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مواقيت الصالة - طرابلس

أكاكوس.. فن الطبيعة
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تحالف

فضاء

تحالف غير مسبوق، يضم الواليات 
المتحدة ودواًل أخرى، بينها الصين، 

الستخدام المخزون النفطي االستراتيجي 
في محاولة لخفض سعر النفط، وفق ما 

أعلن البيت األبيض، الثالثاء.
التوجه األميركي يأتي فيما تضاعفت 

أسعار البنزين في محطات الوقود، ما 
يشكل معضلة سياسية كبيرة للرئيس 

جو بايدن، خاصة قبل عيد الشكر، والذي 
يقطع فيه األميركيون مسافات كبيرة 
للقاء عائالتهم. وستستخدم واشنطن 

50 مليون برميل من النفط في األسواق، 
حسب فرانس برس. وارتفع سعر النفط 

الخام على خلفية انتعاش االقتصاد والسفر 
بعد رفع القيود المرتبطة بوباء كورونا.

نفط

كل شيء

فالكون

قريبا في ليبيا
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توازن القوى يؤجل إزاحـة »كابــوس« املسـلحني األجـانب

المحاصر
هل أصبح بقاء رئيس الوزراء اإلثيوبي 

آبي أحمد في السلطة محل شك؟، هكذا 
تبدو الصورة التي تنقلها وكاالت األنباء 

ومحطات التلفزة األجنبية واألفريقية، 
فعندما يرتدي رئيس الوزراء المدني 

»آبي« الزي العسكري ويتوجه 
إلي جبهة القتال، ويكلف 

وزير الخارجية بمهام رئيس 
الحكومة، فهذا يعني أن 
الوضع في البالد خطير 

جدًا، رغم الجسر الجوي 
اإلماراتي، والدعم 

الغربي والمساندة 
اإلريترية.

ومع سقوط مدينة 
ديسي، تواصل قوات 

جبهة تيغراي االقتراب 
من العاصمة اإلثيوبية 
أديس أبابا، حتى أنها اآلن 

على بعد 300 كيلومتر 
فقط منها، بينما ال توجد 

مؤشرات كثيرة على وجود 
خطة حكومية توقف تقدم 

قوات المعارضة، فهل أصبح 
مصير آبي أحمد في يد 

المجهول؟.

أعلنت مؤسسة »روس كوسموس« أن 
قطعة من صاروخ »فالكون 9« األميركي 
ستطير اليوم الخميس، على مسافة 5.5 
كيلو متر من المحطة الفضائية الدولية.

بيان المؤسسة المنشور في شبكة 
»تليغرام«، أكد أن كل شيء تحت 

السيطرة، ورواد الفضاء يعملون على 
متن المحطة الفضائية الدولية وفق 

المعتاد. اليومي  جدول عملهم 
البيان قال إنه »وفقًا لمركز المعلومات 

التحذير  لنظام  المركزي  والتحليل 
اآللي من الحاالت الخطرة، من المتوقع 

أن تقترب قطعة من صاروخ فالكون 
األميركي الذي ُأطلق العام 2019 من 

للفضاء«. الدولية  المحطة 

وداعا رضوان أبوشويشة..»فاكهة املواسم األربعة«

750 دينــاًرا بدايــة راتــب املوظـــف والوزيـــر7 آالف
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يفتقرون إلى 
الغذاء الكافي 

بسبب تداعيات 
جائحة »كورونا«.

) البنك الدولي(

2.3
مليار
إنسان

الصناعي  المنتدى  انطلق 
الذي  األول،  التونسي–الليبي 

المعارض  قصر  في  تونس  احتضنته 
الثالثاء. بالكرم، 

»صُِنع  بمعرض  الفعاليات  بدأت 
فعالياته  يختتم  الذي  ليبيا«،  في 

الجاري، وفق بيان  27 نوفمبر  في 
على  والتجارة  االقتصاد  وزارة  نشرته 

»فيسبوك«.
 150 وضم المعرض قرابة 

الليبية  الشركات  من  شركة 
الفعالية  هذه  وتأتي  المنتجة، 

الشراكة  لدعم  ضمن مساٍع عديدة 
الخبرات  ولتبادل  الليبية–التونسية، 

مداخالت  متضمنًا  االقتصادية، 
والتعاون  التجارة  عدة حول مجاالت 
الدولتين. بين  المشترك  الصناعي 

منتدى  عُقد  الماضي،  مايو  وفي 
الذي  الليبي–التونسي،  االقتصاد 

والصناعة  التجارة  غرفة  نظمته 
رجال  والزراعة في سبها، ومجلس 

التونسي–األفريقي،  األعمال 
بين  مشتركًا  تجاريًا  معرضًا  وتضمن 

وتونس. ليبيا 

انطالق املنتدى الصناعي 
التونسي - الليبي

في  الليبية  المرأة  مشاركات  أن  رغم 
انتعاشة  شهدت  السياسية  الحياة 
لدرجة  األخيرة؛  السنوات  في  كبيرة 
في  حاليًا  وزاريـــة  حقائب  ثــاث  أن 
والثقافة  الخارجية  وهي  ليبيات،  أيدي 
مراقبين  فإن  االجتماعية؛  والشؤون 
عن  واضــحــًا  نسائيًا  غيابًا  رصـــدوا 
النتخابات  الترشح  فــي  المشاركة 
بابها  أغلق  التي  ــة،  ــدول ال رئــاســة 
المفوضية  وفــق  الماضي  اإلثنين 

لانتخابات. العليا  الوطنية 
كانت  رئاسيًا  مرشحًا   98 فوسط 
ــان غــمــار  ــوض ــخ ــان فــقــط ت ــدت ــي س
بنت  ليلى  هــي  األولــى  المنافسة، 
المهدي  هنيدة  والثانية  خليفة، 
حزب  رئيسة  ــي  وه ليلى  تــومــيــة. 
أن  بعد  قــالــت  الــوطــنــيــة،  الــحــركــة 
لانتخابات  ترشحها  بملف  تقدمت 
االنتخابات  بهذه  »نريد  الرئاسية: 
استعادة  ــرة  م ألول  تحدث  والــتــي 

ومكافحة  ومحاربة  الليبية  األمة  قيمة 
في  لليبيين  األمــل  ونعطي  الفساد 
واالســتــقــرار  والمصالحة  التنمية 

ونــحــمــي أنــفــســنــا مــن االنــقــســام 
والكراهية«.

أصبحت  التي  المهدي  هنيدة  أما 

كلمة  في  فتمنت   ،94 رقم  المرشحة 
ترشحها،  أوراق  تقديم  عقب  لها 
والمرشحين  األطــراف  على  اإلثنين، 
االنتخابات  بنتيجة  القبول  كافة، 
في  الليبيين  ــق  ح عــلــى  كــدلــيــل 
هنيدة  بالديمقراطية.  المطالبة 
فوق صوت  يعلو  أنه »ال صوت  أكدت 
الصندوق«. وشددت على أن ليبيا في 
»دولة  إال  تكون  لن  المقبلة  المرحلة 
الليبيين  و»أن  ومجد«،  وتغيير  بناء 
ليبيا  بناء  نحو  االنطاق  على  عازمون 
والمؤسسات  القانون  دولة  الجديدة 
ذات  الموحدة  الديمقراطية  المدنية 

السيادة«.
الناشطات  معظم  أن  يرى  البعض 
المشهد  ــرأن  ق ربما  السياسيات، 
أن حظوظهن  وأيقن  جيدًا،  االنتخابي 
منصب  على  الرجال  مع  المنافسة  في 
ففضلن  كــبــيــرة،  ليست  الــرئــيــس 

النيابية. االنتخابات  في  التركيز 

أهم شركاء ليبيا األجانب في قطاع الطاقة

كشف تقرير دولي عن أهم خمسة شركاء 
استثمارات  أغلب  على  يستحوذون  أجانب 
»إيطاليا  وهي  ليبيا،  في  الطاقة  قطاع 
والــواليــات  والنرويج  وهولندا  وفرنسا 

المتحدة األميركية«.
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  وتخطط 
أكثر  إلى  النفطي  اإلنتاج  لزيادة  الموقتة، 
 ،2025 بحلول  يوميًا  برميل  مليوني  من 
احتياطات  أكبر  تمتلك  ليبيا  أن  خاصة 
محروقات في أفريقيا، تبلغ 43 مليار برميل 
الغاز  من  مكعب  قدم  وتريليون  نفط، 
لزيادة  هدفًا  الحكومة  وحددت  الطبيعي. 
اإلنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميًا بحلول 
واحد  عام  في  الباد  2025، حيث سرعت 
يوميًا،  برميل  ألف   390 من  اإلنتاج  فقط 
ورصدت  يوميًا.  برميل  مليون   1.24 إلى 
بــاور«  آنــد  كابيتال  »إنيرجي  مؤسسة 
5 شركاء أجانب مستثمرين  الدولية، أهم 
رأسها  وعلى  الليبي،  النفط  قطاع  في 
من  وثيقة  بعاقات  تتمتع  التي  إيطاليا 
خال تشغيل خط أنابيب »غرين ستريم«، 
الغاز  استهاك  إجمالي  من   %  8 ويمثل 
تعاونها  »إيني«  عززت  كما  إيطاليا،  في 

الوطنية  المؤسسة  مــع  االستراتيجي 
الطبيعي  الغاز  على  التركيز  مع  للنفط، 

وتوليد الكهرباء.
في  مستثمر  أهم  ثاني  فرنسا  وتعد 
أوضح  الذي  المؤسسة،  تقرير  وفق  ليبيا، 
واحــدة  الفرنسية  إنيرجي«  »توتال  أن 
ولها  ليبيا،  في  الرائدين  المشغلين  من 
والشرارة  الواحة  نفط  حقول  في  حصص 
شريكًا  هولندا  وتعد  والجرف.  ومبروك 
في  األمد  طويلة  عمليات  لها  آخر  أوروبيًا 
ليبيا؛ حيث لعبت »فيتول« دورًا نشطًا في 

سوق الطاقة التقليدية.

»إكــويــنــور«  شركة  التقرير  واعتبر 
النرويجية أحد أهم المستثمرين في ليبيا، 
المبروك  حقل  تأهيل  إعــادة  في  وتعمل 
شركة  خبرة  إلــى  باإلضافة  وتشغيله، 

نورويجان في اإلنتاج واالستكشاف.
الواليات  فهو  الخامس  الشريك  أما 
المتحدة التي تلعب ـ حسب التقرير ـ دورًا 
أساسيًا في قطاع الطاقة ليبيا، مشيرًا إلى 
توقيع»جنرال إلكتريك« مذكرة تفاهم مع 
ليبيا لزيادة قدرة التوليد الكهربي بمقدار 
مدى  على   2019 في  ميغاوات   6000

خمس سنوات مقبلة.

طرابلس- الوسط

● حقل نفطي ليبي

● هنيدة المهدي● ليلى خليفة

المبعوث األممي »يرمي المنشفة«.. وإطاحة 25 مرشحًا رئاسيًا

كوبيش  و»االستبعاد« يضعان االنتخابات  أمام كل االحتماالت
المبعوث  خطوة  سبب  الساعة  حتى  نعرف  ال 
المنشفة« في هذا  يان كوبيش »رمي  األممي 
الوقت الحساس من المسار االنتخابي؛ بل مسار 
العملية السياسية برمتها، لكن المؤكد هو حدوث 
فراغ قيادي أممي مفاجئ في ليبيا، بسبب هذه 
الخطوة، قبل شهر واحد من موعد االنتخابات 
الرئاسية، ما أثار هواجس مقلقة لدى كثير من 
الليبيين، بشأن المستقبل القريب؛ إذ فهم البعض 
من إعان انسحاب المبعوث األممي أن العملية 

السياسية وصلت إلى طريق مسدود.
كوبيش  قرار  خلفيات  دبلوماسيون  وأرجع 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  مع  اشتباكه  إلى 
أنطونيو غوتيريس بشأن نهج المنظمة في فترة 
التجهيز لانتخابات؛ حيث أيد كوبيش علنًا قانونًا 
انتخابيًا اعتمده مجلس النواب دون مراعاة األطراف 
الليبية المعارضة له، وهي خطوة يعتقد البعض 
أنها قيدت مرونة األمم المتحدة إلى حد كبير، 
بإخراجها عن حياديتها، واعتبر خبراء عبر مجلة 
أعطى  كوبيش  تصرف  أن  بوليسي«  »فورين 
محاولته  لدى  فقده  أن  بعد  زخمًا  األطراف  أحد 
االستياء على طرابلس. فيما رجح دبلوماسيون 
آخرون في نيويورك أن تكون استقالة كوبيش 
جزءًا من خافات بشأن عدم رغبته في نقل مقره 
من جنيف إلى ليبيا أو تونس، بحسب ما ترغب 
به دول أعضاء في مجلس األمن بينها روسيا، 
التي أصرت على ضرورة أن يكون المسؤول في 

المنطقة ليتمكن من القيام بعمله.
وال يستبعد متابعون للشأن الليبي أن تكون 
التدخات والضغوطات الدولية الخارجية أحد عوامل 
استقالة كوبيش، فرغم تحذيره من أن »عدم إجراء 
االنتخابات يمكن أن يؤدي إلى مزيد من االنقسام 
»المناخ  إلى  إشارته  فإنه من خال  والصراع«؛ 
السياسي حول االنتخابات شديد االستقطاب«، 
يكون قد أشار بالتالي إلى معطيات غير محمودة 
بشأن المستقبل القريب، وفسر ذلك بالمعارضة 
اإلطار  أساس  على  االنتخابات  إلجراء  الصريحة 
القانوني الصادر عن مجلس النواب، ومنها إلى 
التشكيك في شرعية العملية االنتخابية برمتها، 
بعدم توفر الظروف المواتية إلجرائها، زد عليها 
التوترات الناجمة عن عدم أهلية بعض المرشحين 
الرئاسيين البارزين، كما يراها كثيرون، وما قد 
إلى  الباد  وإعادة  مسلحة،  مواجهات  إلى  يجر 

شبح الفوضى واالستبداد.

وتسعى المنظمة الدولية حاليًا إلى إيجاد بديل 
مناسب وبشكل سريع ليحل بداًل من كوبيش، 
لضمان استمرارية العمل وضمان تنفيذ ما تم 
االتفاق عليه بين األطراف ومراقبة االنتخابات. 
وقد يشتد الصراع داخل مجلس األمن الحقًا بين 
المنادين بإحداث تغيير في هيكل البعثة األممية 
ما  وهو  الصاحيات  بين  للفصل  والمعارضين 

تحفظت عليه موسكو في سبتمبر الماضي.
وخال آخر إحاطة له بمجلس األمن الدولي، 
مساء األربعاء، توقع كوبيش أن »تقترح المفوضية 
العليا تواريخ محددة لانتخابات بعد االنتهاء من 
قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسية في ديسمبر، 
وذلك بعد عملية البت في الشكاوى والطعون«، 
داعيًا إلى ضرورة أن يصادق مجلس النواب على 
الفور على مواعيد االقتراع التي تقترحها المفوضية 
لكل من االنتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتواصل 
المفوضية الوطنية العليا لانتخابات، التحضير 
للجولة األولى من سباق الرئاسة الذي يتنافس 
25 اسمًا  73 مرشحًا عقب استبعاد  فيه مبدئيًا 
من أصل 98 متقدمًا، أبرزهم نجل معمر القذافي 
العام  الوطني  المؤتمر  ورئيس  اإلسام،  سيف 
السابق نوري أبوسهمين واألمين األسبق لجمعية 
أحيلت  فيما  الشريف،  محمد  اإلسامية  الدعوة 
البقية إلى النائب العام ورئيس جهاز المباحث 
والجنسية،  الجوازات  مصلحة  ورئيس  الجنائية 

ليقولوا كلمتهم.
ونشرت المفوضية جدواًل بقوائم المرشحين 
األولية المقبولة، والتي وردت فيها أسماء قائد 
الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وعضو المجلس 

الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية 
النواب  مجلس  ورئيس  باشاغا،  فتحي  السابق 
الوطنية  الوحدة  حكومة  ورئيس  صالح،  عقيلة 
الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وبقبول عدد من 
الشخصيات الجدلية واستبعاد أسماء أخرى يضاعف 
األمر من احتمال االضطرابات المحيطة بالتصويت 
في انتظار عملية تقديم الطعون القضائية من 

قبل المعنيين.
وفسرت المفوضية استبعاد سيف اإلسام من 
القائمة بمخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس 
الدولة، وتحديدًا البند السابع من المادة العاشرة 
الذي ينص على »أال يكون محكومًا عليه نهائيًا في 
جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة«، والبند 
الخامس من المادة 17، الذي يدعو طالب الترشح 
إلى تقديم »شهادة الخلو من السوابق«، وهو 

الذي حكم عليه في طرابلس غيابيًا باإلعدام العام 
2015، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء أحداث 
فبراير 2011، ولتجنب االحتقان طمأنت المفوضية 
بأنها لم تغلق الباب تمامًا أمام المستبعدين، 
وإنها »ستفتح باب الطعون« في قرار االستبعاد.

في السياق، دعا مجلس األمن جميع األطراف 
االنتخابات  نتائج  بقبول  االلتزام  إلى  الليبية، 
السياسيين  الخصوم  باحترام  وطالبها  المقبلة 
قبل االنتخابات وخالها وبعدها، ملوحًا بإمكانية 
فرض عقوبات على معرقلي العملية االنتخابية، 
في وقت كرر فيه رئيس المجلس األعلى للدولة، 
خالد المشري إعانه رفض االستحقاق االنتخابي 
الرئاسي والبرلماني »في غياب قوانين توافقية«، 
بينما دعا أعضاء في مجلس النواب إلى جلسة 
طارئة »إلنقاذ العملية االنتخابية وتصحيح االنحراف 
القائم في تنفيذ القوانين«، دون أن يبينوا طبيعة 
التجاوزات، لكنهم اتهموا بعض أعضاء المجلس 
األعلى للقضاء بـ»تجاوز خطير وانقاب على قانون 
المجلس  الدولة وثوابت ونظام  انتخاب رئيس 
الداخلي«. الفتين أيضًا إلى ما وصفوه »انحرافًا 
كبيرًا في عمل المفوضية الوطنية العليا، ومخالفة 
االنتخابية  القوانين  وفلسفة  لنصوص  صريحة 

الصادرة عن مجلس النواب«.
المتتبعون للشأن الليبي، يرون أن الباب اآلن 
مفتوح في ليبيا على كل االحتماالت، ما لم يتحقق 
بين  توافق  يوازيه  الداخل،  أطراف  بين  توافق 
ممكنًا  يبدو  ال  الذي  األمر  وهو  الخارج،  أطراف 

وفق التجربة الطويلة الماضية.
تفاصيل ص 3 ـ 5

نجل القذافي ونوري أبوسهمين 
واألمين األسبق لجمعية الدعوة 

اإلسالمية أبرز المستبعدين

دبلوماسيون أرجعوا خلفيات قرار كوبيش 
إلى اشتباكه مع غوتيريس بشأن نهج 

المنظمة في فترة التجهيز لالنتخابات

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

)أرشيفية( ● السايح يبحث مع كوبيش مستجدات العملية االنتخابية   

امرأتان فقط تنافسان على منصب الرئيس

املنتخب الوطني 
صاحب الفوز األكبر

في تاريخ كأس العرب

التنوع والطابع الشبابي 
يطغيان على ترشيحات 

جوائز »غرامي«

الموافق  اليوم  هذا   314 العدد  بصدور 
السابعة  السنة  دشنا  قد  نكون   ،2021/11/25
تحافظ  ظلت  التي  الوسط،  جريدة  عمر  من 
انقطاع،  دون  خميس،  كل  مطلع  إطاللتها  على 
واالجتهاد،  بالعمل  المدججة  الرحلة  طوال هذه 
القارئ  يدي  بين  جريدتنا  تكون  بأن  واألماني 
في بالدنا التي هي اآلن في أحوج ما تكون إلى 
امتدادًا  تشكل  محترفة،  مهنية،  ليبية  صحافة 
الستينيات،  خالل  عاشتها  التي  الذهبية  للحقبة 
جريدة  صدور  أسسه  عريق  إرث  إلى  مستندة 
العدد  )صدر  عامًا   155 قبل  الغرب  طرابلس 

األول العام 1866(.
البالد  حال  من  ليبيا  في  الصحافة  حال  وألن 
في العموم، وهي تعيش هذا الظرف االستثنائي 
الدولة  غياب  بل  تراجع؛  ظل  في  تاريخها،  من 
على  سلبًا  ذلك  وانعكاسات  ومؤسساتها، 
فوضى  من  بالضرورة  رافقه  وما  اإلدارة، 
معي  ليس  »من  شعارها  واصطفافات  أمنية، 
جريدة  وصول  طريق  سُدت  فقد  ضدي«،  فهو 
الوسط إلى القارئ الليبي، بمصادرتها هنا ومنع 
يتيحه  ما  إال  أمامها  يعد  ولم  هناك،  توزيعها 
اإلعالم  مجاالت  في  النشر  تكنولوجيا  تطور 
 )PDF( بطريقة  الصدور  على  فثابرنا  واالتصال، 

عبر موقعها اإللكتروني »بوابة الوسط«.
هذا  خالل  وبوابتها  الجريدة  فريق  عمل  لقد 
أجبرته  استثنائية،  بطريقة  االستثنائي  الظرف 
يستجيب  ال  واقع  مع  التصادم  على  أحيانًا 
المعروفة،  الصحافة  تقاليد  مع  ينسجم  أو 
يعملون،  صحفيونا  وبدأ  المهنية،  وشروطها 
فليس  األلغام؛  من  حقل  في  يمشون  وكأنهم 
من البساطة أن تحافظ على المعايير المهنية، 
وما هو مشروع من الحيادية، والنأي بالمحتوى 
الموقف،  سيدة  صارت  التي  االصطفافات  عن 
اإلعالمي  ويتبعه  السياسي،  المستوى  على 
الصمود  على  القدرة  منحنا  ما  لكن  بالضرورة؛ 
واالستمرار، دون التنازل عن الثوابت، هو وعدنا 
الجريدة  تبقى  بأن  األول  العدد  منذ  للقارئ 
الصادق،  والخبر  الصحيحة  للمعلومة  مصدرًا 
»الوسط«  لتكون  الصعوبات  كل  على  متغلبة 
الحقيقة  عن  للبحث  يسعى  ليبي  لكل  منبرًا 
عن  بعيدًا  ببلده،  تتعلق  أحداث  من  يجري  فيما 
الوطن..  كان  حيثما  كان  إن  إال  اصطفاف،  أي 
نهجها  على  السير  »الوسط«  ستواصل 
متسلحة  سنوات،  ست  قبل  بدأته  الذي  هذا 
المهني  الثالوث  على  القائمة  الغنية،  بتجربتها 
والسعي  والمصداقية(  والدقة  )الموضوعية 
مصدرًا  لتظل  الدقيقة،  والمعلومة  الخبر،  وراء 
موثوقًا لنقل الواقع الليبي كما ينبغي أن يعلمه 

المواطن، شريكنا الذي وجدنا من أجله.
● رئيس التحرير

ُِّتدشن عامها السابع
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ليوناردو دي كابريو يتحدث عن ليوناردو دي كابريو يتحدث عن 
»دونت لوك أب«»دونت لوك أب«

»تويتر« تجمع بني التسوق والبث املباشر»تويتر« تجمع بني التسوق والبث املباشر
تستضيف منصة »تويتر« أول بث مباشر للتسوق في 28 نوفمبر الجاري، وأعلنت الشركة أنها أصبحت 
بالتعاون   »Cyber Deals Sunday« بث  ويكون  االتجاه،  هذا  تتبنى  االجتماعي  للتواصل  منصة  أحدث 
الكبيرة،  التخفيضات  بعروض  تقليديًا  ترتبط  التي  األسبوع،  نهاية  ويحدث خالل عطلة  مارت«.  »وول  مع 
وتصف »تويتر« البث المباشر، الذي يستضيفه جايسون ديرولو، بأنه عرض متنوع مدته 30 دقيقة يضم 

اإللكترونيات والسلع المنزلية والمالبس والديكور وغير ذلك الكثير.
التواصل  وسائل  عبر  التسوق  على  يركز  الذي  المباشر  البث  نحو  متزايد  اتجاه  إلى  »تويتر«  وتنضم 
وروابط  المؤثرين  مع   »QVC« التلفزيونية  الشبكة  غرار  على  حديثة  تسوق  تجربة  يوفر  مما  االجتماعي، 
التسوق المدمجة، وفي هذا الشهر وحده، أعلنت »فيسبوك« اختبارًا لميزة التسوق المباشر لصناع المحتوى، 
وأطلقت »بنترست« سلسلة تسوق مباشرة تسمى »Pinterest TV«، ووسعت »يوتيوب« ميزة التسوق عبر 

.»YouTube Holiday Stream and Shop« البث المباشر بحدث تسوق لمدة أسبوع يسمى
المجموعة  مستهلكي  أن  »بلومبرغ«  وكالة  أفادت  حيث  الصين،  في  الجديد  االتجاه  هذا  وينمو 
التجزئة  تجار  متزايد عن  يبتعدون بشكل  »ألفا«  التي سبقت جيل  األلفية،  التي خلفت جيل  الديموغرافية 
الترويجية  الصور  وتظهر  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  الشراء  نحو  التقليدية  اإللكترونية  التجارة  في 
كيف تنقسم واجهة التسوق المباشر في »تويتر« بين بث الفيديو المباشر والقائمة عبر اإلنترنت وخالصة 

التغريدات، ويستمر البث في وضع صورة داخل صورة إذا اتبعت رابطًا يؤدي إلى موقع ويب بائع تجزئة. 

