 نحو  إلى  الخام  نيجيريا من 
يوميًا في أكتوبر الماضي، من نحو 1.25 مليون 
لمنظمة  تقرير  أحدث  كشف  حسبما  برميل، 

للنفط »أوبك«. المصدرة  الدول 

برميل مستهدفة 2.1 مليون 
لرفع  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وتخطط 
بحلول  يوميًا  برميل  مليون   1.45 إلى  إنتاجها 
في  مليون   1.6 وإلى  الجاري،  العام  نهاية 
خالل  مليون   2.1 إلى  وصواًل  عامين،  غضون 

خبير ياباني مرشح ملنصب 
نائب مدير صندوق النقد

النقد  لصندوق  العامة  المديرة  رشحت 
الخبير  غورغييفا،  كريستالينا  الدولي، 
للمدير  نائبا  أوكامورا  كنجي  الياباني 
المقبل،  ديسمبر   3 من  اعتبارا  العام 
المجلس  إلى  االقتراح  هذا  وقدمت 

للصندوق. التنفيذي 
في  حاليا  أوكامورا  ويعمل 
يشغل  إذ  اليابان،  حكومة 
خاص  مستشار  منصب 
لشؤون  الوزراء  لرئيس 
االقتصادية  السياسات 
الدولية. وينتظر تعيينه خلفا 
فوروساوا  ميتسوهيرو  لـ 
عن  التنحي  يعتزم  الذي 
ُأعلِن في وقت  منصبه، كما 
سابق، اعتبارا من 30 نوفمبر 

الجاري.

اقتصادية ذخيرة 
وعند إعالن اختيار أوكامورا، 
يعمل  إنه  غورغييفا  قالت 
حاليا في حكومة اليابان في 

الوزراء  لرئيس  خاص  مستشار  منصب 
الدولية،  االقتصادية  السياسات  لشؤون 
ويأتي  المستوى  رفيعة  بخلفية  ويتمتع 
الخبرة  من  بذخيرة  محمال  الصندوق  إلى 

الدوليين. والتمويل  االقتصاد  في 
شغل   ،2021-2020 الفترة  في 
المالية  وزير  نائب  منصب  أوكامورا 
منصب  أرفع  وهو  الدولية،  للشؤون 
الدولي  التمويل  مجال  في  حكومي 
كل  على  يشرف  كان  حيث  اليابان،  في 
الدولي  بالتمويل  المتعلق  الوزارة  عمل 

الدولية  اللجنة  أعمال  في  ويشارك 
ومجموعة  والمالية،  النقدية  للشؤون 
و»آسيان  العشرين،  ومجموعة  السبعة، 
الدولية،  المنابر  من  وغيرها   ،»3  +
ممثال لليابان بصفته نائبا لوزير المالية. 
كأحد  سنوات  عشر  من  أكثر  أمضى  وقد 
اليابان  في  الرئيسيين  السياسات  صناع 
االقتصادية  السياسة  بقضايا  يتعلق  فيما 

الدولية.
مهم  بدور  ساهم  كما 
الناجح  االستكمال  في 
الصندوق  إلصالحات 
بالحصص  المتعلقة 
أعقاب  في  والتمثيل 
العالمية.  المالية  األزمة 
كان  أقرب،  تاريخ  وفي 
القيادية  الشخصيات  أحد 
العالمية  الجهود  في 
أزمة  معالجة  إلى  الرامية 
في  بما  »كوفيد19-«، 
التاريخي  التوزيع  ذلك 
حقوق  من  لمخصصات 
بقيمة  الخاصة  السحب 

650 مليار وحدة.
الجهود  في  أيضا  بارزا  دوره  وكان 
لبلدانه  الصندوق  دعم  لتعزيز  الجارية 
األعضاء ذات الدخل المنخفض عن طريق 
الصندوق  إلى  الموجهة  الموارد  زيادة 
الفقر  من  والحد  للنمو  االستئماني 
االستئماني الحتواء  والصندوق   )PRGT(
 .)CCRT( الكوارث وتخفيف أعباء الديون
كما أنه حاصل على ليسانس الحقوق من 
السياسة  في  والماجستير  طوكيو،  جامعة 
العامة من كلية جون كينيدي للحكم في 

هارفارد. جامعة 

●   شاحنة وقود تابعة لشركة »شل«.

●   كنجي أوكامورا

»شل« تعتزم نقل مقرها الضريبي من هولندا

شل«  داتش  »رويال  شركة  أعلنت 
النفط،  في  المتخصصة  العمالقة، 
الضريبي  إقامتها  مقر  نقل  تريد  أنها 
إلى  هولندا  من  اإلدارية  وهيئاتها 
الذي  القرار  وهو  المتحدة،  المملكة 
كرد  ويأتي  الهولندية،  الحكومة  انتقدته 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  على  فعل 

)بريكست(. األوروبي 
تريد  إنها  بيان،  في  المجموعة،  وقالت 
الدولة  مع  الضريبية  إقامتها  »مواءمة 
المملكة  أي  فيها،  مسجلة  هي  التي 
المتحدة«. كما تعتزم الشركة نقل هيئاتها 

على  سيتعين  فيما  بريطانيا،  إلى  اإلدارية 
التغييرات  على  التصويت  المساهمين 
المقترحة في 10 ديسمبر المقبل، حسبما 

ذكرت وكالة »فرانس برس«، اإلثنين.
الشؤون  وزير  أكد  ذلك،  أثر  وعلى 
أن  بلوك،  ستيف  الهولندي  االقتصادية 
سار  غير  نحو  على  فوجئت  بالده  حكومة 
لنقل  بتخطيطها  »شل«  أبلغتها  بعدما 
كذلك،  بريطانيا.  إلى  الرئيسي  المكتب 
االسم  من  داتش«  »رويال  كلمتا  ستزال 

للمرة األولى منذ 130 عامًا.
مع  محادثات  »نجري  الوزير:  وأضاف 
على هذه  المترتبة  اآلثار  حول  شركة شل 
وقرارات  الوظائف  إلى  بالنسبة  الخطوة 

وهذه  واالستدامة.  الحاسمة  االستثمار 
أمور مهمة جدًا«.

أرباب  منظمة  اعتبرت  جهتها،  من 
العمل )فنو- نكو( أن إعالن انتقال »شل« 

يمثل ضربة كبيرة لهولندا.
وزير  رحب  البريطاني،  الجانب  ومن 
كوارتنغ  كواسي  والطاقة  األعمال 
بـ»اإلجماع الواضح على الثقة« في اقتصاد 

المملكة المتحدة.
وبررت الشركة قرارها بالقول إنها تريد 
المساهمين  لمصلحة  تنافسيتها  تعزيز 
واألهداف البيئية، مشيرة إلى أن أسهمها 
أمستردام  بورصات  في  مدرجة  ستبقى 

ولندن ونيويورك. 

لندن- وكاالت

معهد النفط الليبي يسعى إلجراء الدراسات املعملية لتطوير الحقول
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www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السادسة
العدد 313 13 ربيع اآلخر 1443 هـ

18 نوفمبر 2021 م اخلميس

●  منشآت نفطية بشركة راس النوف للنفط والغاز.

موسكو - وكاالت



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

)9( التجربة البرملانية في ليبيا 
1969_1908

سالم الكبتي

السنة السادسة
العدد 313

اخلميس
12 ربيع اآلخر  1443 هـ

18 نوفمبر 2021 م
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انتخابات ديسمبر: التحشيد 
السلبي وصفة الحرب القادمة

موصوم  لكنه  وحدته،  الخطاب  نوعية  اختلفت  وإن  حتى  بالطبيعة،  مشحونة  االنتخابات  أجواء 
الدائمة. واالتهامية  بالتوتر 

مخاطر  وجملة  بها،  ويبشر  عنها  يدافع  أولويات  جملة  مرشح  كل  يحمل  أن  الطبيعي  ومن 
محتملة للتحذير منها، خاصة إذا استطاع ربط المخاطر بمنافسيه.

وهنا يتحول هو إلى حامي »المجموع« مما يدبر له، أو سيحدث إن فاز اآلخرون. خطاب تخويفي 
من مخاطر اآلخر وأخطائه ما لم نقل شره المستطير.

إدارة  وهي  التالية  الخطوة  تأتي  ثم  ومن  لشعاراته،  وفقًا  بطريقته  الخوف  السياسي  يصنع 
اختياري/  وهو  المطلوب  لذلك،  وفقًا  وتوجيههم  لديهم،  الخوف  مشاعر  توحيد  بعد  الجموع 

اآلخرين. استبعاد 
اإلفالس  الفقر  اإلرهاب  يكون  قد  »الخطر«،  للتخويف  المقابلة  االستراتيجية  هي  الخوف  إدارة 

الفساد، األمن القومي. وتسعى إلبطال أثره، أو تحجيم تأثيراته، أو مسح آثاره.
إدارة الخوف هي رد فعل ربما يستخدم نفس أدوات التخويف؛ لكنه يستهدف مسابقة ومنافسة 

النتيجة وحرمانهم منها. )المخيفين( على تحصيل 
التخويف هو تقريب لوضعنا مع »اآلخرين« بأنه الجحيم وإدارة الخوف تستعمل توابع كل ذلك، 

لتحقيق نتائج تستفيد من األجواء والمناخات التي يسببها التخويف.
وأكثر  بتعاطفها،  إنسانية من جهة  وأكثر  للتحشيد،  استعدادًا  أكثر  الجموع  يجعل  الذي  الخوف 

ورعبها. بكراهيتها  توحشًا 
إدارة الخوف تستخدم التخويف بتطويل زمانه في الوعي، حتى عندما يزول السبب واقعيًا، تبقيه 
إدارة الخوف، ألن غيابه بالذات سيكون سببًا في حرمانها من كثير من المزايا ومساحات الحركة.
المواجهة  عنف  فمبررات  حقيقته،  من  بكثير  أكثر  ربما  صورة  »التخويف«  تمنح  الخوف  إدارة 
غير  األخرى  الخيارات  إلغاء  ستعتمد  الخوف  إدارة  نواجهه.  الذي  العدو  خطورة  لكبح  ضرورية 

المطلوبة، ولكنها ال تستعمل الخيال بل الواقع.
على  قدرته  تتجاوز  صدام  من  األميركان  مخاوف  تكن  لم  العابر،  التمثيل  سبيل  وعلى  هكذا 
وحتى  ولنبرر ضربه،  منه،  نخاف  من  لشيطنة  كافيًا  هذا  وكان  والنووي،  الخبيثة  الجمرة  استعمال 

وحشيتنا في سحقه، وخسائرنا أيضا، كما رأت إدارة بوش يومها.
الشرير،  القبيح  العدو  الخسائر،  لمدارة  أيضًا  بل  مكاسب،  عن  فقط  تبحث  ال  الخوف  إدارة 
الشر،  ضد  الخير  خسائر  هي  وخسائرنا  أخيار،  ألننا  سننتصر  لكننا  متوقع،  هذا  خسائر،  سيكبدنا 

مهما عظمت أو كانت غير منطقية!!.
وتصبح  وجمهورهم  ألنصارهم  لينتقل  وحمالتهم،  المترشحين  من  ذلك  يتم  االنتخابات  وفي 
والطرح  للمنطق  مجال  ال  حيث  االجتماعي،  التواصل  وسائل  مع  وتحديدًا  وعامة،  تفاعلية،  اآللية 

الرشيد، بل الغلبة لألكثر عدوانية وصخبا وإثارة.
مساحة  إلبقاء  السياسيين  بين  العقالنية  بعض  تمني  الحالة  هذه  في  فقط  فعله  يمكن  ما 

تمكنهم من العودة للتعامل الحقًا مع »شياطين االنتخابات« حتى إن خسروا.
شيطنة  وطأة،  أكثر  السلم  في  ربما  بل  باألساس؛  الحروب  في  ليست  الخوف  إدارة  ولألسف 
اآلخر ال تحتاج عنفًا، لتترسخ، هي فقط تحتاج شكاوى وتملماًل، من حقوق ومطالبات، ثم اتهامات 
لمكافحته  الخالص منه، حافزًا  وتبقى بشرى  الجديد«  متكررة، وخسائر وجرائم تنسب »للشيطان 

النصر. واستمرار كراهيته وتعميقها، حتى 

طارق القزيري

شرهاب«

كنت في حوار مع صديق على صفحات التواصل االجتماعي ووصف أحدهم بـ»الشرهاب«، 
التقطت االسم ولم أكن حينها أدرك معناه على وجه الدقة وقد حاولت تبين معناه حتى 

جاءت هذه السطور.
الشخص  تعني  »شرهاب«  كلمة  ليبيا،  في  المناطق  لبعض  المحلية  اللهجة  في 
الناس  يلقى  من  كل  أي  للمرأة..  شرهابة  وتستعمل  بالناس  الترحيب  عند  البشوش 

ضاحكًا مسرورًا متهلل الوجه، مشرقه يوصف بالشرهاب.
ووجدت شعرًا شعبيًا يقول:
 الصاحب إن ما تم شرهاب

ويقول مرحبا كان جيته
ما تفقده كان هو غاب

وال يفرحك كان ريته
وإذا كانت طالقة الوجه والبشاشة غير حقيقية وتخفي سوء النية، فهناك شعر شعبي 

يعبرعن الحالة:
اتحقه رحاب وشرهاب
عزيز ونيته كي لغراب

الشخص البشوش في تقديري عادًة ما يسعد الناس ببشاشته ويشركهم معه في 
لذات  ينقلهم  إنه  حيث  البعض؛  به  ويستبشر  المرح  من  جوًا  عليهم  ويضفي  فرحه 
اإلحساس بالبهجة الذي يعيش فيه.. فطالقة الوجه وإشراقه حين مقابلة الخلق وهو 

ضد العبوس الموحي بالكآبة.
وربما  كبير  الفصحى مختلف بشكل  بالعربية  اسم شرهاب  أن معنى  للنظر  الالفت 

يستغربه البعض وهو كالتالي:
الشرهاب هو األسد.

والشرهاب هو الليل المظلم.
والشرهاب هو اليوم البارد كثير الغيوم .

ولكن هنا نتناول المعنى الذي أشرت إليه فى رأس المقال أي الشخص صاحب الوجه 
الضحوك البشوش دائم االبتسام حسب لهجتنا المحلية.

وما دام الحديث عن البشاشة فيمكن القول أن ابتسامة اإلنسان هي عنوان بشريته، 
فالحيوان ال يضحك، واإلنسان حيوان ضاحك.

والضحك يُعد تعبيرًا عن التعاطف والتفاهم المتبادل بين البشر، وهو إحدى وسائل 
الناس،  بين  المحبة  تثمر  الوجه  طالقة  أن  كما  التاريخ،  مدى  على  البشري  التواصل 

وتدعم التآلف بينهم؛ وذلك هو األثر الذى يتركه اإلنسان »الشرهاب« لمن حوله.
والكلمة  الحانية،  والبسمة  بالوجه،  واإلقبال  اللقاء،  عند  والبشاشة  الوجه  طالقة 
الديني أن ذلك  اللطيفة، والترحيب الصادق، يعد من األخالق الحميدة، وفي موروثنا 

كان سلوك وعادة النبي عليه السالم، وهو أن يتبسم في وجوه أصحابه عند لقائهم.
طبيعي  فعل  رد  وهو  والمرح،  التسلية  عن  الصريح  التعبير  أشكال  من  والضحك 
لإلنسان السليم على المواقف المضحكة كما يمكن أن يكون وسيلة دفاع نفسية ضد 

مواقف كئيبة.
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك عالقة وشيجة بين الفرح والضحك بما يسمى »هرمونات 
السعادة«، رغم أن هناك من يقول.. هل يعقل أن تكون لمجموعة من المواد الكيميائية 

في الجسم القدرة على أن تؤثر على مدى السعادة في الحياة؟
مواد  سوى  هو  ما  بالسعادة  العظيم  شعورك  أن  تتخيل  أن  ولك   .. نعم  الحقيقة 

كيميائية في جسمك؟ وبما أن األمر كذلك فقد تكون السعادة أقرب إليك مما تتخيل.
في الواقع هناك مجموعة من الهرمونات والنواقل العصبية الكيميائية المسؤولة عن 

شعورنا بالسعادة، أهمها: السيروتونين، واإلندروفين، والدوبامين، واألوكسيتوسين.
ويرتبط هرمون »الدوبامين« بشكل وثيق مع شخصية الفرد، حيث تشير األبحاث 
أعلى من  المنفتحة »الشرهاب« يحظى بمستويات  الشخصية  إلى كون الشخص ذي 

الدوبامين من أولئك االنطوائيين.
ولذا فالقول بأن الضحك هو أفضل دواء مقولة صحية؛ إذ يعد الضحك من األسباب 
التي تؤدي إلى إطالق مادة اإلندورفين في جسم اإلنسان، مع التأكيد على أن ذلك لن 
القلق  تخفيف مشاعر  في  يساعد  أن  يمكن  ولكن  العضوية،  الصحية  المشاكل  يعالج 
أو التوتر، وتحسين الحالة المزاجية المنخفضة عن طريق زيادة مستويات الدوبامين 

واإلندورفين.
أخيرًا:

تحية إلى كل إنسان »شرهاب«.

صالح الحاراتي

طرائق  من  المركبة  بالمنهجية  بدأناه  ما  نستأنف 
السيكولوجيا و»الظاهراتيات« بمسمى »بسكولوجيا 
في  المشتتة  النصوص  عن  الكتابة  في  الشعرية« 
»أشتات  كتاب  كونت  التي   »218 الـ  »قناة  موقع 
شَتاتَ  مفردها  وأشتات  العمر«،  سرديات  الذات.. 
أضافها إلى سردياته الكاتب القاص عمر أبوالقاسم 
صحيفة  في  نشرتُها  أربعة  مقاالت  وأعني  الككلي. 
منها:  األساسية  الثالثة  عناوين  وهــذه  الوسط 
و»مدرسة   2018 أبريل   01 األبــويــة«  »تغليط 
 06 القوقعة«  و»رخــو   ،2018 أبريل   29 الحرية« 
المكونة  الـ»شَتاتَ«  بأن  رؤيتي  تؤكد   2018 مايو 
ذات  انكتبت مختلفة في ال سيريتها  الذات  ألشتات 
السلبي  المرافعاتي  والشكل  اإلشكالي  المضمون 
الروح(  )خشونة  شتات  ففي  »اإلبيسية«.  سلطة  إزاء 
والدتي  مصيري  في  تحكم  »أنا  بـ:  السارد  يبتدئ 
ألسرة فقيرة تجاهد أن تحيا حياة الستر، األمر الذي 
أعاق طموحاتي وحد من تحقيق رغباتي، وإضافة إلى 
ذلك هي أسرة شديدة التزمت، ليس التزمت الناشئ 
عن  المتولد  التزمت  ذلك  ولكن  ديني،  تصور  عن 
مفهوم العيب. ذلك التزمت الذي تكون فيه اإلشارة 

إلى استحمام المرأة المتزوجة عيبًا!«
األوديــبــيــة  »اإلشــكــالــيــة  ــى  إل نــدخــل  أن  قبل 
المكتوب  في   »Oedipean problematical
كونها  الــذات«  »أشتات  في  كخطاب  »النرجسي« 
»العائلة  ظاهرية  فيها  تتمثل  مغايرة،  شعرية 
باإلشكالية  نمر   »patriarchal family األبيسية 
النرجسية التي تحف بإخبار السارد عن ذاته المشتتة 
في  النرجسي  البروز  فيها  يهمنا  وما  سيرة،  الـ  في 
»األبيسية«  تمانعه  الذي  األوديبي  بالنزوع  ارتباطه 
المعممة عائليًا حسب المتغير في العالقة التراتبية: 

ابن، أب، أخ أكبر. أم.
السارد  من  المؤولة  ـ  الحكاية  بناء  إعادة  تكون 
الفعلي  الدافع  بتحديد  ـ  الطفولي  لسلوكه  الناضج 
في شتات »الحسد واإلبداع«: »ما كان يحركني في 
بسبب  أخي  إزاء  اعتراني  الذي  الحسد  هو  العمق، 
بسببهما  وأنه  أحوزهما،  ال  وقدرة  معرفة  امتالكه 
لم  األسرة.  في  بها  أحظى  ال  بمكانة خاصة  يحظى 
مهجوسًا  كنت  آنــذاك.  الحسد  بمشاعر  واعيًا  أكن 
والشوق  الكتابة،  موهبة  أمتلك  ربما  بأنني  فقط 
القدرة  خاصية  السحرية.  الخاصية  امتالك هذه  إلى 
القراءة«. وحسد  على  القدرة  ثم  ومن  الكتابة،  على 
نقابله  أن  يمكننا  تُقرأ  التي  الكتابة  على  المقدرة 
اإلخصاء«  »قلق  بـ  الذكوري  الجانب  فرويد من  عند 
ليس  الفتاة  أن  الصبي  إلدراك  الموازي  الفعل  رد 
توحي  بالنرجسية  األمر  هذا  وعالقة  قضيب.  لديها 
بيال  د.  »النرجسية«  كتابه  في  يوردها  جملة  به 

إن متابعتي واهتمامي بموضوع التجربة الدستورية 
من  فترة  أبناؤها  عاشها  التي  ليبيا  في  والبرلمانية 
األعوام في ظروف مختلفة تالحقت وتباينت ثم ظلت 
التاريخ وانتهت بتجربة  بعيدة وراء األفق في أطياف 
عشر  ثمانية  دامت  العثرات  رغم  ديمقراطية  نيابية 
ذلك  إن  وتوقفت..  تعطلت  حيث   1969 إلى  عاما 
يعود إلى أيام بعيدة ماضيات إقتربت والتقيت فيها 
أسهموا بجهودهم في  الذين  ليبيا  رجال  بكثير من 
كله  هذا  وفي  العديدة  التجارب  هذه  قواعد  إرساء 
يتعين عليَّ خالل هذه المقاالت أن أشير إلى بعض 
وسليمان  بوهدمة  محمود  الــســادة:  وهــم  منهم 

الجربي والطاهر العالم.. على سبيل المثال.
والعشرين  الواحد  لجنة  في  عضوا  األول  كان  لقد 
عضوا  الثاني  وكان  )الستين(  الوطنية  الجمعية  ثم 
بأعمال  وقام  الدستور  لجنة  وفي  الستين  في  مثله 
بدقة  وجلساتها  محاضرها  وتدوين  السكرتارية 
فيما  برقة  إقليم  وفد  ضمن  وكانا  التنظيم  عالية 
اختياره  إلى  إضافة  الجمعية  في  مثلهما  الثالث  كان 
الدستور  العمل وإعداد  في فترة الحقة عضوا بلجنة 
المذكورة.  الجمعية  في  فــزان  وفد  زمالئه  ضمن 
رئيسا  كان  بوهدمة  السيد  أن  ذلك:  إلى  وأضيف 
ألول مجلس تشريعي في والية برقة بعد االستقالل 
الثالث  الواليات  في  التشريعية  المجالس   - وهي 
مايبقى  ثنايا  في  إليها  سأتعرض  برلمانية  تجربة   -
شيوخ  لمجلس  رئيس  ثالث  اختير  ثم  مقاالت  من 
في المملكة وعينه الملك نائبا له مع رئيس مجلس 
النواب خالل غيابه عن الدولة عام 1956 قبل تعيين 
نائبا  العالم كان  السيد  األيام. وأن  تلك  للعهد  ولي 

في أول برلمان ليبي بعد االستقالل في 1952.
التقيتهم في بنغازي وطرابلس مرارا وتحدثوا لي 
انقطع  التي  والتجارب  العسيرة  المخاضات  هذه  عن 
اإلفادة  دون  ظهره  لها  وولى  الالحق  الجيل  عنها 
منها أو متابعتها بالتحليل والدراسة والنقد والحوار. 
القاعات  كواليس  في  دار  مما  منهم  وسجلت  دونت 
هذه  قيمة  على  األمر  حقيقة  في  ووقفت  والجلسات 
زمالئهم  بقية  مع  بذلوها  التي  الكبيرة  الجهود 
لقاءات  وبنغازي.  طرابلس  بين  طويلة  وليالي  أياما 
وتفاهمات  وجــوالت  ونقاشات  وجلسات  ــوارات  وح
وتناقضات وأخذ ورد وشد وجذب ثم كانت المحصلة 
الختامية لهذه الجهود الوطنية توحد الخطوات نحو 
يسع  الذي  الواحد  الوطن  إلى  تؤدي  واحدة  طريق 
إقليم  لكل  بالمزايا  والحلم  المطالبات  رغم  الجميع 
لمحاوالت  وسد  درء  ــوال  األح كل  في  هناك  وكــان 

النفاذ األجنبي والتدخل بتغيير وجهة ذلك الطريق.
يسعى  المخلص  الوطني  العمل  هذا  يكن  ولم 
الحضور  وكــان  شخصية.  مــأرب  أو  أطماع  لتحقيق 
ظروف  عبر  بالتنقل  يتم  طرابلس  في  والتواجد 
المتحدة  األمم  بالجو في طائرة  وأحيانا  بالبر  صعبة 

بيرغر وينسبها لجاك ريغو: »أجمل صبية في العالم 
ال يمكنها أن تمنحني إال ما لديّ«.