وافق ليوناردو دي كابريو على المشاركة في 
ألن  »نتفليكس«،  إنتاج  من  أب«  لوك  »دونت 
بالقضاء  يهدد  مذنّب  على  المتمحورة  قصته 
تشبه  كارثة  وهي  كافة،  بأشكالها  الحياة  على 
الساخر،  العمل  هذا  وفي  الحالية،  المناخ  أزمة 
بطولة  في  وشريكته  األميركي  الممثل  يجسد 
فضاء،  رائــدي  دوري  لــورنــس  جنيفر  العمل 
األميركي  العام  ــرأي  ال توعية  عبثًا  يحاوالن 
تتمتع  ال  رئيسة  تقوده  بلد  في  المنقسم، 

ستريب. ميريل  دورها  تؤدي  الالزمة  بالكفاءة 
الدولي  األطــراف  مؤتمر  من  عودته  وبعد 
في   )26 )كــوب  للمناخ  والعشرين  السادس 
الفيلم  أن  كابريو  دي  ليوناردو  اعتبر  غالسكو، 
إثارة  في  ينجح  ماكاي  آدم  وأخرجه  كتبه  الذي 
من  أكثر  منذ  »نشأت  أزمــة  بشأن  الحماسة 
الفيلم  تقديم  خالل  كابريو  دي  وقال  قــرن«. 
كجنس  يمكننا  »كيف  أخيرًا:  أنجليس  لوس  في 

نهاية  سياسيًا  ندير  أن  وثقافة  ومجتمع  بشري 
ينجح  ساعتين،  وأضاف:»خالل  داهمة«.  عالم 
الفيلم في إظهار عبثية استجابتنا كجنس بشري 
فيه  تشارك  الذي  الفيلم  ويطرح  األزمة«،  لهذه 
ومارك  بالنشيت  وكايت  غراندي  أريانا  أيضًا 
األميركية  الصاالت  في  هيل،  وجوناه  ريالنس 
»نتفليكس«  على  بثه  قبل  ديسمبر   10 في 

ديسمبر.  24 من  اعتبارًا 
من  »فايس«  فيلم  مخرج  ماكاي  آدم  وأصبح 
بعض  يتوقع  فيما  هوليوود،  في  المخرجين  أبرز 
أب«  لوك  »دونت  لفيلم  كبيرة  حظوظًا  النقاد 
أن  كابريو  دي  ويأمل  الـ»أوسكار«،  سباق  في 
إجراء  إلى  والحكومات  بالشركات  الفيلم  يدفع 
األزمة  تجاه  سياساتها  في  جــذري«  »انعطاف 
بدرجة  متفائل  غير  بأنه  يقر  لكنه  المناخية. 
المشكلة  مجابهة  على  البشر  قدرة  بشأن  كبيرة 

لمناخية. ا

الليبي  للفنان  الجديدة  األغنية  تجاوزت 
بعنوان  طرحها  التي  محمود،  سعد  الشاب، 
ماليين  خمسة  مــن  أكثر  عيونك«  »قتلي 
مشاهدة على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب«.

الشاعر  كلمات  من  عيونك«،  »قتلي  أغنية 
محمود،  سعد  وألحان  بوبيضة،  طه  الغنائي 
وأحمد  الجزاري،  حسين  العازفين،  وبمشاركة 
سعد  الفنان  المغربي.  ويحيى  الزليطني، 

وُلد  الشباب،  الليبيين  الفنانين  من  محمود 
األعمال  مــن  عـــددًا  ــدم  وق طــبــرق،  بمدينة 
العاطفية والوطنية، ويحظى بجماهيرية كبيرة 

بين الشباب في ليبيا ومصر وتونس.

العراق، مقدمًا أطباقًا  الموصل شمال  أرجاء مطعم في  يتنقل روبوت في 
متنوعة إلى رواد الموقع بفضل تكنولوجيا طورت جزئيًا في هذه المدينة 

العراقية التي دفعت فاتورة باهظة بسبب الحرب.
دخلوا  بزبائن  نسائي،  آلي  بصوت  واألزرق  األبيض  الروبوت  يرحب 
أن  و»أتمنى  الثالثة«،  الطاولة  على  بكم  وسهاًل  »أهاًل  قائاًل:  المطعم، 

تستمتعوا بوقتكم في مطعمنا«.
أن  تنسوا  »ال  أحمر:  بضوء  عيناه  تلمع  فيما  اآللي  اإلنسان  ويضيف 
تعطوا آراءكم حول فكرة المطعم ومستوى الخدمة«. ويتنقل هذا الروبوت 
على  ببطء  عنقه،  حول  أنيقًا  ووشاحًا  رأسه  على  قبعة سوداء  يضع  الذي 
بالزبائن،  المزدحمة  الصالة  أرضية  على  حركته  تؤمن  حديدية  سكة 
)30 عامًا( إن فكرة المشروع  ويقول صاحب المطعم، رامي عبدالرحمن، 
نشأت لديه خالل جائحة »كوفيد–19« إثر مشاهدة مقاطع مصورة تظهر 
العربية  باإلمارات  مطاعم  في  باللمس  تعمل  رقمية  وموائد  روبوتات 
التي  الموصل  مدينة  من  أجزاء  زالت  وما  واليابان،  وإسبانيا  المتحدة 
2014 حتى نهاية  الدولة اإلسالمية منذ صيف  خضعت لسيطرة تنظيم 
2017، تعاني آثار سنوات الحرب. لكن في إمكان سكان المدينة االبتعاد 
مطعم  في  العشاء  وجبة  تناول  خالل  من  وجيزة  لفترة  األجواء  هذه  عن 

»وايت فوكس«.
يطفو  فضاء  رائد  المطعم،  داخل  الجدران  تزين  مشاهد  وتعكس 
مركبة  نافذة  من  أنها  لو  كما  أخرى  وكواكب  لألرض  ومنظرًا  الفلك  في 
بالبالستيك  المغلفان  الروبوتان  هو  األكبر  اإلثارة  عنصر  لكن  فضائية، 
اللذان يتنقالن لتقديم الطعام للزبائن الذين يعج بهم الموقع، وفي كل 
مرة يقترب الروبوت، يسارع الزبائن إلى إخراج هواتفهم الذكية اللتقاط 
الصور، كذلك يقف األطفال ليأخذوا صورًا لهم بجانب اإلنسان اآللي قبل 
مغادرة المطعم، ويشير عبدالرحمن، وهو طبيب أسنان، إلى أن الروبوتين 
أو  المشروع  كلفة  عن  اإلفصاح  دون  من  العراق،  خارج  من  مستوردان 

الجهة الممولة له.
تعمل  الـ15  الطاوالت  أن  حتى  المطعم،  على  التكنولوجيا  وتطغى 
بنظام رقمي يتيح للزبائن من خالل اللمس تصفح قائمة الطعام وإرسال 
الطلبيات. كما زُودت الطاوالت بأجهزة شحن السلكية للهواتف. ويلفت 
تنفيذ  المطعم من  في  المستخدم  والنظام  البرمجة  أن  إلى  عبدالرحمن 
الطاوالت  ربط  في  »ساعدونا  الموصل،  جامعة  من  شباب  مجموعة 
)خادم  سيرفر  ووضع  بالمطعم  خاصة  برمجيات  وإنشاء  واألنظمة 

معلوماتية( خاص بنا«.

روبوتات تنقل زبائن مطعم لرحلة نحو املستقبل

CINEMA
CINEMA

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

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

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

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

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

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

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

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

)8529 دوالرًا(.

أغنية »قتلي عيونك« لسعد محمود تتجاوز 5 ماليني مشاهدة

●

»#صوتك_أمانة_التعطيه_ هاشتاغ  ومدونون  ناشطون  أطلق 
التصويت  في  التدقيق  بأهمية  المواطنين  لتوعية  إال_لمن_يستحق« 

المقبلة. البرلمانية  أو  الرئاسية  االنتخابات سواء  لمرشحي 
االجتماعي  التواصل  بمواقع  الليبية  الصفحات  رواد  وتــداول 

تقديم  وسط  معه،  المتابعين  من  كبير  عدد  تفاعل  حيث  الهاشتاغ، 
واختيارالمرشح. تقييم  كيفية  حول  النصائح 

ترشحهم  إعالن  المرشحين  اختتام  بعد  الـ»هاشتاغ«  هذا  وجاء 
المقبل. 24 من شهر ديسمبر  المقررة في  الرئاسية  لالنتخابات 

التي  الشهيرة  »فورتنايت«  لعبة  حجبت 
عن  نهائيًا  العالم،  حول  الماليين  يستخدمها 
انتهاء  مع  اإلثنين،  الصين،  في  المستخدمين 
األميركية  الشركة  حددتها  التي  المهلة 
غايمز«  »إبيك  شركة  وأعلنت  لها،  المطورة 
مطلع الشهر الجاري أنها ستوقف نسختها من 
»فورتنايت« في الصين، على وقع القيود التي 
القطاع  على  قبضتها  لتشديد  بكين  تفرضها 
ألعاب  قطاع  القيود  هذه  تستثِن  ولم  الرقمي. 
البالد  في  كبيرة  إيرادات  يدر  الذي  الفيديو 
الكثير من  إدمان  انتقادات بسبب  يواجه  لكنه 
الالعبين اليافعين ألعاب الفيديو، وفق »فرانس 
برس«. وفي أغسطس، فرضت السلطات قيودًا 
المسموح  الفترة  بموجبها  حصرت  مشددة 
بثالث  خاللها  الفيديو  ألعاب  باستخدام 
ساعات أسبوعيًا لألشخاص دون سن 18 عامًا، 
ساعات  يمضون  كانوا  األطفال  بعض  فيما 
وكانت  الشاشة،  أمام  اللعب  في  يوميًا  طويلة 
تجريبية  نسخة   2018 منذ  تضم  »فورتنايت« 
المحتويات  تخضع  حيث  للصين،  مخصصة 
إلى  سياسيًا  والحساسة  والمبتذلة  العنيفة 
الجاري،  الشهر  مطلع  ومنذ  مشددة،  مراقبة 
توقفت »فورتنايت« عن قبول العبين جدد في 

التي  غايمز«  »إبيك  أعلنت  ما  بحسب  الصين، 
»تنسنت«  مجموعة  مستثمريها  بين  تضم 

الصينية العمالقة في مجال اإلنترنت.
الصين  في  »فورتنايت«  العبو  يخفِ  ولم 
حزنهم على نهاية هذه اللعبة في البالد. وقالت 
الالعبة دينغ: »ال أفهم سبب التوقف السريع«. 
المولعين  من  أيضًا  وهو  عامًا(   24( جينغ  أما 
باللعبة، فقال: »أريد البكاء«، موضحًا أنه لعب 
الجامعة،  في  عامين  مدى  على  »فورتنايت« 
الفيديو  ألعاب  أكثر  من  »فورتنايت«  وتصنف 
مستخدميها  عدد  يزيد  إذ  العالم،  في  شعبية 
350 مليونًا، أي أكثر من سكان الواليات  على 
تفاعل  على  التشاركية  اللعبة  وتقوم  المتحدة. 
معادية.  مناطق  في  اإلنترنت  عبر  الالعبين 
أن  إلى  المجموعة  ضمن  العب  كل  ويسعى 
ويثير  النهاية،  إلى  الوحيد  الصامد  يكون 
حيث  الصين،  في  كبيرًا  اهتمامًا  الموضوع 
شبكة  على  مرة  مليون   470 من  أكثر  شوهد 
ظهر  بعد  حتى  المحلية  االجتماعية  »ويبو« 
اإلثنين، وتدر »فورتنايت« التي يمكن تحميلها 
شراء  مع  الدوالرات  بمليارات  إيرادات  مجانًا، 
بما  لشخصياتهم،  إضافية  عناصر  الالعبين 

يشمل خصوصًا إكسسوارات الملبس.

عالمية،  ظاهرة  سريعًا  اللعبة  واستحالت 
يتابعها  بات  المواجهات  بعض  أن  لدرجة 
ماليين المتفرجين. وبفضل هذا اإلقبال الكبير، 
التعاون  األخيرة  األشهر  في  »فورتنايت«  بدأت 
محددة  لفترات  موضعيًا  يظهرون  مشاهير  مع 
وباتت  )أفاتار(،  الرقمي  التجسيد  بطريقة 
»فورتنايت« ثالث اسم كبير في عالم التكنولوجيا 
يغادر الصين خالل شهر. وأعلنت »ياهو«، إحدى 
شركات اإلنترنت األكثر رواجًا في العقد األول من 
القرن الحالي، بداية نوفمبر الجاري أنها ستوقف 
نشاطاتها في الصين بسبب »تزايد الصعوبات 

في البيئتين التجارية والقانونية«.
للعالقات  إن«  »لينكد  شبكة  أعلنت  كذلك 
»مايكروسوفت«،  لمجموعة  التابعة  المهنية 
الصين  من  انسحابها  الماضي  الشهر 
ولطالما  البالد.  في  الصعبة«  »البيئة  بسبب 
الشركات  من  العمالقة  المجموعة  كانت 
تطبيق  تمكن  التي  القليلة  األميركية 
الصين  في  الصمود  من  لها  تابع  اجتماعي 
كانت   ،2014 وفي  المشددة،  الرقابة  رغم 
تستثمر  أجنبية  شركة  أول  »مايكروسوفت« 
الفيديو  أللعاب  الضخمة  الصينية  السوق  في 

مع جهازها »إكس بوكس وان«. 

حجب لعبة »فورتنايت« الشهيرة في الصني

#صوتك_أمانة_التعطيه_إال_ملن_يستحق

شعر الحكمة
لنا زمان ع الخال غياب * وناسيين والعقل مو امعانه

حتى انكان وقتنا قالب * عايشين كل وقت اوانه
خطرها اليوم فقد الصحاب*** والعقل حطه مكانه

ما من اوجيه شرهاب رحاب*** اللي ما مات بين نسانه

»وول مارت« توصل 
الطعام عبر طائرة مسيرة

أول  إطالق  خالل  من  الصحف  عناوين  الماضي  األسبوع  في  مارت«  »وول  شركة  تصدرت 
خدمة توصيل تجارية أميركية عبر الطائرات المسيرة داخل دائرة نصف قطرها 80 كيلومترًا 
في مدينة بيا ريدج بوالية أركنساس، حيث تم إسقاط حزم مربوطة بالمظالت من طائرة 
»Zipline« الذاتية القيادة إلى مجموعة مختارة يدويًا من المتسلمين، وتوسع الشركة اآلن 
عمليات تسليم الطائرات المسيرة هذه بطريقة أخرى، حيث يمكن للعمالء الذين يعيشون 
في مدينة فارمنغتون بوالية أركنساس طلب أشياء صغيرة مثل علب التونة ولوازم األطفال 
واألطباق الورقية بدءًا من اليوم. وذلك بفضل الشراكة مع »DroneUp«، التي توفر أيضًا 
محطات توصيل طائرات مسيرة في عدة أماكن. وتعمل المروحيات الرباعية التقليدية من 
»DroneUp« على التوصيل في دائرة نصف قطرها 1.6 كيلومتر من متجر »وول مارت«، 
كما أن جميع المتاجر المشاركة تقع في نفس المنطقة التي أعلنت »Zipline« أنها تخدمها. 
ومع ذلك، فإن مروحيات »DroneUp« تسلم الحزم من خالل الكابالت بداًل عن إسقاطها 
من السماء، ويبدو أن »وول مارت« لديها مجموعة مختارة من األساسيات التي تقدمها عبر 
الطائرات المسيرة. وكل عنصر له وزن، ويسمح لك موقع الويب باختيار 1.8 كيلوغرام من 

البضائع أو أقل مقابل رسوم توصيل قدرها 10 دوالرات.

كلمة1000

»أبل« تتيح ملستخدميها فرصة 
تصليح أجهزتهم بأنفسهم

يتوقع أن تمنح »أبل« مستخدميها فرصة 
تصليح هواتفهم الذكية وبعض أجهزة 

الكمبيوتر بأنفسهم، في تنازل غير متوقع من 
شركة التكنولوجيا العمالقة التي تتسم منظومة 

أجهزتها وبرامجها بأنها مقفلة جدًا، وأوضحت 
»أبل« في بيان أن المتجر اإللكتروني الذي 
أطلقت عليه تسمية »سيلف سرفيس ريبير 

)التصليح بالخدمة الذاتية(« سيتيح شراء أكثر 
من 200 قطعة غيار وأدوات مفيدة لتصليح أكثر 
األعطال والمشكالت شيوعًا في أحدث نسخ »آي 

فون« )12 و13(، كالبطاريات أو الشاشات.
ودُرجت »أبل« على حصر تصليح أجهزتها 

بفنييها في متاجرها وبعض التجار المصرح لهم، 
لكن فترات االنتظار للتصليح طويلة واألسعار 

مرتفعة عمومًا، وتتعرض »أبل« باستمرار 
النتقادات تتعلق بهذا الجانب وبكون تقادم 

أجهزتها مقصودًا ومخططًا له، وتطلق الخدمة 
الجديدة في الواليات المتحدة مطلع العام 

2022، قبل أن تمتد إلى دول أخرى خالل السنة، 
وتشمل قريبًا، باإلضافة إلى الهواتف الذكية، 
أجهزة كمبيوتر مزودة بشريحة »إم 1« التي 

تصنعها »أبل« نفسها.

تجارب على »هاتف« للكالب
من الممكن أن يصبح جهاز ابتكرته جامعة 

غالسكو وال يزال في طور التجربة وسيلة تحول 
دون شعور الكالب التي تترك وحدها في المنزل 
بالوحدة، إذ يمكنها من إجراء مكالمة فيديو مع 

أصحابها والتفاعل معهم عن بعد، وتقف وراء 
هذا االختراع الذي ُأطلقت عليه تسمية »دوغ 
فون« )هاتف الكلب( اختصاصية التفاعل بين 
الحيوانات والكمبيتر في جامعة غالسكو في 

إسكتلندا، إيلينا هيرسكيي دوغالس. وتسعى 
الباحثة إلى تحسين حياة الحيوانات من خالل 

التكنولوجيا، بمساعدة زاك، وهو كلب البرادور 
أسود يبلغ عشرة أعوام، وزمالء لها من جامعة 

»آلتو« في فنلندا.
وأوضحت جامعة غالسكو في بيان، أنه 

»أول نظام من نوعه يتيح للحيوانات استخدام 
اإلنترنت لالتصال بأصحابها«، ويأمل مخترعو 

»دوغ فون« الذي ال تزال االختبارات تجرى عليه 
في أن يسهم بالتخفيف من قلق االنفصال 

لدى عدد كبير من الكالب التي تم تبنيها خالل 
الجائحة، إذ اعتادت على الوجود الدائم للبشر 

حولها خالل فترة الحجر لكنها باتت تبقى وحدها 
في المنازل منذ عودة أصحابها إلى مكاتبهم.

وهذا النظام عبارة عن كرة مزودة بمقياس 
تسارع، ما أن يهزها الكلب حتى تطلق مكالمة 

فيديو إلى صاحبه بواسطة كمبيوتر محمول 
متصل بهذا الجهاز. ويستطيع الشخص المعني 
أيضًا االتصال بحيوانه الذي له أن يختار تجاهل 
المكالمة أو الرد عليها، بعدما تعلم الكلب زاك، 

»مساعد« إيلينا في المختبر.

 ● مسن ليبي وزوجته يستلمون بطاقاتهم االنتخابية.
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اكتظت أيام هذا 
األسبوع باألحداث 

المهمة وبعض 
المفاجآت التي 

تصدرت المشهد 
السياسي الليبي، منها 
تقدم رئيسي الحكومة 
الموقتة ومجلس النواب، وقائد 
القيادة العامة مع 96 شخصية 

بأوراق ترشحهم على مقعد رئيس 
الدولة قبل غلق باب التقديم، 

اإلثنين.
لكن ربما كانت أبرز المفاجآت، هي 

التي انفردت بها وكالة »فرانس 
برس«، التي قالت إن المبعوث 

الخاص ألمين األمم المتحدة 
ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان 

كوبيش قدم استقالته، وهو ما تم 
تأكيده من أمانة المنظمة الدولية 

في نيويورك.

 هل سيكون أسبوع احلسم وجتاوز العراقيل؟

رغم املفاجآت.. دعم شعبي ودولي النتخابات الرئاسة
دوجاريك،  ستيفان  المتحدة،  األمم  باسم  الناطق 
ليبيا،  إلى  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  إن  أعلن 
يان كوبيش، قدم بالفعل استقالته إلى األمين العام، 

أنطونيو غوتيريس الذي قبلها »بكل أسف«.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم 
بنيويورك، قال الناطق، إن األمين العام يعمل على 
إيجاد »بديل مناسب«، مضيفًا: »ندرك تمامًا موعد 
لضمان  ممكنة  صورة  بأسرع  ونعمل  االنتخابات، 
استمرارية القيادة«. دوجاريك قال إن لألمم المتحدة 
»وجودًا قويًا على أرض الواقع في ليبيا«، وأن جميع 
السابق–العمل  في  فعلوا  سيواصلون–كما  الزمالء 
مع المؤسسات الليبية في ضوء االنتخابات المقبلة، 
يواجهها  التي  اإلنسانية  التحديات  إلى  باإلضافة 

الشعب الليبي.

كوبيش ومجلس األمن
استقالة  توقيت  بشأن  الصحفيين  أسئلة  على  وردًا 
يان كوبيش الحساس قبل أقل من شهر على موعد 
االنتخابات، قال ستيفان دوجاريك: »لدينا بعثة كبيرة 
جدًا في الميدان، أشخاص فنيون يواصلون العمل كما 
عكفوا مع السلطات االنتخابية الليبية ويقدمون كل 

الدعم الفني الذي أوجزناه لكم«.
العمل  على  المتحدة  األمم  باسم  الناطق  وشدد 
العام  األمين  مبعوث  وظيفة  لملء  سريعة  بصورة 
الخاص في ليبيا وضمان استمرارية العمل. مضيفًا: 
»لكن من المهم التأكيد على استمرار الدعم األممي 
للشعب الليبي ودعم األمم المتحدة للعملية االنتخابية 

بسعتنا الفنية بال هوادة«.
ولفت الناطق الرسمي إلى أن كوبيش قال بوضوح 
مجلس  أمام  إحاطة  وسيقدم  الباب،  يوصد  لن  إنه 
أكثر  »هو  مستطردًا:  األربعاء،  ـ  ليبيا  بشأن  األمن 
من غيره ال يريد زعزعة استقرار البعثة في أي شكل 
بنبأ  انفردت »فرانس برس«،  والثالثاء،  أو صيغة«. 
بعثة  رئيس  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  تقديم 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش استقالته 
من منصبه »بصورة مفاجئة«، بعد أقل من عام على 

تعيينه يناير الماضي.

القبض على سيف القذافي
وشهدت جلسة مجلس األمن، مساء اإلثنين، مطالب 
دولية بالقبض على المرشح الرئاسي سيف اإلسالم 
القذافي، وذلك خالل إحاطة المدعي العام للمحكمة 

الجنائية الدولية، كريم خان، حول الوضع في ليبيا.