»ذات  الوهم:  فيه  ينقشع  ثانيًا  مقطعًا  نقتطف 
يُقرأ[  ما  أن يكتب  يقدر  الذي  الذي  ]األخ  أريته  مرة 
كتابتي بحضور أمي. فلم يهتم. قالت له أمي: شوف 
شن كتب خوك!. بالك كتب حاجة!./فرد عليها: شن 
انقشع  عندها  وخــالص!«.  تخربيش  هذا  نشوف؟!. 
يقرأه  ما هو  أعرف  أكتب شيئًا ال  بأنني فعال  وهمي 

متعلمون«.
 Method وشابير«  »شنتوب  منهجية  تنقسم 
Shentoub and Chabert إلى خطاطتين: »إحياء 
يجعل  كاكتمال  البلوغ  عبر  األوديبية:  اإلشكالية 
الوظيفي  النضج  وعدم  ممكنًا،  الجنسي  التحقيق 
للطفل لم يعد يمثل دوره في الحماية التي يمثلها 
الطفل  قــدرة  في  المتشكك  ودعمها  األم  حضور 
المعرفية وهو ماشّكل جُرحًا نرجسيًا من جهة أولى، 
وخذالنًا أوديبيًا من جهة ثانية. ومن سياق الشتات 
المتعّلقة  النرجسية  االعتراضة  إغفال  يمكننا  ال 
»الحسد  من  المقتطعة  الفقرة  في  بالمالبس 
واإلبداع«: »بما في ذلك أن مالبسه ]األخ المتعلم[ 
الثانية  األفضلية  ــذه  وه مالبسي«،  من  أفضل 
المحرّكة لشعور الحسد تجاه األخ الذي يعرف يكتب 
ويقرأ ما يكتبه، فالنرجسي، حسب بيرغر، يهتم كثيرًا 
مالبسه  اختيار  في  كثيرًا  ويدقق  وأناقته  بمظهره 
يثير  وكيف  اآلخرين  عيون  في  يبدو  كيف  ويعنيه 
إعجابهم، ويستفزه التجاهُل من قبلهم جدًا، ويحنقه 
المديح  إال  منهم  يسمع  أن  يريد  وال  له  انتقادهم 

وكلمات اإلعجاب.
في »دخول غير شرعي!« نترك السارد يتكلم عن 
في  آنئذ  »كنت  األناقة:  النتحال  نرجسيته  تحايل 
المرحلة اإلعدادية، فصرت أذهب بهذه الكنزة ذات 
لها،  شقيقة  من  بتواطؤ  المنتحلة،  العادية  الرقبة 
المدرسة.  إلى  مستديرة،  رقبة  ذات  كنزة  شخصيًة 
في  يده،  ويمد  مني  يقترب  بزميل  إذا   )..( مرة  ذات 
قلياًل  الخارجية  الكنزة  رقبة  فاتحًا  مفاجئة،  حركة 
بإحراج  أعماقي  امتألت  بالمقلوب!.  البسها  قائاًل:– 
وخرجت،  بي،  ويشهر  يفضحني  لم  أنه  رغم  شديد، 
الحيلة  تلك  عن  أتخلى  كي  البيت،  إلى  عائدًا  فورًا، 
»الموضة«  عالم  دخــول  في  المتمثلة  العبقرية 

بطريقة غير شرعية.
كتب رومان ياكوبسن في »قضايا الشعرية«: »إن 
الشعر ـ الشعريّة بالمفهوم البنيوي ـ قلياًل ما كشف 
البن  الغرامية  المأساة  وعنيفة  بسيطة  بطريقة 
مرجعيات  على  حكمه  يصدر  هنا  وياكوبسن  وأم« 
بتراجيديا  عُرف  فيما  الغرب  شعريات  في  السيرة 
ومرورًا  لسوفكليس  الملك  بأوديب  بدءًا  األوديبية 

المستر  ليبيا  في  لمندوبها  خصصت  التي  الوحيدة 
بوهدمة  الشيخ  أحاديث  إحدى  وتظل  بلت.  إدريان 
خالل  بأنه  ذكر  فقد  والتنسى  الذهن  في  ماثلة  إلي 
عامي  الوطنية  الجمعية  اجتماعات  في  مشاركته 
طرابلس  إلى  بنغازي  من  يغادر  كان  1950و1951 
تلك  لحضور  شنيب  فائق  عمر  السيد  رفيقه  مع 
الوسيلة  كانت  بعائلتيهما.  مصحوبين  االجتماعات 
أياما  سيرها  ويستغرق  كبيرة  شاحنة  تقلهما  التي 
بعض  في  الشاحنة  تلك  تتعطل  ما  وكثيرا  عديدة 
وجه  أي  عن  الساحلي  الطريق  عبر  البعيدة  األماكن 
من  فترة  ينتظرون  الالزمة.  المساعدة  وجوه  من 
تصل  حتى  والشتاء  الصيف  أيام  في  والليالي  األيام 
الشاحنة.  وصيانة  بإصالح  للقيام  نجدة  أول  إليهم 
يتسامرون  الخالية..  البقعة  تلك  في  ينتظرون 
الوطن دون شعور بالشكوى  ويتحدثون عن شجون 
يؤجران  كانا  طرابلس  إلى  يصلون  وعندما  األلم  أو 
اليد  ذات  قلة  رغم  الخاص  حسابهما  على  مسكنا 
تعب  متناسيين  االجتماعات  حضور  في  ويشرعون 
نحو  األخـــرى  الطريق  كانت  ومشاقه.  الطريق 

االستقالل أكثر مشقة منها.
معاصرته  عن  أحاديثه  في  العالم  السيد  وظل 
على  يؤكد  الوليدة  الدولة  وبنيان  أســس  لوضع 
الذي  العالم  األسعاد  أبــو  الشيخ  وحــرص  وطنية 
وحسن  للجلسات  ــه  أدائ وروعــة  الكثيرون  يجهله 
كل  أمام  الفرصة  وإتاحة  ديمقراطية  بكل  سيطرته 
ودرايــة.  حنكة  بكل  النظر  وجهات  وتقريب  اآلراء 
يرمي  كان  التي  الخبيثة  المحاوالت  إلى  أشار  فيما 
للتأثير  فزان  في  إدارتها  في  فرنسا  رجال  بها بعض 
اإلقليم سعيا النفصال  يمثلون  الذين  وزمالئه  عليه 
الدستور  إعداد  في  العمل  لجنة  بأن  ذاكرا  الوطن. 
تدخل  أي  دون  والموضوعات  القضايا  تناقش  ظلت 
في  النهائية  الصياغة  ماعدا  طرف.  أي  من  خارجي 
صورتها القانونية من قبل المستشارين عمر لطفي 
نفسه  الوقت  في  مشيرا  وغيرهما.  الدجاني  وعوني 
إلى أن من القضايا الحساسة التي غدت مثار اهتمام 
موضوعات  هي  المثال  سبيل  على  كثيرة  ومتابعة 

االتفاقيات األجنبية وإعالن الحرب والعاصمة.
خرج  التي  المهمة  التفاصيل  هذه  جملة  وفي 
أجنبية  يكن صناعة  لم  الذي  الليبي  الدستور  عبرها 
عميلة  تكن  لم  ليبية  وبأيدي  ليبيا  نتاجا  كان  بل 
أود  الوجوه..  من  وجه  أي  على  الخارج  يحركها  أو 
محمد  الدكتور  صديقي  ــره  ذك بما  أستعين  أن 
الطاهر  السيد  ــده  وال كان  الــذي  الجراري  الطاهر 
الواحد  لجنة  في  فزان  من  عضوا  الجراري  عبداهلل 
علي  السيد  من  يوم  ذات  سمع  فقد  والعشرين.. 
رجب المدني عضو اللجنة عن طرابلس هذه القصة 
عام  المذكورة صيف  اللجنة  أيام جلسات  دارت  التي 
)ذات  جوانبه:  بعض  في  مختصرا  مفاده  ما   1950

بل  وتحضر  األب  فيها  يغيب  التي  الذاتية  بالسير 
تهيمن فيها األم، لشعراء وُكتاب كـ بودلير وفلوبير 
بول  جان  عنونها  التي  الذاتية  بسيرته  وانتهاًء 
المكتوبة  الككلي  كلمات  في  بـ»الكلمات«.  سارتر 
تتغير  شذرات  بل  سيرة  نقرأ  ال  الذات«  »أشتات  كـ 
»ابن  بين  إلى  وأم«  ابن  »بين  من:  العالقة  فيها 
ظرفها  متغير  حسب  »األم«  إبيسيته  تدعم  وأب«. 
ومن  »إبيسيّة«  إلى  »أوديبية«  ومن  ومصلحتها، 
على  يهيمن  »شعورية«  إلــى  »حُبيّة«  غرامية 
وتحف  الفظاظة  وتسودها  القسوة  »مناخ  عاطفتها: 

بها مظاهر الخشونة وشظف المعاملة«.
نواصل  األوديبية  اإلشكالية  في  البحث  لتعميق 
الشعرية«  »بسكولوجيا  لتفسير  االستعانة 
الموضوع:  تفهم  باختبار  الــذات«  »أشتات  في 
 Method Shentoub وشابير  بمنهجية »شنتوب 
 Thematic »تحليل:  حسب   »and Chabert
يحدد  الــذي   »Apperception Test T. A. T
المنهجية  تــقــررهــا  الــتــي  األوديــبــيــة  المسألة 
عن  التخلي  1ـ  عناصر   4 بانتقاء  بخُطاطتيها 
كإشكالية  وإثارته  ـ   2. األوديبي  الحب  موضوع 
يجند  التي  األوديبية،  والتقمصات  3ـ  أوديبية. 
النزوية.  الطاقة  من  قوية  كمية  النرجسي  لها 
عالم  إلى  الطفولة  العبور من  فجوة  تجسير  لغرض 
ومعرضًا  هشًا  الشخص  يكون  حيث  الراشدين، 
التي  واالجتماعية  النفسية  الضغوط  من  لكثير 
حسن  عليه  فتملي  »بــاألبــســيّــة«  بـــ  تخضعه 
د.بيال  »النرجسية«  في  بين  كما  ـ  الذي  التصرف. 
نحو  الغالب  النرجسيين  ميل  يعاكسه  ـ  بيرغر 
والبحث  وأفضالهم  ألفعالهم  عالية  قيمة  إعطاء 
آبائهم من حيث  أو بدائل  آبائهم  المثالية في  عن 
المركز والعطاء. أما الخطاطة المقابلة المعنونة بـ: 
وهي  األوديبية،  العالقة  في  التفرد  سيرورة  إحياء 
النرجسي  هوية  تمس  التي  االضطرابات  من  نوع 
وتترجم في T. A.T عن طريق أربعة مواقف ننتقي 
منها بما يتيحه لنا الحيز المتاح للمقال: ـ اإلدراكات 
مع  العالقة  نوعية  رداءة  على  تدل  التي  الخاطئة 
الواقع. يتكلم السارد بضمير الطفل الذي كأنه في 
»ـ  أبيه:  سؤال  عن  مجيبًا  الروح«  »خشونة  شتّات 
البيت  خلو  أحيانا  أمي  تستغل  ـ  ادِّير؟.  شِِن  امك 
فتلتفت  الصغيرة  أختي  ومن  مني  إال  العشية  في 
وال  صنابير  ال   [ باالستحمام  وتقوم  جسدها  إلى 
فيسارع  لحمها.  في  تغسل  ـ   : ـ  خاصة[  تجهيزات 
أخي  نحو  متلفتًا  وجهي  على  ويصفعني  إياي  هاشا 
كل  في  فيمألني  إرادية.  ال  ابتسامة  إخفاء  محاواًل 
أقول  أني  رغم  أضــرب  لماذا  حول  استغراب  مرة 

الحق!«.

بدعوة  طرابلس  في  البريطاني  السفير  قام  يوم 
العشاء  لمائدة  والعشرين  الــواحــد  لجنة  أعضاء 
يطل  رائــق.  جو  في  للعشاء  مكانا  السطوح  واختار 
مصابيح  على  والخشن  منهم  الناعم  الضيوف  فيه 
ومويجات  قريب  أو  بعيد  من  المتأللئة  طرابلس 
ونسائم  الصافية  سمائها  ونجوم  المتسابقة  بحرها 
للراغبين  المطروح  األكل  وسط  المتعانقة  مسائها 
الجلسة  فتحولت  للسائلين.  المسكوب  والــمــاء 
المدروسة وإطارها إلى سمفونية رائعة يتداخل فيها 
السماوي واألرضي والمائي فإلى  الحضور  الهواء مع 

أين المفر أيها الواحد والعشرون؟.
على  التأكيد  الساحر  الجو  هــذا  في  تعمدت 
ممثلي  أحد  فقصدت  عنهم  نوبوني  من  مصالح 
السالم..  أطلقت  المقصود(.  والــدك  )وكــان  فزان 
ثم  والترحيب  بالرد  هو  فقام  بنفسي  وعرفت  فرد. 
بدأت أناقشه في القضايا المطروحة وقتها للنقاش 
على  الــتــردد  قديم  بأنه  فــرد  العاصمة.  ومنها 
مع  ونتزاور  ونملك  ونشتري  نبيع  وفيها  طرابلس 
بين  العالقات  في  واسترسل  بها.  القاطنين  أقاربنا 
فرنسا  محاوالت  فشل  عن  وحتى  والشمال  الجنوب 
المغرب  في  بمستعمراتها  ــزان(  )ف الجنوب  ربط 
واعتبرتها  األحاديث  هذه  بكل  سعدت  وإفريقيا. 
وهو..  له  الرئيسي  سؤالي  لتقديم  ناجحة  تقدمة 
رد:  لليبيا.  عاصمة  طرابلس  لصالح  التصويت 
أن  الشخصية  مصلحتي  من  اقتصاديا  طرابلس 
البسيطة  استثماراتي  تزدهر  حتى  عاصمة  تصبح 
الطامح  غروري  التشبع  وحدها  عاطفيا  لكنها  بها.. 

إلى ليبيا الواسعة!
جميعا  أننا  منه  فهمت  ولكنني  رده  إستغربت 
ندور في حلقة شكوك وظنون لكنه شخصيا )والدك 
علينا  اآلن  أن من يضحك  إلى  أشار  الجراري(  الشيخ 
لتأكيد مصالحه  بنا جميعا ومن يخطط  اآلن  ويهزأ 
فينا جميعا )برقة وطرابلس وفزان( هو ذاك الواقف 
إلى  بأصبعه  مشيرا  الليلة.  لنا  المستضيف  هناك 

البريطاني!(. السفير 
والخوف  والحماس  الوطنية  ــواء  األج هذه  في 
محاوالت  رغم  الوطن  على  والحرص  المجهول  من 
ولد  حـــده..  على  إقليم  لكل  الــمــزايــا  تغليب 
إدريس  العتيد  الملك  وكان  ليبيا.  أبناء  الدستورمن 
بتاريخ  طرابلس  إلى  زيارته  أثناء  خطابا  ألقى  قد 
الدستور  أن  أنه: فهم  إلى  1951أشار فيه  21 مايو 
سيشمل  الوطنية  الجمعية  بوضعه  تقوم  الــذي 
يحدد  عندما  وأنه  واحدة  ووزارة  واحدة  دولة  إنشاء 
ذلك ستعدل أنظمة الحكم في األقاليم الثالثة حال 
إلى واليات لها  الدستور وتنفيذه من وزارات  إعالن 
التي  الشؤون  تلك  في  داخلية  تشريعية  سلطات 

ينص عليها الدستور ..
الدستور الذي حققه الليبيون .

التقيتهم في 
بنغازي وطرابلس 

مرارا وتحدثوا 
لي عن هذه 
املخاضات 

العسيرة والتجارب 
التي انقطع عنها 

الجيل الالحق وولى 
لها ظهره دون 
اإلفادة منها أو 

متابعتها بالتحليل 
والدراسة والنقد 

والحوار
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ما كان يحركني في 
العمق، هو الحسد 

الذي اعتراني إزاء 
أخي بسبب امتالكه 

معرفة وقدرة ال 
أحوزهما، وأنه 

بسببهما يحظى 
بمكانة خاصة ال 

أحظى بها في األسرة
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ال تتحدث عن السنني العجاف يا قذاف الدم

البالغة  المتاعب  يخشى  كان  في صغره  قوية.  بالتدخين  تربطه  التي  الوشائج  تكن  لم 
من  وكان،  التدخين.  عادة  في  انخراطه  انكشف  ما  إذا  أسرته  مع  حتمًا،  ستترتب،  التي 
جانبه، يتجنب تمكن عادة التدخين منه ألنها تمثل عبئًا ماليًا يتجاوز موارده المالية شبه 

المعدومة. فأجل األمر إلى الزمن الذي سيصبح فيه موظفًا مستقاًل ماليًا.
تتميز  لفافاتها  كانت  قبرة،   Lark اسمها  تبغ  علبة  يشتري  أحيانًا  كان  الجامعة  أيام 
بطولها الواضح والمصفى القطني أطول من المعتاد تتوسط طرفيه حبيبات كربون من 
أحيانًا. وفي بعض  أسبوعين  أكثر من  العلبة تظل معه  أعلى. كانت  أجل درجة تصفية 
األحيان كان يشتري نوعًا من السيغار. وفي جميع الحاالت كان ما يمتصه من الدخان ال 

يتجاوز فمه.
في السجن آثر عدم االنجذاب إلى التدخين. ولكن عندما نُقلوا إلى السجن العسكري 
التبغ  شراء  السجن  إدارة  بتولي  أو  الزيارات،  في  التبغ  بدخول  فترة،  بعد  لهم،  وسُمح 
إذ  قلياًل.  إليه،  بالنسبة  األمر،  تعدل  األمانات،  في  رصيد  له  منهم  كان  من  بنقود  لهم 
أسر  التي تحضرها  المواد  كانت  ناجعًا.  تكافليًا  نظامًا  اتبعوا  به  الذي  القسم  نزالء  كان 
سجناء القسم، باستثناء المالبس الداخلية والجوارب )إذ كانت المالبس األخرى ممنوعة(، 
تُجمع لدى شخص معين وهو الذي يقوم بتقسيمها على الزنازين حسب عدد نزالء كل 
زنزانة. وهذا اإلجراء كان يسري أيضًا على التبغ. كان يُجمع لدى شخص يتولى إحصاء 
محصول السغائر ويقسمها على عدد األيام الفاصلة عن موعد الزيارة القادم، الذي يمتد 
ضمنهم،  من  هو  الذين  الرسميين«  »غير  للمدخنين  حصة  تقتطع  وكانت  أشهر.  عدة 
ونسميهم في اللهجة الليبية »اللي يطاقشوا«، أي الذين ال يستهلكون عددًا كبيرًا من 

السغائر يوميًا.
كان »برنامجه الدخاني، أو التخيني« اليومي تدخين لفافة في اليوم، يمتصها ويمج 
يكون هناك طلب  الصباح  في  )ألنه  عليه  الذي كان حريصًا  الليلي  الدوش  بعد  دخانها 
على استخدام الحمام، ومن غير المالئم حجز الحمام وقتًا طوياًل لالستحمام(. يكون قد 

احتفظ برشفات شاي قليلة يترشفها مع امتصاص الدخان ونفثه.
بعد خروجه من السجن وتحصله على وظيفة، لم يكن راتبه يتحمل عبء أي مصروف 
ترفي. إذ كان ال يتوفر من التبغ إال نوع واحد محلي الصنع ال يعرض في قنوات التوزيع 
سعره  من  ضعفًا  عثر  اثني  يساوي  بما  الموازية  السوق  في  يباع  كان  إنما  الرسمية، 

الرسمي.
لذا أخمد جذوة تطلعه إلى التدخين.

أن يصبح مدخنًا رسميًا  قرر  والستين،  التاسعة  أعتاب  منذ حوالي شهرين، وهو على 
تدخين  في  يفكر  ذلك صار  أكثر من  يومين.  تبغ كل  علبة  أي يستهلك معدل  وسطيًا، 

الغليون.
لكن ما هو تاريخ التدخين، ولماذا لجأ إليه اإلنسان؟.

قبل  سنة  بـ6000  يقدر  غابر  زمن  إلى  استعمالها  يعود  ومنتجاته   tobacco التبغ 
هي  التي   nicotiana نيكوتيانا  المسماة  النباتية  الطائفة  ضمن  تقع  ونبتته  الميالد. 
ال  سابقًا  كانت  التي  السامة،   nightshade الليل  ظل  لنبتة  المباشرين  األقارب  من 
توجد إال في األميركتين. كان رجال الدين، المسمون شامان، عند المواطنين األصليين 
وبعد  طبية.  أغراض  في  يستعمل  كان  وكذلك  الدينية،  طقوسهم  في  يستخدمونه 
إسبانيا  ثم  كوبا  إلى  عشر،  السادس  القرن  في  التدخين،  عادة  انتقلت  أميركا  اكتشاف 
األطباء  بعض  وزعم  )يُنف(،  يستنشق  أو  يُدخن  وكان  أوروبا،  ثم،  من  ليعم،  والبرتغال، 
أنه يعالج من بعض األمراض. وبعد ذلك استحدث السيغار واستحدث األتراك األرقيلة، 

واستحدث الغليون في أوروبا.

يقول صديقي، الكاتب الكبير محمد علي الشويهدي، في رائعته »السوق القبلي«، التي وددتُ أنه 
جعلها راوية طويلة بحجم تجربته، التي عاصرتها بحكم رفقتنا منذ مطلع ستينيات القرن الماضي 
حتى اآلن، فهو »شاهد عيان« على التحوالت االجتماعية في العالم العربي عامة، وليبيا بصفة 
أغاني، وقصصا، ومقاالت منذ  الكلمات فكتبها  الحُروفِ، وعشق  الذي تمكن من  خاصة، وهو 

مطلع ستينيات القرن الماضي.
في تقديري أنه خير من يكتب عن هذه التحوالت، ذاكرته قوية وتجربته متفردة، ورؤيته ثاقبة، 
ناهيك عن أنه ابن منطقة سيدي حسين، التي توسطت مبكرًا مدينة بنغازي؛ ومنذ بداية عملي 
بنظارة األشغال، وارتباطي بصديقين عزيزين رحمها اهلل هما: عمرعبد اهلل بن حميد، وإبراهيم 
سعد الربع، الذي ربطنا بشلة السوق القبلي، في سيدي حسين؛ فأصبحتُ من رفاقها. كانت تلك 
الشلة تلتقي يوميًا في ركن من أركانه، ثم يتفرقون، جماعات نحو أحياء بنغازي حسب مصالحهم 
وارتباطاتهم، ولكنهم غالبًا ما يعودون في المساء، ويتحلقون جماعات في سيدي حسين. كنت 
أبنائي من بعد  الشلة سنا، فأصبحوا لي أخوة كبارا يخافون عليَّ مثلما أخاف اآلن على  أصغر 
أن »شموا صنانهم«. كنت أرى فيهم أبطاال، وظلوا يرون فيّ أخاهم الصغير، لم يبخلوا عليّ 
ال بالتوجيه، وال بالنصيحة، وكنت كلما أتمادى فيما قد يضرني أجد أحدهم ينصحني، ويقنعني، 
أبطاال، فعندما عاد ذات يوم  أرى فيهم  ويوقفني. جميعهم كانوا ينصحون ويتوعدون، وكنت 
المرحوم مصباح الشعافي يحمل عينته التي صنعها في ورشة النجارة بـ )الجينيو(، وهو لمن ال 
يعرف ورشة كبيرة لعدد من التخصصات الحرفية أقامتها حكومة االنتداب البريطانية بعد الحرب، 
يستقطب  بعد  فيما  أصبح  الذي  وهو  وسيدي حسين،  عبيده  راس  تتوسط  التي  المنطقة  في 
الشباب وبدربهم على مختلف الحرف اليدوية، وكان النجاح في اختباراتها بمثابة شهادة تؤهل 

المرء للعمل في مجاله، ثم أصبحت الحقا مخازن نظارة األشغال.
بأخية  ومعجبا  المراجعة،  ديوان  في  ووظيفته  التهامي  عمر  ونشاط  بدماثة  مبهورًا  وكنت 
طالب  وهو  عقيلة،  سي  قهوة  بجوار  مقهى  في  صبيًا  عمل  الذي  التهامي  محمود  المرحوم 
بالمرحلة الثانوية التي ما إن أنجزها حتى اختير ضمن من درسوا الطيران في الكلية العسكرية 
الذي كان مثاًل  الفالح  زوبي، وجمعة  وإبراهيم  بعد،  فيما  الجوي  السالح  قيادة  تولى  بأثينا، ثم 
لجيله في كفاحه واجتهاده في دراسته، ومصطفى حمدوا، ومحمد حسن و)الوفد( وعبدالسالم 
البرعصي، ومحمد مجاور، ومحمد المهدي، وسعد الشريف، وعمرعميش، وفتح اهلل النهوي، وكيف 
كنا جميعا ننتظر عودة على المقصبي – علي كاكاوية مثلما كنا نسميه- من أحد معسكرات 
الغذائية، من تن  المعلبات  البترول في الصحراء، ألنه كان يعود محماًل بمختلف  التنقيب على 
وسردينه وحلوى طحينية وبضعة علب لم نكن نعرفها، وكان يتقاسمها معنا، وصالح الشريف - 
السدرة- كانوا جميعًا أكبر مني سنًا، أمّا إبراهيم الريس، وكمال عزالدين، وعبداهلل الشويهدي، 
وعوض الشعافي، ومحمد الفسي من جيلي. كثيرون رحل منهم من رحل والبقية مثلي ينتظرون. 

جميعهم كانوا من شباب تلك الحقبة، وقد وصف محمد الشويهدي بعضهم في السوق القبلي.
يطل  لم  العراق  في  للدراسة  أوفد  ولما  وينشر،  يكتب،  الشويهدي  ومحمد  الفترة  تلك  منذ 
بقاؤه هناك، وعاد سريعًا للكتابة في جريدة الحقيقة، إلى أن انتقاه رئيس تحريرها ليكون ضمن 
أبدًا حتى تولى رئاسة تحريرها، وحتى من بعد أن تغير اسمها،  إدارتها وكتابها، ولم يتركها 
وخط أفكارها. ثم تولى الثقافة العربية قبل، وبعد تأسيس مجلة الموقف العربي في قبرص، ومن 

هناك توثقت صالته بالعديد من الكتاب والمفكرين العرب.
لم تنقطع صلتي به أبدًا حتى اآلن. وهو الذي عالج خجل صديقي، وصهري المرحوم إبراهيم 
الربع، فخطب مني شقيقتي، نيابة عنه، وأصبح من أقرب أصدقاء عائلة إبراهيم ولم ينقطع أبدًا 

عن زيارته بعدما أقعده المرض إلى أن رحل، رحمه اهلل.
يقال، ولذلك كان بودي أن  الكثير مما  الشويهدي لديه  أخي وصديقي األستاذ محمد علي 
تويست«،  »أوليفر  أو  مدينتين«،  »قصة  بحجم  رواية  القبلي«  »السوق  القصيرة  روايته  تكون 
اللتين تعدان من أهم مراجع الحياة في لندن خالل القرن التاسع عشر، رواية عن بنغازي كلها، 
فروايته »السوق القبلي« هي مجرد فصل من تاريخ بحجم مجلد، يكون بالتأكيد من فصول رواية 

مدينة بنغازي الرائعة.
في  وبالغة  بإيجار  لخصه  الذكوري،  المجتمع  عن  السابقة  الفصول  في  كتبته  وأن  سبق  ما 

األسطر التالية، التي وظف لها ثالثة من أسماء رفاقنا في ذلك الزمن الجميل. يقول:
»حالة الحب التي تنتاب مصباح كانت متفشية في مجتمع الذكور، آنذاك، فال تكاد ترى اإلناث 
إاّل إذا ُكنّ: أما أو أختا أو خالة أو عمة أو إحدى الجدتين، وعلى استحياء، الشوارع قاحلة ال تنبت 
ورودا، وال زهورا، وال تعبق أنفاسها بعطر. ترابية يعلوها الغبار متى عصفت رياح القبلي، متيبسة 
تتشوق إلى فيض مطر يرّطب الثرى حتى االرتواء، تشوق الفتيان إلى غيث نافع يسقط كل رتاج 
يوصد أبواب البيوت دون البنات القابعات في البيوت منذ الطفولة، رهينات جور الذكور، وكأن 

اهلل شاء«.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري
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إبداعيًا،  عماًل  ليست  فهي  الحافة،  على  تكون  الذاتية،  السيرة 
كانت  ما  إذا  وذاك، خاصة  بين هذا  تجمع  وقد  تاريخية،  كتابة  وال 
ذاته  تلبس  اآلخر،  سيرة  بإنجاز  الكاتب  يقوم  فحين  غيرية،  سيرة 
روح الباحث والمؤرخ. وفي ليبيا ظهرت سير ذاتية عدة، منذ النصف 
السيرة  »وقــدات«  نظري:  لفت  وقد  العشرين،  القرن  في  الثاني 
ما  المصراتي،  علي  لمصطفى  و»غوما«  القويري،  لعبداهلل  الذاتية 

اعتبرته سيرة غيرية.
الذاتية  سيرتهما  تقول  القويري،  وعبداهلل  المصراتي  مصطفى 
أنهما: ولدا في المهجر، ودرسا وعاشا، في أجواء ليبية شبه مغلقة، 
وعلى  البالد،  على  الفاشي  العدوان  أثر  من  المضطر،  مهجر  في 
هذين  بين  الفروق،  مالحظة  ومع  مصراتة.  المشتركة  مدينتهما 
الوطن/  كليهما  الزمة  فإن  المعطيات،  من  الكثير  في  الكاتبين، 
ليبيا. المصراتي سيعرف كمحقق وباحث في النتاج الثقافي الليبي، 
والحواريات،  السردية  كاتب  والقويري  موضوعاتي،  منزع  وصاحب 
صاحب المنزع الذاتي المثالي النظرة، وأن ثمة التباسات، تدحض 

هذا التوصيف الصارم، فإنها ال تلغيه بأى حال.
من مجمل نتاج الكاتبين الغزير، أقترح كتاب »غوما« للمصراتي، 
وكتاب »وقدات« عبداهلل القويري، األول فيما يبدو لى، سيرة ذاتية 
المحمودي،  غومة  الثاني،  العثماني  الحكم  فترة  الليبي،  للزعيم 
القويري، على الغالفين ال  الثاني سيرة ذاتية للكاتب عبداهلل  فيما 
يقدم المؤلفان، تجنيسًا ما، أو شكاًل من أشكال االصطالح البحثي: 

الوقدات وقدات وكفى وغوما غوما فقط.
هو  يعرضنا  النص  هــذا  ألن  ــا«،  ــوم »غ نــص  نستنطق  لــن 
الفيزيقية ومشوبها  األجواء  به،  ما ينطق  الستنطاقه، فمن مجمل 
على النفس، ومن هذه تنبجس حالة نفسانية وظالل هذه الحالة، 
تخيالت  من  مضافة  النص،  بنية  خالل  من  وتتوضح  تشتد  التي 
الكاتب، الكاتب الذي يرقب ويجس شخصيته غوما، وما يجول في 
النفس.  في  وتحفر  الوجه  تشكل  وتغضنات،  من خطرات  خاطرها، 
]غوما  التاريخية  للشخصية  معايش  حتى  يرصدها،  ال  معالم 
تسجيل  في  مدقق  باحث  بأنه  النص  يوهمنا  التي  المحمودي[، 

وقائعها.
إن الوقائع المسرودة، تظلل القارئ لتقنعه، بالشخصية التاريخية 
»غوما المحمودي«، ما نعرف عنها النزر القليل، هناك رصد للنفس 
فـ»غوما  والخديعة،  التضليل  تستهدف  عابثة  ومخيلة  ولحاالتها، 
الوضعية  هذه  تبدو  تخييل«.  »غوما  المحصلة،  في  المصراتي« 
بهذا  يتفاجأ  ذاته،  المصراتي  لكن  بالمفاجآت،  حافلة  أصف،  التي 
التوصيف، ألنه أبدع شخصيته وظللها، لتنفلت منه وتبدو روائية. 
يلجلج في صدر  المتكلم  ذاتية، ضمير  كاتب سيرة  هنا  المصراتي 
لشخصية  تأريخًا،  ليست  هذه  الذاتية  والسيرة  الغائب،  ضمير 
الشخصية  هذه  بكيفيتها  تؤكد  لكنها  التاريخية،  المحمودي  غوما 
عليها  تؤكد  بل  التناقضات،  تلغى  ال  كهذه،  وكتابة  التاريخية، 

وتستحثها. ومن هذا كأن هذه السيرة هي السيرة التي يفترضها 
حد  إلى  نعرف  التي  الشخصية  المحمودي«،  لـ»غوما  المصراتي 
من  النص  في  ما  رغم  ما،  بمعنى  وثيقة  أنها  يفترض  وعليه  ما، 
ما  والتوثيق،  الوقائع  من  السيرة  هذه  ففي  الشعري،  التباس 
اختارها  والوقائع،  وثائق  هذه  لكن  الباحث،  المصراتي  يظهر 
كما  وليس  يراه  كما  غوما  لخلق شخصية  الكاتب،  توظيفها  وأعاد 
أن  نتبين  بهذا  غيرية،  لسيرة  كاتب  كل  عند  يحدث  ما  وهذا  هو. 
التخييل هنا محدود، ويخدم مرجعيات الكاتب، على عكس األدبية 
في الكتابة السردية، التي تجعل من المرجعية، في خدمة التخييل 

وانزياحاته، فالمدلول في هذه الكتابة انحراف عن الدال.
أن  الـ»يمكن  منطق  هو  منطق،  مثيلها  كما  غوما،  لسيرة 
الـ  ومن  االحتمالي،  المنطق  الحداثة  في  يسمى  ما  وهذا  يكون«، 
متأب  الحساب،  على  المتأبي  تجربة  يستقبل  يكون«،  أن  »يمكن 
القانونية  المسؤولية  تطلبت،  وإن  حتى  الجذري.  الحساب  على 
حساب  وإذا  تفاوضا،  يكون  أن  ذلك،  بعد  والسياسية  واألخالقية 
من  بين  الما  في  بالدخول،  وفقط  الحساب.  على  للمتأبي  وتقدير 
أن  يمكن  الال  ومنطق  للحساب،  القابل  منطق  المنطقين،  هذين 
أو كما  الذي يهمنا هنا،  الما بين  ربما، على  التعرف  يكون، يمكن 
في منطق دريدا. هكذا في تقديري، يمكن تفكيك التماهي، الظاهر 
بين الكاتب، والسيرة التي يكتب، في حالة كهذه، من جهة ومن 
جهة ثانية، يحتمل ذلك فك هذه الكتابة، من اشتباكها في الكتابة 

األدبية المحضة، على الخصوص الكتابة السردية.
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هكذا يكون، المقصود بالسيرة الذاتية، محكيا يلخص حياة ما، 
كتبها  التي  القويري  عبداهلل  سيرة  »وقدات«  في  نرى،  سوف  كما 
جزء  ظهر  وقد  سيرته.  بكتابة  كثيرا  انشغل  من  القويري،  عبداهلل 
وفي  ــدات«،  »وق في  ثم  بسيطة«،  »أشياء  كتابه  في  السيرة  من 
الحوارات التي أجريت معه، مثل ما جاء في كتاب »عبداهلل القويري 

مفكر يبدع في األدب والفن«.
بنية  مستوى  على  يكشف  وسيرتها،  بالذات  االنشغال  وهذا 
السيرة  وأن  والشخصية،  والسارد  المؤلف  بين  التطابق  النص، 
وتستعمل  بسيط،  شكل  في  ومكتوبة  المعني،  طرف  من  مكتوبة 
الذات،  عن  فالحديث  متباينة.  أغراض  أجل  من  الكتابة،  هذه  مثل 
يمكن أن يفيد، إما كبرياء متضخمة، وإما نوعا من التواضع، وفي 
كلتا الحالتين، ينظر السارد إلى الشخصية من مسافة، ويقحم في 

حكيه، تعاليا يتطابق معه، في نهاية المطاف.
هناك،  ستظل  بهذا:  وقداته  ويوقظ  كتابه،  القويري  يفتح 
منها،  اليسير  النزر  ونأخذ  ترى،  ال  أشياء  غائرة،  أشياء  نفوسنا،  في 
بأننا نمنحهم  إليهم، وعندنا شعور،  الغير، نقدمه  ونتدلل به على 
 / المستدام  منولوجه  أو  القويري  عبداهلل  حــوار  وفــي  البركة. 
على  الشجاعة  سأجد  وهل  أتذكر،  ما  كل  سأذكر  هل  المستالذ: 

ذلك؟، وجدت من الشجاعة أن أكون متفردًا.

- قال وليم: أنت مثالي، وفردي.
- قلت: وماله. كنت ذلك الحزين الدائم، قليل األمل كثير األلم. 
بيته،  في  نفسه  وجد  فجأة  ثم  تاه طوياًل،  الجسد  كبير  كنت طفاًل 

في وطنه.
بعض  ألصطنع  مضطر  أنا  يقول:  لسيرته  كتابته  سبل  وعن   -

الحيل الفنية.
الذات والنص،  للتنصل من تماهي  الحيل، لعبة  قد تكون هذه 
السيرة  سائدة:  أيديولوجيا  حصيلة  أخرى،  ناحية  من  تكون  وقد 
والتحرز  ــاه،  أدن الموقع  أنا  المعتادة،  الجملة  تلخصها  الذاتية، 
األيديولوجي، المعتاد في هذه الحالة، جملة »أعوذ باهلل من قولة 
أنا«، فيقول عب اهلل القويري »ليست سيرة ذاتية، وإن اتخذت من 
ما  رواية  في  الصراحة،  نتعود  لم  إذ  لها،  منطلقًا  حياتي  ذكريات 
يتصل بأشخصنا، وإذا كان هناك، من عنده الشجاعة، في أن يفعل، 

فليس هناك من يقبل منه ذلك«.
بضمير  الذات  بتستر  القولة،  هذه  مواجهة  في  الحيلة،  فتكون 
أو  أمين مازن،  آخرها »مسارب«  السير من  الغائب، كما في بعض 
إلخفاء المتجلى، في التماهى بين الذات والموضوع، حيث »وقدات« 
فالوطن  الــذات،  خالل  من  الموضوع،  فيها  يتمارى  ذاتية،  سيرة 
في  الروح  »كانت  يطولها  ال  وأحيانًا  الذات،  هو  السيرة  هذه  في 
التي ال  البدوية  النفس  حالة  االستكشاف، هي  وحالة  دائم،  إشراق 
تخنع، فليس عندها، إال الحركة الدئمة ظاهريًا وداخليًا«، وفي هذه 
إلى حتفه.  المنوال،»كنت كالمحمول  النسج على هذا  السيرة، يتم 
لما يدور، ثم  الحين أستمع  أقف بين  إلى مكان،  أتحرك من مكان 
أدور، فال أسمع غير الهمهمات، لم أكن مثلهم، فقد جلست داخل 

ذاتي منذ زمن«.
ذاتية،  مبررات  القويري،  عند  الذاتية  السيرة  كتابة  مبررات،  إن 
تفكك  المحصورة،  الذات  منولوج، فهذه  المحبوسة،  الذات  حديث 
مكونها، باالنفالت من كل حد، لهذا انشغل الكاتب بالكتابة، عن 
هذه الذات، حتى تتحقق هذه الذات موضوعيًا. هذا التحقق العارى، 
الذي ال تمنحه أي كتابة أدبية، تشدها قوانيها الداخلية، كما تمنح 
وجد  لقد  النوعية.  الكتابة  لمقتضى  المخيلة،  تكيفها  شــذرات، 
القويري، في كتابة السيرة، آلة تدوي بمكنون الذات، سبياًل للبوح، 
كما تجد األنوثة المقهورة، في النواح فصاحة للمكبوت. وألنه من 
باعتبارنا  نتكون  أن  أو  الذات،  حول  الحقيقة  نقول  أن  المستحيل، 
ذواتًا كاملة، ومن ثم فالسيرة الذاتية، هي ذلك العمل المستحيل.

فكانت  هذا،  المستحيل  بفعل  جديرًا  القويري،  عبداهلل  وكان 
تطرق  كما  خفياها،  عن  تشف  التميز،  سيرة  الذاتية،  سيرته 
الجمع،  بصيغة  المفردة  الذات  الوجودية،  الذات  غربة  موضعة، 
فصاحة  في  متعالية  ممكنة،  وغير  ممكنة  قولبة  كل  فاضحة 
أغصانها،  بين  عشا،  لنا  فلنبن  النفس،  دوحة  تتعالى  النسر:»هنا 
قال  المنفردين« كما  الغذاء، نحن  لنا  العقبان، حاملة  إلينا  فتجيء 

نيتشة.

القبيلة  عن  السابقتين  المقالتين  رؤية  أكمل  أن  في  أرغب  كنت 
أحمد  للسيد  مداخلة  لكن  الدارج؛  الخطاب  في  وإنتاجهما  والبداوة 
كالمه  ألن  استفزاز،  أيما  استفزتني  العربية  قناة  في  الدم  قذاف 
الليبيين  من  الهائل  القطاع  وأقصد  الليبيين،  باحتقار  نابرًا  كان 
من  المستفيدين  وغير  منهم(  )وأنا  الفقر  خط  على  عاشوا  الذين 
النظام السابق وال الالحق، وألنه من جديد يتبنى خطاب »بدونة« 

المستقبل الذي شوه النظام السابق به تلك الخصائص االجتماعية.
اإلسالم  سيف  القذافي(  )شبح  لعودة  ترويجه  سياق  في  حكى، 
للمشهد من الباب السلمي كما قال، مبررًا هذه العودة بما سماه 
السنين العجاف التي جعلت الناس تحن للنظام السابق، وعن حاجة 
الناس للخبز واألعالف واالستقرار، ونسي التغير الجذري الذي حصل 
بعد هذه السنين التي أعقبت ثورة فبراير، بكل تداعياتها المؤلمة 
عامًا،   41 امتد  شمولي  نظام  التحتية  بناها  وضع  التي  والمتوقعة 
فليس بالخبز وحده كما يعتقد يعيش اإلنسان، والطعام واألمن هو 
المهم  البشرية، والتغير  المجتمعات  الماشية وليس  منطق حظائر 
يعود  أن  سلمي  باب  من  الممكن  من  أصبح  أنه  هو  حدث،  الذي 
للترشح ألعلى منصب، بعكس ما فعله  القديم  النظام  نموذج من 
القذافي وحاشيته المجرمة مع رجال النظام السابق النقالبه وعلى 
الذي ناضل لنصف قرن، سياسيًا وعسكريًا،  إدريس،  األمير  رأسهم 
إلى أن وصل عبر تحالفاته الذكية إلى نيل استقالل ليبيا في أصعب 
الظروف والتي سماها المراقبون معجزة، والذي منع النظام االنقالبي 

حتى أن يعاد جثمانه ليُدفن في ليبيا.
أن  رغم  التاريخ،  من  ومحيت  ومُسخت  المرحلة  تلك  شوهت 
إدريس ونظامه لم يغتل المعارضين في الداخل وفي أصقاع األرض، 
المحتل؛  الفاشي  النظام  مع  عملت  التي  الشخصيات  يقصي  أو 
للتسامح،  وتكريسًا  للكفاءة  وفقًا  المناصب  أعلى  في  وضعهم  بل 
أو  الحقراء،  بدولة  يصفهم  أو  بخطاباته  الليبيين  على  يُهدر  ولم 
يشهر سبابته في وجوههم ويقول من ال يحبني ال يستحق الحياة. 
ولم  العامة،  والميادين  الجامعات  ساحات  في  الطالب  يشنق  لم 
فعل  كما  طويلة،  لسنين  ثالجات  في  معارضيه  بجثامين  يحتفظ 

القذافي مع السيد منصور الكيخيا، وأنت تعرف جيدًا يا قذاف الدم 
تفاصيل خطفه وقتله في المعتقل. فعشرات األلوف من أولياء الدم 
العدالة،  وبطلب  بالقانون  حقهم سيالحقونكم  في  أجرمتم  الذين 
مثلما لوحق جوستابو النازية لسبعين سنة، ألنها قضايا ال تسقط 
العالم عن  يطمئن  تأخر،  وإن  حتى  العدالة  تحقيق  وألن  بالتقادم، 

إنسانيته وضميره.
يسمح  وقانوني«  سلمي  »بــاب  عن  الــدم  قــذاف  يتحدث  حين 
البنه المدلل والمطلوب هو نفسه لمحاكم دولية ومحلية، أن يعود 
)وسيُرفض ترشحه ألسباب دستورية( فهذا هو التحول الذي ما كان 
له أن يكون لوال ثورة فبراير ولوال هذه السنون العجاف التي نعتبرها 
الدم على  يحتج قذاف  الليبي، وحين  الحلم  الصعب صوب  الطريق 
ليبيا كانت سلطة شعب  العائلة« ويقول: في  المذيعة »حكم  قول 
في  زال  ما  فهو  مناصب،  يتقلدوا  لم  وأنهم  عائلة  حكم  يكن  ولم 
ذروة احتقاره لليبيين وعقولهم، وهم جميعًا يعرفون أن السلطة كل 
السلطة والثروة والسالح كانت في قبضة العائلة والحاشية، وأنت، 
وكل  العائلة،  من  أنك  سوى  المؤهالت  من  تملك  ماذا  شخصيًا، 
يملك سيف من  وماذا  داخلك،  الخواء  به يكشف هذا  تدلي  حديث 
مؤهالت سوى أنه كان ابن الحاكم المطلق. وحين يقول قذاف الدم 
أن لسيف اإلسالم جمياًل على كل هؤالء وأنه فعل وفعل، فإنه يؤكد 
حكم العائلة المطلق حيث سيف لم يتقلد أي منصب، وكان يفعل 
كذا وكذا بصالحية ابن العائلة فقط، ودون أن يتحمل مسؤولية أي 

فعل، وهل ثمة دكتاتورية إقطاعية أنكى من هذه؟!.
نحن  لكن  العجاف،  بالسنين  األخيرة  العشر  السنين  وصــفَ 
عشنا  الفساد،  وحمى  الياغمة  في  ينخرطوا  لم  الذين  المواطنين؛ 
لمن  العجاف  السنين  تتحدث عن  فال  عقود حكمكم سنين عجاف، 
وال  قبل  ال  تعرفها  لم  عجاف، ألنك  في سنين  أعمارهم  كل  عاشوا 
أثناء هذا العقد وال بعده، بعد أن خرجت من حكم العائلة والمقربين 
أي  تمارس  أن  دون  الوطنية،  بالبرجوازية  نكل  بلد  في  مليارديرا 
نشاط تنموي أو تجاري أو تسهم في اقتصاد البلد أو تشغيل شبابها.

وأنا شخصيًا  العقود،  أثناء كل هذه  الطوابير  فنحن من كنا في 

في  طويلة  ساعات  قائدك  حكم  فترة  أقضي  كنت  الماليين،  مثل 
المصرف كي أحصل على 50 دينارًا على األحمر أسد بها رمقي حين 
كان يتأخر المرتب شهورًا طويلة أو عامًا كاماًل، رغم أني مهندس 
إكمال  من  غيري  كآالف  ومُنعت  الشرف  مرتبة  مع  بامتياز  متخرج 
أبريل   11 يوم  الثورية  اللجان  أعضاء  جامعتنا  اقتحم  الدراسة حين 
وأعضاء هيئة  والطالبات  للطالب  فيها خرابًا، وضربًا  وعاثوا   1982
التدريس والموظفين دون ذنب اقترفوه، وتحول الحرم الجامعي إلى 
بركة من الدم يا قذاف الدم. وقبل ذلك كل عام، وفي ذكرى السابع 
من أبريل؛ الذي كنت أنت أحد مهندسيها ومديريها، يُشنق الطالب 
من  المتفوقون  ويُمنع  العامة،  الميادين  وفي  الجامعي  الحرم  في 
إكمال دراستهم، ويُسجن بعضهم أو يلوذ بالمنفى وذنبه الوحيد 
أنه تفوق في الدراسة. فال تتحدث عن السنين العجاف ألنك لم تكن 
تشبه  التي  المسلحة  الثورية  اللجان  من  مرعوبين  كنا  حين  معنا 
جماعات داعش اآلن، فكل من ال يعتنق فكر قائدك كان يوصف بأنه 

)مرتد( فيُصفى أو يُسجن أو يُسحل أو تُقطع أصابعه.
الملك  تنازل  ليبيا على طبق من ذهب حين  قائدك  استلم  لقد 
سلميًا عن عرشه، دولة قانون ومؤسسات، وتعليم وجامعات، وبنى 
تحتية وخدمات صحية، وتركها بعد 42 سنة من ضخ النفط الذي 
بنى  دون  خرابة  تركها  العالم،  في  اإلرهاب  حركات  به  يدعم  كان 
تحتية وبشبكات طرق وكهرباء متهالكة، ودون مطارات أو موانئ أو 
مواصالت تحترم اإلنسان، وبانحدار للتعليم في جميع مراحله، وتدن 
للخدمات الصحية حيث كان الليبيون يلوذون بالدول الفقيرة للعالج 
وهم في إحدى أغنى الدول فوق األرض، وما معنى األمان واالستقرار 
حين يكون التعليم في الهاوية والمستشفيات خالية حتى من الحقن 
مواطن  وكل  مرة،  من  أكثر  سيدك  زمن  في  تستخدم  كانت  التي 
مُعرض لالختفاء في أقبية السجون أو في الثالجات دون أن يعرف 
مع  تكن  لم  ألنك  العجاف  السنين  عن  تتحدث  فال   . مصيره  أهله 
من أصيب أبناؤهم باإليدز المخطط له في مستشفى األطفال في 
بنغازي، وهي جريمة كافية ألن تزيل أي نظام من عرشه بأي طريقة 

في أي دولة تحترم إنسانها.
بكون  ذلك  يبررون  القذافي،  أشباح  لعودة  مثلك  يروجون  من 
مغالطة،  وهذه  ينجحوا،  لم  السابق  النظام  نهاية  بعد  جاءوا  من 
طبيعية  تداعيات  العشركان  السنوات  هذه  خالل  حدث  ما  ألن 
ألسلوب النظام السابق في الحكم والذي حكم فيه األب 41 سنة 
بدائل  دون  البلد  وتركوا  منها،  عشرين  المرشح  االبن  وشاركه 
بمخازن  مدججة  ثورة شعبية ضدهم  بعد  تركوها  لالنتقال،  آمنة 
السالح، دون دستور أو قوانين أو خارطة طريق، أو مؤسسات، أو 
قضاء مستقل، أو أي مرجعية سياسية، ألنهم فصّلوها على مقاس 
لتكون  ليبيا  وهيأوا  بأعمارهم،  عمرها  وربطوا  والحاشية،  العائلة 
األسبق  والعقود  سيئ  السابق  العقد  نعم  بعدهم.  محروقة  أرضًا 
سيئة أيضا، ولكن هذا ال يعني أن نعود من األسوأ للسيئ، أو من 
الرئاسية  واالنتخابات  آخر،  خيار  هناك  دائمًا  ألن  لألسوأ،  السيئ 
البديل  هذا  أجل  من  تقام  تاريخنا  في  مرة  ألول  ستُجرى  التي 
تُقام  الماضي،  نفايات  تدوير  بإعداة  تلوثوها  ال  أن  فأرجو  اآلخر، 
مندمجة  مختلف،  وذوق  مختلفة  أحالم  لها  أخرى  أجيال  أجل  من 
الحديثة  المالبس  ترتدي  العصر،  قيم  وفي  الرقمي  العالم  في 
وتفتح الفضاءات الفنية والجمالية وتغني الراب، وتسعى لتستعيد 
الجديد  الجيل  يقودها  بمرحلة  وتحلم  مسختموها،  التي  هويتها 
والمرأة بجدارة، وال تحلم بأشباح الماضي أو بهندام شخص كأنه 
قادم من كهوف التاريخ، بخطابه التهديدي الذي يصف معارضيه 

بالكافرين علنًا في اول ظهور له.
فال تتحدث، يا قذاف الدم، عن السنين العجاف ألنك ال تعرفها، 
مظلمة  حقبة  عن  يدافع  زال  ما  مَن  كل  ومن  منك  والمطلوب 
الخجل.  بعض  منكم  والمطلوب  لليبيين،  االعتذار  ومجرمة، 

أرجوكم بعض الخجل.
التي  القديمة  الوجوه  من  التخلص  إلى  فقط  نطمح  ال  فنحن 
القاموس  من  لغتنا  ننقي  أن  نريد  ولكن  بالكابوس،  تذكرنا 
الدم  قــذاف  به  يتحدث  زال  ما  ــذي  وال بها  علق  الــذي  الفاشي 

ومرشحه.
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وصل الزخم اإلعالمي الحديث، في المناحي كافة، أدبية كانت أم 
عليه، مهما  ويصعب  تمامًا؛  المهتم  يأخذ  حدًا  أو سياسية  فنية، 
تفرغ، متابعة المواضيع كلها، وتحول بين المرء، وتنفيذ أي عمل 
حوار  صادفني   ، مشروعي  عن  معلومات  أجمّع  كنت  فيما  آخر. 
أّطلع  لم  القمودي،  حواء  المتميزة  الصحفية  والمحاورة  الشاعرة 
»بوابة  في  منشور  أنه  والعجيب  تنشره،  لما  المتابع  وأنا  عليه 
يوسف  الفنان  ابنَي  مع  أجرته  للغاية  ظريف  الحوار  الوسط«. 
السلسة  في  لتقديمه  عنه  معلومات  أجمّع  كنت  الذي  السيفاو، 
ولم  عامين  من  أكثر  منذ  منشور  وهو  فترة،  منذ  بدأناها  التي 