المتحدة،  األمم  لدى  المتحدة  الواليات  مندوب 
القبض على  بإلقاء  الوطنية،  الوحدة  طالب حكومة 
عبداهلل السنوسي وسيف اإلسالم القذافي، وتسليمهما 
وجميع المطلوبين لدى الجنائية الدولية. وقال مندوب 
عبداهلل  مثل  القذافي  نظام  »مسؤولو  واشنطن: 
صدرت  الذي  القذافي،  اإلسالم  وسيف  السنوسي 
مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية 
بتهم جرائم حرب وضد اإلنسانية، هذان االثنان ينبغي 
أن يمثال أمام العدالة. مرتكبو جرائم الحرب والجرائم 
ضد اإلنسانية ال ينبغي أن يسمح لهم بممارسة العنف. 
ندعو حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ جميع التدابير 
المطلوبة لضمان إلقاء القبض وتسليم المطلوبين 

من المحكمة الجنائية الدولية«.
وأردف: »ندعم الجهود المحلية لمحاسبة مرتكبي 
االنتهاكات في ليبيا من قبل السلطات المختصة«، 
معبرًا عن قلقه من »احتمال قيام السوداني عبداهلل 
باندا بأنشطة في ليبيا وهو المفروض عليه عقوبات 

من قبل مجلس األمن«.
وقال إن واشنطن تتطلع للعمل مع مكتب المدعي 
العام للجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المسؤولين 
عن ارتكاب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي 
منذ 2011، مؤكدًا أن بالده تدعم مساءلة مرتكبي 

االنتهاكات.
تحقيق  ضــرورة  إلى  أشــار  األميركي،  المندوب 
المحكمة في انعدام األمن بليبيا، ألن »وضع حقوق 
إلى  المساءلة«، مشيرًا  الحرج هناك يعرقل  اإلنسان 
»العنف الجنساني واالعتقاالت واالعتداءات واالنتهاكات 

ورحب  والنازحين«.  والمهاجرين  األفراد  تطال  التي 
المندوب األميركي بتقرير بعثة تقصي الحقائق في 
ليبيا واستعراضها االنتهاكات في طرابلس وترهونة 
وتوثيقها عبر شهادات من عين المكان، مرحبًا بتمديد 
والية البعثة، لكنه تأسف لقصر مدة تكليف البعثة، 

مطالبًا بحصولها على الوقت الكافي للمساعدة.
وحث حكومة الوحدة على إلغاء المرسوم الذي يؤثر 
سلبًا على الحقوق والحريات في ليبيا. وتابع: »الواليات 
المتحدة تؤكد على جميع األطراف أن تلتزم بإجراء 
االنتخابات في موعدها المقرر، ونرحب بخطة عمل 
من  األجانب  النسحاب  المشتركة  العسكرية  اللجنة 
ليبيا، وكذلك كل الدعم العسكري بما في ذلك تدريب 

وتمويل القوات المسلحة«.
أن  المتحدة،  األمم  لدى  فرنسا  مندوب  واعتبر 
المقومات  بمثابة  العقاب  من  ــالت  اإلف مكافحة 
ليبيا،  في  واالستقرار  المصالحة  لتحقيق  األساسية 
في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  باريس  دعم  مؤكدًا 

هذا الشأن.
المتحدة،  األمم  لدى  بريطانيا  مندوب  وطالب 
الليبية بالتعاون مع مكتب المدعي العام  السلطات 
للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وتسليم األشخاص 

المطلوبين لدى المحكمة.
لدى  االتحادية  روسيا  مندوب  قال  المقابل،  في 
األمم المتحدة إن موسكو »تأمل أن تنجح المحكمة 

الجنائية الدولية في العمل على تحسين سمعتها التي 
تأثرت كثيرًا في ليبيا«، مرحبًا »بصراحة« المحكمة 
في  التحقيقات  في  التقدم  عدم  بشأن  تقريرها  في 

الحالة الليبية.
األمم  لدى  أيرلندا  مندوبة  طالبت  جهتها،  من 
المتحدة بالقبض على سيف اإلسالم القذافي، داعية 
المالي  الدعم  تقديم  »ضــرورة  إلى  األمن  مجلس 

للمحكمة الجنائية الدولية«.
وقالت إن هناك إنجازات تحققت »بشق األنفس« 
في ليبيا مثل وقف إطالق النار وتشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية، مشددة على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم 

والنتائج التي تحقق على مسار التسوية.
ارتكاب  عن  المسؤولين  عن  »العفو  أن  أضافت 
العدالة  أمر ال يتماشى مع معايير  ليبيا  الجرائم في 
المتفق عليها دوليًا«، منددة بـ»الجرائم المرتكبة بحق 

المهاجرين في مراكز االحتجاز الليبية«.

حرب طرابلس
وبدوره، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
القضايا  تزال تحقق في  المحكمة ال  إن  كريم خان، 
المرتبطة بحرب طرابلس العام 2019، مشددًا على 
ضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في مدينة 
وناشد خان في  الجماعية.  المقابر  ترهونة، وكذلك 
كلمته، مجلس األمن الدولي، توفير الموارد الالزمة 
لتمكين المحكمة من القيام بمهامها »ألن المعاناة 
البشرية ال تقارن أبدًا بالمبالغ«، مطالبًا أعضاء المجلس 
بأن »يتدبروا بإمكانية طلب تمويل األمم المتحدة 

تحديدًا  أشير  وأنا  لمكتبي،  المجلس  من  اإلحالتين 
إلى حالة ليبيا«.

يتطلب  ليبيا  في  واالستقرار  السالم  أن  أضاف 
من جميع األطراف االلتزام بالقانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، مشددًا على أنه ال يمكن أبدًا التغاضي عن 

االنتهاكات المرتكبة في ليبيا.

رد ليبيا
من جهته، قال مندوب ليبيا الدائم لدى األمم المتحدة 
طاهر السني، إن دور المحكمة الجنائية الدولية مكمل 
للعمل القضائي الليبي وليس بدياًل عنه، الفتًا إلى أن 
بعض القضايا لدى المحكمة الجنائية الدولية تخضع 

لـ»االنتقائية والتسييس«.
نفسها  األمن  مجلس  جلسة  خالل  أكد  السني 
»ثقة الليبيين في مؤسساتهم القضائية، وأن هذه 
المؤسسات قادرة على إرسال العدالة ودولة القانون 
وتحقيق  تواجهها..  التي  الجمة  التحديات  رغم 
وفق  الليبي  القضاء  اختصاص  ليبيا هو  في  العدالة 
مع  ليبيا  »تعاون  أن  على  العقوبات«. وشدد  قانون 
القضاء  عن  بدياًل  ليس  الدولية  الجنائية  المحكمة 
المحلي، وإنما هو دور مساعد فقط«. وتابع: »الظروف 
قد تخدم بعض المجرمين، لكنها ال تعني إفالتهم من 
العقاب؛ ألن هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم والكل 
التحقيقات بخصوص  إلى  خاضع للمساءلة«. ولفت 
المقابر المكتشفة في ترهونة وجميع جرائم الحرب 
نتائج  »ننتظر  قائاًل:  الليبي،  األراضي  كامل  في 
مؤخرًا  ليبيا  زار  الذي  المحكمة  فريق  التحقيقات 

المتحدة«. األمم  وفريق 
واختتم السني كلمته بقوله: »أوقفوا التداخالت 
الوطنية  للسيادة  احترامًا  أنواعها  بجميع  السلبية 
واحترامًا إلرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير 
حتى نستطيع أن نبني دولة العدالة دولة القانون«.

لم  لكن  البعض  توقعها  ربما  أخرى،  مفاجأة 
تخص  وهي  تشريعي،  تعديل  دون  تتم  أن  يتوقع 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  تقدم 
من  وقبولها  ترشحه  بأوراق  الدبيبة  عبدالحميد 
 12 المادة  أن  رغم  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
 3 قبل  منصبه  تركه  لعدم  ترشحه  قبول  تمنع 
في  المقرر  الفرئاسي  االستحقاق  موعد  من  أشهر 

المقبل. ديسمبر   24
دفعت  التي  هي   12 المادة  عقبة  كانت  وربما 
الدبيبة إلى تأخير إعالن ترشحه أو تقدمه بأوراق 
ترشحه إلى الساعات األخيرة قبل غلق باب الترشح 

الجاري. 22 نوفمبر  في 

طرابلس ـ القاهرة–نيويورك ـ الوسط

الوسط–عبد الرحمن أميني

● طاهر السني● عماد السايح ● مندوبو أميركا وبريطانيا وفرنسا مبجلس األمن

● يان كوبيش في آخر ظهور له أثناء إلقاء كلمته في افتتاح جلسة ملتقى الحوار الليبي في سويسرا - 1 يوليو الماضي

مفاجأة املبعوث األممي.. األمم 
املتحدة تؤكد استقالة يان كوبيش 

واألمني العام يقبلها

 المدعي العام للجنائية الدولية: ال نزال 
نحقق في القضايا المرتبطة بحرب طرابلس.. 

وروسيا تطالبها بـ»تحسين سمعتها« في ليبيا

أميركا وفرنسا وبريطانيا تدعو 
حكومة الوحدة الوطنية لتسليم 

السنوسي وسيف القذافي

السني: املحكمة اجلنائية الدولية 
ليست بديلة عن القضاء الليبي.. 

ولن يفلت مجرم من العقاب

 »الرئاسي« يبحث عن وساطة لترحيل مقاتلي اجلوار

»توازن القوى« يؤجل إزاحة »كابوس« املسلحني األجانب من ليبيا
حسمت وزارة الدفاع التركية موقفها مجددًا من موعد انسحاب 
قواتها العسكرية من األراضي الليبية مع اقتراب موعد االنتخابات 
في ليبيا، لتنخرط معها روسيا في لعبة »اسحب انسحب« بدعوى 
الحفاظ على توازن القوى، فيما يبحث المجلس الرئاسي عن 
»وساطة« مع دول الجوار لقبول ترحيل مقاتلين ينتمون إلى 

تشاد والسودان.
أكار،  التركي خلوصي  الدفاع  الماضي، وجه وزير  الثالثاء 
رسائل مباشرة إلى القوى الغربية بعد مطالب مؤتمر باريس 
حول ليبيا بضرورة مغادرة المرتزقة خالل األسابيع المقبلة، 
رافضًا في كلمة ألقاها أكار أمام البرلمان التركي، اعتبار القوات 
التركية المتواجدة في ليبيا بأنها »قوات أجنبية«، قائاًل إن 
»القوات التركية ال تتواجد في ليبيا فقط من أجل أمن البالد؛ 
بل من أجل تأمين السالم واالستقرار واألمن، بناء على أخوة 

تمتد لخمسمئة عام«.
وعاد أكار إلى تكرار الرد التركي المعتاد »توجد اتفاقات 
وموافقة برلمانية وبناء عليه تقدم القوات التركية الدعم في 

تدريب القوات األمنية والمساعدة وخدمات االستشارة«.
ودافع الوزير التركي عن نتائج تواجدهم في ليبيا، مضيفًا 
»إنه كانت هناك عملية سياسية وتطورات في ليبيا بفضل 
الدعم الذي قدمته أنقرة«، مشيرًا إلى أن »هدف أنقرة هو 
أن تكون ليبيا لليبيين ضمن ليبيا موحدة مع توفير الوحدة 
السياسية والسالم واالستقرار«. لكن تركيا اعتمدت أيضًا على 
مرتزقة سوريين في ترسيخ نفوذها والذين تنكر جلبهم، بيد 
أن المرصد السوري لحقوق اإلنسان أفاد األربعاء، بأن 140 
مقاتاًل عادوا إلى األراضي السورية، بعد توقف عملية الذهاب 

واإلياب من وإلى ليبيا منذ 15 يومًا تقريبًا.
وفي مقابل التعنت التركي، تؤكد روسيا أنها مستعدة لدعم 
سحب متبادل للقوات من ليبيا وفق ما كشفت المستشارة 
إلى  مشيرة  باريس،  مؤتمر  خالل  ميركل  أنغيال  األلمانية 
تحفظات أنقرة بهذا الشأن. وأضافت ميركل »ال تزال هناك 
بعض التحفظات من الجانب التركي لكن الجانب الروسي أقر 
بأن األمر قابل للتنفيذ بطريقة متبادلة«. ووفق وزير الخارجية 
الروسي سيرغي الفروف، فإن هذا النهج سيسمح بالحفاظ على 
توازن القوى الذي بفضله تمكنت ليبيا من الحفاظ على الهدنة 
ألكثر من عام، مؤكدًا أن المشاركين في مؤتمر باريس الدولي 
أكدوا ضرورة سحب القوات األجنبية من األراضي الليبية بشكل 
تدريجي وسلس. وبين أنه يجب أن »يتم على مراحل وأن يكون 
متزامنًا لجهة انسحاب من يدعم غرب ليبيا ومن يدعم شرقها«.

وفي وقت سابق، أعرب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس عن قلقه من استمرار وجود القوات األجنبية في ليبيا 
على الرغم من االتفاق على سحبها. وأفادت اللجنة العسكرية 
المشتركة »5+5« بأن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة 
حفتر سيسحب 300 مرتزق من المناطق التي يسيطر عليها بناًء 
على طلب فرنسا. وقال الرئيس الفرنسي إن 300 من المرتزقة 
األجانب قد يغادرون ليبيا خالل األسابيع المقبلة، واصفًا تلك 
الفترة المقبلة بـ»الحاسمة«، قائاًل »على روسيا وتركيا سحب 
القوات وأفراد المرتزقة من ليبيا بأسرع ما يمكن«. كانت روسيا 
تنفي مرارًا أي تواجد عسكري لها في ليبيا، بعد نشر تقارير 
إعالمية مزاعم وجود مرتزقة قبل أن تعترف بوجود عسكري 
بناء على طلب من مجلس النواب الليبي الذي رفض االتهامات. 
ويستمر تواجد آالف المرتزقة الروس من مجموعة »فاغنر« 
الخاصة والتشاديين والسودانيين، ومقاتلين سوريين موالين 
لتركيا، موجودين في ليبيا وفق الرئاسة الفرنسية. وبحسب 
األمم المتحدة، يتمركز نحو 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا، 

منذ شهر ديسمبر 2020.
محتمل  تأثير  من  والليبيون  الدولي  المجتمع  ويتخوف 
للمقاتلين األجانب على العملية االنتخابية في المناطق التي 
يسيطرون عليها خصوصًا في حال خسارة حلفائهم فيما يجهل 

كيفية تعاطي الحكومة المنتخبة المقبلة مع الملف لتحقيق 
االستقرار والسالم الدائم.

ويشير معهد العالقات الدولية واالستراتيجية الفرنسي تعليقًا 
على نتائج مؤتمر باريس إلى دور تركيا المهم منذ بداية األزمة 
الليبية في الصراع حيث تم ترسيخه عسكريًا وبسبب تدخلها 
خالل النصف األول من العام 2020، لم تساهم فقط في التغيير 
الجذري في ميزان القوى بين مختلف المعسكرات المتصارعة 
على األرض، مما جعل من الممكن إبرام وقف إلطالق النار؛ بل 
جعلها ضرورية في أي حل سياسي متصور. إذ تم هذا التدخل 
التركي بناء على طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية آنذاك 
فايز السراج. ولهذا السبب تُبدي تركيا تحفظات كبيرة على 
طلب انسحاب جميع القوات العسكرية األجنبية، بحجة أنها 
تلقت دعوة للتدخل من قبل حكومة ليبية معترف بها من 
قبل المجتمع الدولي. وفي نظر المعهد الفرنسي »التفسير 
السؤال يصبح بعد ذلك  الواقعية صحيح، لكن  الناحية  من 
إلى متى ستستمر هذه الحجة«. باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت 
مسألة انسحاب القوات التركية قد تكون خاضعة للمفاوضات، 
رغم توصيات مؤتمر باريس، فإن مرتزقة سوريين يتم نقلهم 

بوسائل نقل تركية.
التقرير الفرنسي لفت إلى الجانب اآلخر من القضية الذي 
يكمن في التنافس الشديد بين دول ثالثة تعمل بشكل مباشر 
أو غير مباشر على األراضي الليبية. فقد دعمت روسيا ومصر 
واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المشير 
خليفة حفتر، وكل هذه القوى معارضة لتركيا. وكانت اللجنة 
العسكرية »5+5« بعد اجتماعها األخير في القاهرة أعربت 
وفق  المرتزقة،  ملف  لفتح  تركيا  إلى  التوجه  اعتزامها  عن 
تصريح سابق لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء، 
خالد المحجوب، مؤكدًا أن عدم استجابة أنقرة إلخراج قواتـها 

ومرتزقتها من ليبيا سيتسبب لها بحرج دولي.
الرئاسي نجوى  المجلس  المتحدثة باسم  بدورها، تؤكد 
وهيبة أن زيارة النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني إلى 
القاهرة بحثت مبادرة إقليمية ودعمًا من جامعة الدول العربية 
لدعم أي وساطة مع الدول التي ينتمي لها بعض المقاتلين 
وخاصة المرتزقة المنضمين لجماعات مسلحة في دول الطوق 

الجنوبي لليبيا وتحديدًا تشاد والسودان.
وفي السياق، عبر المتحدث اإلقليمي باسم الخارجية األميركية 
سامويل وربيرغ في مقابلة مع قناة »الجزيرة« أمس الثالثاء، 
عن قلق بالده من وجود قوات أجنبية في ليبيا، وأعرب عن 
قلق كبير خاصة تجاه الوجود الروسي والمتمثل في مرتزقة 
شركة فاغنر الروسية، مشيرًا إلى أنه يؤدي إلى عدم االستقرار.

● عناصر من فاغنر الروسية

ميركل: هناك حتفظات تركية ولكن اجلانب 
الروسي أقر بالتنفيذ املتبادل

وزير دفاع تركيا: »تطورات العملية السياسية الليبية 
بفضل دعم أنقرة.. وقواتنا ليست »أجنبية«

 بالغ يحدد أسماء 19 متهمًا ليبيًا منهم رؤساء ميليشيات
منظمات حقوقية تطالب »خان« بدفع 

تحقيقات الجرائم ضد املهاجرين
تتصاعد االنتقادات الحقوقية بشأن تراخي المحكمة الجنائية 
الجرائم  حول  سنوات  عشر  منذ  قضية  أي  فتح  في  الدولية 
المرتكبة ضد المهاجرين والالجئين في سجون ليبية مختلفة، 
تابعة  غير  وجهات  الليبية  الدولة  باستغالل  اعترافها  رغم 
من  تحرك  أحدث  في  وذلك  هــؤالء،  لدى  الضعف  حالة  لها 
التحقيق  إلى  للمحكمة  العام  المدعي  لدفع  منظمات  طرف 
بالغًا  قدمت  حقوقية  منظمات  المهاجرين.  معاملة  في 

تطالبها  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى 
بالتحقيق في الجرائم الجسيمة المرتكبة 
بحق المهاجرين والالجئين في ليبيا، التي 
قد ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية. وقبيل 
الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  تقديم 
أمام مجلس  إحاطته  الدولية، كريم خان، 
األمن، الثالثاء، كأول إحاطة له منذ توليه 
منصبه قبل أشهر، قدم بشكل طارئ كل 
الدستورية  للحقوق  األوروبي  المركز  من 
الدولية  والفدرالية  اإلنــســان،  وحقوق 
»محامون  ومنظمة  اإلنــســان،  لحقوق 
مع  بالتعاون  ليبيا«  في  العدالة  أجل  من 
على  تحث  المطالب  من  الئحة  الناجين، 
مسؤولية  في  التحقيق  المحكمة  مباشرة 
والميليشيات،  المسلحة،  المجموعات 
الليبية  الــدولــة  في  الفاعلة  والجهات 
المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، بما 

فيها االحتجاز التعسفي، والتعذيب، والقتل، 
واالضطهاد، والعنف الجنسي واالسترقاق.

البالغ حدد أسماء 19 من الجناة الليبيين المزعومين بمن 
الجنائية  المحكمة  داعيًا  معروفون،  ميليشيات  رؤساء  فيهم 
الجرائم  لهذه  حد  ووضــع  للمساءلة،  إلخضاعهم  الدولية 

المنهجية والمنتشرة على نطاق واسع.
روايات  يتضمن  مشتركًا  تقريرًا  أيضًا  نشرت  المنظمات 
 14 مع  ُأجريت  موسعة  ومقابالت  الناجين،  من  مباشرة 
وتظهر  ليبيا.  خارج  آمنة  مواقع  في  اآلن  مقيمين  ناجيًا 
النتائج إخضاع آالف المهاجرين والالجئين المسافرين من 
المنهجية،  االنتهاكات  من  متواصلة  حلقة  إلى  ليبيا  خالل 
الليبية  الدولة  يتهم  التقرير  واسع.  نطاق  على  المنتشرة 
لدى  الضعف  حالة  باستغالل  للدولة  التابعة  غير  وجهات 
أفضل،  فرص  عن  أو  السالمة  عن  الباحثين  المهاجرين 
والتعذيب،  واالبتزاز،  واالسترقاق،  االحتجاز،  طريق  عن 
الدخل في  أنها »قد أصبحت مصدرًا مهمًا الستدرار  زاعما 

اقتصاد الصراع في ليبيا«.
الدائمين  الممثلين  فريق  من  ليانتا،  دوريــن  وتقول 
الجنائية  المحكمة  لدى  اإلنسان  لحقوق  الدولية  للفدرالية 
والطبيعة  الواسع  النطاق  »إن  لها:  بيان  في  الدولية 
يعانيها  التي  لالنتهاكات  الملحوظة  والخطورة  المنهجية 
اختصاص  ضمن  تجعلها  ليبيا  في  والالجئون  المهاجرون 
تحليلنا  »إن  وتضيف:  الــدولــيــة«.  الجنائية  المحكمة 
وشهادات  المصدر  المفتوحة  للمعلومات 
من  العديد  أن  بوضوح  يظهر  الناجين 
إلى  يرقى  أن  يمكن  االنتهاكات  هــذه 
جرائم ضد اإلنسانية«. وحققت المحكمة 
الجنائية الدولية، على مر السنوات العشر 
فتح  دون  ليبيا،  في  الحالة  في  الماضية 
ضد  المرتكبة  الجرائم  حول  قضية  أي 

المهاجرين والالجئين.
العليا  القانونية  المستشارة  وصرحت 
الدستورية  للحقوق  األوروبي  المركز  في 
بأنه  ميلوني،  شانتال  اإلنسان،  وحقوق 
العام  المدعي  القوية من  الدعوات  »رغم 
حالة  معالجة  ــى  إل للمحكمة  السابق 
اإلفالت من العقاب السائدة في ليبيا، إال 

أن الجرائم ما زالت مستمرة«.
بأن  بشدة  نؤمن  »نحن  وأضــافــت: 
الوحيدة  هي  الدولية  الجنائية  المحكمة 
النظام  تعقيدات  معالجة  تستطيع  التي 
الجنائي،الهادفة إلى استغالل معاناة المهاجرين والالجئين 
العام كريم خان،  المدعي  وبالتالي فنحن نطالب  ليبيا.  في 

بتقديم الجناة إلى العدالة«.
عزز  الذي  األوروبي  االتحاد  انتقد حقوقيون تجاهل  أيضًا 
هناك،  المهاجرين  واحتواء  حدوده  غلق  أجل  من  الجهود 
التدريب  خالل  من  الليبي  السواحل  خفر  أيضًا  يدعم  حيث 
والالجئين  المهاجرين  باعتراض  يسمح  بما  المالي  والدعم 
وإعادتهم إلى ليبيا. واستعجلت المنظمات االتحاد األوروبي 
ودوله للوقف الفوري لعمليات العودة إلى ليبيا، وإلى الوفاء 
والمساعدة  الدعم  أشكال  جميع  وتعليق  الدولية  بالتزاماته 
كما  الهجرة.  إدارة  بسياسات  يتعلق  فيما  الليبية  للسلطات 
يجب أن تكون أي عمليات دعم إضافية إلى السلطات الليبية 
مشروطًة بتقديم الضمانات الكافية لحماية حقوق اإلنسان 
يضمن  مالئم  لجوء  نظام  وإنشاء  والالجئين،  للمهاجرين 

احترام الحق في الحماية الدولية في ليبيا.

● كرمي خان



السايح: مسألة الطعون واالستئناف 
أحالها قانون االنتخاب في المادة 

»54« إلى المجلس األعلى للقضاء

73 مرشحًا منهم مسؤولون في نظام العقيد ونجله وقادة ووزراء سابقون وحاليون ورجال أعمال وعسكريون

للمرة األولى.. هؤالء يتنافسون 
للحصول على لقب »فخامة الرئيس«

الليبيون في الداخل والخارج مدعوون الختيار »أول رئيس منتخب« في تاريخ البالد

الدولة،  رئاسة  النتخابات  الترشح  باب  غلق  مع 
 98 لالنتخابات  العليا  المفوضية  لدى  أصبح 
يطمح  مرشح  كل  الرئيس،  منصب  على  مرشحًا 
منهم  الرئيس«،  »فخامة  لقب  نيل  في  ويطمع 
الفوز،  وربما  المنافسة  في  وافرة  له حظوظ  من 
لمآرب  أو  الشهرة  أجل  من  ترشح  من  ومنهم 

أخرى.
قائمة المرشحين، ضمت مسؤولين في نظام 
وحاليين  سابقين  ووزراء  وقادة  ونجله  العقيد 
وأساتذة  وعسكريين  وقانون  أعمال  ورجال 

جامعات.
العليا  المفوضية  رئيس  أعلنه  ما  وحسب 
تسلمت  ،الثالثاء،  السايح  عماد  لالنتخابات 
»استوفوا  ترشح  طلب   98 االنتخابات  مفوضية 
إلى  وثائقهم  وُأحيلت  المطلوبة،  اإلجراءات 
والمباحث  العام  النائب  االختصاص،  جهات 
للتأكد،  والجنسية  الجوازات  ومصلحة  الجنائية 
الخاص بانتخاب   )1( للقانون رقم  من مطابقتها 
رئيس الدولة«، تم استبعاد 25 مرشحًا بناءًا على 

تقارير الجهات المختصة.
السايح جدد التأكيد على أن »مسألة الطعون 
الدولة  رئيس  انتخاب  قانون  أحالها  واالستئناف 
وليس  للقضاء،  األعلى  للمجلس   54 المادة  في 
المفوضية«،  بأنها من وضع  البعض  كما يسوق 
بعد  ستنطلق  الدعائية  الحمالت  هذه  إن  وقال 

إعالن القائمة النهائية للمرشحين.
وشهدت قائمة المرشحين للرئاسة، غيابًا نسائيًا 
واضحًا، حيث نأت المرأة الليبيية بنفسها عن خوض 
فقط  امرأتان  وتقدمت  الرئاسة،  انتخابات  غمار 
بأوراق ترشحهما، من بين ثمانية وتسعين مرشحًا، 

وهما ليلى خليفة وهنيدة المهدي.
في هذه السطور تلقي »الوسط« الضوء على 
ما وعد به أو تمناه عدد من المرشحين، قبل 29 
يومًا من اقتراع الناخبين الليببين على اختيار أول 

رئيس منتخب للبالد في تاريخ ليبيا الحديث.
سيف القذافي: أدعو كافة الليبيين للمشاركة 

بالمشروع التصالحي والعملية االنتخابية
التأييد  من  عاصفة  أثار  الذي  ترشحه  وبعد 
سيف  أصدر  استبعاده-  يتم  أن  -قبل  والرفض، 
أول  الماضي،  قبل  األربعاء  القذافي،  اإلسالم 
المشاركة  إلى  الليبيين  »كافة  فيه  دعا  له  بيان 
بالمشروع الوطني التصالحي الجامع، وإلى اإلقبال 

على العملية االنتخابية«.
نجل القذافي قال: »في الوقت الذي تقف فيه 
ليبيا على أبواب محطة تاريخية، وأمام استحقاق 
من  الخروج  في  يساعدنا  أن  شأنه  من  مصيري 
حلم  تشاطرونني  من  يا  إليكم  أتوجه  األزمة... 
إنقاذ ليبيا من نير االحتراب والفوضى، وأدعوكم 
من  االنتخابية  بطاقاتكم  واستالم  التوجه  إلى 
المفوضية العليا لالنتخابات في سبيل المشاركة 
في العملية االنتخابية، وآمل أن تكون استجابتكم 

واسعة وتفاعلكم إيجابيًا«.
خليفة حفتر: إذا قدر لنا تولي الرئاسة 

فلدينا أفكار ال تنضب
حفتر  خليفة  المتقاعد  اللواء  أعلن  أن  وبعد 
»في  قال:  المقبلة،  الرئاسية  لالنتخابات  ترشحه 
يختلط  التي  المصيرية  التاريخية  اللحظات  هذه 
والسالم  األمن  آمال  فإن  واألمل،  الشك  فيها 
المحاوالت  رغم  األفق  تلوح في  بدأت  واالستقرار 
الكئيب«،  الراهن  الوضع  على  للحفاظ  اليائسة 

وذلك في كلمة متلفزة صباح اليوم الثالثاء.
وتابع: »تقف بالدنا اليوم على مفترق طريقين، 
ال ثالث لهما، هما طريق الحرية والسالم، وطريق 
التوتر والعبث والصراعات، وعلى الليبيين وحدهم 
اختيار الطريق، فبعد سنوات ليست قليلة عانيتم 
فيها ما عانيتم، ها قد فتحت أمامكم أبواب األمل 
إلعادة بناء دولتكم واختيار دولتكم، والعبور نحو 

شواطئ األمان«.
المناسبة  هذه  في  »إني  حفتر:  وأضاف 
المخلصة  الوطنية  القوى  أحيي  أن  أود  السعيدة 
على ما بذلته للوصول إلى هذه المرحلة الفارقة، 
شقيقة  دول  قدمتها  التي  المبادرات  أحيي  كما 
الخيارات  نحو  الدفع  على  ساعدت  وصديقة 
االنتخابات  إجراء  على  والحث  الديمقراطية 
الوحيد  المخرج  باعتبارها  والبرلمانية  الرئاسية 
ليبيا  لعودة  األمثل  والطريق  األزمة،  للخروج من 

إلى الطريق الصحيح لألمم«.
والمبادرات  الجهود  لهذه  »واستجابة  وأكمل: 
لخارطة  وتطبيقًا  الديمقراطية  لقواعد  وامتثااًل 
أعلن  فإنني  الليبيون،  عليها  المتفق  الطريق 
بحثًا  أو  للسلطة  طلبًا  ليس  للرئاسة  ترشحي 
والتقدم  العزة  نحو  شعبنا  قيادة  بل  مكانة،  عن 

واالزدهار«.
اللحظة  أن »هذه  إلى  الرئاسي  المرشح  وأشار 
التاريخية الفارقة ال يليق أن تكون للوعود الجوفاء، 
العواطف، بل هي لحظة وطنية صادقة  ودغدغة 
لخطاب العقل والوجدان، وبناًء عليه أعدكم طوال 
رحلتي أن اصطف إلى جانبكم مدافعًا عن ثوابتنا 
واستقاللها  ليبيا  وحدة  رأسها  وعلى  الوطنية، 

وسيادتها وكرامتها وأمنها«.
فلدينا  الرئاسة،  تولي  لنا  قدر  »إذا  واستطرد: 
رجال  من  الوطن  أعوان  وهناك  تنضب،  ال  أفكار 
الكثير  فهناك  والتقدم،  النهضة  لتحقيق  ونساء 
أيدٍ  في  وُضعت  لو  ليبيا،  في  ونعم  خيرات  من 
مستقبل  فإن  وتوجيهها،  إدارتها  أحسنت  أمينة 

الوطن لن يكون محل شك«.
ممارسة  إلى  »أدعوكم  بقوله:  حفتر  واختتم 
أصواتكم  وتوجيه  ومسؤولية،  وعي  بكل  دوركم 
البناء  رحلة  لنبدأ  يكون  أن  يجب  حيث  في 
واالستقرار فدوركم لن ينتهي بصناديق االقتراع، 

ولكن لنبدأ الرحلة نحو ليبيا الحرة والمستقرة«.
أحمد معيتيق: حان وقت بناء البالد 

وإنهاء االنقسام

أحمد  السابق  الرئاسي  المجلس  عضو  وقال 
مكتب  في  ترشحه  بأوراق  تقدمه  بعد  معيتيق، 
تمر  البالد  إن  بطرابلس،  االنتخابية  اإلدارة 
في  واالختالف  االنقسام  من  عصيب  »بوقت 
متابعًا:  التشريعية«،  وحتى  التنفيذية،  السلطات 
في  االنقسام  وإنهاء  البالد،  لبناء  الوقت  »حان 
البالد  أن  وأضاف  الكثير«.  تحتاج  فليبيا  الوطن، 
التي أضرت بسيادتها،  عاشت عديد االنقسامات 
الليبي من األوضاع  المواطن  منبهًا إلى »معاناة 

االقتصادية الصعبة« حاليًا.
معيتيق تمنى أن »يلهم اهلل الصواب لليبيين 
هذه  إنهاء  على  القادرة  الشخصيات  باختيار 
االقتصادية  رؤيتنا  تنال  أن  أمل  وكلنا  المعاناة، 
االنقسام  وإنهاء  المواطن،  عن  المعاناة  لرفع 
ليبية  دولة  وبناء  المؤسسات،  كل  في  الوطني 

قوية متحدة قادرة على مجابهة كل التحديات«.

فتحي باشاغا: ليبيا لن تعود إلى ما قبل 2011
مفوضية  مباشرة  بثتها  موجزة  كلمة  وفي 
ترشحه،  أعقبت  الماضي،  الخميس  االنتخابات، 
قال وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، إن »ليبيا 
لن تعود إلى ما قبل 2011، وستكون ليبيا جديدة 

مختلفة، وستنتهي المعاناة واأللم والدموع«.
االقتصاد  من  باالنتقال  تعهد  باشاغا  فتحي 
الريعي إلى اقتصاد السوق الحرة، والحرص على 
نتيجة«  أي  »تقبله  مؤكدًا  والمصالحة،  اإلصالح 
لالنتخابات مهما كانت، مع ثقته في نفس الوقت 

في اختياره للمنصب الرفيع من الشعب.
يستهدف  االنتخابي  برنامجه  أن  وأوضح 
يستمتع  حتى  الحياة  وجودة  اإلنسان  »بناء 
اهتمامه  إلى  إضافة  بالده«،  بخيرات  الليبي 
بالحرص على احترام حقوق اإلنسان، والمواطنة، 
أعلن  الماضي،  مارس  وفي  واإلنصاف.  والعدل، 
الرئاسية  االنتخابات  إلى  الترشح  عزمه  باشاغا 
على  الجاري،  نوفمبر  مطلع  وشدد  المقبلة، 
»دولة  إلى  ليبيا  تحويل  في  االنتخابات  أهمية 
وإنهاء  »توحيدها  في  والمساهمة  ديمقراطية«، 

االنقسام الذي أصابها بالشلل«.
عقيلة صالح: أستطيع تحمل المسؤولية 

وإعادة الشرعية للبالد
صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  وتقدم 
السبت، بأوراق ترشحه لالنتخابات الرئاسية بمقر 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات في بنغازي. 
واألربعاء قبل الماضي، أعلن عقيلة صالح ترشحه 
»تحمل  يستطيع  إنه  قائاًل  الرئاسية،  لالنتخابات 
الشرعية  وإعادة  االستقرار  وتحقيق  المسؤولية 
»تجاوز  ضرورة  إلى  دعا  صالح  عقيلة  للبالد«. 
الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل 
وإطالق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنًا رئيسيًا 
لبناء الوطن واستقراره... وإتاحة الفرص للجميع 

دون تهميش أو إقصاء«.
أحمد أبوجناح: األيام المقبلة لن تكون 

كالتي سبقتها
أحمد مصباح أبوجناح، الذي قدم أوراق ترشحه 
في  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  إلى 
العاصمة طرابلس، أصبح المرشح رقم 50 ضمن 

المتقدمين للسباق الرئاسي.
وقال في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا 
بمكتب  اإلجراءات  استكماله  خالل  لالنتخابات، 
اإلدارة االنتخابية طرابلس األحد: »األيام المقبلة 
التغيير،  في  نأمل  سبقتها،  كالتي  تكون  لن 
إال  التغيير نتمناه جميعًا، ولكن لن يحدث  ولكن 
بالعمل واإلرادة وكسر حاجز الصمت«. وأضاف أن 
بالسلم  ممتدة  وأيدٍ  العمل  يتطلب  »المستقبل 
والسالم«، معتبرًا أنه »حان الوقت أن نتطلع إلى 
أنفسنا ونتصافح، فنحن أصحاب البلد، فلن ترجع 

سيادته إال إذا تغيرنا وتعاونا«.
نوري أبوسهمين: أتمنى أال تكون فرحتنا 

ساحة لمن أجرم في حق الشعب الليبي
العليا  الوطنية  للمفوضية  مباشر  بث  وفي 
الوطني  المؤتمر  رئيس  قدم  األحد،  لالنتخابات، 

ترشحه  أوراق  أبوسهمين،  نوري  السابق،  العام 
في  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  إلى 

العاصمة طرابلس، ليصبح المرشح رقم 52 .
وقال أبوسهمين في كلمة عقب تقديم أوراق 
ترشحه: »كنت أتمنى أن أستعمل نفس األلفاظ 
بأننا قادمون على عرس انتخابي، ولكن ال أريد أن 
أستعملها وأنا أستذكر الدماء الزكية التي ارتقت 

إلى اهلل ومهدت لنا الطريق«.
ساحة  فرحتنا  تكون  أال  »أتمنى  وأضاف: 
دماء  وسفك  الليبي  الشعب  حق  في  أجرم  لمن 
الليبيين«، معتبرًا أن »التاريخ سيسجل ثورة فبراير 
وليتذكر  ومهجريها،  وجرحاها  الزكية  بدمائها 
البالد  الذين ساهموا في تدمير هذه  المجرمون 

أنه ال يمكن السماح لهم من الشعب«.
إطالق  أبوسهمين  أعلن   ،2020 يوليو  وفي 
تيار سياسي، تحت مسمى »يا بالدي«، داعيًا كل 

»الشخصيات الوطنية« إلى االنضمام إليه.
خالد شكشك: االستقرار والتنمية 

والحفاظ على وحدة ليبيا
المحاسبة، خالد شكشك، تقدم  رئيس ديوان 
الرئاسية،  لالنتخابات  ترشحه  بأوراق  اآلخر،  هو 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  إلى  األحد، 
في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 54، مشيدًا في 
لالنتخابات  ترشحه  أوراق  تقديم  عقب  له  كلمة 
من  بكل  الوطنية«  »ليبيا  قناة  بثتها  الرئاسية، 
اللحظة،  هذه  إلى  بليبيا  الوصول  في  أسهم 
والشفافية  النزاهة  تسود  أن  إلى  »اتطلع  وقال: 
تحقيق  في  تسهم  وأن  المقبلة،  االنتخابات 
وحدة  على  والحفاظ  التنمية  وتحقيق  االستقرار 

ليبيا«.
عبدالحميد الدبيبة: رغم كل الظروف 

أدعوكم أال تفقدوا األمل
حكومة  رئيس  قدم  وتكهنات،  جدل  وبعد 

الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
الرئاسية  لالنتخابات  ترشحه  أوراق  األحد،  مساء 
في  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  إلى 

طرابلس، ليصبح المرشح رقم 57 .
أوراق  تقديم  له عقب  كلمة  في  الدبيبة  وقال 
هذه  »في  الوطنية«:  »ليبيا  قناة  بثتها  ترشحه 
الليبية  األمة  تاريخ  في  الفارقة  التاريخية  اللحظة 
ملف  أقدم  المهمة،  حجم  معكم  أستشعر  وأنا 

ترشحي لخدمتكم وليس غير ذلك، إن االنتخابات 
الرئاسية القادمة... نأمل التوفيق فيها«.

وأضاف: »رغم كل الظروف المصاحبة والصعبة 
فأنا  االنتخابات  مشوار  صاحبت  التي  الملتبسة 
بداية  اتضحت  فقد  األمل،  تفقدوا  أال  أدعوكم 
وسنكمله  سويًا  المشوار  بدأنا  الصحيح  الطريق 
إال  تكون  لن  ليبيا  اليوم،  بعد  حرب  ال  سويًا.. 
يعيش  سيادة،  ذات  آمنة  واحدة،  وحدة  موحدة 
فيها هذا الشعب العظيم في رغد العيش والعيش 
الكريم«، داعيًا الليبيين إلى »الصبر والصالة في 

هذه المرحلة الصعبة«.
وحدة  »ألجل  ترشحه  قدم  إنه  قال  الدبيبة 
الوطن« واعدًا بتكملة »المشوار الطويل والوعر«، 
مشددًا على ضرورة العمل من أجل »الخروج من 

هذه األزمات« التي تعيشها البالد.
نحو  األولى  الخطوة  قطعنا  المنصوري:  ضو 
الهيئة  وعضو  المحامي  وسلم  المدنية  الدولة 
ضو  الدستور،  مشروع  لصياغة  التأسيسية 
لالنتخابات  ترشحه  أوراق  عون،  المنصوري 
االنتخابية  اإلدارة  مكتب  في  المقبلة  الرئاسية 

بطرابلس، صباح اإلثنين،.
استكماله  بعد  كلمة  في  المنصوري،  وقال 
نحو  األولى  الخطوة  قطعنا  »اليوم  اإلجراءات: 
والحريات،  الحقوق  تحفظ  التي  المدنية  الدولة 
الليبي،  الشعب  أبناء  بين  مصالحة  بناء  وتضمن 
مدى  على  ظلم  ناله  من  لكل  العدالة  وتحقق 

الفترة االنتقالية الماضية«.
الوحيد  وأضاف أن »الديمقراطية هي الطريق 

نحو الدولة، والسمو على كل الخالفات«.
الترشح  نيته  أشهر  منذ  أعلن  المنصوري 
للرئاسة، قائاًل إنه سينفذ »برنامجًا متكاماًل يقوم 
وقيام  أراضيها  ووحدة  الدولة  هيبة  ضمان  على 
على  بالعمل  ووعد  والمؤسسات«.  القانون  دولة 
في  أجنبية«  لقوات  عسكري  وجود  أي  »إنهاء 
البالد، وصناعة عالقات دولية مبنية على االحترام 

وتحقيق المصالح المشتركة.
حامد البغدادي: هدفنا المصالحة 

واالستقرار والمساواة
السابق،  الوطني«  »المؤتمر  عضو  وأعرب 
حامد البغدادي، في كلمة بعد استكماله إجراءات 
ترشحه، عن تمنيه أن تصل البالد إلى االستقرار 
وقال:  ديسمبر.   24 بحلول  المؤسسات  وتوحيد 
في  والمساواة  واالستقرار  المصالحة  »هدفنا 
ترشحه  بملف  البغدادي  وتقدم  جوانبها«.  كل 
لالنتخابات الرئاسية المقبلة وسلم أوراق الترشح 

في مكتب اإلدارة االنتخاببة في سبها اإلثنين.
القائم  منصب  البغدادي شغل  حامد  أن  يذكر 

بأعمال السفارة الليبية في جامبيا.

أكرم الفكحال: كلنا فخر بهذه الديمقراطية
الفكحال،  أكرم  »النداء«،  حزب  رئيس  وقال 
االنتخابات  في  ترشحه  بملف  نقدمه  بعيد 
للمفوضية  مباشر  بث  في  المقبلة  الرئاسية 
لطالما  اليوم  »هذا  لالنتخابات:  العليا  الوطنية 
انتظرناه، وكلنا فخر بهذه الديمقراطية التي تتيح 
لنا فرصة تجنب الصراع، ومواجهة تحديات ليبيا 

المستقبلية وبناء دولة ذات سيادة«.
معيوف علي معيوف: االنتخابات 

التاريخية بارقة أمل نحو عهد جديد
قال  ترشحه،  أوراق  استكمال  بعد  كلمة  وفي 
علي  معيوف  الدكتور  سبها،  بجامعة  األستاذ 
اليوم  التاريخية  االنتخابات  هذه  »إن  معيوف، 
نفق  نهاية  في  الح  جديد  عهد  نحو  أمل  بارقة 
الليبيين  إلى  حديثه  موجهًا  وأضاف  مظلم«. 
االختيار،  وحسن  االنتخابات،  في  »بمشاركتكم 

ستنتهي حالة التردي التي نعيشها«.
وسلم معيوف أوراق ترشحه في مكتب اإلدارة 

االنتخاببة سبها، اإلثنين.
عاشور شوايل: نشر ثقافة التسامح لبناء 

دولة مدنية ديمقراطية قوية
بنغازي  في  االنتخابية  اإلدارة  مكتب  وفي 
»ليبيا  حزب  ورئيس  األسبق  الداخلية  وزير  قدم 
في  ترشحه  ملف  شوايل،  عاشور  للجميع«، 
المفوضية  حسب  المقبلة،  الرئاسية  االنتخابات 

الوطنية العليا لالنتخابات.
استكماله  بعد  كلمة  في  شوايل،  وقال 
على  »تأسيسًا  الترشح  على  عزم  إنه  اإلجراءات، 
الوطنية  بالثوابت  وإيمانًا  واألجداد،  اآلباء  كفاح 
أهمية  من  وانطالقًا  ليبيا،  تراب  ووحدة  وسيادة 
المستدام  السالم  وتحقيق  الوطن  استقرار 

والمصالحة الوطنية الشاملة«.
ثقافة  »نشر  على  سيعمل  أنه  إلى  ولفت 
ديمقراطية  مدنية  دولة  بناء  سبيل  في  التسامح 
قوية يسودها العدل، وتفتت المركزية من خالل 
العادل  والتوزيع  رشيد  محلي  حكم  نظام  بناء 

للسلطات والثروات«.
أحمد القنصل: دفعني ألمي ووجعي إلى 

الترشح للرئاسة
وقدم األستاذ الجامعي، أحمد علوان القنصل، 

ملف ترشحه في االنتخابات الرئاسية المقبلة.
اإلدارة  مكتب  في  ملفه  القنصل  وسلم 
مباشر  بث  حسب  اإلثنين،  طرابلس،  االنتخابية 

للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.
اإلجراءات:  استكماله  بعد  كلمة  في  وقال، 
»دفعني ألمي ووجعي من الحالة التي تردت إليها 

بالدنا« إلى الترشح للرئاسة.
سالمة الغويل: الوطن في حاجة 

الستعادة سيادته المطلقة على ترابه
وقال وزير الدولة للشؤون االقتصادية، سالمة 
الغويل، بعد أن سلم ملف ترشحه في االنتخابات 
الرئاسية في مكتب اإلدارة االنتخابية بطرابلس، 
سيادته  الستعادة  ماسة  حاجة  في  »الوطن  إن 

المطلقة على ترابه، والمحافظة على أراضيه«.
دولة  ليبيا  »جعل  إلى  سيسعى  أنه  وأضاف 

طرابلس ـ طبرق ـ بنغازي ـ سبها 
ـ القاهرة ـ الوسط

● غرفة عمليات مفوضية االنتخابات

وفي خطوة مفاجئة، طالب المدعي العام العسكري في 
ترشح  إجراءات  بوقف  مفتاح،  أرحومة  مسعود  اللواء  ليبيا 

سيف اإلسالم القذافي وخليفة حفتر لالنتخابات الرئاسية.
المفوضية  رئيس  إلى  رسالة  في  لفت  أرحومة  اللواء 
العليا لالنتخابات عماد السايح إلى قضايا تشير إلى »تورط 
حفتر والقذافي بقتل مواطنين في منطقة اسبيعة من قبل 
مجموعة مسلحة موالية لهما، باإلضافة لقصف طيران تابع 
للجيش الليبي الذي يقوده حفتر في قصف الكلية العسكرية 

بطرابلس، التي أدت لمقتل 26 طالبًا بالكلية العسكرية«.
في  المقيم  العسكري  المدعي  وجه  الماضي  واألحد 

طرابلس، طلبًا للمفوضية بإيقاف سير إجراءات ترشح نجل 
باتخاذ  مهددًا  للرئاسة،  حفتر  خليفة  والمشير  القذافي 

إجراءات محددة، ما لم ترد المفوضية على طلبه.
في المقابل، قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا 
رسالة  في  ينظر  المجلس  إن  السايح،  عماد  لالنتخابات، 
المدعي العسكري بشأن ترشح المشير خليفة حفتر وسيف 

اإلسالم القذافي في االنتخابات الرئاسية المقبلة.
بانتخاب  الخاص   »1« رقم  القانون  أن  السايح  وأوضح 
رئيس الدولة ينص على أال يكون المرشح »صدر بحقه حكم 

قضائي نهائي«، حسب كلمته في مؤتمر صحفي الثالثاء.

املدعي العسكري يطلب وقف ترشح
سيف وحفتر.. واملفوضية: ننظر في الرسالة

● حامد البغدادي● خالد شكشك ● عماد السايح
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غياب نسائي ملحوظ عن الترشح 
للرئاسة.. امرأتان فقط تخوضان 

السباق وسط 96 رجالً

رئيس المفوضية العليا: إحالة بيانات المرشحين إلى جهات االختصاص »النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية«

محيطها،  مع  متفاعلة  التاريخ،  حركة  في  حاضرة 
حضارتها  لنمو  عائقًا  ذلك  يشكل  أن  دون 

والمحافظة على موروثها وهويتها المتميزة«.
أحمد خليفة جبريل: نضع معًا لبنات 

الوطن لنصنع مستقبل أبنائنا وأحفادنا
للمجلس  السابق  العميد  قدم  سبها  وفي 
البلدي أوباري، أحمد خليفة جبريل، ملف ترشحه 
المعاناة  رحم  »من  وقال:  الرئاسية  لالنتخابات 
معًا  لنضع  اليوم  عليكم  أطل  معًا،  عشناها  التي 
وأحفادنا«.  أبنائنا  مستقبل  لنصنع  الوطن  لبنات 
وأضاف أنه يعول على الشباب المخلص والقدرات 

العلمية والعملية »لبناء ليبيا الواحدة القوية«.
الهمالي كرناف: جئناكم لتقصى 

الحقائق جبرًا للضرر
وأعلن الهمالي بشير كرناف بعد أن قدم ملف 
ترشحه في مكتب اإلدارة االنتخابية طرابلس، أنه 
ترشح من أجل »المتضررين في كل الحقب على 

مر العهود وألجل ليبيا«.
للضرر؛  جبرًا  الحقائق  لتقصي  »جئناكم  وقال: 
ووصواًل إلى مصالحة اجتماعية سياسية ترفع على 

قواعدها ليبيا السالم«.
عبدالمنعم الهوني: سأعترف بالنتائج 

طالما تمت بشكل نزيه وشفاف
القاهرة،  لدى  السابق  ليبيا  سفير  وقدم 
االنتخابات  في  ترشحه  ملف  الهوني،  عبدالمنعم 

الرئاسية المقبلة بطرابلس.
»ليبيا  قناة  بثتها  كلمة  في  الهوني،  وتمنى 
»بشكل  االنتخابية  العملية  تسير  أن  الوطنية«، 
تمت  طالما  بالنتائج  »سأعترف  معقبًا:  سلس«، 

بشكل نزيه وشفاف«.
 ،1975 العام  من  ليبيا  »تركت  وأكمل: 
الحين  ذلك  ومنذ   ،2000 العام  في  ورجعت 
تاريخ  في  انتخابات  أول  وهذه  اليوم،  هذا  أنتظر 
أتمنى كل  انتخابات مقبلة  ليبيا مباشرة، وهناك 
التوفيق لكل المرشحين«. والهوني أحد أعضاء ما 
عرف بـ»حركة الضباط« التي قادها العقيد معمر 
القذافي إلسقاط النظام الملكي. وشغل مناصب 
المخابرات  جهاز  ورئيس  الخارجية  كوزير  عدة 
السبعينات،  منتصف  في  ينشق  أن  قبل  العامة، 
وانضم إلى صفوف المعارضة الليبية في الخارج. 
القذافي  مع  تصالح  الهوني  عبدالمنعم  أن  يذكر 
قبل 2011، وعينه مندوب ليبيا في جامعة الدول 
سفير  منصب  شغل  فبراير  ثورة  وبعد  العربية، 

ليبيا لدى القاهرة.
محمد عمر موسى: تحية لصناع السالم 

وصواًل إلى هذه اللحظة
وهو  جديرية،  بن  موسى  أحمد  عمر  محمد 
77 في االنتخابات، أعرب في كلمة  المرشح رقم 
أن  في  أمله  عن  الوطنية«  »ليبيا  قناة  بثتها 
والذهاب  بالبالد  النهوض  من  الليبيون  يتمكن 
أصحابها،  إلى  الكلمة  وإعادة  األمان  بر  إلى 
ويدير  يمثلهم  من  اختيار  من  الليبيين  وتمكين 

شؤون الدولة.
الذين  ليبيا  في  السالم«  »صناع  موسى  وحيا 
الوصول  في  المساعدة  عن  جهودهم  أسفرت 
إلى هذه اللحظة التي سيختار من خاللها الشعب 

رئيس الدولة وفق إرادته الحرة.