أطلع عليه.
الصحية  للحالة  تجسيد  الفنان  أن  السيفاو  يوسف  المبدع  يرى 
النفسية  الحالة  لتلك  انعكاس  هو  الفنان  يبدعه  وما  لمجتمعه، 
بذرة  بأنها  البصيرة  باقتدار،  ويصف،  بها.  يمر  التي  والمزاجية 
مََلَكة رفيعة يلقيها اهلل في قلب من يحب من عباده فيتخلق في 
في  مخفيًا  جمااًل  فيرى  والرؤى  والرؤية  والتذوق  الحس  وجدانه 
عدة أشياء منفصلة فيبدع 
وتصوريها  وصفها  فــي 
أو  تــشــكــيــاًل،  أو  ــرًا  ــع ش
يحبها  لصنعة  ــا  اتــقــانً
تنفيذها،  فــي  فــيــبــدع 
التي  الموهبة  هي  تلك 
عماًل  البساطة  من  تخلق 
الناس  من  قريبًا  إنسانيًا 
ويقول  ألبابهم.  فيأخذ 
عدنان  الفنان  الناقد  عنه 
»ينهل  إنه  معيتيق  بشير 
حيث  مباشرة  النبع  من 
األصيلة..«  األمازيغية  والثقافة  والكتابة  القديمة  الليبية  الرموز 

التي يراها في الجبل الغربي ومدنه العتيقة.
السيفاو  يوسف  الفنان  أن  محمد  عبدالسالم  األستاذ  ويرى 
ترجمة  إلى  برسالة تحمل معاني جميلة وسامية، تهدف  مسكون 
ألوانه  خلط  من  تجعل  أن  يثابر  وأنه  أطيافه،  بكل  الواقع  جمال 
مجملها  في  تعكس  تفسير  من  أكثر  تتقبل  رسالة  الفنية  وأعماله 

الواقع المعاش عبر األلوان والخطوط .
صقل   1966 طرابلس  مواليد  من  السيفاو  يوسف  الفنان 
والتطبيقية  الجميلة  الفنون  كلية  في  فتخرج  بالدراسة  موهبته 
بطرابلس ثم أعد رسالة ماجستير في الفنون الجميلة، وهو رئيس 
للملتقي  مؤسس  وعضو  والتراث،  للفنون  نفوسة  جبل  اتحاد 
التشكيلية  للفنون  التشكيلية، وعضو مؤسس  للفنون  المتوسطي 
التشكيلية  للفنون  العمومية  الجمعية  ورئيس  بتاجوراء،  والتراث 
والخارجية.  الداخلية  المعارض  من  الكثير  في  شارك  طرابلس. 
الفقيه  دار  في  معرضًا  أقام  أطفاله  بموهبة  الهتمامه  وكنتيجة 
اسم  المعرض  وحمل  أطفاله.  أعمال  من  بلوحات  مشارًكا  حسن 

)ثقافة الفن في بيت واحد( 2018
الشاعرة  اإلعالمية  أجرته معه  لوحاته  المرأة في  في حوار، عن 
في  سجينة  ليست  »المرأة  إن  قال  »العرب«  لجريدة  الفالح  خلود 
أعمالي، إنما هي حرة بشكل يفتقده الرجل ذاته. هي سيرة حياة 
المُكبّلة،  صورة  في  رسمها  على  يومًا  أجرؤ  ولم  كفاح،  وقصة 
الفنية  األعمال  في  واسع  تعبيري  بحيّز  الرجل  عن  تتميز  المرأة 
سواء في أعمالي أو في أعمال غيري من الفنانين، ويمكن وصفها 
رسمت  فإن  المفاهيم،  متعدّدة  أبعاد  ذو  اإلنساني  العنصر  بأنها 
ذاتها  حد  في  والطبيعة  أنثى  والــوردة  أنثى  فالشجرة  الطبيعة، 

أنثى« .
وكل  األم  أصله  والعطاء  المرأة  أصله  »الجمال  ويسترسل: 
الوجود  هي  المرأة  المرأة،  قلب  من  هي  والصبر  البذل  مفاهيم 
أحكم  أن  يمكنني  بحيث  أصالته،  ومنبع  المجتمع  ثقافة  وميزان 
وضع  إلى  بالنظر  األولى  الوهلة  من  معيّن  مجتمع  ماهية  على 

المرأة فيه« .

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان املتميز يوسف السيفاو

يرى املبدع يوسف 
السيفاو أن الفنان 

تجسيد للحالة 
الصحية ملجتمعه
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مواهب شابة تتألق في مهرجان 
الفنون التشكيلية بجامعة طرابلس

قسم  بمبنى  طرابلس،  جامعة  قسم احتضنت  بمبنى  طرابلس،  جامعة  احتضنت 
للفنون  الشامل  المهرجان  األحد،  للفنون الكيمياء،  الشامل  المهرجان  األحد،  الكيمياء، 
العالي  التعليم  وزارة  نّظمته  الذي  العالي التشكيلية  التعليم  وزارة  نّظمته  الذي  التشكيلية 
تجمعنا«،  »الفنون  شعار  تحت  العلمي  تجمعنا«، والبحث  »الفنون  شعار  تحت  العلمي  والبحث 
مختلف  من  الليبية  الجامعات  مشاركة  مختلف شمل  من  الليبية  الجامعات  مشاركة  شمل 
والخزف،  الخط،  فنون  في  والمدن،  والخزف، المناطق  الخط،  فنون  في  والمدن،  المناطق 

والنحت، والرسم. والنحت، والرسم. 
وقال الدكتور خالد عون عميد جامعة طرابلس وقال الدكتور خالد عون عميد جامعة طرابلس 
بتعدد  »األعمال  إن  المهرجان  افتتاحية  بتعدد في  »األعمال  إن  المهرجان  افتتاحية  في 
زوايا مختلفة  للفهم من  زوايا مختلفة أبعادها تمنح هامشًا  للفهم من  أبعادها تمنح هامشًا 
من  ترفع  وكذا  تذوقها،  مستوى  في  من ومتباينة  ترفع  وكذا  تذوقها،  مستوى  في  ومتباينة 
سقف إدراكها للغة البصرية، ومن جانب آخر قد سقف إدراكها للغة البصرية، ومن جانب آخر قد 
السياسة،  عنه  عجزت  ما  الفعاليات  هذه  السياسة، تحقق  عنه  عجزت  ما  الفعاليات  هذه  تحقق 
ويعزز  الرؤى  بين  يقارب  مناخًا  الفن  يخلق  ويعزز إذ  الرؤى  بين  يقارب  مناخًا  الفن  يخلق  إذ 
من فهم معنى الهوية والكيان، وكذا ما يتعلق من فهم معنى الهوية والكيان، وكذا ما يتعلق 

بقيم الجمال واإلبداع«.بقيم الجمال واإلبداع«.
وأوضح الدكتور موسى العماري، مدير إدارة وأوضح الدكتور موسى العماري، مدير إدارة 
العلمي،  العالي والبحث  التعليم  العلمي، النشاط بوزارة  العالي والبحث  التعليم  النشاط بوزارة 
أن »هدف المحافل الجامعية بتنوعها الرياضي أن »هدف المحافل الجامعية بتنوعها الرياضي 
نفوس  في  الثقة  زرع  هو  والثقافي  نفوس والفني  في  الثقة  زرع  هو  والثقافي  والفني 
المبادرة  روح  شخصياتهم  وإكساب  المبادرة الطالب  روح  شخصياتهم  وإكساب  الطالب 
اإليجابية  األفكار  مع  والتعاطي  المشاركة  اإليجابية وحب  األفكار  مع  والتعاطي  المشاركة  وحب 

وتحويلها من التصور إلى التطبيق«.وتحويلها من التصور إلى التطبيق«.

ألوان وموسيقى
موسيقية  مقطوعات  صحبة  الزائرون  موسيقية وتجول  مقطوعات  صحبة  الزائرون  وتجول 
بصمات  متأملين  القماط  أحمد  بصمات للعازف  متأملين  القماط  أحمد  للعازف 
لسحر  المجسدة  اللونية  وتوقيعاتها  لسحر المواهب  المجسدة  اللونية  وتوقيعاتها  المواهب 
النحتية،  األشكال  في  الكامنة  واللغة  النحتية، الطبيعة  األشكال  في  الكامنة  واللغة  الطبيعة 

إضافة  البورترية  لوحات  في  الوجوه  إضافة وومضات  البورترية  لوحات  في  الوجوه  وومضات 
إلى تفاصيل رائعة للخط العربي وتدرجاته في إلى تفاصيل رائعة للخط العربي وتدرجاته في 
العاطي  عبد  الدكتور  وأكد  التشكيل.  العاطي عوالم  عبد  الدكتور  وأكد  التشكيل.  عوالم 
طبطابة، مدير إدارة النشاط بجامعة طرابلس، طبطابة، مدير إدارة النشاط بجامعة طرابلس، 
وزارة  مع  الجتماع  تتويجًا  جاء  المهرجان  وزارة أن  مع  الجتماع  تتويجًا  جاء  المهرجان  أن 
التعليم العالي بمدينة بنغازي، الذي ضم كامل التعليم العالي بمدينة بنغازي، الذي ضم كامل 
فيما  التنسيق  إلى  وخلص  الليبية  فيما الجامعات  التنسيق  إلى  وخلص  الليبية  الجامعات 
محدد،  بمنشط  منها  كل  تختص  بحيث  محدد، بينها  بمنشط  منها  كل  تختص  بحيث  بينها 
وارتأت جامعة طرابلس التي اختارت جانب الفن وارتأت جامعة طرابلس التي اختارت جانب الفن 
التشكيلي تقسيمه إلى أربعة محاور )المجسمات التشكيلي تقسيمه إلى أربعة محاور )المجسمات 
واألشغال، الخزف والنحت، الخط العربي، الرسم واألشغال، الخزف والنحت، الخط العربي، الرسم 
والتصوير( وتقام على هامش المعرض مسابقة والتصوير( وتقام على هامش المعرض مسابقة 
األوائل  الثالثة  باختيار  تنتهي  أعمال  األوائل ألفضل  الثالثة  باختيار  تنتهي  أعمال  ألفضل 
مكسب  يبقى  ولكن  فائزًا،  مكسب   يبقى  ولكن  فائزًا،   1212 أي  محور  أي لكل  محور  لكل 

وتبادل وجهات  المواهب  تعارف  وتبادل وجهات المهرجان هو  المواهب  تعارف  المهرجان هو 
النظر فيما بينها وبناء أرضية للتواصل.النظر فيما بينها وبناء أرضية للتواصل.

فرج، عضو  إيمان محمد  الدكتورة  فرج، عضو وتحدثت  إيمان محمد  الدكتورة  وتحدثت 
الفعالية  إن  بالقول  للمهرجان،  العليا  الفعالية اللجنة  إن  بالقول  للمهرجان،  العليا  اللجنة 
متفاوتة  وبأعداد  جامعة  متفاوتة   وبأعداد  جامعة   1616 مشاركة  مشاركة شملت  شملت 
بـ33   بـ وأخرى  بـ2828 وأخرى  اللوحات، فبعضها ساهم  اللوحات، فبعضها ساهم بـمن  من 
عناوين  لهم  تحدد  أن  ودون  وهكذا،  عناوين أعمال  لهم  تحدد  أن  ودون  وهكذا،  أعمال 
الموضوعات أو األفكار إذ تركت مساحة التناول الموضوعات أو األفكار إذ تركت مساحة التناول 
بصورتها  الموهبة  روح  الستنطاق  بصورتها مفتوحة  الموهبة  روح  الستنطاق  مفتوحة 

العفوية.العفوية.

خبرات ومعارف
وتحدث األستاذ الدكتور عياد هاشم، رئيس لجنة وتحدث األستاذ الدكتور عياد هاشم، رئيس لجنة 
التقييم بالمعرض، وقال إن جهدًا كبيرًا بذله التقييم بالمعرض، وقال إن جهدًا كبيرًا بذله 

واإلعالم  الفنون  بكلية  التدريس  هيئة  واإلعالم أعضاء  الفنون  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء 
والتطبيقية  الجميلة  الفنون  بقسم  والتطبيقية خصوصًا  الجميلة  الفنون  بقسم  خصوصًا 
بغية إظهار المحفل بهذه الحلة، وأشار إلى أن بغية إظهار المحفل بهذه الحلة، وأشار إلى أن 
المعرض ال يستهدف المتلقي األكاديمي فقط المعرض ال يستهدف المتلقي األكاديمي فقط 
بل المتذوق للفن بشكل عام وهو ما يجب أن بل المتذوق للفن بشكل عام وهو ما يجب أن 

تتجه إليه الدعاية اإلعالنية للمهرجان.تتجه إليه الدعاية اإلعالنية للمهرجان.
مستوى  على  المشاركة  األعمال  أن  مستوى وأردف  على  المشاركة  األعمال  أن  وأردف 
بوجود  وتنبئ  والتحضير  اإلنجاز  من  بوجود عاٍل  وتنبئ  والتحضير  اإلنجاز  من  عاٍل 
ينبغي  التشكيل  فنون  في  حقيقية  ينبغي مواهب  التشكيل  فنون  في  حقيقية  مواهب 
إليها  االلتفات  بالدولة  المعنية  إليها للمؤسسات  االلتفات  بالدولة  المعنية  للمؤسسات 
مثل  إمكاناتها  إلبراز  المالئم  المناخ  مثل وتوفير  إمكاناتها  إلبراز  المالئم  المناخ  وتوفير 
يتوجب  كما  دائم،  وبشكل  للعرض  يتوجب صاالت  كما  دائم،  وبشكل  للعرض  صاالت 
بصورة  المناسبات  هذه  إقامة  في  بصورة االستمرار  المناسبات  هذه  إقامة  في  االستمرار 
بمشارب  والزائر  الطالب  خيال  لتعزيز  بمشارب دورية  والزائر  الطالب  خيال  لتعزيز  دورية 

الخبرات  من  تراكم  وتكوين  البصري  الخبرات الفن  من  تراكم  وتكوين  البصري  الفن 
والمعرفة النفسية والحسية بالخصوص.والمعرفة النفسية والحسية بالخصوص.

عضو  غيث  صالح  الدكتور  ألمح  عضو وفيما  غيث  صالح  الدكتور  ألمح  وفيما 
كمحطة  الحدث  أهمية  إلى  المهرجان  كمحطة لجنة  الحدث  أهمية  إلى  المهرجان  لجنة 
المناخ  من  االستفادة  إمكانية  توضح  المناخ رئيسة  من  االستفادة  إمكانية  توضح  رئيسة 
أضاف  الفكرية،  ذخيرته  وإظهار  أضاف األكاديمي  الفكرية،  ذخيرته  وإظهار  األكاديمي 
الثقافي  النشاط  مكتب  مدير  أبوحبيل  الثقافي خيري  النشاط  مكتب  مدير  أبوحبيل  خيري 
تتجه  المهرجان  »فكرة  أن  طرابلس  تتجه بجامعة  المهرجان  »فكرة  أن  طرابلس  بجامعة 
في بعدين أولها تجاوز الركود أو الخروج من في بعدين أولها تجاوز الركود أو الخروج من 
كورونا،  وباء  تداعيات  نتيجة  السكون  كورونا، حالة  وباء  تداعيات  نتيجة  السكون  حالة 
السابقة  النسخ  سالسل  استكمال  السابقة وثانيًا  النسخ  سالسل  استكمال  وثانيًا 

استمراريته«. وتأكيد  البرنامج  استمراريته«.لهذا  وتأكيد  البرنامج  لهذا 
اللجنة  عضو  حليم،  بن  محمد  اللجنة وذكر  عضو  حليم،  بن  محمد  وذكر 
أكثر  ضم  المعرض  أن  بالمهرجان،  أكثر اإلعالمية  ضم  المعرض  أن  بالمهرجان،  اإلعالمية 
التشكيل  فنون  مختلف  في  عمل  التشكيل   فنون  مختلف  في  عمل   200200 من من 
لجنة  فيه  بذلت  أيام،  خمسة  لمدة  لجنة ويستمر  فيه  بذلت  أيام،  خمسة  لمدة  ويستمر 
بالشكل  لتقديمه  كبيرًا  جهدًا  بالشكل التجهيزات  لتقديمه  كبيرًا  جهدًا  التجهيزات 
المعنية  اللجان  إلى  إضافة  المعنية المطلوب،  اللجان  إلى  إضافة  المطلوب، 
مع  والتنسيق  واألداء  والتقييم  الفني  مع بالجانب  والتنسيق  واألداء  والتقييم  الفني  بالجانب 
بروح  أثمرت  التي  بالخصوص  العليا  بروح اللجنة  أثمرت  التي  بالخصوص  العليا  اللجنة 
الجماعي. العمل  لمفهوم  رائعة  لوحة  الجماعي.الفريق  العمل  لمفهوم  رائعة  لوحة  الفريق 

أستاذة  بشيوه،  كريمة  الدكتورة  أستاذة وقالت  بشيوه،  كريمة  الدكتورة  وقالت 
بجامعة  والجمال  والفن  الحضارة  بجامعة فلسفة  والجمال  والفن  الحضارة  فلسفة 
للحوار  مساحة  هو  »الفن  إن  للحوار طرابلس،  مساحة  هو  »الفن  إن  طرابلس، 
العنف  أصوات  ألبعاد  الناس  بين  العنف الحقيقي  أصوات  ألبعاد  الناس  بين  الحقيقي 
بن  البدري  مفيدة  وترى  الرصاص،  بن ولغة  البدري  مفيدة  وترى  الرصاص،  ولغة 
صبراتة  بجامعة  التدريس  هيئة  عضو  صبراتة كورة  بجامعة  التدريس  هيئة  عضو  كورة 
أنها خطوة في اتجاه توطين الثقافة البصرية أنها خطوة في اتجاه توطين الثقافة البصرية 
واكتشاف  للمواهب  الفني  الخيال  أبعاد  واكتشاف وإبراز  للمواهب  الفني  الخيال  أبعاد  وإبراز 
ومدى  التشكيلية  المدارس  عن  ومدى معارفهم  التشكيلية  المدارس  عن  معارفهم 

تطورها«. ومراحل  لخطوطها  تطورها«.استيعابهم  ومراحل  لخطوطها  استيعابهم 

حتت شعار »الفنون جتمعنا«..

•• من داخل املعرض من داخل املعرض•• العازف أحمد القماطي العازف أحمد القماطي •• العازف أحمد القماطي العازف أحمد القماطي•• عميد جامعة طرابلس الدكتور خالد عون، والدكتور موسى العماري يفتتحان املعرض عميد جامعة طرابلس الدكتور خالد عون، والدكتور موسى العماري يفتتحان املعرض

•• من داخل المعرض من داخل المعرض•• مواهب جامعية تتألق في مهرجان الفنون التشكيلية مواهب جامعية تتألق في مهرجان الفنون التشكيلية

•• جمهور عرض »شيلو« جمهور عرض »شيلو«

•• الكاتب السنغالي محمد مبوغار سار الكاتب السنغالي محمد مبوغار سار•• محمد الفاخري محمد الفاخري

•• من عرض »شيلو« من عرض »شيلو«

•• من داخل المعرض من داخل المعرض

طرابلس : عبدالسالم الفقهي

بنغازي - مريم العجيلي

الجوائز األدبية تعكس تقديرا متعاظما 
ألدب أفريقي مواكب لقضايا العصر

بعدد  أفارقة  ُكتَّاب  فوز  بعدد يعكس  أفارقة  ُكتَّاب  فوز  يعكس 
من أبرز الجوائز األدبية الكبرى سنة من أبرز الجوائز األدبية الكبرى سنة 
و»بوكر«  »نوبل«  ومنها  و»بوكر« ،  »نوبل«  ومنها   ،20212021
و»غونكور«، تقديرًا متعاظمًا لألدب و»غونكور«، تقديرًا متعاظمًا لألدب 
لقضايا  مواكبًا  يبدو  الذي  لقضايا األفريقي  مواكبًا  يبدو  الذي  األفريقي 

العصر واألسئلة المتفرعة منها.العصر واألسئلة المتفرعة منها.
األفريقي  األدب  أستاذ  األفريقي وقال  األدب  أستاذ  وقال 
في  والسواحيلية  بالفرنسية  في الناطق  والسواحيلية  بالفرنسية  الناطق 
كزافييه  نوفيل«  »سوربون  كزافييه جامعة  نوفيل«  »سوربون  جامعة 
اهتمام  في  نهضة  »نشهد  اهتمام غارنييه:  في  نهضة  »نشهد  غارنييه: 

عالم األدب األوروبي حيال أفريقيا«.عالم األدب األوروبي حيال أفريقيا«.
الواحدة«  »الدفعة  هذه  الواحدة« ووصف  »الدفعة  هذه  ووصف 
بأنها  األوروبية  األدبية  الجوائز  بأنها من  األوروبية  األدبية  الجوائز  من 

»مذهلة«، وفق »فرانس برس«.»مذهلة«، وفق »فرانس برس«.
فحضور الُكتَّاب األفارقة في سجّل فحضور الُكتَّاب األفارقة في سجّل 
تاريخيًا  كان ضعيًفا  الدولية  تاريخيًا الجوائز  كان ضعيًفا  الدولية  الجوائز 
معظمها  حصدوا  لكنهم  اليوم.  معظمها إلى  حصدوا  لكنهم  اليوم.  إلى 
هذه السنة. فالسنغالي محمد مبوغار هذه السنة. فالسنغالي محمد مبوغار 
من  كاتب  أول  أصبح  عامًا(  من   كاتب  أول  أصبح  عامًا(   3131((
ينال  الصحراء  جنوب  أفريقيا  ينال بلدان  الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان 
المكافآت  أهم  »غونكور«،  المكافآت جائزة  أهم  »غونكور«،  جائزة 
الفرنسية،  اللغة  لمؤلفات  الفرنسية، األدبية  اللغة  لمؤلفات  األدبية 
ميموار  بلو سوكريت  »ال  روايته  ميموار عن  بلو سوكريت  »ال  روايته  عن 
ديزوم« )ذاكرة البشر األكثر سرّية(، ديزوم« )ذاكرة البشر األكثر سرّية(، 
الروائي  نال  نفسه،  اليوم  الروائي وفي  نال  نفسه،  اليوم  وفي 
أفريقي  الجنوب  المسرحي  أفريقي والمؤلف  الجنوب  المسرحي  والمؤلف 
األدبية  بوكر  جائزة  غالغت  األدبية دايمون  بوكر  جائزة  غالغت  دايمون 
أشهر  وهي  العريقة،  أشهر البريطانية  وهي  العريقة،  البريطانية 
باللغة  المكتوبة  للروايات  باللغة جائزة  المكتوبة  للروايات  جائزة 
نوبل  جائزة  ومُنحت  نوبل اإلنجليزية.  جائزة  ومُنحت  اإلنجليزية. 
التنزاني  إلى  العام  هذا  التنزاني لآلداب  إلى  العام  هذا  لآلداب 

عبدالرزاق قرنح.عبدالرزاق قرنح.
وال تقتصر الالئحة على هؤالء؛ بل وال تقتصر الالئحة على هؤالء؛ بل 
السنغالي  الفرنسي  لتشمل  السنغالي تطول  الفرنسي  لتشمل  تطول 
األصل دافيد ديوب الذي حصل على األصل دافيد ديوب الذي حصل على 
بوكر،  جائزة  من  الدولية  بوكر، النسخة  جائزة  من  الدولية  النسخة 
فيما كانت جائزة نويشتات المرموقة فيما كانت جائزة نويشتات المرموقة 
بوريس  بوبكر  السنغالي  بوريس من نصيب  بوبكر  السنغالي  من نصيب 
بولينا  الموزمبيقية  ونالت  بولينا ديوب،  الموزمبيقية  ونالت  ديوب، 
)للكتَّاب  كامويس  جائزة  )للكتَّاب شيزيان  كامويس  جائزة  شيزيان 
باللغة البرتغالية(. ورأى أستاذ األدب باللغة البرتغالية(. ورأى أستاذ األدب 
مونغو- بونيفاس  الدكتور  مونغو-المقارن  بونيفاس  الدكتور  المقارن 

مبوسا أن هذه المكافآت تشّكل تحية مبوسا أن هذه المكافآت تشّكل تحية 
»للنهضة التي حققها األدب األفريقي »للنهضة التي حققها األدب األفريقي 

على مدى السنوات العشر األخيرة«.على مدى السنوات العشر األخيرة«.

البيئة.. والخيال العلمي
»عدد  صنيعة  األدب  هذا  أن  »عدد والحظ  صنيعة  األدب  هذا  أن  والحظ 
المحترفين«،  الكتَّاب  من  المحترفين«، متزايد  الكتَّاب  من  متزايد 
فيما »الحال لم تكن على هذا النحو« فيما »الحال لم تكن على هذا النحو« 
من  السابقة  األجيال  إلى  من بالنسبة  السابقة  األجيال  إلى  بالنسبة 
»دخول  إلى  أشار  كذلك  »دخول الكتَّاب.  إلى  أشار  كذلك  الكتَّاب. 
فازت  إذ  األدبي«،  الميدان  فازت النساء  إذ  األدبي«،  الميدان  النساء 
)زيمبابوي(  دانغاريمبغا  )زيمبابوي( تسيتسي  دانغاريمبغا  تسيتسي 
)موزمبيق(  شيزيان  )موزمبيق( وبولينا  شيزيان  وبولينا 

وشيماماندا نغوزي أديتشي )نيجيريا( وشيماماندا نغوزي أديتشي )نيجيريا( 
بعدد من الجوائز البارزة.بعدد من الجوائز البارزة.