سليمان البيوضي: آن أوان التغيير
في  ترشحه  ملف  البيوضي  سليمان  وقدم 
مكتب اإلدارة االنتخابية بطرابلس، حسب ما بثته 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات. وقال عقب 
الليبيات  إلى كل  أوراق ترشحه: »رسالتي  تسليم 
والليبيين أن يبادروا بتسلم بطاقاتهم االنتخابية 
حتى تكون هناك شرعية وطنية لألجسام الوطنية 

القادمة، فقد آن أوان التغيير«.
سليمان قجم: كلنا ننتمي إلى مكون 

واحد هو »قبيلة ليبيا«
أوراق  اللواء سليمان علي قجم،  وبعد أن قدم 

ترشحه إلى المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
قال في   ،80 رقم  المترشح  في طرابلس، ليصبح 
كلمة بثتها قناة »ليبيا الوطنية« إنه تعمد »ارتداء 
الليبيين بكل  الليبي ليعبر عن مدى تالحم  الزي 
إلى  خالله  من  وينتمون  ومكوناتهم،  أطيافهم 
مكون واحد هو »قبيلة ليبيا«. قجم وهو ضابط 
ليبيا  بناء  أجل  من  بالعمل  تعهد  سابق،  شرطة 
الزائفة، بعد عقد من  الحديثة بعيدًا عن الوعود 
آماًل  للجميع  التوفيق  متمنيًا  والصعاب،  المحن 
بأن يعم األمن والسالم واالستقرار ليبيا بسواعد 

رجالها.

رضوان دوزان مخاطبًا اللييبين: اختاروا بعناية
 ،81 رقم  المرشح  دوزان،  إبراهيم  رضوان  أما 
سيتولى  من  بعناية  االختيار  إلى  الليبيين  فدعا 

المسؤولية وإدارة شؤون الدولة.
ترشحه،  أوراق  تقديم  عقب  دوزان  وقال 
اإلثنين، إن هذه االنتخابات الرئاسية هي الحدث 
الفرصة  فيه  تتاح  الذي  ليبيا  تاريخ  في  األول 

للشعب أن يختار رئيسه.
بشير األحمدي: أناشد المؤسسسات 

كافة الحفاظ على وحدة ليبيا
أشاد  األحمدي،  إبراهيم  بشير  المرشح 
بجهود  ترشحه  أوراق  تقديم  عقب  كلمته  في 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات على صبرهم 
وجهودهم في تنفيذ ومتابعة العملية االنتخابية، 
وشكر كل من أسهم في وضع حجر الزاوية لهذا 
كافة  في  المسؤولين  كافة  مناشدًا  االستحقاق، 
الحفاظ  ضرورة  الوطنية  والمؤسسات  الجهات 

على وحدة ليبيا.
خالد كعيم: أدعو السترداد مصنع القرار 

في داخل ليبيا
أوراق  كعيم،  صالح  المقطوف  خالد  وقدم 

كعيم،  وقال   ،84 رقم  المرشح  ليصبح  ترشحه، 
تأخر  إنه  الوطنية«،  »ليبيا  قناة  بثتها  كلمة  في 
في إعالن ترشحه ألنه لم يكن ينوي ذلك »لكن 
هناك أمورًا طارئة« دفعته لذلك و»هو أن العملية 
االنتخابية بدأت كأنها شأنًا خارجيًا وليست شأن 
بخبرتي  أساعد  أن  يمكن  أنه  رأيت  لذا  الليبيين، 
السابقة الليبيين في استعادة السيادة الوطنية«.

ودعا كعيم وهو دبلوماسي سابق شغل عديد 

الناطق  آخرها  كان  ليبيا  وخارج  داخل  المناصب 
باسم وزارة الخارجية في 2011، الليبيين كافة إلى 
اغتنام الفرصة المواتية »لتجاوز المرحلة الصعبة 
وإحداث  ليبيا،  داخل  في  القرار  مصنع  واسترداد 
الليبي  الشعب  على  األساس  في  تعتمد  تنمية 
أولوياته  »من  أن  موضحًا  الجغرافي«،  والموقع 

تحقيق المصالحة«.
يوسف شاكونة: أملنا الوصول إلى دولة 

الحقوق والحريات المصانة
شاكونة،  محمد  مولود  يوسف  المرشح  ويأمل 
بين  تستحقها  التي  مكانتها  إلى  ليبيا  تصل  أن 
منذ  كريم  »عزيز  الليبي  المواطن  ألن  الدول 
كل  وعماد  ليبيا  كل  وهو  مماته..  حتى  طفولته 

الحركة ومشروعنا السياسي«.
الوطنية  المفوضية  بأعضاء  شاكونة  وأشاد 
العليا لالنتخابات، وأعرب عن أمله في أن تتمكن 
دولة  المدنية،  الدولة  إلى  الوصول  من  ليبيا 

الحقوق والحريات المصانة لكافة المواطنين.
المبروك جمعة حنيش: نرغب في العمل 

على تحقيق المصالحة الشاملة
المبروك جمعة سلطان حنيش،  المرشح  وقال 
رقم  المرشح  ليصبح  ترشحه،  أوراق  قدم  أن  بعد 
جدًا،  كبيرة  وطنية  لمسؤولية  ترشح  إنه   ،85
مؤكدًا رغبته في العمل مع جميع الليبيين لتحقيق 
الليبيين  جميع  بين  الشاملة  الوطنية  المصالحة 

والحفاظ على وحدة البالد.
زايد محمد عبداهلل: مصلحة الوطن في 

المصالحة الشاملة
أوراق  محمد،  عبداهلل  محمد  زايد  قدم  أيضًا 
ترشحه لالنتخابات الرئاسية، وقال في كلمة عقب 
تقديم أوراق ترشحه، بثتها قناة »ليبيا الوطنية« 
االستحقاق  هذا  على  اإلقبال  الليبيين  على  إن 

التاريخي بكل قوة ودون تردد، مؤكدًا أن مصلحة 
الوطن في المصالحة الوطنية الشاملة واستعادة 
الدولة سيادتها على كل ترابها واستقالل قرارها 
دون التبعية للخارج ورفع مستوى معيشة المواطن 

الليبي.
عبدالحميد النعمي: نظرة جديدة 

لالنطالق نحو المستقبل
وقال عبدالحميد محمود النعمي، المرشح رقم 
90 في االنتخابات، عقب تقديم أوراق ترشحه، إنه 
كان يتمنى أن تجرى العملية االنتخابية في ظروف 
بشكل  لها  لإلعداد  فرصة  لليبيين  وتتاح  أفضل 
نجاحها.  تضمن  ونظم  قوانين  وإعداد  أفضل 
أن  الوطنية«  »ليبيا  قناة  بثتها  وأضاف في كلمة 
ذلك،  دون  حالت  واإلقليمية  الدولية  الضغوط 
لليبيين  الفرصة  الحالية  العملية  تتيح  أن  متمنيًا 
واالستفادة  الماضي  صفحة  وطي  دولتهم  لبناء 
من  المطلوب  أن  معتبرًا  السابقة،  التجارب  من 
نحو  لالنطالق  لألوضاع  جديدة  نظرة  الجميع 
الليبيون  المستقبل. وشدد على ضرورة أال يبقى 
أسرى لتلك المرحلة الماضية التي اتسمت بعدم 
االستقرار والصراعات المسلحة، الفتًا إلى ضرورة 
المقبلة  المرحلة  مع  والتعامل  الماضي  تجاوز 

بالجدية المطلوبة من مختلف األطراف.
اختيار  ضرورة  إلى  المواطنين  النعمي  ودعا 
ممثليهم بعناية، وعدم االنجرار وراء المال الفاسد 
موقف  واتخاذ  واإلقليمية،  الدولية  والتجاذبات 

صارم باالنحياز إلى الوطن.
مفتاح ظاهر حمادي: التفاؤل بمستقبل 

ليبيا بات ملموسًا
رقم  المرشح  حمادي،  طاهر  مفتاح  وأصبح 
عقب  كلمة  في  حمادي  وقال  االنتخابات،  في   91
الوطنية«  »ليبيا  قناة  بثتها  ترشحه  أوراق  تقديم 
إن التفاؤل بمستقبل ليبيا بات ملموسًا في مساعي 
جميع المرشحين إلعداد مشروع عمل ينفع الوطن، 
عن  يبتعد  »ال  ليبيا  لرئاسة  مشروعه  أن  موضحًا 
ألن  الرئاسي  السباق  يخوض  أنه  وأكد  الشباب«. 
الليبيين  بحقوق  والتمسك  العمل  يفرض  الظرف 
في بناء دولتهم، مشيدًا بالمفوضية الوطنية العليا 
ليبيا  مناطق  بمختلف  فيها  والعاملين  لالنتخابات 

لتنفيذ ومتابعة هذه العملية.
حسن طاطانكي: خطوة لتحقيق وحدة 

ليبيا وبنائها من جديد
علي  الدين  صالح  حسن  األعمال  رجل  وقدم 
طاطاناكي، أوراق ترشحه لالنتخابات الرئاسية إلى 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات في طرابلس، 
عقب  طاطاناكي،  وقال   ،92 رقم  المرشح  ليصبح 
الوطنية«،  »ليبيا  لقناة  ترشحه  أوراق  تقديم 
لألمام  خطوة  وهي  لليبيا  تاريخي  اليوم  هذا  إن 

لتحقيق وحدة ليبيا وبنائها من جديد.
المرحلة  هذه  تحقق  أن  طاطاناكي  وتمنى 
ليبيا،  وازدهار  استقرار  الديمقراطية  العملية  عبر 
الفعالة  المواطنين  مشاركة  ضرورة  على  مشددًا 
واختيار األصلح لتحمل المسؤولية في إدارة شؤون 

البالد خالل الفترة المقبلة.

محمد الحراري: انتظرنا هذا االستحقاق 5 
عقود وعبد له بدماء الشهداء

الهاشمي  الهادي  محمد  المرشح  وقال 
لالنتخابات  ترشحه  أوراق  تقديم  بعد  الحراري، 
العليا  الوطنية  المفوضية  إلى  الرئاسية 
رقم  المرشح  ليصبح  طرابلس  في  لالنتخابات 
أكثر  االستحقاق  هذا  انتظروا  الليبيين  إن   ،93
من خمسة عقود »عبد له بدماء الشهداء ونضال 

الرجال والحرائر«.
تعي  بأن  اإلعالم  وسائل  الحراري  وطالب 
انتظرها  التي  الفترة  هذه  في  جيدًا  دورها 
إلى  رسالتهم  ترقى  أن  متمنيًا  كثيرًا،  الليبيون 
المتنافسين  مستوى هذا االستحقاق. كما طالب 
المنافسة  تكون  بأن  الرئاسية  االنتخابات  في 
العملية  والبرامج  المشروع  على  تتركز  شريفة 
الليبيين  داعيًا  بالبالد،  النهوض  تستطيع  التي 

إلى تحمل مسؤولياتهم واختيار ممثليهم بعناية 
إلدارة شؤون البالد.

فضيل األمين: اختاروا األفضل إلعادة 
وحدة ليبيا من جديد

رئيس  الصخيرات،  حوار  لجنة  عضو  وقدم 
فضيل  السابق،  االقتصادي  التطوير  مجلس 
لالنتخابات  ترشحه  أوراق  اإلثنين،  األمين، 
الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 

في طرابلس ليصبح المرشح رقم 95.
أوراق  تقديم  عقب  كلمته  في  األمين  وقال 
يأمل  إنه  الوطنية«،  »ليبيا  قناة  بثتها  ترشحه، 
تنبع  حقيقية  »لرئاسة  العملية  هذه  تؤسس  أن 
واضحة«  شرعية  وتخلق  الليبي  الشعب  من 
السنوات  خالل  مفقودة  كانت  للمؤسسات، 
العليا  الوطنية  المفوضية  بدور  مشيدًا  الماضية، 
لالنتخابات، ومن سجلوا للمشاركة في االستحقاق 

المقبل.
وشدد األمين على ضرورة العمل من أجل إخراج 
ليبيا من دوامة األزمات والعبث الذي طال، داعيًا 
الليبيين إلى الذهاب إلى مراكز االقتراع الستالم 
وأن  بفعالية  يشاركوا  وأن  االنتخابية  بطاقاتهم 

يختاروا األفضل لقيادة البالد.
أضاف أن ليبيا تعاني إشكاليات عديدة، واألمر 
الناس،  يتخيلها  التي  والبساطة  بالسهولة  ليس 
مشيرًا إلى أن البلد منقسم، وسط مخاطر حقيقية 
للتكاتف  حقيقية  جهود  إلى  تحتاج  ومصيرية 
أمام  البلد  ألن  األمان؛  بر  إلى  الخروج  أجل  من 
يمكن  العملية  هذه  عبر  لكنها  خطير،  منعطف 
أن تخرج للبراح لمواجهة اإلشكاليات االقتصادية 

واالجتماعية.
البالد  تواجه  التي  التحديات  أهم  أن  واعتبر 
هي »إلعادة وحدة ليبيا من جديد«، مؤكدًا قدرة 
من  المهمة  بهذه  للقيام  وإمكاناتهم  الليبيين 
خالل »إرادة حقيقية وتفاعل جاد عبر الحوار يمكن 

أن يؤسس لمرحلة جديدة في مستقبل البالد«.
وحذر فضيل األمين من ضياع الفرصة الحالية 
»التي قد ال تعود إال بعد فترة طويلة«، مشيرًا إلى 
كانت  البالد  شهدتها  حقيقية  انتخابات  آخر  أن 
في العام 2014، التي جرى خاللها اختيار مجلس 

النواب الحالي.
محمد الشاوش: كلي ثقة وإرادة لتغيير 

الوضع الراهن نحو األفضل
ترشحه  أوراق  الشاوش،  محمد  المرشح  وقدم 
وقال،   .96 رقم  المرشح  ليكون  طرابلس،  في 
قناة  بثتها  ترشحه  أوراق  تقديم  عقب  كلمة  في 
على  كافة  بالليبيين  يعتز  إنه  الوطنية«،  »ليبيا 
وضعف  وحزن  ألم  لحظة  كل  لتعويض  إرادتهم 
حب  مخاطبًا  الماضية،  السنوات  خالل  عاشوها 
أنه  التغيير، معلنًا  الحياة واألمل في  الليبيين في 
ترشح لالنتخابات الرئاسية وكله ثقة وإرادة لتغيير 
ثقته  أكد  الشاوش  األفضل.  نحو  الراهن  الوضع 
في رغبة الليبيين في اإلصالح ومشاركة الليبيين 
التوفيق،  لليبيين  ليبيا، متمنيًا  في تحديد مصير 
ومشيدًا بدور المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 

والعاملين فيها.
خالد عامر البيباص: أتمنى توفيق 

الليبيين في اختيار رئيس الدولة
أوراق  البيباص،  عامر  خالد  المرشح  وقدم 
المفوضية  إلى  الرئاسية  لالنتخابات  ترشحه 
ليكون  طرابلس،  في  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
عقب  كلمة  في  قال  البيباص،   .97 رقم  المرشح 
لليبيين  التوفيق  يأمل  إنه  ترشحه،  أوراق  تقديم 
العملية  الدولة وأن تجرى هذه  رئيس  اختيار  في 

بشفافية ونزاهة تجعل الجميع يقبل بنتيجتها.
وأشاد بدور المفوضية الوطنية العليا والعاملين 
فيها بمختلف المكاتب التابعة لها، آماًل بأن تجرى 
القادمة  المرة  في  الدولة  لرئيس  الثانية  الدورة 

وفق دستور دائم يرسخ قواعد الحكم في ليبيا.
الصديق عبدالكريم كريم: سأعمل مع 

الجميع من أجل إخراج ليبيا إلى بر األمان
ترشحه  أوراق  كريم  عبدالكريم  الصديق  قدم 
لالنتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا 
لالنتخابات في طرابلس، اإلثنين، ليكون المرشح 

رقم 98 واألخير في االنتخابات.
أوراق  تقديم  عقب  كلمة  في  كريم  وقال 
أن  يود  إنه  الوطنية«  »ليبيا  قناة  بثتها  ترشحه 
بر  إلى  ليبيا  إخراج  أجل  من  الجميع  مع  يعمل 
والحاالت  الماضي  دروس  من  واالستفادة  األمان 

المختلفة التي شكلت الفسيفساء الليبية.
يجمع  أن  يمكن  »ال  أنه  على  كريم  وشدد 
المواطنة  على  قائمة  حديثة  دولة  إال  الليبيين 
أنه  فيها  المواطن  يشعر  وأن  اإلنسان،  وحقوق 
حر«، موضحًا أنه »ال يمكن أن يتحقق ذلك دون 
لمرحلة جديدة  تؤسس  التي  الوطنية  المصالحة 
ودونها ال يمكن عبور األمواج التي تالطم سفينة 
الليبي  التاريخ  مع  التصالح  إلى  ودعا  ليبيا«. 
العواطف  وإخراج  بموضوعية  معه  والتعامل 
بعيدًا »ألن هذا الميراث التاريخي هو الذي شكل 
الشخصية الليبية«، مؤكدًا أن الليبيين بإمكانهم 

بناء نهضة جبارة رغم التحديات الراهنة.

توزيع 1.7 مليون بطاقة انتخابية
لالنتخابات،  العليا  الوطنية  المفوضية  كانت 
بطاقة  مليون   1.7 نحو  توزيع  اإلثنين،  أعلنت 
انتخابية، بمختلف مراكز االقتراع التابعة لمكاتب 
البالد.  مناطق  مختلف  في  االنتخابية  اإلدارات 
 7 نحو  من  ناخب  مليون   2.83 تسجيل  تم  فيما 
الداخل  في  ليبيا  مواطني  اجمالي  نسمة  ماليين 
والخارج. وبدأت المراكز االنتخابية توزيع البطاقات 
االنتخابية يوم الثامن من نوفمبر وتنتهي عملية 

التوزيع في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري.
نفسها  هي  الناخبين  بطاقات  توزيع  ومراكز 
مراكز االقتراع، ويجرى توزيع البطاقات من الساعة 
الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساًء، شريطة أن 
يكون الناخب سجل في السابق أثناء فتح منظومة 

التسجيل.

● الفتة إرشادية تدعو للمشاركة في االنتخابات الليبية

لالنتخابات  الترشح  باب  بالتزامن مع غلق  تجرى  قانونية  معركة 
الذي   ،2021 لسنة   »1« رقم  القانون  دستورية  حول  الرئاسية، 
خالد  الدولة  مجلس  رئيس  قدم  أن  بعد  النواب،  مجلس  أصدره 
المشري، وعضو مجلس النواب جالل الشويهدي طعنًا حمل رقم 

»1-69 ق« أمام الدائرة الدستورية، في دستورية هذا القانون.
القضية  هذه  في  وكيلهما  عبر  طالبا،  والشويهدي  المشري 
بدعوى  وإلغائه،  القانون  تنفيذ  بوقف  العالقي،  محمد  المحامي 
بمنتجع  الموقع  السياسي  واالتفاق  الدستورية  القواعد  مخالفته 
هم  بالطعن،  والمستهدفون   .2015 في  المغربي  الصخيرات 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائبه فوزي النويري، ورئيس 
من  عدد  وتدخل  السايح.  عماد  لالنتخابات  العليا  المفوضية 

للدفاع  انضماميًا  القانونية  المواعيد  خالل  واألحزاب  المرشحين 
عن دستورية القانون المذكور وتقوية المركز القانوني للمطعون 
»رُفع  حيث  الطاعنين،  صفات  بانعدام  تتعلق  بدفوع  ضدهم، 
الطعن من قبل محاٍم غير ذي صفة، بالنسبة للطاعن األول، ومن 
طاعن غير ذي صفة بالنسبة للثاني، وطالبوا برفض الطعن، عبر 
وكيلهما في القضية، المحامي، منصور المشيطي، ورفض طلب 
وقف التنفيذ، لدى إدارة القضايا وبعثة الدعم لألمم المتحدة في 

31 أكتوبر الماضي«.
وأعلن طاعنان آخران هما عادل كرموس وعبد القادر حويلي، 
القانون »2«  الرقم »2-69 ق« على  آخر حمل  قدما طعنًا  أنهما 

لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، لذات المطاعن.

معركة قانونية بشأن دستورية 
القانون االنتخابي

● عبدالمنعم الهوني● حسن طاطاناكي● فضيل األمين

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

السنة السابعة
العدد 314

25 نوفمبر 2021 م اخلميس
20 ربيع اآلخر 1443 هــ



06

حلب - وكاالت
برغم أنه لم يتجاوز 15 عامًا، يجهد محّمد 12 ساعة 
مقابل  سورية  شمال  في  للحديد  مصنع  في  متواصلة 
راتب ضئيل يعيل به شقيقاه وشقيقته... فهمه الوحيد 
أن يراهم يومًا ما أطباء أو معلمين وأال يجبروا مثله على 

ترك دراستهم.
في  النعمان  معرة  من  المتحدر  مخزوم  محّمد  فقد 
جنوب إدلب، والده في قصف في العام 2014، ثم قتلت 
يكن  فلم  عسكري،  تصعيد  خالل  عامين  قبل  والدته 
المعارك،  عن  بعيدًا  الثالثة  بإخوته  هرب  أن  سوى  منه 
عليها  تسيطر  التي  الباب  مدينة  في  معهم  واستقرّ 

الفصائل الموالية ألنقرة في شمال البالد.
ترك محّمد الدراسة عندما كان في التاسعة من العمر 
»أصبحت  ويقول  أيضًا.  يفقدها  أن  قبل  والدته  ليساعد 
صحيح  صعبة  »األمور  ويضيف  ألخوتي«.  واألم  األب 
إخوتي  يكمل  أن  أجل  من  أعمل  الدنيا،  حال  هذه  لكن 
دراستهم، فال ذنب لهم، وال يجب أن يحرموا مثلي من 

دراستهم«.
يغادر  يوم،  كل  من  صباحًا  السادسة  الساعة  عند 
محّمد منزال متواضعا يقطنه مع أخوته يوسف )13 عامًا( 
ومصطفى )12 عامًا( وإسراء )ست سنوات(، متوجهًا إلى 

معمل الحديد.
ليبدأ  بألواح معدنية  أيضًا  األطفال  زمالئه  أحد  يأتيه 
إلى أن ينتهي دوام عمله عند  بصهرها في موقد ناري 
الساعة السادسة عصرًا، ويكون الدخان األسود ترك أثره 

عليه من رأسه حتى أخمص قدميه.
ال ينتهي النهار عند هذا الحد، بل يُسارع محّمد إلى 
المنزل المؤلف من غرفتين ومطبخ مع آثار شظايا معارك 
في جدرانه، ليحضّر الطعام إلخوته ويتأكد من إتمامهم 

لفروضهم المدرسية.
رص  على  األشقاء  يتعاون  المنزل،  زوايا  إحدى  في 
وتخليل مرطبان من الزيتون األخضر، قبل أن ينتقلوا إلى 
غرفة ليس فيها سوى مرتبتين حيث يطلع محّمد على 

واجباتهم المدرسية.
خمسة  )حوالى  األسبوع  في  تركية  ليرة   50 مقابل 
دوالرات(، يجهد محّمد لشراء الطعام واللباس واألقالم 
أن  أحب  أجلهم..  من  »أتعب  ويقول  إلخوته.  والدفاتر 
أراهم مرتاحين، أن يصبحوا أطباء أو أساتذة، أن يعملوا 

)في المستقبل( من دون أن يتعذبوا مثلي«.
 2011 العام  منذ  سورية  في  المستمر  النزاع  وقلب 
حياة األطفال رأسا على عقب، وبات %60 منهم يعانون 
يفتقرون  وأكثر من نصفهم  الغذائي  األمن  انعدام  من 
السبت يوم  أحيت  التي  المتحدة  األمم  للتعليم، بحسب 

الطفل العالمي.
اضطر  بعدما  كبير  حد  إلى  األطفال  عمالة  وتفاقمت 
على  عائالتهم  لمساعدة  الدراسة  عن  التخلي  إلى  كثر 
المتحدة  األمم  منظمة  وتقدر  العيش.  لقمة  تأمين 
2,5 مليون طفل في سورية ال  أن  )يونيسيف(  للطفولة 
يتلقون التعليم حاليًا، و1,6 مليون آخرين مهددون أيضًا 

بالمصير ذاته.

غير  األطفال  عمالة  الدقيقة حول  البيانات  كانت  وإن 
متوفرة، إال أن مسؤولة المناصرة اإلقليمية في منظمة 
لوكالة  تقول  توما  جولييت  للطفولة  المتحدة  األمم 
من  سنوات  عشر  أن  الواضح  »من  برس«:  »فرانس 
 ،19  - كوفيد  وباء  وأيضًا  االقتصادية..  واألزمة  الحرب 
زادت من عمالة األطفال في سورية«. وتضيف إن »تسعة 
من أصل عشرة أطفال في سورية يعيشون في الفقر... 
وحين يعمل األطفال في سوريا فإنهم معرضون لظروف 

مروعة ومروعة للغاية«.
يومًا  يتعلم  لم  لكنه  عامًا   12 الشيبان  عامر  ويبلغ 
من  الثامنة  في  كان  أن  منذ  بدأ  إذ  الكتابة،  أو  القراءة 
العمر بالعمل في حراقة بدائية في مدينة الباب يستنشق 
السام. ويقول عامر »أحصل على  الدخان  يوم  فيها كل 
20 ألف ليرة )خمسة دوالرات شهريًا( بالكاد تكفيني انا 
ليس  األمر  العمل،  على  مجبرون  دين..  ولدينا  وأهلي، 

بيدنا... وأنا الكبير في العائلة«.
لقوات  قصف  في  سنا  منه  األكبر  عامر  أشقاء  وقتل 
النظام السوري على مدينة السفيرة في شرق حلب التي 
نزح منها مع عائلته قبل ثماني سنوات. ويضيف »أعمل 
صيفًا وشتاء في الحراقات ليعيش أهلي.. صدري يؤلمني 

دائمًا من الغاز والدخان«.
ويغلق عامر سترته السوداء بإحكام ويضع على رأسه 
قطع  بجمع  بداية  وينهمك  البرد،  تقيه  حمراء  طاقية 
إلى  أن يحمله على ظهره وينقله  الفحم في كيس قبل 
تحت  النار  الذي سيستخدم إلشعال  الفحم  لطحن  جهاز 

خزانات الوقود.
السوداوين،  يديه  يغسل  العمل،  دوام  انتهاء  مع 
متوجهًا  ترابية  طريق  في  ويسير  جيبه  في  يضعهما 
إلى مخيم قرب مدينة الباب يقطن فيه مع والد مريض 
ويقول  سنًا.  منه  أصغر  وأخوات  إخوة  وخمسة  ووالدته 
أحمل  أن  »أحلم  الكستنائي،  الناعم  الشعر  ذو  الطفل 
الحراقات  من  أفضل  المدرسة،  إلى  وأذهب  ودفترًا  قلمًا 

والمازوت وهذه الرائحة«.
وبعكس عامر، ال يفكر نديم الناقو )12 عامًا( بالعودة 
إلى مدرسة تركها قبل عامين ليساعد والده في ورشة 

تلحيم في سوق مدينة الباب القديم.
بالنار  يلحم  متناهية،  وبدقة  طبية،  كمامة  يرتدي 
ركوة  يحمل  القهوة.  وركاء  القدور  لصناعة  المعادن 
ليتأكد من أنها باتت جاهزة للبيع، ثم يدقق في إبريق 

شاي ويضع عليه اللمسات األخيرة قبل عرضه.
ويقول نديم، االبن البكر في عائلة مؤلفة من أربعة 
اليوم..  في  )تركية(  ليرة   60 على  »أحصل  أطفال، 
أستخدمها من أجل مصروف المنزل«. ويضيف »أحالمنا 
دمرتها الحرب.. ال تهمني اليوم دراسة أو سواها، كل ما 

يهمني هو هذه المصلحة فقط«.

عقد من المعاناة

الحرب تبيع أحالم الطفل السوري في سوق العمل
مع خفض الدعم الحكومي

أسعار األدوية تحرق جيوب اللبنانيني
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المعارضة تهاجم حمدوك وسط ترحيب دولي »حذر«

الخرطوم - عواصم - الوسط

»انقالب« السودان ينتهي بـ »اتفاق قصر« مثير للجدل
يواجه اتفاق الجيش السوداني إلعادة عبداهلل حمدوك لرئاسة 
الوزراء، معارضة من المحتجين الذين كانوا يرون في حمدوك 
توقيع  واعتبروا  العسكري،  الحكم  لمقاومة  رمزًا  قبل  من 
الدولي  المجتمع  يبدي  فيما  »خيانة«،  االتفاق  على  حمدوك 

ترحيبًا حذرًا باالتفاق.
انقالب،  أقل من شهر من حل حكومة حمدوك في  وبعد 
إلغاء  أبرزها  بندًا،   14 الذي يتضمن  األحد  اتفاق  توقيع  جرى 
حكومة  وتشكيل  الحكومة،  رئاسة  من  حمدوك  إعفاء  قرار 
السياسيين،  المعتقلين  جميع  سراح  وإطالق  تكنوقراط، 
وتعهد الطرفين بالعمل سويًا الستكمال المسار الديمقراطي.

 2019 للعام  الدستورية  الوثيقة  أن  على  االتفاق  ويؤكد 
ضرورة  مع  المقبلة،  المرحلة  خالل  الرئيسية  المرجعية  هي 
تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة 
لجميع مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني )المنحل(. 
وينص كذلك على أن يشرف مجلس السيادة على تنفيذ مهام 

الفترة االنتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
خالل  البشرية  الخسائر  في  التحقيق  على  ينص  كما 
اتفقت  التي  السالم  عملية  واستكمال  األخيرة  المظاهرات 
العام  جوبا  في  المتمردة  السودانية  الجماعات  بعض  عليها 

الماضي.
بالسلطة  استئثاره  إن  السوداني  الجيش  يقول  حين  وفي 
وإن  السياسية  الخالفات  لتجاوز  تصحيحية  خطوة  كان 
االنتخابات.  صوب  االنتقال  مسيرة  مواصلة  اآلن  باإلمكان 
لالنقالب  قانونيًا  غطاًء  يتيح  االتفاق  بأن  معارضون  ويجادل 

ويسمح للجيش بتعزيز وضعه وذلك بإحالل موالين له محل 
االنتقال  يفسد  مما  المهمة  المناصب  في  الديمقراطيين 

السياسي وأهداف انتفاضة 2019 التي أطاحت بالبشير.
وتعرض ترتيب اقتسام السلطة في السودان لتوتر متزايد 
للمحتجين  والقصاص  الجيش  بإصالح  المدنيين  مطالبة  مع 
الذين ُقتلوا في 2019 وتسليم البشير وآخرين مطلوبين في 
الدولية. الجنائية  المحكمة  إلى  دارفور  في  ارتُكبت  جرائم 

بالتحريض  سياسية  فصائل  العسكرية  المؤسسة  واتهمت 
يناور  الجيش  إن  الجيش في حين قالت جماعات مدنية  على 
لالستئثار بالسلطة. وحدث ذلك بالفعل في 25 أكتوبر، فألقى 
الجيش القبض على معظم معارضيه البارزين ووضع حمدوك 

رهن اإلقامة الجبرية.
وبدأت  باالنقالب  الدولي  المجتمع  من  كبير  قطاع  وندد 
حملة  السودان  في  بالديمقراطية  المطالبة  الجماعات 
محلية  جهود  وسعت  مدني.  وعصيان  جماهيرية  احتجاجات 
المتحدة للعودة إلى اقتسام السلطة  للوساطة أيدتها األمم 
مع تحرك الجيش لتعزيز وضعه. يشار إلى أن السودان تاريخ 
طويل من االنقالبات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط 

من الحكم الديمقراطي منذ استقالله العام 1956.
قاوم  الذي  قال حمدوك  االتفاق،  عن  الدفاع  معرض  وفي 
إنه  مباشرة  االنقالب  قبل  حكومته  لحل  الجيش  ضغوط 
سقط  التي  األمنية  الحملة  بعد  الدماء  لحقن  االتفاق  وقع 
بدعم بعض  الجيش  ويحظى  قتلى.  المحتجين  فيها عشرات 
الفصائل المتمردة السابقة التي وقعت اتفاق السالم في جوبا 

وقيادات مدنية بارزة تنتمي لفترة حكم البشير.
 - حذر  نحو  على   - الدولي  المجتمع  رحب  المقابل،  في 
المتحدة  واألمم  األفريقي  االتحاد  ذلك  في  بما  باالتفاق 

ومجموعة دول الترويكا )بريطانيا والنروج والواليات المتحدة( 
رحبت  كما  وموسكو.  وواشنطن  العربية،  الدول  وجامعة 
قوية  عسكرية  عالقات  تربطهما  واللتان  والرياض  القاهرة 
الكونغو  دعت  جهتها،  من  المعلن.  باالتفاق  الخرطوم  مع 
الديمقراطية االتحاد األفريقي لالجتماع، لرفع تعليق عضوية 

السودان، بعد االتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.
غير أن االتفاق قوبل بالرفض من جانب تحالف قوى الحرية 
الجيش  مع  السلطة  يتقاسم  كان  الذي  السياسي  والتغيير 

منذ  االحتجاجات  قادوا  الديمقراطية  أنصار  من  وناشطين 
2019. ويطالب الرافضون لالتفاق الذين أغضبهم  انتفاضة 
عن  الجيش  بابتعاد  المحتجين  من  قتلى  وسقوط  االنقالب 
السياسة والسماح بمحاسبة العسكريين أمام القضاء مما يثير 

شبح استمرار المظاهرات.
ويرى المحللون أنه بإتمام االتفاق السياسي في السودان، 
يحاول البرهان إرضاء المجتمع الدولي شكاًل مع تثبيت هيمنة 

العسكر على المرحلة االنتقالية.
مجدي  إنستيتيوت  فالي  ريفت  مركز  في  الباحث  ويقول 
الجيزولي »رئيس الوزراء وحلفاؤه استسلموا تماما« أمام الفريق 
أول البرهان الذي اعتقلهم في 25 أكتوبر الماضي، وأبقى البرهان 
على نفسه رئيسا لهذا المجلس وعلى نائبه محمد حمدان دقلو 
المعروف بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب 

انتهاكات في دارفور.
يريده  كان  ما  »هذا  برس«:  لـ»فرانس  الجيزولي  ويقول 
الجيش منذ البداية«، متابعا »إنها ليست مفاجأة ولكنها ببساطة 
تضفي على االنقالب وضعا طبيعيا، فيصبح األمر الواقع الجديد«.
ويتابع الباحث "لو أن حمدوك سّلم قبل 25 أكتوبر، كان يمكن 
تجنب الكثير من الخسائر في األرواح، في إشارة الى سقوط 41 
قتيال في قمع تظاهرات معارضة لالنقالب، وفقا للجنة األطباء 

المركزية المؤيدة للمدنيين.
السياسي  المحلل  عن  نقلت  الروسية  »سبتوتنيك«  وكالة 
السوداني، محمد آدم القول »يوجد اعتراض من بعض القوى 
وما  والتغيير  الحرية  وقوى  المهنيين،  تجمع  خاصة  السياسية 
زال الشارع يخرج في مظاهرات وهذا دليل على انقسام الشارع 
والصراع المدني - المدني وعدم توصلهم لتوحيد الصف، وهو 

بالتحديد ما دفع العسكر للتدخل«.

هذه  ألن  االتفاق  على  يؤثر  لن  االعتراض  »هذا  قال  لكنه 
حقبة  إلى  انتقل  السودان  وحاليًا  الماضي  من  أصبحت  القوى 
سياسية جديدة ومهمة، وحمدوك لم يوقع تحت الضغط كما 
يدعي البعض وهو وقع االتفاق ألنه أراد حقن الدماء وله رؤية 

مستقبلية«.
بعض  عن  الجيش  أفرج  النية،  حسن  إلثبات  خطوة  وفي 
السياسيين الذين كان تم توقيفهم الشهر الماضي، مثل رئيس 
مستشار  عرمان  وياسر  الدقير،  عمر  السوداني  المؤتمر  حزب 
رئيس الوزراء السوداني عبداهلل حمدوك ونائب رئيس الحركة 
الشعبية لتحرير السودان - شمال جناح مالك عقار، إحدى حركات 
التمرد المسلحة التي وقعت على اتفاق السالم في جوبا العام 
الماضي. سيحدد مصير االتفاق ميزان القوى في السودان الذي 
الشعبية  انتفاضته  يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة ومثلت 
خروجًا على حكم سلطوي وصراع داخلي وعزلة اقتصادية على 

مدار عشرات السنين في عهد البشير.
ديون  أعباء  تخفيف  على  الموافقة  ضمنت حكومة حمدوك 
خارجية تتجاوز 56 مليار دوالر وهي خطوة أثار االنقالب الشكوك 
مؤلمة  اقتصادية  إصالحات  حكومته  نفذت  كما  تحققها.  في 
قال إنها بدأت تؤتي ثمارها وسط أزمات في السلع وفقر واسع 
النطاق. ووافقت الحكومة على أن تخطو خطوات لالقتداء بدول 

عربية أخرى قامت بتطبيع العالقات مع إسرائيل.
المضطربة  المنطقة  على  تأثير  السودان  لمسار  وسيكون 
المتاخمة لمنطقة الساحل والبحر األحمر والقرن األفريقي التي 
تتنافس قوى دولية على النفوذ فيها. وقد أدى الصراع في إقليم 
على  الالجئين  من  اآلالف  عشرات  تدفق  إلى  اإلثيوبي  تيجراي 
على  الزراعية  األراضي  على  التوترات  وجدد  عام  قبل  السودان 

الحدود المتنازع عليها.

مينسك، وارسو - وكاالت
عاما(   28( الممرضة كريستين  اعتادت 
إنفاق  اللبناني  الجيش  في  تعمل  التي 
نحو ربع راتبها على أدوية ال غنى عنها 
للبقاء على قيد الحياة لوالديها اللذين 

الحادة. القلب  يعانيان من أمراض 
إلى  األمر  تدبر  بوسعها  وكان 
التي  اللبنانية،  الحكومة  قلصت  أن 
الدعم  شديدة،  مالية  بأزمة  تمر 
األسبوع.  هذا  لألدوية  المخصص 
وتقول كريستين اآلن إن سعر األدوية 
 65( والدها  وراتب  راتبها  سيلتهم كل 
أمنية  وظيفة  في  يعمل  الذي  عاما( 

ليلية.
لـ»رويترز« مستخدمة اسمها  وقالت 
تمنع  التي  القواعد  بسبب  فقط،  األول 
لوسائل  التحدث  من  الجيش  أفراد 
اإلعالم، »ليس بمقدور أي أسرة تحمل 
)السلطة(  تولت  الحكومة...  ذلك. 
حالنا  في  تتركنا  ال  لكنها  البالد  إلنقاذ 
الموت  لنواجه  تتركنا  لكنها  وحسب، 

ببطء وألم«.
نجيب  الوزراء  رئيس  ورفعت حكومة 
في  السلطة  تولت  التي  ميقاتي، 
األساسية  السلع  عن  الدعم  سبتمبر، 
الدواء،  واآلن  الوقود  ذلك  في  بما 
أمان  شبكة  توفير  في  فشلت  لكنها 
اجتماعي لمن يعانون من فقر متزايد.

في  االقتصادي  االنهيار  ويوصف 
في  مستشر  فساد  عن  الناجم  لبنان، 
الدولة والهدر وسوء اإلدارة، بأنه بين 
ثالثة  يعاني  حيث  العالم  في  األسوأ 
بحسب  الفقر  من  حاليا  السكان  أرباع 
األمم المتحدة. لكن خبيرا في مكافحة 
األسبوع  قال  الدولية  بالمنظمة  الفقر 
اللبنانيين  المسؤولين  إن  الماضي 
وليس  خيالي«  »عالم  في  يعيشون 
التحرك  بضرورة  شعور  أي  لديهم 

األزمة. لتخفيف  العاجل 
الصحة  وزير  أبيض  فراس  وقال 
من  أشكاال  إن  لـ»رويترز«  العامة 
من  كثير  على  سارية  تزال  ال  الدعم 
سعرا  األغلى  األدوية  بينها  األدوية، 
للمواطنين  ويمكن  أهمية،  واألكثر 
في  مجانا  األدوية  على بعض  الحصول 

األولية. الصحية  الرعاية  مراكز 
وجود  لعدم  أسفه  عن  أبيض  وأعرب 
بأنه  ذلك  واصفا  حكومية  أمان  شبكة 
الدعم  خطوة  إن  قال  لكنه  »جريمة« 
تستند إلى الضرورة المالية وستؤدي إلى 

توفر األدوية، التي كانت تختفي لشهور، 
أول  هذه  إن  أسبوعين.وقال  غضون  في 

محاولة إليجاد حلول واقعية مستدامة.
قال النائب عاصم عراجي، رئيس لجنة 
الصحة في مجلس النواب، إنه تم خفض 
 120 من  اآلن  عام  بشكل  الطبي  الدعم 
مليون   35 نحو  إلى  دوالر شهريا  مليون 

دوالر. 
الناس  التغيير مقلق وأن  أن  وأضاف 

كثيرا. سيتضررون 
األدوية  أسعار  على  االرتفاع  وأثر 
مزمنة،  بأمراض  الخاصة  الضرورية 
سعره  ارتفع  الذي  األنسولين،  مثل 
ألف   180 حوالي  من  أضعاف  أربعة 
بالسعر  دوالرًا   120 )نحو  لبنانية  ليرة 
بسعر  دوالرات  ثمانية  نحو  أو  الرسمي 
ليرة،  ألف   730 إلى  السوداء(  السوق 
وهو ما يعني أن تكلفته اآلن تزيد عن 

الحد األدنى الشهري لألجور.

عن  هويلو  علي  الصيدلي  وقال 
عالم  في  »هلق  األنسولين  نقص 
وراء  من  تتأزم  عم  فعال  )ناس( 
السكري  معهن  بيطلع  األنسولين، 
شفير  ع  بتوصل  عالم  فيه  بدرجات، 

الموت«.
بيروت  في  الصيادلة  من  عدد  وقال 
في  زيادة  بعد  يشهدوا  لم  إنهم 
يعجز  أن  ويخشون  األدوية  إمدادات 

الناس عن شرائها. معظم 
صيدلية  مدير  الشعار،  رابح  وأوضح 
الشعار، أن زبونة أصيبت بنوبة فزع في 
تجد  لم  عندما  األسبوع  هذا  صيدليته 
دواء مهما لمرض نفسي. وأضاف، بينما 
أدوية  بقوائم  صيدليته  زبائن  يدخل 
لديهم  ليس  أنه  ليبلغوهم  للموظفين 
مزيد  »سيتوفر  المخازن،  في  منها  أي 
من األدوية قريبا لكن لن يكون بمقدور 

الناس شراؤها«.
الجديدة،  وبمجرد معرفتهم األسعار 
عن  يسألون  أو  الزبائن  بعض  يبتعد 
حسين  السائق  وقال  بديلة.  أدوية 
شيخ )75 عاما( إنه اضطر إلى اقتراض 
شراء  من  ليتمكن  رئيسه  من  مال 
الدواء الالزم لعالجه من الربو المزمن 
ليرة  ألف   37 من  سعره  ارتفع  أن  بعد 
126 ألفا. وأضاف »سرقة أكتر من  إلى 
هيك ما بقى فيه. ما حدا عم يحكي، ما 

حدا خصوا )ال أحد يهتم(«

● لبنانيون داخل إحدى الصيدليات في بيروت مع زيادة أسعار األدوية نتيجة رفع الدعم الحكومي 

 المسؤولون في »عالم خيالي« 
وليس لديهم أي شعور بضرورة 

التحرك العاجل

خبير أممي:

●  الطفل السوري محمد مخزوم يساعد شقيقيه في واجباتهما المنزلية في مدينة الباب في شمال سورية

 تسعة من أصل 10 أطفال
في سورية يعيشون تحت خط الفقر

 مسؤولة أممية: 

 2,5 مليون طفل خارج المدارس 
و1,6 مليون مهددون بالمصير ذاته

 يونيسيف:

 البرهان يحاول إرضاء المجتمع 
الدولي شكالً مع تثبيت هيمنة 

الجيش على المرحلة االنتقالية

مراقبون:

 االعتراض لن يؤثر على االتفاق.. 
والسودان انتقل إلى حقبة سياسية 

جديدة ومهمة

محلل سوداني:

● سودانيون يتظاهرون في الخرطوم مطالبين بتسليم الحكم الى المدنيين، في 21 نوفمبر 2021. )أ ف ب(● رئيس الوزراء السوداني عبد اهلل حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان خالل التوقيع على االتفاق السياسي 21 نوفمبر 2021 
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عواصم - وكاالت
المتحدة  األمم  توقعات  أن  باحثون  اعتبر 
الحالية  المناخية  السياسات  تأثير  مدى  بشأن 
والتعهدات الوطنية بخفض انبعاثات الكربون 

المناخي »مضللة«. االحترار  على ظاهرة 
مؤتمر  قبيل  أعلنت  المتحدة  األمم  وكانت 
خالل  عقد  الذي  )كوب26(  للمناخ  األطراف 
السياسات  أن  غالسكو،  في  الجاري  الشهر 
لمتوسط  »كارثيا«  ارتفاعا  ستشهد  الحالية 
درجة   2,7 بمقدار  األرض  سطح  حرارة  درجة 
مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعة، 
»فرانس  وكالة  وفق   ،2100 العام  بحلول 

برس«.
المؤتمر  خالل  المتحدة  األمم  وأشارت 
نفسه إلى أن التعهدات المتجددة لدول تعتبر 
سيكون  الهند،  مثل  تلويثا  البلدان  أكثر  من 
القرن،  هذا  االحترار  على  ضئيل  تأثير  لها 
باريس  اتفاق  هدف  عن  جدا  بعيدة  زالت  وما 
المتمثل في حصر االحترار بـ1,5 درجة مئوية. 
واضحة  الظاهر  في  تبدو  التي  الدقة  لكن 
دراسة  في  جاء  كما  مضللة،  التقديرات،  لهذه 
المساهمين  من  العديد  فيها  شارك  جديدة 
في  شككت  التي  المتحدة  األمم  تقارير  في 

المذكورة. التقديرات  صحتها 
في  المشاركة  سوغنايس  إيدا  وكتبت 
البحوث  مركز  في  بارزة  عالمة  وهي  الدراسة 
أوسلو  في  الدولية  والبيئية  المناخية 
المناخية  للنتائج  الزائفة  »الدقة  )سيسيرو( 
البلدان  تدفع  قد  )كوب26(  قدمت خالل  التي 
حين  في  جيدا،  تقدما  تحرز  أنها  االعتقاد  إلى 

أن العكس قد يكون صحيحا«.
الطريقة  في  الخالف  نقطة  وتتمثل 
بين  النقاط  لربط  المستخدمة  القياسية 
واالرتفاع  المناخية  السياسات  من  مجموعة 
في  إليها  تؤدي  قد  التي  الحرارة  درجات  في 
المناخ  توقعات  معظم  تعتمد  القرن.  نهاية 
الحرارة  درجة  بنتيجة  تبدأ  التي  النماذج  على 
أقصى  حد  المثال  سبيل  على  المرغوبة، 
أو  مئوية  درجة   1,5 يبلغ  العالمي  لالحترار 
رجعي  بشكل  تعمل  ثم  مئويتين،  درجتين 
تبنيها  يجب  التي  السياسات  هي  ما  لمعرفة 

المنشود. الهدف  إلى  للوصول 

وفي هذا النهج، يعدل الخبراء متغيرات مثل 
المتجددة  الطاقة  ومصادر  الفحم  استخدام 
الموضوع  الهدف  إلى  للوصول  والتشجير 
البحوث  مدير  بيترز  غلين  وقال  القرن.  لنهاية 
في »سيسيرو«: »دراستنا هي )توقعات(. نضع 
السياسات  تأخذنا  حيث  إلى  يظهر  نموذجا 
المطاف«.  بنا  ينتهي  أين  نرى  ثم  الحالية 
للنمذجة  مختلفة  مجموعات  سبع  واستخدمت 
سيكون  كيف  لتقييم  التقنية  هذه  المناخية 
اتفاق  بموجب  الدول  تعهدات  تنفيذ  تأثير 
باريس الذي يستمر حتى العام 2030، بحلول 

.2100 العام 
وتراوحت تقديراتهم التي نشرت في دورية 
درجة   2,2 بين  تشاينج«  كاليمت  »نايتشر 
مئوية و2,9 درجة مئوية، وهي أرقام مشابهة 
هو  برز  ما  لكن  المتحدة.  األمم  ألرقام  تقريبا 
لوكالة  بيترز  وأوضح  اليقين.  إلى  االفتقار 
من  األدنى  الحد  أخذنا  »إذا  برس«:  »فرانس 
من  فعال  اقتربنا  أننا  يبدو  فقد  النطاق،  هذا 
»لكن  وأضاف  باريس«.  اتفاق  أهداف  تحقيق 
تكون  أن  نفسه  الوقت  في  المحتمل  من 
مئوية،  درجات  ثالث  إلى  وتصل  أعلى  النتيجة 
إلى  حاجة  هناك  ستكون  الحال،  هذه  وفي 

بكثير«. أقوى  سياسات 
بتلك  الجديدة  الدراسة  طرق  بيترز  وقارن 
التي  السياسات  تأثير  لقياس  المستخدمة 
مثل  كوفيد19-  وباء  لمكافحة  تبنيها  تم 
ونشر  االجتماعي  والتباعد  الكمامات  وضع 
العام  أوائل  الوباء  تفشي  ومنذ  اللقاحات. 
كل  تحدّث  كوفيد  نمذجة  كانت   ،2020
السياسة  تأثير  طريقة  على  بناء  أشهر  بضعة 
»السياسة  بيترز  وتابع  الفيروس.  انتشار  على 
فعال  متجهين  نحن  أين  إلى  تستند  الجديدة 
وليس إلى أين سنتجه في حال عدم اتخاذ أي 

إجراء«.
تأثيرات  حول  الدراسات  معظم  وتتناقض 
سيناريوهات  أسوأ  بين  المناخي،  االحترار 
المسارات  مع  المستمرة،  الكربون  انبعاثات 
االحترار  حصر  بهدف  المتمثلة  المتفائلة 
الواقع  فإن  ذلك،  ومع  مئوية.  درجة  بـ1,5 
النقيضين، ومن  بين هذين  ما  يقع في مكان 

المرجح أن يبقى هناك لعقود.