أيضًا  وهو  مونغو-مبوسا،  أيضًا ورأى  وهو  مونغو-مبوسا،  ورأى 
التي  المواضيع  أن  أدبي،  التي ناقد  المواضيع  أن  أدبي،  ناقد 
تغيرت  األدبية  األعمال  تغيرت تتناولها  األدبية  األعمال  تتناولها 
»اختار  سار  مبوغار  فمحمد  »اختار أيضًا.  سار  مبوغار  فمحمد  أيضًا. 
روايته  في  األدب«  عن  روايته التحدث  في  األدب«  عن  التحدث 
الحائزة جوائز، وبالتالي تبنى »شكاًل الحائزة جوائز، وبالتالي تبنى »شكاًل 
المواضيع  عن  االبتعاد«  أشكال  المواضيع من  عن  االبتعاد«  أشكال  من 
»التي  األفريقية  للروايات  »التي المعتادة  األفريقية  للروايات  المعتادة 
العنف  على  مثال  تتمحور  العنف كانت  على  مثال  تتمحور  كانت 

والحرب وتجنيد األطفال«.والحرب وتجنيد األطفال«.
األدبي  اإلنتاج  في  األدبي وبرزت  اإلنتاج  في  وبرزت 
مثل  مواضيع  الجديد  مثل األفريقي  مواضيع  الجديد  األفريقي 
والنسوية  والبيئة  الجنسية  والنسوية المثلية  والبيئة  الجنسية  المثلية 
الخيال  )تيار  األفريقية  الخيال والمستقبلية  )تيار  األفريقية  والمستقبلية 

العلمي( وسواها.العلمي( وسواها.
»أن  غارنييه  كزافييه  »أن واعتبر  غارنييه  كزافييه  واعتبر 
المخاطر الكبيرة التي تهدد« العالم، المخاطر الكبيرة التي تهدد« العالم، 
وسياسية،  وبيئية  اجتماعية  وسياسية، من  وبيئية  اجتماعية  من 
القارة  من  تلمُسُها  القارة »يمكن  من  تلمُسُها  »يمكن 
خمسينيات  بأن  وذّكر  خمسينيات األفريقية«.  بأن  وذّكر  األفريقية«. 
شكلت  وستينياته  الفائت  شكلت القرن  وستينياته  الفائت  القرن 
باألدب  »اعتراف  مراحل  األخرى  باألدب هي  »اعتراف  مراحل  األخرى  هي 
لجهة  خصوصًا  ولكن  لجهة األفريقي«،  خصوصًا  ولكن  األفريقي«، 
كما  أدبية«،  سياسية  »ظاهرة  كما كونه  أدبية«،  سياسية  »ظاهرة  كونه 
والشاعر  الكاتب  حال  مثاًل  والشاعر كانت  الكاتب  حال  مثاًل  كانت 
وأول رئيس للسنغال ليوبولد سيدار وأول رئيس للسنغال ليوبولد سيدار 

سنغور.سنغور.
في  األدبي  االجتماع  عالمة  في أما  األدبي  االجتماع  عالمة  أما 
بمونبلييه  فاليري«  »بول  بمونبلييه جامعة  فاليري«  »بول  جامعة 
كلير دوكورنو فاعتبرت أن ما ساهم كلير دوكورنو فاعتبرت أن ما ساهم 
دور  إنشاء  أيضًا  التطور  هذا  دور في  إنشاء  أيضًا  التطور  هذا  في 
المراجعات  وانتشار  أفريقيا،  في  المراجعات نشر  وانتشار  أفريقيا،  في  نشر 
جوائز  ظهور  أو  القارة  في  جوائز األدبية  ظهور  أو  القارة  في  األدبية 

األفريقي.  لألدب  مكرسة  األفريقي. أدبية  لألدب  مكرسة  أدبية 
تطور  درست  التي  الباحثة  تطور وقالت  درست  التي  الباحثة  وقالت 
الناطقين  األفارقة  للمؤلفين  الناطقين التقدير  األفارقة  للمؤلفين  التقدير 
إن  عقود  مدى  على  إن بالفرنسية  عقود  مدى  على  بالفرنسية 
عشر  منذ  تتغير  األمور  من  عشر »الكثير  منذ  تتغير  األمور  من  »الكثير 

سنوات«.سنوات«.
السواحيلية والولوفالسواحيلية والولوف

ومع  قائمًا  يزال  ال  التمييز  أن  ومع إال  قائمًا  يزال  ال  التمييز  أن  إال 
بالفرنسية،  الناطق  العالم  في  بالفرنسية، ذلك  الناطق  العالم  في  ذلك 
واألدب  الفرنكوفوني  األدب  واألدب بين  الفرنكوفوني  األدب  بين 
مونغو  بونيفاس  بحسب  مونغو الفرنسي،  بونيفاس  بحسب  الفرنسي، 
الُكتَّاب  من  عددا  أن  ومع  الُكتَّاب مبوسا.  من  عددا  أن  ومع  مبوسا. 
األفارقة فازوا بجائزة »رونودو«، وهي األفارقة فازوا بجائزة »رونودو«، وهي 
أخرى،  كبرى  فرنسية  أدبية  أخرى، جائزة  كبرى  فرنسية  أدبية  جائزة 
الكتَّاب  إلى  أحيانًا  يُنظر  يزال  الكتَّاب ال  إلى  أحيانًا  يُنظر  يزال  ال 
من  بالفرنسية  الناطقين  من األفارقة  بالفرنسية  الناطقين  األفارقة 
القديمة  »المنتجات  كونهم  القديمة منطلق  »المنتجات  كونهم  منطلق 
كاملين  كالعبين  ال  كاملين لإلمبراطورية«،  كالعبين  ال  لإلمبراطورية«، 
قول  على  األدبي،  المشهد  قول في  على  األدبي،  المشهد  في 

الدكتور في اآلداب.الدكتور في اآلداب.
األفارقة  للمؤلفين  أن  األفارقة والحظ  للمؤلفين  أن  والحظ 
في  موقعًا  باإلنجليزية  في الناطقين  موقعًا  باإلنجليزية  الناطقين 
الواليات  في  األدبي  التعليم  الواليات صميم  في  األدبي  التعليم  صميم 
فضاًل  الشمالية،  وأوروبا  فضاًل المتحدة  الشمالية،  وأوروبا  المتحدة 
أكثر  بسوق  يحظون  أنهم  أكثر عن  بسوق  يحظون  أنهم  عن 
من  أكثر  ومعروفون  من ديناميكية،  أكثر  ومعروفون  ديناميكية، 

الجمهور والنقاد.الجمهور والنقاد.
األفارقة  المؤلفين  بين  األفارقة ومن  المؤلفين  بين  ومن 
بجائزة  فازوا  الذين  بجائزة الخمسة  فازوا  الذين  الخمسة 
باللغة  الناطقين  أربعة من  باللغة »نوبل«،  الناطقين  أربعة من  »نوبل«، 
الخامس  أن  حين  في  الخامس اإلنجليزية،  أن  حين  في  اإلنجليزية، 
الذين  أولئك  أما  بالعربية.  الذين ناطق  أولئك  أما  بالعربية.  ناطق 
يكتبون باللغة السواحيلية أو الولوف يكتبون باللغة السواحيلية أو الولوف 
األفريقية،  القارة  لغات  غيرها من  األفريقية، أو  القارة  لغات  غيرها من  أو 

فيبدو الفوز بالتقدير األصعب منااًل.فيبدو الفوز بالتقدير األصعب منااًل.

من »حسوفة« إلى »شيلو« و»غيطة«.. 
الحركة املسرحية تتألق في سماء بنغازي

الفنان  والمخرج  للكاتب  »حسوفة«  مسرحية  الفنان تشارك  والمخرج  للكاتب  »حسوفة«  مسرحية  تشارك 
مهرجان  في  الفاخري،  مهرجان محمد  في  الفاخري،  محمد 
إقامته  المقرر  الزاهرة،  إقامته درنة  المقرر  الزاهرة،  درنة 
  2424 إلــى  إلــى    2020 من  الفترة  من في  الفترة  في 

نوفمبر.نوفمبر.
تصريح  في  الفاخري  تصريح وقال  في  الفاخري  وقال 
إعالن  عقب  »الــوســط«  إعالن إلــى  عقب  »الــوســط«  إلــى 
على  ــة  ــرف ــش ــم ال ــة  ــجــن ــل على ال ــة  ــرف ــش ــم ال ــة  ــجــن ــل ال
المسرحية  قبول  المسرحية المهرجان  قبول  المهرجان 
فرج  تمثيل  من  »العمل  فرج إن  تمثيل  من  »العمل  إن 
الصادق،  ومهند  الصادق، الترهوني  ومهند  الترهوني 
وكـــنـــت بـــــدأت كــتــابــتــهــا وكـــنـــت بـــــدأت كــتــابــتــهــا 
لــلــمــشــاركــة فــي مــهــرجــان لــلــمــشــاركــة فــي مــهــرجــان 
أن  إال  أن ،  إال   ،20212021 الــجــامــعــي الــجــامــعــي 
ذلــك،  دون  حالت  ذلــك، الــظــروف  دون  حالت  الــظــروف 
المشاركة  على  العزم  المشاركة فعقدت  على  العزم  فعقدت 
ــان درنـــة  ــرج ــه ــهــا فـــي م ــان درنـــة ب ــرج ــه ــهــا فـــي م ب

الزاهرة«.الزاهرة«.
وأضــــــــــــاف وأضــــــــــــاف 
مـــخـــرج الــعــمــل مـــخـــرج الــعــمــل 
»المسرحية  »المسرحية أن  أن 
ــاول عـــدة  ــنـ ــتـ ــاول عـــدة تـ ــنـ ــتـ تـ
حلة  في  حلة مواضيع  في  مواضيع 
وكثيرة  وكثيرة هــزلــيــة  هــزلــيــة 
ــرح األســئــلــة،  ــرح األســئــلــة، طـ طـ
الشخصيات  الشخصيات عبر  عبر 
في  تقدمها  في التي  تقدمها  التي 
عن  بعيد  عن شكل  بعيد  شكل 

النمطية«.النمطية«.
ــي ســيــاق  ــ ــي ســيــاق وف ــ وف
ــت  ــرض ــر، عُ ــ ــت آخـ ــرض ــر، عُ ــ آخـ
»شيلو«  »شيلو« مسرحية  مسرحية 

ــة  ــب ــش ــى خ ــ ــل ــ ــة ع ــب ــش ــى خ ــ ــل ــ ع
بنغازي. الشعبي  بنغازي.المسرح  الشعبي  المسرح 

كتابة  من  كتابة والمسرحية  من  والمسرحية 
صالح  الـــراحـــل  ــان  ــن ــف صالح ال الـــراحـــل  ــان  ــن ــف ال
أن  ينوي  وكــان  أن األبيض،  ينوي  وكــان  األبيض، 
إال  فيها  البطل  هو  إال يكون  فيها  البطل  هو  يكون 
إليه  أقرب  كان  الموت  إليه أّن  أقرب  كان  الموت  أّن 
على  العمل  تقديم  على مــن  العمل  تقديم  مــن 

المسرح. المسرح.خشبة  خشبة 
ــن إخـــراج  ــرض م ــع ــن إخـــراج وال ــرض م ــع وال
عيد  وتمثيل  بادي  عيد مفتاح  وتمثيل  بادي  مفتاح 
الورفلي  وياسمين  الورفلي سعيد  وياسمين  سعيد 
ومجموعة  الجارد  ومجموعة وباسط  الجارد  وباسط 
ــرح  ــس ــم ــوم ال ــجـ ــن نـ ــ ــرح م ــس ــم ــوم ال ــجـ ــن نـ ــ م

الشعبي.الشعبي.
مفتاح  الــمــخــرج  مفتاح وقـــال  الــمــخــرج  وقـــال 
لـــ»الــوســط« إن  لـــ»الــوســط« إن بـــادي  بـــادي 
اجتماعية  هي  اجتماعية »المسرحية  هي  »المسرحية 
صالح  كــعــادة  صالح كوميدية  كــعــادة  كوميدية 
ــي كــتــابــتــه..  ــض ف ــي ــي كــتــابــتــه.. األب ــض ف ــي األب

وكان  سنوات  قبل  وكان كتبها  سنوات  قبل  كتبها 

ثم  مرضه  أن  إال  ببطولتها  هو  يقوم  أن  على  ثم االتفاق  مرضه  أن  إال  ببطولتها  هو  يقوم  أن  على  االتفاق 
رحيله حاال دون ذلك«.رحيله حاال دون ذلك«.

المفترض  من  كان  »المسرحية  أن  بادي  المفترض وأضــاف  من  كان  »المسرحية  أن  بادي  وأضــاف 
شهر  في  تُعرض  شهر أن  في  تُعرض  أن 
في  الماضي  في أكتوبر  الماضي  أكتوبر 
األبيض،  رحيل  األبيض، ذكرى  رحيل  ذكرى 
حالت  الظروف  أن  حالت إال  الظروف  أن  إال 
ــهــذا  ول ذلـــك  ــهــذا دون  ول ذلـــك  دون 
قررنا عرضها في هذا قررنا عرضها في هذا 

التوقيت«.التوقيت«.
عرضها،  عرضها، وخـــالل  وخـــالل 
مسرحية  مسرحية شــهــدت  شــهــدت 
ــورًا  ــض ــو« ح ــل ــي ــورًا »ش ــض ــو« ح ــل ــي »ش
كثيًفا،  كثيًفا، جماهيريًا  جماهيريًا 
ــا  ــا يــعــكــس اهــتــمــامً يــعــكــس اهــتــمــامً
ــا بــالــعــمــل  ــيً ــب ــع ــا بــالــعــمــل ش ــيً ــب ــع ش
األبيض  كتبه  ــذي  األبيض ال كتبه  ــذي  ال
وباقي  بادي  وباقي ويقدمه  بادي  ويقدمه 

العمل. العمل.فريق  فريق 
ــرب  ــت ــق ــرب فـــيـــمـــا ت ــت ــق فـــيـــمـــا ت
الدولي  »الركح  الدولي فرقة  »الركح  فرقة 
وبالتعاون  والفنون«،  وبالتعاون للمسرح  والفنون«،  للمسرح 
الجامعي  المسرح  فرقة  الجامعي مــع  المسرح  فرقة  مــع 
من  االنتهاء  من  بنغازي  من في  االنتهاء  من  بنغازي  في 
المسرحي  العمل  ــات  ــروف المسرحي ب العمل  ــات  ــروف ب
وإخــراج  تأليف  من  وإخــراج »غيطة«  تأليف  من  »غيطة« 

وسيم بورويص.وسيم بورويص.
العرض  بطولة  في  العرض يشارك  بطولة  في  يشارك 
من  عــدد  الجديد  من المسرحي  عــدد  الجديد  المسرحي 
وهم  الليبي،  المسرح  وهم نجوم  الليبي،  المسرح  نجوم 
أحمد الرياني، أحمد المطردي، أحمد الرياني، أحمد المطردي، 
أيمن نحول، عمر اقوية، سهى أيمن نحول، عمر اقوية، سهى 
الفيتوري،  ــوض  ع الفيتوري، الــهــونــي،  ــوض  ع الــهــونــي، 
ــادق،  ــص ال ــادق، مصطفى  ــص ال مصطفى 

القماطي. القماطي.حمزة  حمزة 
تنفيذ  تنفيذ المسرحية  المسرحية 
موسيقي للفنان أنس موسيقي للفنان أنس 
الــعــريــبــي وإشـــراف الــعــريــبــي وإشـــراف 
توفيق  للفنان  توفيق عــام  للفنان  عــام 
وإدارة  ــوري  ــت ــي ــف وإدارة ال ــوري  ــت ــي ــف ال
للفنان  للفنان مــســرحــيــة  مــســرحــيــة 

قدربوه. قدربوه.توفيق  توفيق 
تــــــدور أحـــــداث تــــــدور أحـــــداث 
المسرحي  المسرحي الــعــمــل  الــعــمــل 
تطفئ  عـــرس  تطفئ حـــول  عـــرس  حـــول 
فيه  وتــعــلــو  ــواره  ــ فيه أن وتــعــلــو  ــواره  ــ أن
عوضًا  األلــم  عوضًا تراتيل  األلــم  تراتيل 
والمعروف  الفرح،  والمعروف عن  الفرح،  عن 
هو  »الــغــيــطــة«  هو أن  »الــغــيــطــة«  أن 
الغناء  أنواع  من  الغناء نوع  أنواع  من  نوع 
للفلكلور  للفلكلور المنتمي  المنتمي 
طقسًا  وكان  طقسًا الليبي،  وكان  الليبي، 
ــاف  ــن طــقــوس زف ــاف م ــن طــقــوس زف م
الــــعــــروس لــبــيــت الــــعــــروس لــبــيــت 

زوجها.زوجها.

»امرأة على حافة العالم«
 لعزة املقهور في القائمة القصيرة 

ـ»جائزة عبدالعزيز املنصور« ل
القاهرة - الوسط

أعلن »اتحاد الناشرين العرب« القائمة القصيرة لجائزة »الدكتور عبدالعزيز 
المنصور للناشر العربي« في دورتها الثالثة. ودخلت رواية الكاتبة عزة كامل 
المقهور »امرأة على حافة العالم« لدار »الرواد للنشر« القائمة القصيرة بجوار 
كل من »الرجل ذو المعطف األسود« للروائي المصري عابد عبدالعليم خطاب 
عن دار »ماهي للنشر والتوزيع، »برج الحوت« للروائية المصرية جليلة القاضي 
عن دار »العين للنشر«، إضافة إلى رواية »الثانية عشر ليال« للروائي المصري 
عبود مصطفى عبود محمد عن دار »الفاروق لالستثمارات الثقافية«، و»طائر 
للترجمة  أبجد  »مؤسسة  دار  عن  المختار  حميد  العراقي  للروائي  الوحشة« 
والنشر والتوزيع«. وجاء في بيان للجنة تحكيم الجائزة: يطيب للجنة تحكيم 
المنصور( أن  الدكتور عبدالعزيز  العربي )جائزة  الناشر  الثالثة لجائزة  الدورة 
تحيي الجائزة فكرة وأهدافا نبيلة ومجلس أمناء، بأجمل التحيات فهي تثري 
الحياة الثقافية برافد عظيم من التقدير والتكريم، لحركة النشر العربي ودورها 
ومؤسساتها المرموقة. مما يسهم في النهوض بالصناعة والثقافة والمتلقي. 
إلى أن  الثالثة( السابق ذكرها. يشار  )الدورة  القائمة القصيرة  اللجنة  لتعلن 
تخصصي  مهني  عربي  تحاد  هو  الجائزة  على  القيم  العرب  الناشرين  اتحاد 
غير ربحي، يتمتع باستقاللية مالية وإدارية، وتأسس اتحاد الناشرين العرب 
بقرار جامعة الدول العربية رقم د.ع .)37( بتاريخ 1962/4/4. يتكون أعضاؤه 
من الناشرين أعضاء االتحادات المحلية أو النقابات أو الجمعيات أو الروابط 
المنشأة في البلدان العربية، وأيضًا من الناشرين العرب الذين ليس لديهم 
والمتضمن  رابطة.  أو  جمعية  أو  اتحاد 
الثقافية  اللجنة  الموافقة على توصيات 
بإنشاء  العربية  الدول  بجامعة  الدائمة 
اتحاد عام للناشـرين العرب، يعمل تحت 
ويسعى  العـربية،  الدول  جامعة  مظلة 
ويساعد على تكوين اتحادات محلية في 
البالد العربية، وترتبط هذه االتحادات 
به ارتباط المصلحة المشتركة والواجب 
رفع  إلــى  االتحاد  ويهدف  المشترك، 
مستوى مهنة النشر في العالم العربي، 
وتدعيم رسالتها باعتبارها عمال قوميا، 
به  يلتزم  دســتــور  ــالل  خ مــن  وذلـــك 
الناشرون في عملهم ويحدد واجباتهم 

وحقوقهم.
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شيرين رضا: ال أندم على أي قرار أتخذه في حياتي
تنتظر طرح »قمر 14« في دور العرض

يعود بألبوم جديد الجمعة..

• ما هي أسباب موافقتك على فيلم »قمر 14« 
رغم مساحة الدور؟

عليه،  للموافقة  كافٍ  سبب  وهذا  أحببته، 
في  مؤثر  دور  تقديم  هو  كممثلة  يعنيني  وما 
عدد  أو  لمساحته  كثيرًا  ألتفت  وال  األحداث، 
بعض  وهناك  مشاهده،  أو  وكلماته  صفحاته 
مساحة  تمتد  والذين  لممثلين  التجارب 
يوجد  ال  ولكن  للجلدة  الجلدة  من  أدوارهم 
يقدم  فهو  مختلفة،  تجربته  والفيلم  محتوى. 
في إطار اجتماعي رومانسي 5 حكايات مختلفة 
حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر 

في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم.
• ماذا عن ردود األفعال التي تلقيتها بعد عرضه 
بمهرجان »الجونة السينمائي« خصوصًا تعليق 

البعض على مشهد القبلة؟
التي  الواسعة  الفعل  بردود  جدًا  سعيدة 
الجمهور  أن  أيضًا  وأعتقد  استقبلتها، 
في  عرضه  يتم  عندما  جيد  بشكل  سيستقبله 
السينمات، وسعيدة باستقبال الجمهور لقبلتي 
الفيلم، فالمهم هو  النبوي ضمن سياق  لخالد 
سواء  صحيحة  بطريقة  المشاهد  هذه  توظيف 
مكانها  في  وضعت  فإذا  قبلة،  أو  حضنًا  كان 
الطبيعي سنجد أنها مستساغة من قبل العين 
تراها، ولكن عندما تكون مقحمة سينفر  التي 

منها الجمهور.
فيلم  فــي  للمشاركة  حمسك  الـــذي  مــا   •

»الملحد«؟
يسلط  ألنه  العمل،  لهذا  جدًا  متحمسة 

الضوء على قضية مهمة وشائكة وهي التطرف 
بين  الفرق  يوضح  فالعمل  واإللحاد،  الديني 
الدين  في  الزائد  التفكير  عن  الناتج  اإللحاد 
في  وتخوفت  تدبر،  دون  يكون  الذي  والتدين 
العمل  اسم  على  عيني  سقطت  عندما  البداية 

ولكن بعد قراءة السيناريو تحمست جدًا.
• ماذا عن فيلم »القاهرة - مكة«؟

مشاهدي  تصوير  من  االنتهاء  من  اقتربت 
الفيلم مشجعة جدًا، فأحداثه تبدأ  فيه، وقصة 
قبل أيام من سفر امرأة ذات ماض سيئ ألداء 
فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما 
ارتكبته، لكنها نفسها مجبرة على التواصل مع 

من  مبلغ  لجمع  القديم  عالمها  من  أشخاص 
التوبة  معاني  لمعرفة  رحلة  لتخوض  المال، 
الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات  والتطهر من 

على سلم الخطيئة، صعودًا، أو نزواًل.
عز  »في  تصوير  الستكمال  تعودين  متى   •

الضهر« وما هي مالمح دورك فيه؟
الستكمال  مسعود  مينا  عودة  ننتظر 
أحد  لتصوير  بالسفر  انشغل  حيث  التصوير، 
مسؤولة  دور  وأجسد  الخارج،  في  األعمال 
شخصية  وهي  األجنبية،  الجهات  إحدى  في 
تنال  أن  وأتمنى  قبل،  من  أقدمها  لم  شريرة 

الجمهور. إعجاب 

تهديد  »تحت  فيلم  تطورات  آخر  هي  وما   •
السالح«؟

اقتربنا من االنتهاء منه أيضًا، ولكنه توقف 
حماقي  عبدالرحمن  محمد  المخرج  النشغال 
بمسلسله »إجازة مفتوحة« وأشارك في بطولته 
مع حسن الرداد، ومي عمر، فتحي عبدالوهاب، 
وحوار  سيناريو  بدير،  وأحمد  فؤاد،  بيومي 
إطار من  أحداثه في  وتدور  قمر،  أيمن بهجت 
اتهام  يتم  قتل  والتشويق حول جريمة  اإلثارة 
مالبسات  عن  البحث  ليبدأ  فيها،  الفيلم  بطل 

الجريمة.
• ما هي أحدث األعمال التي من المتوقع البدء 

في تصويرها قريبًا؟
رزق«  »بنات  فيلم  لبطولة  أخيرًا  انضممت 
وسعيدة  قريبًا،  له  باالستعداد  سنقوم  والذي 
والفيلم  عمر،  ومي  جودة  أروى  مع  بالتعاون 
فكرة  وهو  تشويقي،  إطار  في  أحداثه  تدور 
كريم شيرين،  وحوار  سيناريو  إبراهيم،  إسحق 

وإخراج مرقس عادل.
مسلسل  تصوير  أثناء  تجربتك  تصفين  كيف   •

»60 دقيقة« في لبنان؟
أزمة  عايشت  إذ  صعبة؛  تجربة  كانت 
توجهت  إنني  حيث  التصوير،  أثناء  اللبنانيين 
هناك  ومكثت  المشاهد  إلتمام  بيروت  إلى 
شهرًا ونصف، وتعرضت خاللها للتعب بسبب 
أزمة  تعيش  كانت  فلبنان  الحار،  الطقس 
والوقود  والمازوت  الكهرباء  بسبب  حقيقية 
أراهم  وكنت  معهم،  قلبي  المياه،  وانقطاع 
بانتظار  الطابور  في  ساعات  بالثالث  يقفون 
ال  النهاية  وفي  البنزين،  لتعبئة  دورهم 
فقط،  لترًا   20 على  الحصول  سوى  يمكنهم 
أن  انتباهي  لفت  األمور  تلك  كل  مع  ولكن 
رغم  اللبنانيين  وجوه  تغادر  ال  االبتسامة 

محنتهم.
تتعرضين  الذين  الهجوم  تتعاملين مع  • كيف 

له في بعض األحيان؟
ال  ومن  يشاهدها،  ال  أعمالي  يعجبه  ال  من 
التواصل  مواقع  على  كالمي  أو  شكلي  يعجبه 
كامل  فله  يتابعني،  أال  منه  أطلب  االجتماعي 
الحق أن يحبني أو ال يحبني، ولكن من يتجاوز 

في حقي لن أتركه وسأقوم بإهانته.
• ما هو الدور أو القرار الذي ندمت عليه؟

ال أندم على أي قرار اتخذته من قبل، سواء 
كان مرتبطًا بالعمل أو بحياتي العادية.

• بماذا نصحت ابنتك نور قبل خطبتها األخيرة؟
نصائحي لنور غير مرتبطة بموقف معين أو 
خطوة ما، ولكنني أنصحها طوال الوقت، فنحن 
فكالمي  اليوم،  في  مرة  من  أكثر  معًا  نتحدث 

معها ال ينقطع.

حوار- محمد علوش

ال أقيِّم أدواري بمساحتها ولكن بتأثيرها

تعيش النجمة المصرية شيرين رضا حالة 
من النشاط الفني؛ حيث تنتظر عرض 
أحدث أعمالها السينمائية »قمر 14« 

جماهيريًا، وذلك بعد عرضه في مهرجان 
»الجونة السينمائي« والقى ردود فعل 
إيجابية، وذلك بخالف تصويرها لعدد 

من األفالم نتعرف على تفاصيلها في هذا 
اللقاء.