دراسة دولية ترد على األمم المتحدة

تقديرات االحتباس 
املناخي أكثر سوءا

● سحب دخان تتصاعد من أحد المصانع. )أ ف ب(

ربع سكان العالم تحت حكم »ديمقراطية متراجعة«

صفقة بايدن وإردوغان: »إف - 16« مقابل العالقات مع إيران

يعيش أكثر من ربع سكان العالم في ظل 
الواليات  وانضمت  متراجعة،  ديمقراطية 
»األنظمة  قائمة  إلى  األولى  للمرة  المتحدة 
التدهور  بسبب  المتراجعة«  الديمقراطية 
المسجل في النصف الثاني من والية دونالد 
حول  مرجعي  تقرير  في  جاء  ما  على  ترامب، 

الديمقراطيات في العالم.
لوكالة  وفقًا  العالمي،  الصعيد  وعلى 
 70 إلى  النسبة  ارتفعت  برس«،  »فرانس 
وتلك  االستبدادية  األنظمة  إضافة  مع   %
»الهجينة« مع ميل إلى التدهور الديمقراطي 
 2016 العام  منذ  هوادة  دونما  المتواصل 
لمنظمة  السنوي  التقرير  في  جاء  ما  على 
في  ومقرها   »International IDEA«
الديمقراطيات  قائمة  وكانت  ستوكهولم، 
المتراجعة تضم في األساس الهند والبرازيل 
والفلبين ودولتين من االتحاد األوروبي هما 
أوروبية  دولة  أدرجت  وقد  والمجر.  بولندا 

ثالثة هذه السنة وهي سلوفينيا.
معدي  أحد  هادسن،  ألكسندر  وأوضح 
الدراسة لوكالة »فرانس برس«، أن الواليات 
األداء«،  عالية  ديمقراطية  تزال  »ال  المتحدة 
مرتبط  األميركي  التراجع  أن  على  مشددًا 
يتعلق  ما  في  البالد  مؤشرات  بانخفاض 
عمل  على  واإلشراف  المدنية  بـ»الحريات 

الحكومة«.
وذكرت »International IDEA« خصوصًا 
»المنعطف التاريخي« الذي شكلته احتجاجات 
الرئاسي  االقتراع  نتائج  على  ترامب  دونالد 
نوعية  في  و»التراجع   2020 نوفمبر  في 
صيف  في  االحتجاجات  خالل  التجمع  حرية 
العام 2020«، إثر مقتل جورج فلويد على يد 
»صنفنا  هادسن:  وقال  األميركية،  الشرطة 
الديمقراطيات  فئة  في  المتحدة  الواليات 
أن  إال  السنة،  هذه  األولى  للمرة  المتراجعة 
بياناتنا تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت في 

العام 2019 على أقرب تقدير«.
 »International IDEA« وتقيم 
قرن  نصف  منذ  الديمقراطية  المؤشرات 
تقريبًا، وتتابع الوضع في غالبية دول العالم 
في  البلدان  بلدًا. وهي تصنف   160 نحو  أي 
)ومن  الديمقراطية  األنظمة  فئات:  ثالث 
واألنظمة  المتراجعة(  الديمقراطيات  بينها 

»الهجينة« واألنظمة االستبدادية.
لمنظمة  العام  األمين  وقال 
كاساس- كيفن   ،»International IDEA«
»التدهور  إن  برس«،  لـ»فرانس  زامورا 
المتحدة  الواليات  في  للديمقراطية  الواضح 
على  لالحتجاج  المتزايد  الميل  يشهد  كما 
نتائج انتخابات ذات صدقية، والجهود إللغاء 
أكثر  هي  الجامح  واالستقطاب  المشاركة 
التطورات المثيرة للقلق بشأن الديمقراطية 

على الصعيد العالمي«.
المتراجعة«  »الديمقراطيات  فئة  وباتت 
العدد  هذا  تضاعف  وقد  دول،  سبع  تضم 
وخرجت  تقريبًا،  الزمن  من  عقد  غضون  في 
الماضي  العام  الفئة  هذه  في  كانتا  دولتان 
هما أوكرانيا ومقدونيا الشمالية؛ ألن الوضع 

تحسن فيهما.
منها  أخريان  دولتان  استُبعدت  وقد 
صفة  خسرا  البلدين  ألن  وصربيا  مالي  هما 
التوالي  الخامسة على  الديمقراطية، وللسنة 
المتجهة نحو  البلدان  2020 تجاوز عدد  في 
طريق  السالكة  تلك  عدد  استبدادي  نظام 

الوضع غير مسبوق منذ  الديمقراطية، وهذا 
سبعينيات  في  البيانات  جمع  المنظمة  بدء 
خالل  يتواصل  أن  ويتوقع  الماضي  القرن 

.2021
وستخسر بورما تصنيفها على أنها »نظام 
»األنظمة  فئة  إلى  لتنتقل  ديمقراطي« 
االستبدادية« فيما ستنتقل أفغانستان ومالي 
من فئة األنظمة »الهجينة« إلى تلك الخاصة 
التي صنفت  زامبيا  »االستبدادية«،  باألنظمة 
على أنها »ديمقراطية« هي البلد الوحيد الذي 

شهد تطوراً إيجابيًا وارتقى إلى فئة أخرى.
توقعات  تفيد   ،2021 صعيد  وعلى 
بوجود  الموقتة   »International IDEA«
98 دولة ديمقراطية وهو العدد األدنى منذ 
بينها  نظامًا »هجينًا« من  و20  سنوات عدة 
روسيا والمغرب وتركيا، و47 نظامًا استبداديًا 
السعودية  العربية  والمملكة  الصين  تشمل 
أنه  زامورا،  كاساس  وأكد  وإيران،  وإثيوبيا 
المتراجعة  الديمقراطيات  احتساب  من خالل 
أنها  يتبين  الهجينة واالستبدادية  واألنظمة 
تضم »70 % من سكان العالم. وهذا مؤشر 
على  تحصل  خطرة  تطورات  أن  إلى  واضح 

صعيد جودة األنظمة الديمقراطية«.
 International« أكدت  أخرى،  جهة  من 
ومفادها  الماضي،  للعام  خالصاتها   »IDEA
بأن أكثر من ست دول من كل عشر اتخذت 
حقوق  صعيد  على  مشاكل  تطرح  إجراءات 
في  الديمقراطية  القواعد  واحترام  اإلنسان 

غير  »كانت  ألنها   ،»19 »كوفيد-  مواجهة 
زمنيًّا،  قانونية وغير متناسبة وغير محدودة 
من   % بـ90  يتعلق  واألمر  لها«،  لزوم  وال 
األنظمة االستبدادية، إال أنه يعني أيضًا أكثر 
من 40 % من الديمقراطيات، وأكد كاساس 
بعض  بوضوح  سرعت  »الجائحة  زامورا: 
حيث  الدول،  في  سيما  ال  السلبية،  الميول 
تعانيان  القانون  ودولة  الديمقراطية  كانت 

أصاًل«.
وسبق أن صنف مؤشر »ذي إيكونوميست 
العالمية  الديمقراطية  وضع  للديموقراطية« 
منذ  مستوياتها  أدنى  عند   2020 العام  في 
بدء االستطالع في العام 2006، ليس بسبب 
صعود  بسبب  أيضًا  بل  فحسب؛  االنقالبات 
ديمقراطية.  بلدان  في  يمينيين  شعبويين 
الصين  ظهور  هو  محتمل  آخر  عامل  وهناك 
كقوة قادرة على دعم األنظمة التي يهملها 

الغرب.
ويشير ديريك ميتشل، أول سفير للواليات 
المتحدة لدى بورما بعد تحولها الديمقراطي 
إلى أن »هناك زيادة في الهجمات  قبل عقد 
العالم،  أنحاء  كل  في  الديمقراطية  على 
وليس في المطالبة بالديمقراطية«. وأوضح 
رئيس  وهو  برس«  لـ»فرانس  ميتشل، 
يروج  الذي  الوطني  الديمقراطي  المعهد 
»إنها  العالم  أنحاء  كل  في  للديمقراطية 
في  خصوصًا  متعنتة  قديمة  عقليات  مسألة 
عن  الناس  يتخلى  ال  حيث  العسكري  السلك 

السلطة واالمتيازات بسهولة«.
وقالت فرانسيس ز. براون التي عملت على 
دعم الديمقراطيات في البيت األبيض خالل 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما »تستغرق 
الديمقراطية عقودا لتترسخ وسنوات لتتآكل. 
فعل  حكومة  ألي  يمكن  ال  أنه  أعتقد  لذلك 
وتابعت  األولى«.  التسعة  األشهر  في  الكثير 
»يظهر )بايدن( أن الواليات المتحدة تراقب 
وأنها مهتمة. ال يوجد حل سحري لكن أعتقد 

أن كل ذلك لديه أهمية«.

أميركا انضمت للقائمة

توصية من باحث أميركي

 بورما تخسر تصنيفها على أنها 
»نظام ديمقراطي« لتنتقل

 إلى فئة »االستبدادية«

 »متحدون ضد إيران نووية« :  أكثر من 70 
شركة تركية يشتبه بتعاملها غير المباشر 

على النظام اإليراني

مسؤولة سابقة بإدارة أوباما: 
الديمقراطية تستغرق عقوداً 

لتترسخ وسنوات لتتآكل

تشهد العالقات بين الواليات المتحدة وتركيا توترات منذ سنوات، 
أنقرة  شراء  حول  الدولتين  بين  الخالف  إلى  األساس  في  ترجع  وهي 
وقرار  الجوي،  للدفاع  الروسية  الصاروخية   »400  - »إس  منظومة 
المتفق عليها من قبل،   »35 واشنطن بعدم تزويدها بطائرات »إف - 
الخارجية  والسياسة  المتوسط،  البحر  شرق  في  التوتر  إلى  وكذلك 

الدولية. القضايا  بعض  تجاه  للدولتين 
مدير  روث،  دانيال  األميركي  الكاتب  يرى  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
نشرته  تقرير  في  نووية«  إيران  ضد  »متحدون  منظمة  في  األبحاث 
بايدن في وضع  األميركي جو  الرئيس  أن  إنتريست«،  مجلة »ناشونال 
فريد اليوم إلنهاء محاولة تركيا تقويض األمن األوروبي ووقف تحولها 
الخطير نحو روسيا وإيران. فالمعروف أن تركيا تسعى جاهدة للحصول 
وكالة  وفق  التحديث،  ومعدات  األميركية   »16  - »إف  طائرات  على 

األلمانية. األنباء 
رجب  للرئيس  الداخلي  السياسي  الدعم  يشهد  أخرى،  ناحية  ومن 
طيب أردوغان تراجعًا شديدًا. ويمكن لبايدن أن يدرك أن لديه فرصة 
لتحقيق أهداف استعصت على أسالفه. فبإمكانه وقف خروج تركيا من 

الفلك الغربي مع تدعيم األمن القومي األميركي بضربة ضد إيران.
ويقول روث إنه لكي توافق الواليات المتحدة على مبيعات المعدات 
العسكرية ألردوغان، يتعين على تركيا خفض حجم تجارتها مع إيران، 
حزب  وتصنيف  التركية،  البنوك  إلى  إيران  وصول  أمام  السبيل  وقطع 

إرهابية. اهلل منظمة 
البضائع  على  للحصول  إيران  جسر  تركيا  تعتبر  للتجارة،  وبالنسبة 
التي  الحدود  أن  يرى  الذي  روث  بحسب  ذلك،  وقف  ويتعين  األوروبية، 
بالنسبة  وإيران نقطة ضعف واضحة  تركيا  بين  مياًل   330 يبلغ طولها 

واألوروبية. األميركية  العقوبات  لتنفيذ 
نووية«  إيران  ضد  »متحدون  منظمة  حددت   2016 العام  فمنذ 
مباشرة  غير  بصورة  تتعامل  أنها  يشتبه  تركية  شركة   70 من  أكثر 
تركيا  على  ويتعين  معها.  المنظمة  وتواصلت  اإليراني،  النظام  مع 
حدودها  إغالق  خالل  من  إليران  التجاري  التدفق  قوى  بشكل  تقيد  أن 
وأضاف  القريب.  الماضي  في  كثيرة  مرات  فعلته  ما  وهو  معها،  البرية 
من  التركي  وفرعه  عودة  بنك  منع  أيضًا  تركيا  على  يتعين  أنه  روث 

العمل داخل حدود إيران.

لبنانيًا  بنكًا   13 من  واحدًا  عودة  بنك  يعد  فيدرالية،  لقضية  ووفقًا 
التي يصممها حزب  والذخيرة  القنابل  إنتاج  وقت طويل  منذ  يدعمون 
من  أكثر  جرحت  أو  قتلت  القنابل  تلك  ومثل  إيران.  وتصنعها  اهلل، 
يتعين   ، تكميلية  وكخطوة  العراق.  في  يعملون  كانوا  أميركي   1000
المتهمة  البنوك  مع  التعامل  التركية من  البنوك  منع جميع  أنقرة  على 

بغسل األموال وتسهيل األرهاب الذي ترعاه إيران.
وبالمثل، يجب على بايدن أن يكون مستعدًا لمنع البنوك األميركية 

وهذا  بها،  المشتبه  المؤسسات  مع  مراسلة  بعالقات  االرتباط  من 
السيادة  دعم  تجاه  وااللتزام  المبادئ،  على  القائمة  القيادة  شأن  من 

اللبنانية.
التجارة  في  الثقة  تحسين  في  ذلك  يساعد  سوف  لتركيا،  وبالنسبة 
ألنها  منخفضة؛  مخاطر  ذات  تركيا  في  التجارة  ممارسة  أن  ويوضح 
سمعة  تحسين  في  يساعد  سوف  ذلك  كل  أن  اآلن.كما  كذلك  ليست 
الماضي  أكتوبر   21 في  من ضربة  عانت  التي  العالمية،  المالية  تركيا 
ذات  الدول  قائمة  إلى  تركيا  المالي  العمل  مجموعة  أضافت  عندما 
األموال  غسل  بمنع  الخاصة  لوائحها  في  االستراتيجية«  «النواقص 

اإلرهاب. تمويل  ومكافحة 
الدول  إلى  االنضمام  تركيا  على  أيضًا  ينبغي  إنه  روث  ويقول 
العشرين،  مجموعة  في  التسعة  واألعضاء  عشرة  االثنتي  األوروبية 

الذين صنفوا حزب اهلل بصفة كاملة أو جزئيًا، كمنظمة إرهابية.
وقد اعترف كل منها بالتأثير الضار لحزب اهلل على لبنان وقيمة جهود 
حزب اهلل بالنسبة إليران من خالل تزويدها بقاعدة تشغيل متقدمة على 
البحر المتوسط. ويجب أن يطلب بايدن إجراء مماثاًل من أنقرة. كما يتعين 

أن يتصدر ذلك طلب أن يكون مثل هذا التصنيف كليًا.
لمثل  صاغية  آذانًا  بايدن  يجد  أن  المحتمل  من  أن  روث  ويضيف 
قائمة الرغبات هذه. وعمومًا، فقد تدهورت العالقات بين إيران وتركيا 
بشكل ملحوظ خالل العام الماضي. وأحبطت أجهزة المخابرات وإنفاذ 
يعيش  سابق  إيراني  عسكري  مسؤول  الختطاف  إيرانية  خطة  القانون 

في تركيا، لنقله إلى طهران.
إيران لعدو  العالقات بسبب دعم  وسبق ذلك ما وصل إلى حد قطع 
تركيا اللدود، أرمينيا، في حرب ناجورنو- كارباخ عام .2020 وال بد أن 
اإليراني،  النظام  مع  العالقات  في  للتراجع  استعداد  تركيا  لدى  يكون 
القوة  المتحدة اآلن  الواليات  إذا لم يكن األمر كذلك، فإن لدى  ولكن 

المسار. أردوغان إلصالح  للضغط على 
»سيكون  مؤخرًا  قال  أردوغان  إن  بالقول  تقريره  روث  ويختتم 
بنا«،  الخاصة   35 إف-  الطائرات  قضية  هو  أهمية  األكثر  الموضوع 
بعد  المفقودة  استثماراتها  الستعادة  تركيا  جهود  إلى  إشارة  في 
المنظومة  أنقرة  تلقي  أعقاب  في  الطائرات  لتلك  استحقاقها  وقف 
الصاروخية الروسية. ويتعين على بايدن التعرف على مدى أهمية هذا 
األمر، ومدى استعداد أردوغان الصالح العالقات بين الواليات المتحدة 

وتركيا.
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اقتصاد

كالم في األرقام

تريليون قدم مكعبة قياسية 
حجم االحتياطي السعودي

 من الغاز  الطبيعي بعد ارتفاعه

قالوا

08

افتتاح  في  المنفي  محمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  شارك 
والجنوب  للشرق  المشتركة  السوق  لتجمع  الـ21  القمة  أعمال 
المصرية  العاصمة  في  انطلقت  التي  »كوميسا«،  األفريقي 

الثالثاء. القاهرة، 
خالل  من  الصمود  على  القدرة  »تعزيز  شعار  القمة  وتحمل 
تشجيع  إلى  وتهدف  االستراتيجي«،  االقتصادي  الرقمي  التكامل 
استخدام أدوات االقتصاد الرقمي، لتيسير ممارسة األعمال داخل 
التجمع، وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة 

اقتصاداتها. على  »كورونا«  لجائحة  السلبية  التداعيات 
البالغ  التجمع،  أعضاء  األفريقية  الدول  ممثلو  القمة  وحضر 
21 دولة، إلى جانب سكرتير عام الـ»كوميسا«، وعدد من  عددها 

السمراء. بالقارة  االقتصادية  التجمعات  رؤساء 

املنفي يمثل ليبيا في قمة »كوميسا« بالقاهرة

دعم األسر محدودة الدخل 
سوف يكون نقدا وال 
دعم من الدولة للمواد 
االستهالكية

رئيس الوزراء الجزائري 
أيمن بن عبد الرحمن

326.1
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.6225دوالر أميركي
5.1929يورو

6.1872الجنيه االسترليني
1.2321الريال السعودي
1.2585درهم إماراتي

0.7239االيوان الصيني

2021  /11/24 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

●   جانب من المشاركين في قمة ليبيا لالقتصاد والطاقة

التنمية لتمويل  الدولي  البنك  رئيس  نائب   *

شرائح السكان األشد فقراً 
هي األقل مساهمة

في تغير المناخ

الفقر وتغير املناخ
تركزت األنظار على مؤتمر األمم المتحدة السادس والعشرين 
المخاطر كبيرة حيث ال  المناخ في غالسكو؛ حيث أن  بشأن تغير 
الصلة  وضوح  ويتزايد  المناخ.  تغير  آثار  من  محصن  بلد  يوجد 

البشر. المناخ وأثره على رفاهة  بين تغير 
وستدفع هذه األوضاع أكثر من 130 مليون شخص إلى براثن 
المكاسب  يفاقم  مما  المقبلة،  العشر  السنوات  مدى  على  الفقر 
أكثر  هجرة  في  ويتسبب  األنفس،  بشق  تحققت  التي  اإلنمائية 

.2050 200 مليون شخص داخل بلدانهم بحلول عام  من 
إن أزمة المناخ أزمة غير عادلة إلى حد كبير: فشرائح السكان 

األشد فقرًا في العالم هي األقل مساهمة في تغير المناخ.
وهي  فقرًا  العالم  بلدان  أشد  من  بلدًا   74 فإن  الواقع،  وفي 
صندوق   - للتنمية  الدولية  المؤسسة  تخدمها  التي  البلدان 
الــدوالرات  من  مليارات  عدة  حجمه  يبلغ  الذي  الدولي  البنك 
انبعاثات  عُشر  من  أقل  تشكل  فقرًا-  العالم  بلدان  أشد  لصالح 
غازات الدفيئة على مستوى العالم. وهي أيضًا األكثر تضررًا من 

آثاره.
إن أزمة المناخ أزمة غير عادلة إلى حد كبير: فشرائح السكان 

األشد فقرًا في العالم هي األقل مساهمة في تغير المناخ.
المؤهلة  البلدان  تعرضت  الماضي،  العقد  مــدى  وعلى 
لالقتراض من البنك الدولي لكوارث طبيعية يبلغ حجمها حوالي 
الماضي.  القرن  الثمانينيات من  أمثال ما تعرضت له في  ثمانية 
الهشة  والبلدان  النامية  الصغيرة  الجزرية  ــدول  ال وتواجه 
وإن  فريدة  ألسباب  عالية  مناخية  مخاطر  بالصراعات  والمتأثرة 

نفسه. بالقدر  ملحة  كانت 
من  لالقتراض  المؤهلة  البلدان  تخوض  نفسه،  الوقت  وفي 
اقتصاد عالمي  المنافسة في  القدرة على  المؤسسة سباقًا نحو 
الخضراء  والوظائف  األخضر  النمو  باطراد  يقدر  التغير  سريع 
طويل:  مدى  على  تنفيذه  يجري  أمر  إنه  الخضراء.  والقطاعات 
المتزايدة،  المناخية  اآلثار  معالجة  على  واحد  وقت  في  العمل 
واغتنام  الصدمات،  وجه  في  الصمود  على  القدرة  وتدعيم 

الفرص الجديدة لالزدهار في عالم ما بعد جائحة كورونا.
المؤسسة  فيها  دعيت  أزمة  أول  ليست  هذه  أن  شك  وال 

البلدان. مساندة  إلى  للتنمية  الدولية 
من  متعاقبة  دورات  على  المؤسسة  ترتكز  الــواقــع،  في 
 - منها  والتعافي  لها  والتصدي  األزمات  لمواجهة  االستعداد 
األوبئة  أو  الماليين  على  تؤثر  التي  الجفاف  نوبات  أو  إيبوال 
هو  المناخ  تغير  لكن  العالمية. 
تعقيدًا  األكثر  األزمة  بالتأكيد 

وأوسع مدى حتى اآلن.
مواجهة  الممكن  غير  ومــن 
حلول  طريق  عن  المناخ  تغير 
واحد  قطاع  على  تركز  بسيطة 
واحدة  منظمة  أو  واحــد  بلد  أو 
يتطلب  ذلك،  من  بداًل  فحسب. 
مجموعات  بين  التعاون  ــر  األم
بينها. وقد  فيما  المعارف  وتبادل  البلدان  المصالح وبين مختلف 
من  النوع  هذا  تقديم  على  للتنمية  الدولية  المؤسسة  دأبت 

المعنية من أجل قضية مشتركة. القيادة، وحشدت األطراف 
التحديات  من  المسبوقة  غير  المجموعة  هذه  دفعت  وقد 
عقود  طوال  المستفادة  الدروس  على  االعتماد  إلى  المؤسسة 
االنبعاثات،  تقليل  على  البلدان  ومساعدة  المنظومات،  ومختلف 

الكوارث. تأثيرات  والتخفيف من  المناخ،  والتكيف مع تغير 
61 % من  2021، كان  المالية  فعلى سبيل المثال، في السنة 
التكيف،  ألغراض  المناخية  لألنشطة  المؤسسة  تمويل  إجمالي 
المؤسسي على  الطابع  بلدًا على إضفاء   62 المؤسسة  وساعدت 

الكوارث كأولوية وطنية. الحد من مخاطر 
غلة  ــادة  زي إلــى  األراضــي  إدارة  تحسين  أدى  النيجر،  في 
62 % للمساعدة في التغلب على آثار التقلبات  المحاصيل بنسبة 
المناخية. وفي موزامبيق، ساعدت االستجابة السريعة على الحد 
من األضرار الناجمة عن إعصارين كبيرين خلفا للظهر وأثرا على 

1.8 مليون شخص.
للتنمية  الدولية  المؤسسة  استثمارات  من  العديد  يساند  كما 
الساحلية  المناطق  تمكن مشروع  الطبيعة:  على  القائمة  الحلول 
العواصف  للحماية من  المنجروف  أشجار  زراعة  من توسيع نطاق 
في  المناخ  تغير  وجه  في  الصمود  مشروع  وأدى  بنغالديش  في 
الساحلية،  المناطق  في  التحتية  البنية  تحسين  إلى  كيريباتي 
المياه  على تسرب  التغلب  بغية  األمطار  مياه  بتجميع  يقوم  وهو 

البحر. ارتفاع مستويات سطح  المالحة بسبب 
والمترابطة  الشاملة  الطبيعة  إدراك  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وتزيد  التغيير.  عوامل  رئيسيًا من  عاماًل  كان  والحلول  للتحديات 
لمواجهة  المختبرات  وقــدرات  األمــراض  مراقبة  تعزيز  عملية 
للتهديدات  التصدي  على  المعنية  البلدان  قدرة  أيضًا  الجائحات 

المناخ. بتغير  المرتبطة  المعدية  األمراض  عليها  تنطوي  التي 
الصمود  على  القادرة  الكربون  المنخفضة  التنمية  وتتيح 
والوظائف  التكنولوجيا  مجاالت  في  النمو  لتحقيق  هائلة  فرصًا 
النظيف  الطهي  أن يحدث االستثمار في  الممكن  الخضراء. ومن 
النساء  على  إيجابيًا  تأثيرًا  المستدامة  الطاقة  على  والحصول 
مستمرة،  للجميع  تتحقق  التي  المكاسب  قائمة  إن  والفتيات. 