● بوستر فيلم »قمر 14«

● جذور برية

● عبد الفتاح

شباك  صدارة  على  »إيترنلز«  فيلم  حافظ 
الشمالية  األميركية  الصاالت  في  التذاكر 
 27.5 إلى  كثيرًا  تراجعت  إيراداته  لكنّ 
مليون دوالر في أسبوعه الثاني، وفق أرقام 
ريليشنز«  »إكزبيتر  شركة  نشرتها  موقتة 

المتخصصة.
أيام  في  دوالر  مليون   71 جمع  وبعدما 
عرضه األولى قبل حوالي عشرة أيام، سجّل 
تراجعا  أكبر  »ديزني«  أنتجته  الذي  الفيلم 
لعمل من أعمال عالم »مارفل« في األسبوع 
بحسب  »فراييتي«،  مجلة  وفق  الثاني، 

»فرانس برس«.
الحائزة  جاو  كلويه  المخرجة  فيلم  يضم 
بينهم  النجوم  من  كوكبة  أوسكار،  جائزة 
وسلمى  جولي  أنجيلينا  الممثالت  خصوصًا 
حايك وجيما تشان، إضافة إلى نجم مسلسل 
وتدور  مادن.  ريتشارد  ثرونز«  أوف  »غايم 
الخارقين  األبطال  من  كتيبة  حول  أحداثه 
خارجية  قوة  من  يُرسلون  للزمن  العابرين 

إلى األرض لحماية البشرية.

حل في المرتبة الثانية فيلم »باراماونت« 
الجديد بعنوان »كليفورد ذي بيغ ريد دوغ« 
الذي بلغت إيراداته 16.4 مليون دوالر في 

األسبوع األول.
ويروي الفيلم مغامرات كلب أحمر عمالق 
وصاحبته الشابة في نيويورك، وهو مقتبس 

بريدويل.  نورمان  للكاتب  أطفال  كتب  من 
»دون«  فيلم  الثالثة  المرتبة  في  وتبعه 
هيربرت  لفرانك  رواية  من  المستوحى 
صدرت سنة 1965. جمع الفيلم 5.5 ماليين 
 93( الصاالت  في  الرابع  أسبوعه  في  دوالر 

مليونًا في المجموع(.

تايم  »نو  بوند  جيمس  فيلم  رابعًا  وحل 
يجسد  الذي  كريغ  دانييل  مع  داي«  تو 
شخصية العميل السري 007 للمرة األخيرة 
 4.6 بلغت  إيرادات  حاصدًا  مسيرته،  في 
 150( السادس  أسبوعه  في  دوالر  ماليين 
الخامسة  المرتبة  أما  المجموع(.  مليونًا في 
فاحتلها فيلم األبطال الخارقين »فينوم: لت 
ذير بي كارندج« من إنتاج »سوني« وبطولة 
الفيلم  توم هاردي وميشال ويليامز. وحقق 

إيرادات بلغت أربعة ماليين دوالر.
وفي ما يلي األفالم المتبقية في تصنيف 
التذاكر  شباك  على  األولى  العشرة  األعمال 
هذا  الشمالية  األميركية  الصاالت  في 

األسبوع:
6- »رونز غون رونغ« مع 2.2 مليون دوالر.

 1.8 مع  ديسباتش«  فرنش  »ذي   -7
مليون دوالر.

8- »بلفاست« مع 1.8 مليون دوالر.
9- »سبنسر« مع 1.5 مليون دوالر.
10- »أنتلرز« مع 1.2 مليون دوالر.

كشف مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«، 
مسابقة  ضمن  المشاركة  األفالم  تفاصيل 
ضمن  ستقام  التي  الدولي،  النقاد  أسبوع 
أن  المقرر  من  التي  الـ43،  الدورة  فعاليات 
تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 

5 ديسمبر المقبل.
عبدالفتاح،  أسامة  الناقد  قال  جانبه،  من 
المسابقة  إن  الدولي،  النقاد  أسبوع  مدير 
من  عديدة  دواًل  تمثل  أفالم،   7 فيها  تشارك 
هي  الدول  هذه  أن  بخالف  هذا  اإلنتاج،  حيث 
التنوع  أربع قارات مختلفة، وذلك لتحقيق  من 
وأوضح  سنويًا.  المهرجان  عليه  يحرص  الذي 
أسامة أن هذه األفالم المشاركة ضمن مسابقة 
للمرة  جميعها  تعرض  الدولي،  النقاد  أسبوع 
األولى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إذ 
لم يسبق عرضها سوى في األقسام الرسمية 
بدورها  منحت  والتي  كبرى،  مهرجانات  لعدة 

بعض هذه األفالم جوائز مهمة.
قائمة األفالم المشاركة في مسابقة أسبوع 
)كولومبيا،  »أمبارو«  تضم،  الدولي  النقاد 
ميسا سوتو.  إخراج: سيمون  ألمانيا(  السويد، 
لتحرير  وحدها  الزمن  »أمبارو«  األم  تسابق 
الجيش  أن  تعرف  عندما  المراهق،  نجلها 
إرساله  وشك  وعلى  بالقوة  جنده  الكولومبي 
ألخطر جبهات الحرب األهلية، وتتحول عملية 

اإلنقاذ إلى صراع من أجل بقاء أسرتها.
فرنسا(  )بلجيكا،  المظلم«  الغابة  »قلب 
إخراج سيرج ميرزابيكيانتز. يعيش »نيكوالي« 
االجتماعية  الرعاية  مؤسسة  بين  عامًا(،   16(
وبيوت األسر البديلة مطاردًا بذكريات طفولته 
عامًا(،   15( »كاميل«  يقابل  وعندما  كلقيط، 
يقنعها بالهرب معه إلى الغابة لتكوين األسرة 

التي يحلم بها.

رومانيا(  بلجيكا،  )المكسيك،  »المدني« 
إخراج تيودورا ميهاي. تدور األحداث في شمال 
مراهقة،  فتاة  اختطاف  يتم  حيث  المكسيك، 
ويطلب الخاطفون فدية كبيرة من أهلها. ورغم 
إعادتها،  الخاطفون عن  يتراجع  الفدية،  سداد 
وترفض السلطات المساعدة، فتأخذ أمها على 

عاتقها مهمة العثور عليها.
ألمانيا(  فلسطين،  )سورية،  »الغريب« 
الفيلم  أحداث  تدور  الدين.  فخر  أمير  إخراج 
»عدنان«،  يعيش  حيث  المحتلة،  الجوالن  في 
والده،  مع  باألزمات  محاطًا  السابق،  الطبيب 
الميراث، وأهل زوجته،  يقرر حرمانه من  الذي 
بعد أن تحول إلى سكير، وتتطور األمور بعد أن 

يقابل جنديًا من جرحى الحرب في بالده.
إخراج:  سلوفاكيا(  )المجر،  برية«  »جذور 
هايني كيس. فتاة في الثانية عشرة من عمرها، 

عن  وتبحث  جدتها  مع  حياتها  على  تتمرد 
والدها حتى تعثر عليه خارجًا لتوه من السجن 
ويعمل حارسًا »عنيفًا« في ملهى ليلي.. فهل 

تنجح عالقتهما رغم كل المصاعب؟
»قمر أزرق« )رومانيا( إخراج ألينا جريجوري. 
أحداث الفيلم تتناول دراما أسرية قوية، تمكنت 
سان  لمهرجان  الكبرى  بالجائزة  الفوز  من 
سباستيان السينمائي في سبتمبر الماضي، من 
خالل الغوص في مشاعر »إيرينا«، الفتاة التي 

تحلم بإتمام دراستها العليا في عاصمة بالدها 
العنيفة  بأسرتها  تصطدم  لكنها  بوخارست 
بأبيها  تلتحق  أن  تريدها  التي  المتسلطة 
جنسية  عالقة  في  »إيرينا«،  وتجد  لندن.  في 
تواجه  لكي  الحافز  الفنانين،  أحد  مع  غامضة 
)كوسوفو،  بالبحر«  تحلم  »فيرا  أسرتها.  عنف 
كراسنيكي.  كالترينا  إخراج  مقدونيا(  ألبانيا، 
األحالم  ذي  العادي،  اإلنسان  عن  يدور  الفيلم 
قاس  مادي  بواقع  يصطدم  عندما  البسيطة، 
تبحث  التي  المرأة  وعن  العواطف،  يعرف  ال 
لمواجهة  تضطر  لكنها  حقوقها  أبسط  عن 
عليها،  تحصل  لكي  متسلط  ذكوري  مجتمع 
اإلشارة،  لغة  مترجمة  »فيرا«،  تكتشف  حيث 
في  بيتهما  برهن  قام  أنه  زوجها،  انتحار  بعد 
لعبة قمار، وأن حادث انتحاره مرتبط بفضيحة 

يتورط فيها عدد من »الكبار«.

»إيترنلز« يحافظ على صدارة شباك التذاكر

بريدج«  »ذي  بعنوان  جديد  بألبوم  ستينغ  يعود 
المغني  لكن  قوية،  أمل  جرعة  يحمل  )الجسر( 
وكالة  مع  مقابلة  في  يقر  عاما   70 البالغ  البريطاني 
»فرانس برس« بوجود أسباب كثيرة تبعث على القلق 

حاليا. العالم  في 
وقال ستينغ على هامش محطة له في باريس أخيرا 
نعيش  أننا  »أظنّ  العالم  حول  حفالت  سلسلة  بين 
الطبقة  أفراد  فيه  يشعر  للغاية  خطر  سياسي  مناخ  في 
العاملة بأنهم متروكون من جانب ما يسمونه النخبة«. 
اليميني  وللهراء  للديماغوجيين  تركوهم  »لقد  وأضاف 

الكاذبة«. ولألخبار 
شمال  في  المولود  العالمي  المواطن  هذا  وواجه 
من  بالده  خروج  جراء  بالغة  صعوبات  إنجلترا،  شرق 
خروج  شّكل  لي،  »بالنسبة  وقال:  األوروبي.  االتحاد 
أنا  شخصية.  مأساة  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا 
وعلينا  كارثة  ستكون  أنها  نعلم  كنا  بلدي.  على  حزين 
حُرم  »لقد  وأضاف  سعيدا«.  لست  لكني  ذلك،  قبول 
األوروبية.  التجربة  البريطاني من فرصة عيش  الشباب 
في  التشكيك  بموجة  ستينغ  يندد  كذلك  جنون«.  هذا 
اللقاحات ضد »كوفيد19-«، واختلف في ذلك مع بعض 
موريسون  فان  مثل  اآلخرين  المخضرمين  الروك  مغني 
على  اللقاح  فرض  عارضوا  الذين  كالبتون  وإريك 
أتردد  »لم  قائال  وتابع  حفالتهم.  حضور  في  الراغبين 
في  الفتية  ألتذكر  يكفي  بما  مسنّ  أنا  اللقاح.  أخذ  في 

القضاء  تم  وقد  األطفال،  بشلل  المصابين  الشارع 
بفضل  وضحاها  ليلة  بين  المرض  هذا  على 

اللقاح«.
الناس  يكون  أن  »أود  ستينغ:  وأضاف 
المطعّمين.  من  حفالتي  يحضرون  الذين 

لن أفرض ذلك، لكن هذه رغبتي«.
الجديد  ألبومه  الجمعة،  ستينغ،  يطرح 

بريدج«  »ذي 
يتمحــور  الــــذي 

كـــيفية  حـــول 
طريق  إيجاد 

من  العالم  لخروج 
الحالي. المستنقع 

هؤالء  »كل  وقال: 
أكتب  الذين  األشخاص 
بمرحلة  يمرون  عنهم 
العالقات،  بين  انتقالية 

بين  والموت،  الحياة  بين 
وأضاف  والصحة«.  المرض 

هذا  عن  جميعا  نبحث  »نحن 
مختلف،  مكان  إلى  الجسر 

مكان ما أكثر راحة. كيف نصل 
إلى الجانب اآلخر؟ ال أعرف. ال 
لكننا  يعرف،  أحدا  أن  أعتقد 

عنه«. نبحث 
منفردا  ألبوما   15 مع 
في  »غرامي«  جائزة  و17 
رصيده، مع مكان محفوظ 
آند  الروك  متحف  في  له 
مؤسس  بصفته  رول 

بوليس«  »ذي  فرقة 
لم  الثمانينيات،  في  الشهيرة 

الماضي  صدمات  لكن  ليثبته.  الكثير  ستينغ  أمام  يبقَ 
»الفينغ  الجديدة  األغنية  أن  ويبدو  تتردد.  زالت  ما 
االبتعاد  في  ساعدته  التي  والدته  خيانة  تستحضر  يو« 
حضور  عن  امتنع  أنه  بنفسه  اعترف  )وقد  والديه  عن 
ميوزيك«(.  »بروكن  الذاتية  سيرته  في  جنازتيهما 
كان  فهو  مشابه،  مسار  اتباع  من  يمنعه  لم  ذلك  لكن 
زوجته  الزمن مع  استمرت عقدا من  على عالقة غرامية 
زوجته  من  الطالق  على  أخيرا  يحصل  أن  قبل  الحالية 

األولى العام 1992.
في  بها  استعان  مادة  كلها  التجارب  هذه  وشّكلت 

أغنياته. كتابة 
العاطفية  األغاني  كتابة  دائما  »أتجنب  ستينغ:  وقال 
إنها دائرة  أنا أحبك وأنت تحبينني.  بكلمات من قبيل، 
مثال  آخر  شخصا  تحبين  لكنك  أحبك  أنا  بينما،  مغلقة. 

بالنسبة لكاتب«. تشكل سيناريو مثيرا لالهتمام 
وأضاف: »كرجل في سني، عشت مجموعة كاملة من 
لذلك  البؤس.  منتهى  إلى  العارم  الفرح  من  المشاعر 
أكون  أن  يمكن  أنني  أشعر  الحب،  عن  أكتب  عندما 

صادقا«.
ولستينغ ستة أطفال من زواجيه ومعظمهم يسيرون 
اثنان  فيما  التمثيل  اثنان  اختار  فقد  الفنية.  خطاه  على 
امتهن  خامس  وولد  الموسيقى  غمار  خاضا  آخران 

السينمائي. اإلخراج 
وال  شرطيا،  يكون  أن  فيريد  األصغر  االبن  أما 
بداياته  في  والده  فرقة  باسم  لذلك  عالقة 
ألبوم  أغنيات  ستينغ  سجل  بوليس«(.  )»ذي 
في  اإلغالق  فترات  خالل  بريدج«  »ذي 
المشاركون  الموسيقيون  وتوزع  أوروبا، 
فيما  مختلفة  أماكن  على  التسجيل  في 
قصره  من  األعمال  على  صوته  وضع  ستينغ 

اإلنجليزي.
غير  التجربة  هذه  تكن  ولم 
ستينغ  وقال  للمغني.  عادية 
»التسجيل عن بعد ليس باألمر 
عازف  يكون  ما  غالبا  الجديد. 
ويمكن  أنجلوس،  لوس  في  الطبول 
باريس، وشخص  في  هنا  أكون  أن 
التكنولوجيا  إيطاليا..  في  آخر 
موجودة للقيام بذلك عن بُعد 

منذ سنوات طويلة«.
يكمن  »السر  أن  وأكد 
الموقف  هذا  جعل  في 
لديك  لتكون  حميميا، 
يمكن  دافئة  عالقة 

سماعها«.
المغني  وعاد 
إلى  البريطاني 
محاوال  التجوال، 
الحفالت  كل  تعويض 
إللغائها  اضطر  التي 

الجائحة. بسبب 
وقال: »عليّ الوفاء بكل 
التزاماتي. قد يستغرق ذلك 
18 شهرا«، لكن »هذه هي 
ترحال  حالة  في  أنا  حياتي. 

منذ العام 1976!.

املغني البريطاني ستينغ:
نعيش مناخا سياسيا خطرا

7 أفالم من 4 قارات مختلفة..

»القاهرة السينمائي« يعلن تفاصيل أسبوع النقاد الدولي في دورته الـ43

● ستينغ

● بوستر فيلم »إيترنلز«

القاهرة - الوسط
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موسم الكرة عاد 
وبأي حال سيعود

الحدث

زين العابدين بركان

صافرة  انطالق  وينتظر  يترقب  الجميع  بات 
الليبي  الدوري  مسابقة  النطالق  البداية 
الرياضي  للموسم  القدم  لكرة  الممتاز 
مرات  عدة  التأجيل  طاله  الذي  الجديد، 
قلة  أزمة  مقدمتها  في  مختلفة  ألسباب 
الستقبال  والمؤهلة  المناسبة  المالعب 
المسابقات  لجنة  عملت  التي  المسابقة، 
الخطى  وإسراع  عليها  التغلب  على  جاهدة 
موعده  في  الموسم  بانطالق  االلتزام  نحو 

المحدد يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري.
أن  بعد  مناسبًا، خاصة  قد يكون  الموعد 
تصفيات  منافسات  الوطني  منتخبنا  ودع 
بطولة  تصفيات  من  وخروجه  المونديال 
أجندة  أصبحت  وبالتالي  العرب،  كأس 
التزامات  أي  من  خاليًا  المنتخب  وبرنامج 
استمرارية  تعيق  دولية  واستحقاقات 
يتيح  ما  تأجيل،  أو  تعثر  بال  المسابقة 
للمنتخب  الفني  للجهاز  مجددًا  الفرصة 
كليمنتي  خافيير  اإلسباني  بقيادة  الليبي 
المنتخب  إلحداث تغيير وتجديد في صفوف 
وإعادة تجديده وتشبيبه، واكتشاف مواهب 
للمستقبل،  منتخب  وبناء  جديدة،  شابة 
وهو  القادم  للهدف  المبكر  واالستعداد 
 »2023 الـ»كان  تصفيات  غمار  خوض 
بعد  واعد  جديد  بجيل  نهائياتها  وبلوغ 
المونديال  تصفيات  من  الخروج  أنهى  أن 
أن  العرب مسيرة جيل دوليًا، خاصة  وكأس 
أغلب العبي المنتخب الحالي تجاوزوا أعتاب 
مشارف  على  وأصبحوا  بسنوات  الثالثين 

االعتزال.
نتمنى  الموسم  انطالق  قرب  وبمناسبة 
بالحفاظ  المرحلة  هذه  استثمار  يتم  أن 
أنها  خاصة  نموذجية،  مسابقة  إقامة  على 
الوحيد  واالستحقاق  األكبر  التحدي  أصبحت 
إقامتها  من  الهدف  ليتحقق  الكرة  التحاد 
بااللتزام  نجاحها  في  الجميع  يسهم  وأن 
نتائجها  لوائحها ومواعيدها وتقبل  باحترام 
بروح رياضية عالية وأجواء تنافسية يسودها 
بال  تسير  وأن  الشريف  الرياضي  التنافس 
على  تشجع  رياضية  أجواء  وسط  إرباك 
المالعب؛  ألجواء  المتعطشة  مواهبها  بروز 
مستقبل  أجل  من  لموهبتها  العنان  إلطالق 
الليبية  الكرة  على  ينعكس  ما  لها؛  أفضل 
التي عانت كثيرًا خالل السنوات األخيرة جراء 

تعثر وتعطل مسيرة مسابقاتها المحلية.
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في
انطلقت بمدرسة »شهداء مصراتة«، بطولة »السالم املرمى

»كبار  فارسًا  من ١٧٠  أكثر  بمشاركة  الحواجز«،  لقفز 
الفرعي  االتحاد  وتنظيم  إشراف  تحت  وناشئون«، 
وبدعم  للفروسية،  العام  واالتحاد  الوسطى  للمنطقة 
من عديد الشركات الراعية، وشهدت البطولة منافسات 
قوية بين الفرسان، خصوصًا في فئة الناشئين، حتى برز 
عديد المواهب، بحسب بعض الخبراء التقتهم جريدة 
كما  كبيرًا،  تميزاً  المواهب  أظهرت  حيث  »الوسط«، 
أنها في حاجة إلى مزيد االهتمام والبطوالت المتوالية 

والتدريب على أسس صحيحة.
مشاركة ١٥  شهدت  األول  اليوم  منافسات  وكانت 

فارسًا في فئة الكبار، وتحصل على المركز األول الفارس 
والمركز  »نورسان«،  الفرس  مع  مليطان  الوهاب  عبد 
الثاني خير الدين السنوسي مع الجواد »زيدان«، والمركز 
الحليم مع الفرس »برستيج«،  الثالث عبد الجواد عبد 
الفرس »تهاني«،  الرابع سيف اهلل سعيد مع  والمركز 
رامي األمين مع »كوبر«. وفي فئة  الفارس  والخامس 
المتوسط حل في المركز األول عبد الرحيم مليطان مع 
الفرس »أويا«، وجاء في المركز الثاني الفارس شاهين 
الفارس  الثالث  والمركز  »هرمونين«،  مع  أبوقرين 
المعتصم باهلل المحيشي مع الفرس »بيانك«. وفي فئة 
الناشئين التي شهدت مشاركة 100 ناشئ أحرز المركز 
األول سراج القداري مع الفرس »دالل«، وحل في المركز 
الثاني الفارس محمد وسام مع الفرس »أمواج«، والثالث 

حذيفة الزيات مع الجواد »بركان«.

170 فارسًا في بطولة »السالم لقفز الحواجز«

● منافسات قفز الحواجز

المعتصم  الليبي  المحترف  شارك 
»سبورتنغ  فريقه  مباراة  في  المصراتي 
براغا« التي سقط فيها بسداسية أمام 
»بنفيكا« الذي استعاد توازنه في الدوري 
أمطر  أن  بعد  القدم،  لكرة  البرتغالي 
شباك ضيفه »براغا« بنتيجة قاسية )6 - 
1( في ختام الجولة الـ11 من المسابقة، 
قبل التوقف، بسبب األجندة الدولية 
المصراتي  وحصل  للمنتخبات، 
حيث  المباراة،  في  إنذار  على 
شهد ملعب »النور« في لشبونة، 
المباراة  على  »النسور«  انقضاض 
النهاية،  وحتى  البداية  منذ 
الضيف  الفريق  باغتوا  حيث 
عن  دقيقتين  بعد  مبكر  بهدف 
أليكس  اإلسباني  المدافع  طريق 
غريمالدو، وجاء رد »براغا« بهدف 
التعادل عن طريق ريكاردو هورتا، 
قاسيًا من العبي  جاء  العقاب  لكن 
فيها  تألق  أهداف  بثالثة  »بنفيكا« 
والمهاجم  بهدفين،  سيلفا  رافا 
نونييز،  داروين  الشاب  األوروغواياني 
منافسه  على  »بنفيكا«  يجهز  أن  قبل 
إيفرتون  للبرازيلي  بهدفين  تمامًا 

سواريس.

انطالق دوري الطائرة بعد الحداد على فراس عاطف

قرر االتحاد الليبي للكرة الطائرة تأجيل انطالق 
الدوري الليبي الممتاز لموسم 2021 - 2022، 
الماضي،  اإلثنين  انطالقه  مقررًا  كان  الذي 
على  حدادًا  أيام،  خمسة  لمدة  التأجيل  ليكون 
فراس  الطائرة،  للكرة  »االتحاد«  العب  وفاة 
بصالة  الماضي  الجمعة  توفي  الذي  عاطف، 
النادي إثر سكته قلبية، على أن ينطلق الدوري 
الليبي للكرة الطائرة هذا الموسم، غدًا الجمعة، 
بمشاركة 14 فريقًا، وزعت على أربع مجموعات.

»النصر«  فرق  األولى  المجموعة  ضمت 
و»الهالل«،  و»المروج«  بنغازي«  و»األهلي 
األسبوع  وفي  »البراق«،  نادي  اعتذر  بينما 
»المروج«،  يلتقي  بنغازي«  »األهلي  األول، 
الثانية  المجموعة  أما  »النصر«،  مع  و»الهالل« 
»السويحلي«  أيضًا  فرق  أربعة  بمشاركة  فتقام 
زليتن«  و»األفريقي  المصراتي«  و»االتحاد 
اعتذر  بينما  سابقًا(،  )التصدي  و»البشائر« 
وفي  المشاركة،  عدم  عن  مصراتة«  »تحدي 
مصراتة  مدينة  ديربي  يقام  األول  األسبوع 
و»االتحاد  »السويحلي«  الجارين  ويجمع 

مع  »البشائر«  يلتقي  بينما  المصراتي«، 
»األفريقي زليتن«، وأخيرا ضمت المجموعة 
و»أساريا«  »الجزيرة«  فرق،   6 الثالثة 
طرابلس«  و»األهلي  و»االتحاد« 
الجديد  والوافد  الويفات«  و»الوحدة 
األسبوع  وفي  بالعجيالت«،  »العروبة 
»األهلي  مع  »العروبة«  يلتقي  األول 

»الوحدة  يلتقي  و»أساريا«  طرابلس«، 
الويفات«، و»الجزيرة« مع »االتحاد«.

الليبي  االتحاد  رئيس  عن  أخيرًا  وصدر 
بإعادة  قراران،  البكباك  عدنان  الطائرة  للكرة 
والمكتب  العامة،  التحكيم  لجنة  تشكيل 
التحكيم  لجنة  وتشكلت  باالتحاد،  اإلعالمي 
المكشالي  محمد  علي  برئاسة  العامة 

امحمد  رمضان  عبدالحكيم  وعضوية 
عبد  اهلل  وفتح  القاضي  عبدالجليل  وعلي 
عبد  عبداهلل  وإدريس  الروياتي  الهادي 
باالتحاد  اإلعالمي  المكتب  أما  الدايم، 
وعضوية  إدريس،  عيد  برئاسة  فتشكل 
عبدالسالم  وصالح  الفرجاني  علي  فرج 
وخليل اعبيد وفرج علي األعوج وأنا ميلود 
وإبراهيم  الالفي  محمد  ومحمد  الطوباشي 

زايد. بشير 
غريان  بمدينة  اختتمت  نفسه،  الوقت  في 
لالعبي  الطائرة  الكرة  في  التدريبية  الدورة 
االتحاد  إشراف  تحت  البدنية  التربية  ومدرسي 

الدورة  على  وأشرف  الغربي،  بالجبل  الفرعي 
الخبير الدولي في لعبة الكرة الطائرة، المحاضر 
رزق الشيباني، وهي الدورة الثانية التي يقيمها 
االتحاد الليبي للكرة الطائرة، بعد نجاح الدورة 
المحاضر  وتلقى  طرابلس،  مدينة  في  األولى 
وتقدير  شكر  رسالة  الشبياني  رزق  الدولي 
مع  الطائرة،  للكرة  الليبي  العام  االتحاد  من 
عبر  الثالثة  المنطقة  مع  التعاون  أيضًا  تكليفه 
إلقاء محاضرات وإقامة دورات إلعداد المدربين 
الذين ال يحملون الشهادات الدولية للمدربين؛ 
الكرة  مدربي  عمل  مهمة  تسهيل  بهدف 

الليبية مستقباًل. الطائرة 
● مباراة سابقة لمنتخب شباب كرة القدم

بطولة شمال أفريقيا تعيد منتخب الشباب
الليبي طرابلس - محمد ترفاس الوطني  للمنتخب  اإلداري  المدير  اعتبر 

أن  الكوت،  السالم  عبد  القدم،  لكرة  للشباب 
أداء الفريق في بطولة شمال أفريقيا مقبول رغم 
تصريح  في  الكوت  وقال  مباراتين،  في  الخسارة 
خاص إلى جريدة »الوسط«: »رغم خسارة مباراة 
ونال  مقنعًا،  أداًء  قدم  منتخبنا  أن  إال  الجزائر، 
وأضاف  البطولة«،  في  المشاركين  استحسان 
للبطولة،  االستعدادات  مدة  قصر  »رغم  الكوت: 
فريق  أن  إال  كافٍ،  بوقت  الالعبين  تجميع  وعدم 
في  جيدة  جاهزية  وأبدى  الدعوة،  لبى  الشاب 
إطار المتاح من وقت وجهد وإمكانات، ليثبت أنه 

منتخب المستقبل«.
تحت  القدم  لكرة  ليبيا  شباب  منتخب  وفقد 
20 عامًا مباراته الثانية في بطولة شمال أفريقيا 
بنتيجة  الجزائر  منتخب  أمام  بتونس  المقامة 

ُأقيمت  التي  المباراة  في  مقابل  دون  هدف 
نتيجة  فقد  ليبيا  شباب  منتخب  وكان  بينهما، 
بنتيجة هدفين  أمام شباب مصر  األولى  مباراته 
ليبيا  شباب  منتخب  رصيد  ليصبح  هدف،  مقابل 

صفرًا من النقاط.
جديد  من  الواجهة  إلى  الشباب  منتخب  وعاد 
بعد غياب، حيث شارك في منافسات بطولة شمال 
أفريقيا، التي استضافتها مالعب تونس، واستأنف 
بمعسكره  المكثفة  وتدريباته  تحضيراته  الفريق 
مدربه  قيادة  تحت  بطرابلس  القصير  التدريبي 
الوطني عياد القاضي ومساعده المهدي أبوشاح، 
وعبد  المرمى،  لحراس  مدربًا  سعد  والطاهر 
السالم الكوت مديرًا إداريًا للفريق، وكانت قرعة 
 ،2003 لمواليد  أفريقيا  شمال  منتخبات  مباريات 
أوقعت المنتخب الوطني ضمن المجموعة األولى 
في مواجهة منتخبي تونس المستضيف والجزائر، 
المغرب  الثانية منتخبات  المجموعة  بينما ضمت 

ومصر وموريتانيا.

طرابلس - صالح بلعيد

● تدريبات في السويحلي استعدادا لدوري الطائرة

● فراس

طرابلس - الصديق قواس

● المصراتي

ُأسدل الستار بتونس على بطولة أفريقيا للتنس األرضي في الفردي، وسط 
سيطرة تونسية، حيث توج إسكندر المنصوري بالميدالية الذهبية، وعزيز دوقاز 

بالفضية، وعزيز الواقع بالبرونزية، كما حصد بطولة الزوجي الثنائي التونسي 
إسكندر المنصوري وعزيز دوقاز، وكانت الميدالية الفضية من نصيب وسام 

عبدالرحمن والجزائري محمد أمين، وذهبت الميدالية البرونزية للثنائي الليبي 
أحمد موحان والبوركيني بونكو، وقد حل موحان في المركز السادس بالترتيب 

في الفردي، بعد فقدانه مباراته أمام المصري شريف مخلوف.

صدر عن رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، قراران بشأن ◆
إعادة تشكيل لجنتي التحكيم الفرعيتين بطرابلس وبنغازي، وذلك قبل انطالق 
الموسم الكروي الجديد، حيث تشكلت لجنة تحكيم طرابلس برئاسة عبدالفتاح 

التريكي ونائبه لطفى بللو والمقرر كمال نوير وعضوية محمد عبدالكريم 
وعبدالصمد ميلود وعالء عز الدين، بينما جاءت لجنة التحكيم الفرعية ببنغازي 

برئاسة إبراهيم فركاش ونائبه آدم الدرسي والمقرر طارق الجهاني وعضوية 
فوزي الدالي والمبروك الفارسي ومنصور التاورغي.

◆

قطار الدوري املمتاز »47« جاهز لالنطالق بعد كسر التأجيالت

القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  بطولة  تستعد 
لالنطالق   2022  2021- موسم  عن   »47« رقم 
بشكل رسمي األحد المقبل، وفقًا آلخر موعد محدد 
من قبل اتحاد الكرة برئاسة عبدالحكيم الشلماني، 
عبدالمولى  برئاسة  باالتحاد  المسابقات  ولجنة 
المغربي، بعد سلسلة من التأجيالت لمواعيد سابقة، 
وتنطلق مسابقة القسم الممتاز لهذا العام بمشاركة 
20 فريقًا موزعة على مجموعتين ضمت المجموعة 
األولى: الهالل وشباب الجبل والتحدي وخليج سرت 
ودارنس والنصر واألهلي بنغازي واألخضر والصداقة 
واألهلي  االتحاد  الثانية:  المجموعة  أما  والتعاون، 
طرابلس وأبوسليم والخمس والسويحلي والمحلة 

واألولمبي واالتحاد المصراتي والمدينة والشط.

انطالق األسبوع األول
جاءت مباريات األسبوع األول بالمجموعتين على 
النحو التالي: في المجموعة األولى.. الهالل يلتقي 
التعاون، والتحدي مع األخضر، وشباب الجبل يتبارى 
مع الصداقة، ودارنس مع النصر، وخليج سرت يلتقي 
األهلي  الثانية..  المجموعة  وفي  بنغازي،  األهلي 
االتحاد،  مع  وأبوسليم  الشط،  يلتقي  طرابلس 
يواجه  والسويحلي  المحلة،  مع  يتبارى  والخمس 
وصدر  األولمبي.  مع  والمحلة  المصراتي،  االتحاد 
عن االتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم 82 لسنة 
2021 بشأن اعتماد 12 ملعبًا رياضيًا، جاء في مادته 
األولى، تعتمد المالعب التالية إلقامة مباريات جميع 
الليبي  االتحاد  ينظمها  التي  الرسمية  المسابقات 
 ،2022  2021- الرياضي  للموسم  القدم  لكرة 
والمالعب المعتمدة هي: الزاوية وصرمان وصبراتة 
والخمس وبنينا وأجدابيا  الزقوزي  ومصراتة وعلي 
والمرج والقبة ودرنة، باإلضافة إلى ملعب ترهونة، 

بعد إجراءات الصيانة.

تعثر في اعتماد الصيغة النهائية
نتائج  يترقب  الليبي  الرياضي  الوسط  وظل 
فيما  القدم،  كرة  اتحاد  إدارة  مجلس  اجتماعات 
يتعلق باعتماد الصيغة النهائية والشكل الرسمي 
لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم 
الرياضي الجديد، حيث تأجل االجتماع الذي كان من 
المفترض عقده بمدينة بنغازي، وظل االنتظار لعقد 
اجتماع آخر في وقت الحق، وفي تصريحات خاصة 
إلى جريدة »الوسط« قال رئيس لجنة المسابقات 
المسابقات  المغربي »إن لجنة تنظيم  عبدالمولى 
االتحاد  إدارة  مجلس  إلى  مقترحات  بعدة  تقدمت 
الليبي، بحيث يقام الدوري الممتاز للموسم المقبل 
بمشاركة  وإيابًا،  ذهابًا  المجموعتين،  بنظام 
الشرقية،  بالمنطقة  فرق  عشرة  فريًقا،  عشرين 

ومثلها بالمنطقة الغربية، على أن يتأهل ثالثة فرق 
عن كل مجموعة إلى الدور السداسي، وهي مرحلة 
أنه  المغربي  كشف  جانبه،  من  باللقب«.  التتويج 
تم التوصل العتماد الطريقة والصيغة التي تجعل 
مسابقة الدوري منتظمة، حتى يتم المحافظة على 
العدد الحالي وتقليصه تدريجيًا بتفعيل آلية الصعود 
مسابقة  إلقامة  الوصول  حتى  مستقباًل،  والهبوط 
نموذجية، تسهم في الرقي بمستوى الكرة الليبية، 

ليبقى االنتظار آلخر تعديل وتأجيل مطروح النطالق 
المسابقة، بعد أن كان في األول من نوفمبر الجاري، 
يتم  أن  قبل  الماضي،  أكتوبر   22 في  قبل  ومن 

االستقرار مؤخرًا على 21 نوفمبر الجاري.

أزمة المالعب تتسبب في التأجيالت
لم يسفر اجتماع اتحاد كرة القدم الليبي ولجنة 
المسابقات باالتحاد، مع عشرة أندية من المجموعة 

بصورة  الدوري  النطالق  جدي  قرار  أي  عن  الثانية 
طبيعية، وجاء الخالف، بسبب مالعب األندية وقرار 
لجنة المسابقات باختيار أندية معينة والتغاضي عن 
اعتمدت  المالعب  لجنة تفقد  أن  أخرى، رغم  أندية 
هذه المالعب، ومن بينها ملعب »األهلي طرابلس« 
و»أبوسليم«، وبحسب تصريح لرئيس اتحاد الكرة 
عبدالحكيم الشلماني، فإن األندية تطالب بأن تلعب 
مباريات الدوري في المالعب الخاصة بها، لكنها ال 
تريد أن تتحمل المسؤولية بعدم تقديم الضمانات 
الكرة،  التحاد  اإلدارية  وال  التنظيمية  وال  األمنية 
وبحسب المعلومات التي خرجت من االجتماع، فإن 
الدوري  إقامة  أمر  احالت  المسابقات  تنظيم  لجنة 
الممتاز لمجلس إدارة اتحاد الكرة نظراً لعدم توافق 
األندية خالل هذا االجتماع، وتأجيل انطالق الدوري 
اتحاد  اجتماع  ليكون  الجاري،  نوفمبر   21 يوم  إلى 
الكرة هو الفيصل، بعد أن تم تأجيل انطالق الدوري 
عدة مرات وآخر المواعيد كان االنطالق في األول من 

شهر نوفمبر الجاري.

شكل الدوري بنظام المجموعتين
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 
في المرحلة الثانية، صاحب الترتيب األخير من كل 
مجموعة يهبط مباشرة إلى الدرجة األدنى وصاحب 
البقاء،  تصفيات  يخوض  األخير  قبل  ما  الترتيب 
لصاحب  األدنى  للدرجة  رسميًا  الهبوط  ليصبح 
الترتيب العاشر واألخير في كل مجموعة، ويخوض 
المتحصالن على الترتيب التاسع في كل مجموعة 
مباراة مع صاحب الترتيب الثاني من دوري الصعود 
اللذين  الفريقين  لتحديد  األولى  الدرجة  بالدوري 
سيكونان ضمن فرق الممتاز في الموسم الجديد، 
للموسم  األولى  الدرجة  دوري  مسابقة  بأن  علمًا 
 20 فريقًا،   47 مشاركة  ستشهد  الجديد  الكروي 
بالمنطقة  فريقًا  و21  الشرقية،  بالمنطقة  فريقًا 
الغربية، وستة فرق بالمنطقة الجنوبية، وهو رقم 
الصعود  آلية  الخلل في تطبيق  نتيجة  جاء  قياسي 
والهبوط، وإلغاء دوري الدرجة األولى لسنتين، مما 

عجل بتضخم عدد الفرق.
في الوقت نفسه، أكد مصدر بلجنة المسابقات 
األندية  مباريات  أن  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد 
االتحاد  نطاق  في  الممتاز  القسم  في  المشاركة 
محايدة  مالعب  على  ستُجرى  طرابلس،  الفرعي 
إلى حين جاهزية ملعب طرابلس، وأوضح المصدر 
قرار  من   »7« بالمادة  عماًل  يأتي  القرار  هذا  أن 
مجلس إدارة االتحاد رقم 79 لسنة 2021، واألندية 
و»المدينة«  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  هي 
أن  كما  و»أبوسليم«،  و»الشط«  و»المحلة« 
الغربية  بالمنطقة  اعتمادها  تم  التي  المالعب 
و»الزاوية«  و»أبوسليم«  »الخمس«  مالعب  هي 

و»صرمان« و»صبراتة« و»مصراتة«.

● تدريبات بالكرة في االتحاد

● تدريبات بدنية لحراس مرمى األهلي طرابلس

األهلي طرابلس يلتقي الشط.. أبوسليم مع 
االتحاد.. الخمس يتبارى مع المحلة.. السويحلي 
يواجه االتحاد المصراتي.. المحلة مع األولمبي

طرابلس - الصديق قواس

الهالل يلتقي التعاون.. التحدي مع األخضر.. شباب الجبل يتبارى مع الصداقة.. دارنس مع النصر.. خليج سرت يلتقي األهلي بنغازي

دوري الدرجة األولى يُسجل رقماً قياسياً بمشاركة 47 فريقاً 
بواقع 20 للمنطقة الشرقية و21 للغربية و6 للجنوبية

● موحان
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نقلة مالية

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

التعاقد  الليبي  القدم  كرة  اتحاد  إعالن 
الحصري لنقل مباريات الدوري الممتاز لكرة 
القدم يشكل نقلة مالية وتلفزيونية كبيرة 
كونها  األندية  إلى  جديدة  دفعة  ويعطي 
بالمسابقة  والمهم  األساسي  الشريك 
المقبل  األحد  انطالقها  المنتظر  الكبرى 
بحسب آخر موعد تم تحديده من قبل اتحاد 
الشلماني،  الحكيم  القدم برئاسة عبد  كرة 
بعض  بسبب  التأجيالت  من  سلسلة  بعد 
الموعد  تحديد  يتم  أن  قبل  العراقيل 

النهائي لالنطالق في 21 نوفمبر الجاري.
عن  كامل  بشكل  اإلفصاح  عدم  ورغم 
المصادر  أن  إال  بالدوري،  الخاص  الرقم 
الليبي  الدوري  بدخول  جيد  رقم  أنه  تؤكد 
أن  الحظته  ما  أن  غير  الماليين،  سباق 
بعض األندية ال تعي مفهوم الحق الحصري 
بشكل كامل، وأن لها حًقا من عوائد النقل 
تفهم  أن  تريد  ال  وبعضها  التليفزيوني، 

أصاًل الموضو.
تعرف  أن  يجب  األندية  أن  والصحيح 
ونسبتها  بالدوري  الخاصة  التفاصيل  كل 
التليفزيوني  النقل  ثقافة  ولألسف  المالية، 

والحصري مفهوم لم يترسخ بشكل كامل.
كنت قد وجهت دعوة سابقة التحاد كرة 
مفهوم  حول  عمل  ورشة  يقيم  أن  القدم 
التليفزيوني،  والنقل  الحصرية  الحقوق 
وبشراكة مع األندية واإلعالم على أن تشهد 
مفهوم  لتوسيع  كافية  تفاصيل  تقديم 
الذي يجب  الرياضي  للجمهور  الثقافة حتى 
اتحاد  ونسبة  النادي  نسبة  كم  يعرف  أن 
وكيفية  الرياضية،  المالعب  وشركة  الكرة 
تطوير السوق اإلعالنية في كرة القدم، مع 
مرئيًا  نقلها  يتم  وتوضحيات  نقاط  تقديم 

ومباشرة.
المالية  األمور  دائمًا كل  لألسف الحظت 
االقتراب  أو  عنها  الحديث  يريد  ال  البعض 
منها، خاصة من مجالس إدارات اتحاد كرة 
القدم المتعاقبة.. لذا يجب أن نرسخ كذلك 
مبدأ الشفافية بشكل عام في كل موضوع 
للوسط  يطرح  وأن  بالمال،  عالقة  له 

الرياضي بشكل واضح وصريح.

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

السنة السادسة
العدد 313  13 ربيع اآلخر 1443 هــ

18 نوفمبر 2021 م مالعباخلميس

العزابي: استقالة اتحاد الكرة ضرورة.. الشرع: 3 أسباب وراء األزمة.. وقنابة: مستحيل أن يستقيلوا

● وفد الفيفا في زيارة لملعب طرابلس الدولي● جانب من منافسات المالكمة في ليبيا

»فيفا« يعرض إنشاء ملعب دولي في طرابلساتحاد املالكمة يفتتح 10 مدارس للناشئني

صدر عن رئيس االتحاد الليبي للمالكمة، يوسف 
للناشئين،  مدارس  عشر  بإنشاء  قرار  البهلول، 
على  موزعة  مباشرة،  العام  االتحاد  إشراف  تحت 
رمضان  بصالة  مدرسة  الليبية،  المناطق  جميع 
التدريب  مهمة  وُأسندت  بطرابلس،  األسود 
زوارة  بمدينة  ومدرسة  األسود،  صبري  للمدرب 
بصالة  ومدرسة  المنصوري،  محمد  المدرب  مع 
المدرب  مع  الخمس  بمدينة  المرقب  جامعة 
السويحلي  نادي  بصالة  ومدرسة  الفتني،  جمعة 

بمصراتة والمدرب مفتاح بادي.
مع  سبها  بمدينة  الغريفة  بمنطقة  ومدرسة 
بمدينة  ومدرسة  العامري،  عبدالقادر  المدرب 
ومدرسة  المسالتي،  علي  المدرب  مع  أجدابيا 
بالجبل الغربي مع المدرب نوري سعيد، ومدرسة 
بمدينة بنغازي تحت إشراف المدرب سالم الضبع، 
البيضاء  بمدينة  األخضر  نادي  بصالة  ومدرسة 
ومحمد  الحجازي  خالد  المدربين  إشراف  تحت 
طبرق  الصقور  نادي  بصالة  ومدرسة  أبوسعيدة، 

مع المدرب فرج البدين.
هذه  لمتابعة  لجنة  تشكيل  القرار  وشمل 

رمضان  لالتحاد  العام  األمين  ضمت  المدارس، 
رزق، ورئيس اللجنة الفنية باالتحاد مفتاح بلوزة، 
ورئيس فرعي المالكمة بالمنطقة الشرقية فوزي 
األخضر  الجبل  منطقة  فرعي  ورئيس  الشريف، 
تقارير  بتقديم  اللجنة  وألزمت  أبوشكيوة،  محمد 
العمل  توضح سير  العام  االتحاد  لرئيس  شهرية 

بالمدارس واإليجابيات والسلبيات.
الليبي  االتحاد  رئيس  عن  وصدر  سبق 
عضو  بتكليف  قرار  البهلول  يوسف  للمالكمة 
رئاسة  بلوزة مهام  مفتاح  المدرب  العام  االتحاد 
إلى  خاص  تصريح  وفي  باالتحاد.  الفنية  اللجنة 
كبيرة،  »المهمة  بلوزة:  قال  »الوسط«،  جريدة 
منظومة  لتطوير  جهدي  قصاري  وسأبذل 

الالعبين  صعيد  على  المالكمة، 
أو  الحكام  أو  المدربين  أو 

اإلداريين«.

القدم  كرة  اتحاد  لرئيس  األول  النائب  خرج 
تليفزيونية  بتصريحات  آدم،  خميس  الليبي، 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  »إن  وقال:  مهمة، 
جيدة  بمواصفات  ملعب  إنشاء  عرض  )فيفا( 
رياضية لمعسكرات منتخبات  وعالمية، بجانب صالة 
»فيفا  تصريحاته:  في  خميس  وأضاف  ليبيا«، 
اشترط توفير قطعة أرض مساحتها ما بين 7 
المشروع«،  تنفيذ  8 كيلو مترات، نظير  إلى 
الكرة  »اتحاد  قائاًل:  حديثه  خميس  وتابع 
الليبية  الحكومة  سيخاطب 
المساحة  توفير  أجل  من 
مبدئيًا  ويقترح  المقترحة، 
باب العزيزية أو جزءًا من 

أرض وزارة الزراعة«.
وكان وفد من »فيفا«، 
الماضي  الخميس  وصل 
أجل  من  وذلك  المدينة،  ملعب  بزيارة  وقام  طرابلس،  إلى 
تقييم حالته وتقديم الدعم المادي واللوجيستي، بعد أن دخل 
وتستمر  أيام،  منذ  الصيانة  عملية  الدولي،  طرابلس  ملعب 
مهمة تحسين مرافقه ومدرجاته، من أجل استقبال المباريات 
ملعب  استقبال  على  وافق  »فيفا«  وكان  سبق  كما  الدولية، 
»شهداء بنينا« في بنغازي للمباريات الدولية سواء لألندية أو 
المنتخبات، فيما سجلت بعض المالحظات الفنية على ملعب 

صعيد  على  سواء  اإلصالحات  من  بالكثير  وطالبت  طرابلس، 
وحتى  المالبس  خلع  غرف  أو  المدرجات  أو  الملعب  أرضية 

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

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

لملعب طرابلس الدولي.
ملعب  صيانة  موقف  الليبي  الرياضي  الشارع  ويترقب 
الحميد  عبد  الحكومة،  رئيس  زيارة  بعد  الدولي،  طرابلس 
لشروط  وفقًا  صيانته  في  بالبدء  والوعود  الملعب،  الدبيبة، 

االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«.

طرابلس - محمد ترفاس

أفريقيا  تصفيات  الليبي  الرياضي  الوسط  تابع 
بكثير   »2002 »قطر  العالم  كأس  نحو  المؤهلة 
الترشح  آمال  انتهاء  بعد  واألسف،  الحسرة  من 
مباراتين،  أول  في  الفوز  بعد  خاصة  الثاني،  للدور 
النقد  أبواب  الغابون مجددًا  مباراة  وفتحت خسارة 
الكرة،  التحاد  التخطيط  غياب  حول  والتساؤالت 
وتعالت أصوات عديدة عبرت عن استيائها من وضع 

كرة القدم ومن عمل اتحاد الكرة.
عبر  له  منشورًا  كتب  العزابي  علي  الصحفي 
»فيسبوك«، قال فيه: »مستغرب من عدم استقالة 
اتحاد الكرة، رغم الخروج من تصفيات كأس العالم 
»اتحاد  وأضاف:  العرب«،  وكأس  أفريقيا  وكأس 
ال  ونحن  خسارتين،  بعد  استقال  السوري  الكرة 
رئيس  نائب  أما  االستقالة«.  فى  يفكر  من  يوجد 
نادي »الوحدة«، عبدالعظيم الشرع، فحدد المشكلة 
في ثالثة أسباب لكرة القدم الليبية، التي تتسبب 
في الخروج المستمر من كل التصفيات، وقال: »إن 
الذي  الوهمي  االحتراف  هي  الثالثة  األسباب  هذه 
تعيشه الكرة لدينا، وغياب االهتمام بالفئات السنية 
التخطيط  وعدم  االرتجال  وطريقة  األندية،  في 
نفس  نكرر  زلنا  »ما  وأضاف:  الكرة«،  اتحاد  في 
األخطاء لألسف«. أما الصحفي عادل قنابة، فطالب 
اتحاد الكرة باالستقالة، وقال: »من المستحيل أن 
يستقيلوا، وعليهم أن يعتذروا عن كل هذه النتائج«، 
تغيير  وضرورة  المنتخب،  حل  من  بد  »ال  وأضاف: 

واحد  شخص  فيها  يتحكم  التي  المنتخبات  لجنة 
لألسف هو أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة«.

والالعب  الرياضي  المحلل  طالب  جانبه  من 
في  الشاوش،  عماد  »المدينة«،  بفريق  السابق 

منشور له عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك« 
ال  الشيء  »فاقد  قائاًل:  باالستقالة،  الكرة  اتحاد 
يعطيه، وإن هذا الفشل في كل النتائج للمنتخبات 
جاء ألن منهم في اتحاد الكرة من ليسوا مؤهلين، 

وأسلوب  شرعية  غير  بطرق  الكرة  التحاد  ووصلوا 
المحاصصة دون كفاءة«.

واتفق في نفس االتجاه الصحفي الرياضي محمد 
الغابون  مباراة  بسبب  »ليست  قال:  حيث  بالطه، 

من  وإنما  االستقالة،  تتم  أن  يجب  فقط  األخيرة 
وهي  مالعبنا،  وفي  بالثالثة،  مصر  مباراة  خسارة 

كانت كافية لالستقالة بشكل كبير«.
أحمد  السابق  والحكم  المراقب  وانتقد  وسبق 

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، 
واضحًا  وجهًا  نر  ولم  لألموال،  إهدار  معه  والتعاقد 
ذهابًا  مصر  مباراة  في  خاصة  للمنتخب  ومميزًا 
وإيابًا، ضمن تصفيات كأس العالم«، واختتم عاشور 
حديثه قائاًل: »يجب إلغاء التعاقد معه فورًا ومحاسبة 
من تعاقد معه، كما يجب التعاقد مع مدرب متطور 

وعمره مناسب ومواكب لكرة القدم«.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة االتحاد الليبي 
وفر  الكرة  اتحاد  أن  األوجلي،  عادل  القدم،  لكرة 
كل شيء للمنتخب الوطني األول قبل مباراة مصر 
األخيرة في تصفيات المجموعة السادسة األفريقية 
 ،2022 بقطر  المقبل  العالم  كأس  نحو  المؤهلة 
وقال األوجلي في تصريحات تلفزيونية لقناة »ليبيا 
بانوراما«: »كل شيء توفر بحسب إمكانات االتحاد، 
مجلس  اختصاص  من  فليست  الفنية  األمور  أما 
كرة  في  دائمًا  يحصل  أمر  التوفيق  وعدم  اإلدارة، 
مشروع  القدم  »كرة  أن  األوجلي  وأضاف  القدم«، 
ولألسف  جدًا،  صعبة  ظروفًا  نعاني  ونحن  دولة، 
رئيس  وعود  وكل  شيئًا،  لنا  تقدم  لم  الحكومة 
الحكومة بالدعم لم تنفذ رغم لقائنا معه، ووعدنا 
القدم«،  لكرة  الليبي  لالتحاد  مناسب  مقر  بتوفير 
معسكر  في  مشاكل  من  يثار  ما  كل  »إن  واختتم: 
اإلدارة  مجلس  اجتماع  في  سندرسه  األخير  تركيا 

وسيتم دعم المنتخب«.

وداع تصفيات مونديال 2022 يفجر موجة الغضب طرابلس – صالح بلعيد

انتهى فريق كرة القدم بنادي »السويحلي« من معسكره الخارجي بمدينة 
أنطاليا التركية، استعدادًا للدوري الليبي الممتاز في نسخته الـ47.

للفريق  اإلداري  المدير  قال  »الوسط«،  إلى جريدة  وفي تصريح خاص 
محمد الوش: »المعسكر ممتاز، وحقق النجاح المطلوب، واالستفادة كانت 
كبيرة بتوفير كل عوامل النجاح من مواصالت حديثة وإقامة ممتازة بفندق 
5 نجوم، ويحتوى على 5 مالعب معشبة طبيعيًا وصالة رياضية مجهزة و5 

أحواض سباحة«. 
وأضاف الوش: »خاض الفريق مباراتين وديتين حقق فيهما الفوز على 
محمد  تسجيلها  على  تناوب   )0  -  9( عريضة  بنتيجة  التركي  شارمبول 
سويسي )ثالثة أهداف( وكايتا )ثالثة أهداف( وهدف واحد لكل من فراس 
على  الثانية  وديته  في  فاز  كما  خليل،  بن  وعبداهلل  الصغير  ومعاذ  شليق 
منتخب الجامعات التركي بنتيجة )4 - 0( سجلها صهيب البوش )هدفين( 
وهدف لكل من الصغير الكانوني ومؤيد القمودي«. وأكمل الوش: »واجه 
فريق السويحلي أيضًا شباب نادي زنت الروسي، واختتم المشوار الثالثاء 

مفتوحًا  يومًا  كان  واألربعاء  مانيمار،  منتخب  بلقاء  الماضي 
كانت  والخميس  أنطاليا،  بمدينة  للتسوق  وراحة  للفريق 

الوطني  الفني  المدير  ووقف  الوطن«.  ألرض  العودة 
مواطن  على  أربيش  عبدالحفيظ  »السويحلي«  لفريق 
الودية  التجارب  والضعف عند العبيه من خالل  القوة 

خطة  وضع  أن  بعد  بأنطاليا  الخارجي  المعسكر  في 
إلعداد الفريق بدنيًا وفنيًا، حيث خاض برنامج 

للموسم  استعدادًا  قويًا  إعداد 
الجديد.

نتائج كبيرة لـ »السويحلي« 
في معسكره الخارجي بتركيا

طرابلس - محمد ترفاس

5 ضربات تفسد رحلة »فرسان املتوسط« إلى قطر

القاهرة – الوسط

غياب انتباه كليمنتي الرتفاع معدل أعمار الالعبين واعتماده على نفس الوجوه القديمة

● الشاوش● قنابة● العزابي● الشرع● بالطه

● الفيتوري

القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  احتل 
األفريقية  السادسة  مجموعته  في  الثالث  المركز 
المقبلة »قطر 2022«،  العالم  المؤهلة نحو كأس 
بعد أن حصد 7 نقاط بالتساوي مع الغابون صاحب 
الترتيب الثاني، بفارق األهداف لصالح األخير، بينما 
تصدر منتخب مصر المركز األول برصيد 14 نقطة 
بفارق 7 نقاط أيضًا عن الغابون وليبيا، بينما جاءت 
أنغوال في المركز الرابع واألخير بالمجموعة برصيد 
البداية  عن  المتوسط«  »فرسان  وتراجع  نقاط،   5

القوية التي حصدوا فيها 6 نقاط بالفوز على 
خساراتين  أن  إال  أنغوال،  ثم  الغابون 

الثالثة  الجولتين  في  مصر  أمام 
في  بهدف  وإيابًا  ذهابًا  والرابعة 

في  بثالثية  ثم  اإلسكندرية، 
إيقاف  في  تسببتا  بنغازي، 

قلياًل،  »الفرسان«  نشاط 
ثالثة  خسارة  تلقي  قبل 
تعادل  ثم  الغابون،  أمام 

أخير مع أنغوال.

ــان  ــ ــرس ــ ــل »ف ــجـ سـ
المتوسط« التهديفي

سجل منتخب ليبيا بجانب 
النقاط الـ7، 4 أهداف فقط، 

 7 شباكه  استقبلت  بينما 
الفارق بينهما  أهداف، ليصبح 

الغابون  منتخب  بعكس   ،»3  -«
أهداف،   8 واستقبل   7 سجل  الذي 

ليفوز   ،»1  -« بينهما  الفارق  ليصبح 
أحرز  كان  حين  في  والوصافة،  باألفضلية 

منتخب أنغوال األخير أحرز 6 أهداف وسكن شباكه 
8 ليصبح الفارق »- 2«، مما يعكس سوء أداء خط 
الدفاع وحراسة المرمى في منتخب ليبيا، أما منتخب 
مصر المتصدر فسجل 10 أهداف وسكن شباكه 4 
أهداف فقط ليصبح الفارق بخالف النقاط 6 أهداف. 
نظيره  أمام  الليبي  الوطني  المنتخب  تعادل  وجاء 
بنينا«  لمثله على ملعب »شهداء  األنغولي بهدف 
البطاقة  المصري  المنتخب  حجز  بعدما  ببنغازي، 
 »1  -  2« الفوز  بعد  نقطة،   14 برصيد  الوحيدة، 
على منتخب الغابون على ملعب برج العرب بمدينة 
الدولي  المدافع  بالتسجيل  بادر  حيث  اإلسكندرية، 
سند الورفلي من ركلة جزاء في الدقيقة 49، إال أن 
أمبروسيني نجح في التعادل للضيوف في الدقيقة 81 
من زمن المباراة، ليصل رصيد منتخب ليبيا إلى سبع 

نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، ويصبح رصيد 
منتخب أنجوال خمس نقاط، يحتل بها المركز الرابع.

إسدال الستار على تصفيات المجموعات
المجموعات،  دور  على  الستار  يسدل  وبذلك 
قبل إجراء قرعة يوم 18 ديسمبر المقبل )في ختام 
المنتخبات  بين  قطر(  في  العرب  مونديال  بطولة 
وإياب  ذهاب  مباراتي  لخوض  المتأهلة  العشرة 
لتحديد  المقبل،  مارس  في  منتخبين  كل  بين 
المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال العالم، 
خسر  ليبيا  منتخب  كان  الخامسة  الجولة  ففي 
أمام منتخب الغابون على أرضه ووسط جماهيره 
البارز  مهاجمه  سجلها  جزاء  ضربة  من  بهدف، 
بيير  اإلنجليزي،  »آرسنال«  صفوف  في  والمحترف 
نفسها  الجولة  تعادلت مصر في  بينما  أوباميانغ، 
لواندا  العاصمة  في  أنغوال  أمام  األنفس  بشق 
أن  إال  بهدفين،  »الفراعنة«  تأخر  بعد  بهدفين، 
محمد النني العب »آرسنال« أيضًا ومن بعده العب 
إدراك  استطاعا  توفيق  أكرم  المصري  »األهلي« 
الجولة  وبنتيجة  مهمة،  نقطة  واقتناص  التعادل 
المرحلة  إلى  تأهل  منتخب مصر  يكون  الخامسة، 

األخيرة من التصفيات.

تحول مفاجئ في النتائج واألداء
احتل المنتخب الليبي المركز الثالث بالمجموعة، بعد 
انتهاء الجولة الخامسة، برصيده السابق ست نقاط، 
وكان  تمامًا،  الوفاض  خالي  التصفيات  من  ليخرج 
يمني النفس في المواجهة األخيرة على أرضه ووسط 
جماهيره، بأن يقدم أداًء مشرفًا بنتيجة مرضية، حيث 
واالنفراد  نقاط  تسع  اقتناص  له  يعني  الفوز  كان 
بالوصافة الشرفية في المجموعة، بعد ثالث خسائر 
متتالية، رغم االنطالقة القوية في البداية، ليختتم 
خسائر،  و3  وتعادل  بفوزين  مشواره  ليبيا  منتخب 
كما لعب منتخب ليبيا دوراً محوريًا في تأهل الجار 
المصري، بعد أن حقق بداية غير مقبولة من الشارع 
السابق  الفني  المدير  عهد  في  المصري  الكروي 
حسام البدري الذي بدأ بفوز باهت على أنغوال من 

ضربة جزاء في اإلسكندرية، ثم تعادل خارج الديار 
بصعوبة على الغابون، في حين حقق منتخب ليبيا 
الذي  األمر  كاملة،  نقاط  بـ6  بالفوز  قوية  انطالقة 
أسهم في إقصاء البدري من تدريب »الفراعنة«، ليتم 
الذي حقق  كارلوس كيروش  البرتغالي  مع  التعاقد 

الفوز ذهابًا بهدف وإيابًا بثالثية نظيفة أمام ليبيا.

ظهور كيروش وزيادة غلة »الفراعنة«
ظهور  أول  في  كيروش،  زاد  الفوزين  بهذين 
 10 إلى  »الفراعنة«  رصيد  مصر،  منتخب  مع  له 
وصيف  من  المصري  الفريق  تحول  حيث  نقاط؛ 
إلى  والثانية،  األولى  الجولتين  في  المجموعة 
متصدر مع الجولتين الثالثة والرابعة بفضل الفوز 
بعد  الوصافة  إلى  تراجع  الذي  ليبيا،  منتخب  على 
عند  رصيده  بإيقاف  منتخب مصر  أمام  تعرقل  أن 
ست نقاط، قبل أن تشهد الجولة الخامسة تعثرًا 
»فرسان  ويتحول  الغابون،  أمام  بالخسارة  جديدًا 
الجولة  وكشفت  الثالث،  المركز  إلى  المتوسط« 
الخامسة صعوبات أمام منتخب مصر، بعد أن عجز 
تعادل  حيث  ليبيا؛  على  إال  الديار  خارج  الفوز  عن 
داخل  االنتصارات  لتبقى  وأنغوال،  الغابون  أمام 
في  مفصليًا  دورًا  ليبيا  انتصار  ليعكس  األرض، 
بالوصول  األخيرة  المرحلة  إلى  »الفراعنة«  تأهل 
ضمن المنتخبات العشرة الكبيرة، التي ستقام لها 
قرعة يوم 18 ديسمبر المقبل، لتحديد مواجهات 
الحسم لتحديد المنتخبات الخمسة الممثلة للقارة 

السمراء في كأس العالم المقبلة »قطر 2022«.

إخفاق اإلسباني خافيير كليمنتي
ظهر المنتخب الليبي دون المستوى مع توالي 
الضعف  لحالة  انعكاس  في  التصفيات،  مباريات 
الفني الذي عاشه منتخب »فرسان المتوسط« مع 
اإلسباني خافيير كليمنتي المدير الفني، وتحديدًا 
األبرز  اإلنجاز  صاحب  كونه  الثانية،  واليته  في 
قاد  عندما  الليبية،  القدم  كرة  سماء  في  واألوحد 
الفريق الوطني نحو الفوز ببطولة األمم األفريقية 
واليته  في   »2014 الـ»شان  المحليين  لالعبين 
بداية عمله  الوردية في  األولى، ورغم تصريحاته 
األخير، وتلبية االتحاد الليبي لكرة القدم لمطالبه 
بإقامة معسكر خارجي في تركيا، لم يستمر جني 
عول  حيث  وسريعًا،  كثيرًا  الفريق  وتراجع  الثمار، 
العبيه  على  كليمنتي  اعتماد  إلى  ذلك  الخبراء 
السابقين الذين خاضوا معه رحلة الوالية األولى، 
دون أن يلتفت لعامل السن وتقدمه كما هو الحال 
ومحمد  زعبيه  ومحمد  سالمة  علي  الالعب  مع 
ينذر  الذي  األمر  وآخرين،  المنير ومحمد نشنوش 

بضرورة النزول بمعدل أعمار الالعبين.

صحوة »الفراعنة« المفاجئة مع 
البرتغالي كيروش تربك الحسابات 

وتغير أجندة المجموعة السادسة

● الالفي يستعرض بالكرة أمام الغابون وفي اإلطار جماهير الكرة الليبية تترقب
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ماذا وراء هذا االرتباك في نشر قراراتها على صفحتها ثم 
حذفها أو تعديلها؟

من يُحدِّد قراراتها النهائية؟
متى تعلن اعتماد القائمة الرسمية النهائية للمرشحين؟

أين نقاط الضعف في أداء دورها؟
لماذا لم تعتد باالنتقادات الموجهة إلى قانون االنتخاب 

والمطالبة بتعديله؟
كيف تضمن قبول الليبيين لنتائج االنتخابات؟

»املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات«

++HH55

 كل شيء كل شيء  

الشاعر علي الرقيعي
الذي  الرقيعي،  محمد  علي  الشاب  الشاعر  عنا  رحل  اليوم  هذا  مثل  في 
أدبية  بصور  الليبية  الشعرية  التجربة  في  منحنى  أسسوا  ممن  يعد 
1943 ورحل عنها جراء  لمست وجدان المتلقي. وُلد في طرابلس سنة 
لم  ولكنه  الثانوية،  المرحلة  حتى  فيها  وتعلم   ،1966 سنة  سير  حادث 
ونشاط  ذاتية،  بثقافة  فعوضها  الجامعية،  دراسته  مواصلة  من  يتمكن 

رياضي، مزاوال رياضته من خالل فريقي الطليعة واألهلي.
رواد  من  جعله  دفين،  بحزن  الوجدانية  الشعرية  تجربته  تميزت 
شاكر  بدر  تجربة  مستلهما  الحر،  الشعر  إلى  اتجه  ليبيا،  في  التجديد 
الظامئ«  »الحنين  األول  ديوانه  فأصدر  الشابي،  القاسم  وأبو  السياب 
 ،1966 العام  وخالل  »أشواق صغيرة«.  بديوان  ألحقه  ثم   ،1957 سنة 

الملعونة«. والسنون  »الليل  له  صدر 
للشاعر  ومقاالت مجهولة  كتاب »قصائد   ،1990 عنه، سنة  ثم صدر 
تناول  العتري،  بشير  الدكتور  وتقديم  تجميع  من  الرقيعي«  محمد  علي 
وفاته  شهر  سوى  تذكر  لم  المصادر  وألن  النقاد.  من  الكثير  شعره 

1966، فاخترنا له هذا اليوم ليظل في الذاكرة. نوفمبر 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

موقع  أو  مجلة  أو  صحيفة  مع  أسبوعيًا،  صحفية  مقاالت  بكتابة  االلتزام 
إلكتروني، يتطلب ترتيبًا إداريًا متعارفًا عليه مهنيًا بين ُكتّاب تلك المقاالت 
وإدارات التحرير في الصحف والمجالت والمواقع التي يعملون بها أو يتعاونون 
معها، بما يضمن صدور المقاالت في المواعيد المحددة المتفق عليها، وعلى 
لمن ال  الخارج، سهلة وميسرة  تبدو، من  قد  األمور  المطلوب مهنيًا.  الشكل 
يعرفها أو يجربها، خاصة حين ال تكون تلك المقاالت مرتبطة بمتابعة شؤون 

سياسية ذات طبيعة متقلبة.
انتهاز  إلى  المحترفين  المقاالت من  ُكتّاب  الحاالت، عادة ما يلجأ  في تلك 
يومية  حياتية  شؤونًا  تتناول  واحدة،  مرة  في  مقاالت،  عدة  بإعداد  أوقاتهم، 
يقومون  ثم  عليها،  المتغيرة  السياسية  األحداث  لتطورات  يذكر  تأثير  ال 
بترتيبها  لتقوم  المختصة  التحرير  إدارات  إلى  ــدة،  واح دفعة  بإرسالها 
ونشرها واحدة تلو أخرى. وهم بذلك، يتخلصون من عناء التقييدات الوقتية 
المفروضة، ويمنحون أنفسهم فسحات معقولة من الزمن، لالنصراف لقضاء 

شؤون حياتية أخرى تخصهم.
معنيين  الُكتّاب  يكون  حين  أنيابها،  عن  تكشف  الحقيقة،  في  المشكلة، 
إذ وفقًا  بارآئهم.  والتعليق عليها  أو دولية،  بمتابعة شؤون سياسية، محلية 
للتقاليد المهنية، عادة ما يتم االتفاق بين الُكتّاب وإدارات التحرير على يوم 
الوقت  متسع من  في  يكون  ما  وعادة،  المقاالت.  لتسليم  األسبوع  في  محدد 
وعدم  جودتها،  لضمان  عليها  االطالع  اإلدارات  تلك  في  للمختصين  يتيح 
أو  وتعديلها  بها،  المعمول  الداخلية  القانونية  والنظم  للوائح  مخالفتها 

األحداث  طبيعة  أن  إال  أخيرًا.  نشرها  ثم  تصحيحها، 
كثيرًا  تغيرات،  من  يعتريها  ما  وسرعة  السياسية 
نشر  بوقف  التدخل  إلى  الصحف  إدارات  تضطر  ما 
وعلى  سريعًا،  األحداث  مجرى  لتغيُّر  المقاالت،  تلك 
يجثم  أن  أو  متوقعًا،  أو  ساريًا  كان  لما  مخالف  نحو 
سياسي  حدث  والدنيا  الناس  صدور  على  بككله 
على  يستحوذ  تجاهله،  المستحيل  مــن  يكون 
ويفقد  دوليًا،  والناس  اإلعالم  وسائل  اهتمامات 
االثنين  أو  مفعولها،  أو  صالحيتها،  المقاالت  تلك 
أؤلئك  من  العديد  يميل  األسباب،  لهذه  ربما،  معًا. 
الكتاب إلى االتفاق مع إدارات التحرير بالصحف على 
موعد لتسليم مقاالتهم ليس بعيدًا زمنيًا عن موعد 
فخاخ  شراك  في  أمكن،  ما  الوقوع،  لتفادي  نشرها، 

غير متوقعة، وضمانًا للسالمة.
ما دعاني للحديث عن هذا الموضوع، هو وقوعي 

شعوري  استلزم  األحيان،  بعض  في  نحو،  وعلى  مرات،  عدة  المطب  ذات  في 
بالخجل والحياء. والسبب، أن تلك المقاالت التي أجهدت نفسي في كتابتها، 
جاءت  ثم  معين،  سياسي  حدث  لمجرى  وتكهنات  سياسية،  تحليالت  احتوت 
تطورات جديدة وكشفت خطأ تكهناتي وتحليالتي، بأن أخذت األمور خط سير 
مخالف كلية لما احتوته تلك المقاالت. في تلك اللحظات، ال مفر للكاتب من 
الموضوع  بجزئيات  اإللمام  في  تقصيره  على  بالذنب  الشعور  عقدة  مواجهة 
من كل جوانبه. وكذلك عدم حرصه مهنيًا على أن تشمل ما يمكن أن نطلق 

عليه وصف االحتمال واالحتمال اآلخر.
بمعنى أن الدروس التي تعلمتها، من تلك المقالب التي غصصت بها عدة 
مرات، علمتني أن العجلة من الشيطان مبدأ ال يمكن نسيانه، بحيث صرت أحرص، 
ما أمكن الحرص، على ضرورة عدم التسرع في الوصول إلى استنتاجات حاسمة 
تفاصيلها،  بكل  لي  علم  ال  دولية،  أو  محلية  تتعلق بشؤون سياسية  وقاطعة، 
وال إحاطة كاملة لي بخلفياتها التاريخية. وتعلمت كذلك، أن المتابعة لألحداث 
كافية،  دائمًا  تكون  ال  قد  بأول،  أواًل  المختلفة،  اإلعالم  وسائل  في  وتطوراتها 
ومنقذة من الوقوع في الفخ. وأن الضرورات المهنية الالزمة لحفظ ماء الوجه 

تتطلب مني بذل مزيد من الصبر والبحث والتنقيب، هذا أواًل.
وثانيًا، علمتني تفادي اإلصرار على رؤية مسار أحادي ألحداث تتسم بمسارات 
كامنة تحت األرض ومتعددة. وثالثًا، أن أهتم كثيرًا بما أستخدمه من مصطلحات 
المتسمة  االقتراب من تلك  أتفادى، قدر اإلمكان، عدم  بأن  ومفردات سياسية، 
بالحسم واإلطالق. واألهم، التأكيد على عدم إغالق األبواب ورائي، وتركها مواربة، 
بحيث يمكنني، متى احتجت، االنسحاب سالمًا، والرجوع إلى قواعدي، حفاظًا على 

ماء وجهي أمام القراء، وأمام زمالئي من المختصين والمهنيين.

مطبات وفخاخ مهنية

تعتبر تاورغاء من أشهر المدن الليبية التي 
ال تزال تحافظ على حرفة نسج السالل 

واألطباق والحصائر من خالل سعف النخيل.
هذه الحرفة التقليدية التي تتميز بها 
تاورغاء، منذ مئات السنين، نظرا إلى 

شهرتها بزراعة النخيل، تُعين األهالي على 
قضاء احتياجاتهم اليومية لمواجهة األعباء 

االقتصادية.
حليمة محمد )55 عاما( التي تمارس هذه 

الحرفة منذ عقود تشرح طريقة تلوين هذه 
المنسوجات قائلة »لدينا صبغة خاصة 

نحضرها لتلوين المنسوجات وتزيينها، 
نضعها في برميل ونغليها لمدة ساعة 

تقريبا مع ورق السعف حتى يتغير لونها )...(، 
هناك اللون األخضر واألزرق واألحمر، وكل له 

استخداماته«، حسب »فرانس 24«.

تحف ليبية من سعف النخيل

عادة ما يلجأ 
كتاب املقاالت 

من املحترفني 
إلى انتهاز 

أوقاتهم بإعداد 
عدة مقاالت 

في مرة واحدة 
تتناول شؤونًا 
حياتية يومية

جثة ولغز عمره 
51 عاما

تجدد األمل في كشف 
مالبسات اختفاء الصحفي 

االستقصائي، ماورو دي ماورو، 
ما قد يتيح فك لغز هذه 

»القضية الباردة« التي ال تزال 
من دون حل، ومعرفة ما إذا 

كانت مافيا »كوزا نوسترا« في 
صقلية هي التي صفَّته فعاًل.
ويأتي ذلك بعد العثور على 
جثة في إحدى مغاور بركان 

إتنا اإليطالي.
ومن المقرر أن يجري قسم 

األدلة الجنائية اختبار الحمض 
النووي على الجثة التي عثر 

عليها أحد كالب األثر، في 
سبتمبر، على منحدرات إتنا، 
خالل تدريبات على عمليات 

الجبلية. اإلنقاذ 
واعتقد المحققون طوياًل أن 

مافيا »كوزا نوسترا« الصقلية 
خطفت دي ماورو وقتلته، فيما 

كان يحقق في مقتل رجل 
األعمال النافذ إنريكو ماتي 

الغامض. واختفى الصحفي في 
سبتمبر 1970 في باليرمو.

أوروبا تأكل 
الجراد املهاجر

ثاني  المهاجر  الجراد  بات 
االتحاد  بها  يعترف  حشرة 

األطعمة  من  كنوع  األوروبي 
بعدما  الوجبة،  ديدان  بعد 

األوروبية،  المفوضية  أجازت 
السوق  في  طرحه  الجمعة، 

كغذاء.
السلطة  وأوضحت 

األوروبي  لالتحاد  التنفيذية 
المهاجر  الجراد  أن  بيان،  في 

سيكون  ميغراتوريا(  )لوكوستا 
أو  مجفًفا  أو  مجمدًا  متاحًا 

كوجبة  وسيباع  مسحوًقا، 
من  لعدد  كمكوِّن  أو  خفيفة، 

الغذائية. المنتجات 
الجراد  ببيع  السماح  ويأتي 

على  الحصول  بعد  المهاجر 
الهيئة  من  األخضر  الضوء 
األغذية،  لسالمة  األوروبية 

األعضاء  الدول  وتصويت 
بالموافقة.

األغذية  منظمة  وتعتبر 
المتحدة  لألمم  والزراعة 

أغذية  الحشرات  أن  )الفاو( 
نظرًا  وصحية،  جدًّا  مغذية 
باألحماض  غنية  كونها  إلى 

والبروتينات  الدهنية 
واأللياف  والفيتامينات 

والمعادن.

أقوالهمأقوالهم

»تحقيق المصالحة الوطنية بين 
األطراف الليبية يساعد على تجنُّب 

الطعن في االنتخابات أو عدم 
االعتراف بها«

رئيس وزراء تونس األسبق
 يوسف الشاهد

»من الصعب تخيُّل وجود سيف 
اإلسالم القذافي في أي حكومة ليبية 

مستقبلية«

الناطق اإلقليمي 
باسم وزارة الخارجية األميركية 

سامويل وربيرغ

 »لدينا قناعة بأنه ال يمكن أن يكون 
هناك استقرار في منطقة الساحل 

دون استقرار كامل في ليبيا«

وزير الخارجية اإليطالي
 لويغي دي مايو

»ندعو المجتمع الدولي لدعم الجهود 
التي يقودها الليبيون، ونحذر من 

استمرار التدخل األجنبي
 في شؤون ليبيا«

وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية 
ناليدي باندور

قررت محكمة في لوس أنجليس أن تعيد 
اتخاذ  صالحية  سبيرز  بريتني  للمغنية 

خالل  من  حياتها  شأن  في  القرارات 
معطاة  كانت  التي  الوصاية،  رفع 

لوالدها، لمدة 13 عامًا.
بريندا  القاضية  وقــالــت 
في  النظر  تولت  التي  بيني، 
على  »الوصاية  إن  القضية 

سبيرز  بريتني  شخص 
تتوقف  وممتلكاتها 
هذا  اليوم.  من  اعتبارًا 

هو قرار المحكمة«.
ــنــجــمــة  وكـــتـــبـــت ال

عبر  حــســابــهــا  عــلــى 
ــرام«،  ــغـ ــتـ ــسـ »إنـ

معّلقة  الجمعة، 
ــى الـــقـــرار  ــل ع
أنني  »أعــتــقــد 
بقية  سأمضي 

الـــنـــهـــار وأنـــا 
أفضل  إنه  أبكي!!! 

ــوم فــي حــيــاتــي... ي
شــاكــرًة  هلل«،  الــحــمــد 

ولــم  دعــمــهــم.  محبّيها 
الجمعة،  الجلسة،  سبيرز  تحضر 
بواسطة رابط عبر اإلنترنت كما 

فعلت مرتين خالل الصيف.

بريتني سبيرز.. حرةبريتني سبيرز.. حرة
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