تنفيذها. لها  يتيح  المؤسسة بوضع جيد  وتتمتع 
وفي منتصف ديسمبر، سيتم تجديد الدورة التالية من تمويل 
العشرين  العملية  باسم  المعروفة  للتنمية،  الدولية  المؤسسة 
من  لها  المحدد  الموعد  من  عام  قبل  المؤسسة،  موارد  لتجديد 
أجل تلبية احتياجات البلدان التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

هذا  لمواجهة  فريد  وضع  في  وشركائها  المؤسسة  وبجعل 
على  المعنية  الجهات  تقف  التحديات،  بين  العادي  غير  االرتباط 
األكثر  األشخاص  ومنح  عملها  نطاق  لتوسيع  االستعداد  أهبة 

الصمود. والقدرة على  للتعافي  ضعفًا فرصة عادلة 
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»قمة الطاقة« تفتح الباب »قمة الطاقة« تفتح الباب 
أمام توسيع نشاط الشركات أمام توسيع نشاط الشركات 

األجنبية في النفط الليبياألجنبية في النفط الليبي

بمشروعات في تطوير الحقول والطاقة المتجددة

النفط  قطاع  تطوير  إلى  تهدف  خطوة  في 
واالقتصاد«  للطاقة  »ليبيا  قمة  انطلقت  الليبي، 
الماضي  اإلثــنــيــن  طــرابــلــس  الــعــاصــمــة  ــي  ف
عدد  بمشاركة  وذلك  الثالثاء،  حتى  واستمرت 

الدولية. الشركات  من 
لالستثمار  الحكومة  خطة  القمة  واستعرضت 
الرائدة  الشركات  مع  والغاز  النفط  قطاع  في 
وبرامج  اإلنتاجية  القدرات  ــادة  وزي بالمجال، 
إلى  باإلضافة  الوطنية،  الكوادر  وتأهيل  تدريب 
البديلة  الطاقة  مجال  في  استثمارية  مشاريع 

للكهرباء. العامة  الشبكة  وتطوير  ودعم 
وشارك في القمة نائب رئيس حكومة الوحدة 
النفط  ووزير  أبوجناح  رمضان  الموقتة  الوطنية 
والتجارة  االقتصاد  ــر  ووزي عون  محمد  والغاز 
ووزيــر  المالية  ــر  وزي بجانب  الحويج،  محمد 
ضمن  وذلــك  الـــوزراء،  رئاسة  لشؤون  الدولة 
البنية  للتطوير  الوطنية  الوحدة  حكومة  خطة 
الفرص  وطرح  والطاقة  النفط  لقطاعات  التحتية 

الواعدة. االستثمارية 

بملياري دوالر استثمار فرنسي 
القمة شهدت خالل يومها األول توقيع اتفاقيات 
الفرنسية.  »تــوتــال«  وشركة  الحكومة  بين 
باتريك  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وأعــلــن 
في مشروع  دوالر  ملياري  أنها ستخصص  بويان 
100 ألف  النفطي، مما يعزز اإلنتاج بنحو  الواحة 
مبروك،  حقل  في  اإلنتاج  وزيادة  يوميا،  برميل 
الطاقة  من  ميغاوات   500 إنتاح  في  والمساعدة 

الشمسية.
في  الشركة  مرونة  عن  عرضا  بويان  م  وقــدَّ
المستوى  على  كالعب  ومكانتها  الطاقة،  صناعة 
وتطوير  المحلي  الطلب  تلبية  مع  العالمي، 

مستدامة. بطريقة  للبالد  الطبيعية  الموارد 
جديدة  مصادر  بإيجاد  »توتال«  التزام  وأكد 
مشاريع  في  واالستثمار  ليبيا،  في  والغاز  للنفط 
العالمي.  الطلب  لتلبية  الخام  للنفط  جديدة 
تكون  أن  على  بالقدرة  ليبيا  »تتمتع  وأضــاف: 
الدولي خالل  النفط  رئيسيًّا في ميزان  مساهمًا 
البالد  إمكانات  إلى  مشيرًا  المقبل«،  العقد 
اكتشافها  يتم  لم  التي  المستغلة،  غير  النفطية 

التنقيب. بعد من خالل 

10 مليارات دوالر من »إيني«
اإليطالية  »ايني«  شركة  كشفت  جانبها،  من 
في  دوالر  مليارات  عشرة  من  أكثر  استثمارها 
في  الطبيعية  الموارد  واستكشاف  تطوير  مجال 

. ليبيا
الطبيعية  للموارد  الــعــام  المدير  وســلَّــط 
بوليتي،  أليساندرو  »إيني«،  في  والعمليات 
آفاق  استكشاف  في  الشركة  جهود  على  الضوء 
في  سيّما  ال  الليبي،  الطاقة  قطاع  في  جديدة 
في  المساهمة  جانب  إلى  البحرية،  مناطقها 

واالستكشاف. التنمية  بأنشطة  التزامها 
النفط  حقول  تطوير  سرعة  زيــادة  واقترح 
العالم لم يعد  أّن  إلى  البالد، مشيرًا  والغاز في 
إلى  األحفوري  الوقود  على  االعتماد  بإمكانه 
الشركة  استراتيجية  ملخصًا  مسمى،  غير  أجل 
»تسريع  فقط  واحدة  جملة  في  المستقبلية 

والغاز«. النفط  في  االستثمارات 
سابقًا  مرة  من  أكثر  القمة  هذه  وعُقدت 
عون،  محمد  النفط  وزير  حسب  ليبيا،  خارج 
ليبيا  داخــل  ــى  األول للمرة  عقدها  يعد  فيما 
البالد،  في  للعمل  للمستثمرين  مشجعًا  أمرًا 

كالمه. بحسب 
عقد  على  تشهد  القمة  أن  عــون  ــح  وأوض

عن  فضاًل  المتجددة،  بالطاقة  خاصة  اتفاقات 
القديمة. االكتشاف  تطوير 

تلقت  الجاري،  نوفمبر  من  سابق  وقت  وفي 
وجود  لتوسيع  الوزارة  من  مقترحات  الحكومة 
البالد  داخل   )IOCs ( الدولية  النفط  شركات 
والتكنولوجيا  المال  رأس  تدفق  تسهيل  بهدف 

الفنية. والمهارات 
و23   22 يومي  عُقدت  التي  القمة  وخالل 
النفط  شــركــات  مــن  ــدد  ع شـــارك  نوفمبر، 
وذلك  رئيسي،  كراٍع  البالد  في  الرائدة  الدولية 
الحدث  واستغالل  االستثمارات،  في  للعمل 
المستقبلية،  األنشطة  نطاق  لتوسيع  كمنصة 
سلط  الذي  كابيتال«،  »إنيرجي  موقع  حسب 
مجال  في  الدول  عدد من  نشاطات  على  الضوء 

بليبيا. النفط 

إيطاليا
ليبيا من خالل  مع  وثيقة  بعالقات  إيطاليا  تتمتع 
يمثل  والذي  ستريم،  جرين  أنابيب  خط  تشغيل 

8 % من إجمالي استهالك الغاز في إيطاليا.
ــاوزت شــركــة »إيــنــي«  ــج ومــن جــانــبــهــا، ت
عامًا   50 من  أكثر  الجنسيات  متعددة  اإليطالية 
الوطنية  المؤسسة  االستراتيجي مع  التعاون  من 
التنقيب  قطاعات  في  حاليًا  وتنشط  للنفط، 

واإلنتاج والغاز والطاقة في البالد.
الشركة  مسؤولو  التقى   ،2021 سبتمبر  في 
ومسؤولي  الدبيبة  عبدالحميد  الحكومة  برئيس 
استراتيجيتها  لمناقشة  النفط  مؤسسة 
التركيز  مع  والمستقبلية،  الحالية  االستثمارية 
التي تهدف  الطبيعي  الغاز  االستثمارات في  على 

إلى زيادة قدرة توليد الطاقة المركبة في البالد 
الطاقة. إلى  الوصول  وتوسيع 

واسع  نفطيًا  مشروعًا  أيضًا  الشركة  وتقود 
يشمل  النفط  مؤسسة  مع  بالشراكة  النطاق 
جديدتين  ثابتتين  بحريتين  منصتين  تركيب 

مليتة. مجمع  مقابل 
 2023 العام  من  األول  الربع  من  وبداية 
سيعمل   ،2026 الــعــام  فــي  ــاج  ــت اإلن ودخـــول 
خطوط  من  مجموعة  إنشاء  على  أيضًا  المشروع 
من  الغاز  لتوصيل  البحر  سطح  تحت  األنابيب 
الغاز  معالجة  منشأة  إلــى  البحرية  المنصات 

البرية.
للطاقة  ليبيا  قمة  فــي  »إيــنــي«  وشــاركــت 
لعرض  بالتيني،  كـــراع   2021 واالقــتــصــاد 

حاليًا. التطوير  قيد  الخارجية  مشاريعها 

فرنسا
سفارتها  فتح  فرنسا  أعادت   ،2021 مارس  في 
ما  سنوات،  سبع  دام  إغالق  بعد  طرابلس  في 
الثنائي بين  التعاون  يشير إلى روح متجددة من 

البلدين.
وتعد شركة »توتال إنرجي« الفرنسية واحدة 
البترول  قطاع  في  الرائدين  المشغلين  من 
الواحة  نفط  حقول  في  حصص  ولها  الليبي، 

والجرف. والمبروك  والشرارة 
العام  في  التصدير  محطات  حصار  وقبل 
العديد من  من  واحدة  »توتال«  كانت  الماضي، 
لمواصلة  تستعد  التي  الدولية  النفط  شركات 

ليبيا. في  الكبيرة  النفط  احتياطات  تطوير 
ــال«  ــوت »ت وقــعــت   ،2019 ديسمبر  وفـــي 

اتفاقية تمنح الشركة  الوطنية للنفط  والمؤسسة 
الواحة  أصول  في  أقلية  حصة  الكبرى  الفرنسية 
الليبية، حيث ستساعد المؤسسة في تطوير حقلي 
ما يؤدي  الواحة،  امتياز  شمال جالو وNC 98 في 
إلى زيادة اإلنتاج بمقدار 180 ألف برميل في اليوم 

واستثمار 650 مليون دوالر.
متقدمة  مناقشات  الشركة  تُجري   ، واآلن 
من  ــة  ــواح ال امــتــيــاز  فــي  مشاركتها  ــادة  ــزي ل
 Hess« شركة  حصة  على  االستحواذ  خــالل 
تطوير  ويمثل   .%  8.16 البالغة   »Corporation
البالد  لليبيا، حيث تسعى  أولوية قصوى  الحقول 

إلى تحقيق أهداف اإلنتاج على مراحل.

هولندا
لها  آخــر  أوروبـــي  شريك  فهي  هولندا  أمــا 
عمليات طويلة األمد في ليبيا. وقد لعبت شركة 
تاجرًا  بصفتها  السوق  في  نشطًا  دورًا  »فيتول« 
أثناء  للبالد  المرونة  منح  ما  والسلع،  للطاقة 

التقليدية. النفط  أسواق  في  تنقلها 
النفط  مؤسسة  مع  كثب  عن  الشركة  وتعمل 
والتوصيل  المستقر  اإلمــداد  وتوسيع  لضمان 
بما  البالد،  أنحاء  جميع  في  للوقود  المنتظم 
البنية  لدعم  المطلوب  الثقيل  الزيت  ذلك  في 
ومحطات  الطاقة  ومحطات  المحلية  التحتية 

والمستشفيات. المياه  تحلية 
العام  من  أغسطس  في  ذاتــه،  الوقت  وفي 
2021، التقت »شل« بالمؤسسة الوطنية للنفط 
عن  فضاًل  ليبيا،  في  التنقيب  استئناف  لمناقشة 
عودة  وستكون  والتكرير.  التسويق  أنشطة 
الشركة متعددة الجنسيات األنجلو هولندية هي 
الشركة  علقت  أن  بعد  عقد،  منذ  األولى  المرة 

.2011 أنشطة االستكشاف في العام 

النرويج
مسؤولو  التقى  الــمــاضــي،  الشهر  ــالل  خ
النرويجية  »إكوينور«  شركة  مع  النفط  مؤسسة 
البنية  متطلبات  لمناقشة  الجنسيات  متعددة 
المبروك  حقل  تأهيل  وإعادة  الداعمة  التحتية 

وتشغيله.
الدعم  تقديم  فــرص  الطرفان  تناول  كما 
و»أكاكو«،  »المبروك«  لشركتي  والمالي  الفني 
نورويجان  لشركة  الفنية  الخبرة  من  واالستفادة 

اإلنتاج واالستكشاف. في مجاالت 
البالد  في  موجودة  كانت  النرويجية  والشركة 
االستكشاف  أنشطة  خالل  من  عامًا   25 لمدة 
وإنتاج النفط البرية، بما في ذلك التراخيص في 
NC-( وفي حوض مرزق )C-17( حقل المبروك

.) )186

المتحدة الواليات 
كانت الواليات المتحدة نشطة بشكل أساسي 
في قطاع الطاقة في ليبي ال سيما وأن الحكومة 
الليبية تبذل دفعة قوية إلشراك الجهات الفاعلة 
توليد  في  قدراتها  لتوسيع  الخاص  القطاع  في 

ونقلها. وتوزيعها  الطاقة 
شركة  وقعت   ،2019 العام  من  سبتمبر  في 
»جنرال إلكتريك« مذكرة تفاهم مع ليبيا لزيادة 
مدى  على  ميغاوات   6000 بمقدار  التوليد  قدرة 

المقبلة. الخمس  السنوات 
تطوير  الشركة  التزمت  التحديد،  وجه  وعلى 
إنتاجية  قــدرات  وتنفيذ  الطاقة،  نقل  مشاريع 
وإنشاء  الكهربائية  الطاقة  مجال  في  جديدة 
مجال  في  وتحديدًا  المتجددة،  الطاقة  مشاريع 

الشمسية. والطاقة  الرياح  طاقة 
لقمة  ذهبيًا  راعيًا  إلكتريك«  »جنرال  وشكلت 
مع  جنب  إلى  جنبًا  واالقتصاد«،  للطاقة  »ليبيا 
متعددة  األميركية  فيليبس«  »كونوكو  شركة 
الواحة  امتياز  في  مصلحة  لها  والتي  الجنسيات 

وشاركت كراٍع فضي في ذلك الحدث.

 »توتال« تخصص ملياري دوالر 

في مشروع الواحة النفطي

20 ربيع اآلخر 1443 هـ
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»إيني« اإليطالية تستثمر
10 مليارات دوالر



اقتصاد 09

الخير  حقل  افتتاح  والغاز  النفط  وتصنيع  إلنتاج  أعلنت شركة سرت 
النفطي، منتصف األسبوع الجاري، فيما كان التشغيل التجريبي للحقل 

ووضعه على جاهزية اإلنتاج قد بدأ في أكتوبر الماضي.
موسى،  سليمان  مسعود  الشركة،  إدارة  مجلس  رئيس  وكشف 
مراقبة  قبل  من  حديثة  والسالمة  لإلطفاء  بمنظومة  الحقل  تجهيز 

اإلطفاء وإدارة صيانة الحقول.
القياس  المعمل واستالم اعتماد منظومة  إلى تأهيل  وأشار موسى 
للنفط،  الوطنية  بالمؤسسة  والقياس  للتفتيش  العامة  اإلدارة  من 
السكني  المخيم  من:  بكل  المرتبطة  األعمال  جميع  واستكمال 
وفتح  الخارجي  والسياج  الترفيهي  والنادي  الصحي  والمركز  ومرافقه 

المسارات لآلبار وجميع األعمال األخرى.

افتتاح حقل »الخير« النفطي
مصنع جديد لخلط وتعبئة الزيوت في بنغازي السعر بالدوالرنوع الخام

79.13برنت

82.92غرب تكساس

80.55دبي

78.90سلة أوبك

39.60خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     11/24/ 2021

استئناف الحفر بحقل الشرارة 
بعد توقف 7 سنوات

»شلمبرجير« تعتزم
إعادة تشغيل آبار مغلقة

مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  بحث 
صنع اهلل، مع مدير عام شركة »شلمبرجير« فرع ليبيا، مصطفى عجاج، 
وزيادة  تحسين  بهدف  اإلنتاج  إلى  وإعادتها  المغلقة  اآلبار  صيانة 

معدالت اإلنتاج.
وناقش الطرفان النشاط العام للشركة، واستعرضا مساهمتها في 
مجال التنمية المستدامة وبناء القدرات، فضاًل عن سداد ديون الشركة 
المستحقة على المؤسسة، وذلك خالل االجتماع الذي عقد اإلثنين 

الماضي بمقر مؤسسة النفط في طرابلس.
وتحدث عجاج عن خطة الشركة للعام المقبل، واستهدافها زيادة 
المساهمات في مناطق الجنوب الغربي )أوباري، الغريفة وبنت بية(، 
على صناعة  وتدريبهم  الصغار  التالميذ  تحفيز  على  عملها  وكذلك 
الروبوتات، ودورها أيضًا في مجال تنمية الموارد البشرية، وتطوير 

قدرات العاملين في مجال النفط.
وأكد تعزيز العالقات مع المجتمعات المحلية وتوفير أجهزة ومعدات 
لذوي االحتياجات الخاصة في منطقة أوجلة، وكذلك مساهمة الشركة 

في تجهيز سيارات إسعاف لمنطقتي البريقة ومرادة.
 

عمليات  استئناف  النفطية  للعمليات  »أكاكوس«  شركة  أكدت 
الحفر التطويري بحقل الشرارة بعد نحو سبع سنوات من التوقف.

 R-32« البئر بحفر  بدأت  إنها  الماضي،  األحد  الشركة،  وقالت 
تقدمت  كما   .2014 نوفمبر  شهر  بداية  توقف  الذي   »  NC115
الحفر،  عمليات  الستئناف  التجهيز  في  أسهم  من  لكل  »بالشكر 

خاصة إدارة الحفر وصيانة اآلبار«.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت  الماضي،  أكتوبر   11 وفي 
إلى  »التوصل  عقب  الشرارة  حقل  عن  القاهرة«  »القوة  حالة  رفع 
بإنهاء جميع  النفطية  المنشآت  اتفاق شرف بمقتضاه يلزم حرس 

العراقيل، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية«.
المؤسسة والشركة،  20 أكتوبر، عقد اجتماع فني بين  ثم في 
الشرارة،  حقل  في  األمنية  والمشكالت  الصعوبات  بحث  أجل  من 
مستهدفاتها.  »أكاكوس«  شركة  تحقيق  دون  تحول  التي 
واستعرضت الشركة االحتياطي العام والمخزون من النفط والغاز 
خالل  المتوقعة  اإلنتاج  معدالت  إلى  إضافة  لها،  التابعة  للحقول 
والدراسات  التطويري  الحفر  ونشاطات  المقبلة،  العشر  السنوات 

المكمنية والمعملية وصيانة وإصالح اآلبار.
 

طرابلس- الوسط

●   موظفون ومواطنون يتقاضون رواتبهم من أحد المصارف     

●   حاوية بضائع مصرية

رسميًا.. رواتب املوظفني تبدأ بـ750 دينارًا.. و20 ألفًا لرئيس الدولة
راتب الوزير 7 آالف دينار

مشروع  تنفيذ  بدء  للنفط  الوطنية  المؤسسة  قررت 
الزيوت في بنغازي. إنشاء مصنع متكامل لخلط وتعبئة 

الوطنية  المؤسسة  رئيس  بين  عقد  اجتماع  وخالل 
شركة  إدارة  لجنة  ورئيس  اهلل  صنع  مصطفى  للنفط 
جرى  األحد،  الجرمي،  الصادق  النفط  لتكرير  الزاوية 
مشروع  لتنفيذ  الشركة  من  مرئيين  عرضين  تقديم 
وكذلك  بنغازي،  إسفلت  مصنع  بموقع  المصنع  إنشاء 
والبرنامج  عمله  ومجال  وأهدافه  المشروع  عن  نبذة 

لتنفيذه. المتوقع  الزمني 
تطوير  مشروع  هيكلية  إلى  الشركة  تطرقت  كما 
االجتماع  وتضمن  الجديد.  شكله  في  الزاوية  مصفاة 

العرضين. حول  ومستفيضة  موسعة  نقاشات 
التي  القرارات  من  جملة  إلى  المجتمعون  وتوصل 
االقتصاد  تنمية  لدعم  المشاريع  إنجاز  في  تسهم 
تنفيذ  في  بالبدء سريعًا  بدوره  اهلل  ووجه صنع  الوطني. 

المصنع. مشروع 

السوق الليبية تستقبل 17.9 % من صادرات مصر األفريقية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر أن ليبيا 
تصدرت قائمة الدول األفريقية التي استقبلت صادرات مصرية خالل 

الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري.
الفترة نفسها  الليبية استقبلت خالل  وأوضح الجهاز أن السوق 
صادرات مصرية بقيمة 711 مليون دوالر بنسبة 17.9 % من إجمالى 

الصادرات إلى دول االتحاد األفريقي.
وجاءت السودان في المرتبة الثانية؛ إذ استقبلت سوقها واردات 
بقيمة 588 مليون دوالر، وبنسبة 14.8 %، تلتها المغرب في المرتبة 
الثالثة بواردات قيمتها 513 مليون دوالروبنسبة 12.9 %، فالجزائر 
في المرتبة الرابعة بين الدول األفريقية بقيمة 448 مليون دوالر 
وبنسبة 11.2 %، ثم كينيا التي استقبلت صادرات مصرية بقيمة 
إلى  إجمالي صادرات مصر  7.1 % من  284 مليون دوالر وبنسبة 

التكتل األفريقي.

ويمثل إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول الخمس 64 % من 
السلع  أعلى  وجاءت  األفريقي،  االتحاد  دول  إلى  الصادرات  إجمالي 
المصدرة في اللدائن ومصنوعاتها، ثم الملح والكبريت واألسمنت، 

ثم آالت وأجهزة كهربائية.

35.7 % زيادة في صادرات مصر إلى دول االتحاد األفريقي
وأشارت اإلحصائية إلى أن إجمالي الصادرات المصرية إلى دول 
االتحاد زادت بنسبة 35.7 %، لتصل إلى 3 مليارات و974 مليون 
التسعة  الشهور  دوالر، مقارنة بمليارين و883 مليون دوالر خالل 

األولى من العام 2020.
دول  من  المصرية  الواردات  إجمالي  قيمة  بلغت  المقابل،  في 
االتحاد ملياراً و455 مليون دوالر خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر 
من العام الجاري مقابل مليار و118 مليون دوالر عن الفترة ذاتها من 
العام الماضي. وجاءت السودان في قائمة الدول الموردة إلى مصر 

ثم زامبيا ثم المغرب وكينيا والكونغو الديمقراطية.

رقم  القرار  على  بناًء  موحد،  مرتبات  قانون  مشروع 
عقد  إلى  بيان  في  المالية  وأشارت   ،2021 للعام   212
اجتماعات للجنة واالطالع على المقترحات التي أعدتها 

عدة جهات.
زيادة  الزناتي  علي  الصحة  وزير  بحث  ذلك،  قبل 
المهن  واحتياجات  الطبي  بالقطاع  العاملين  مرتبات 
لقاء  ليبيا، وذلك خالل  المساعدة على مستوى  الطبية 
مع أعضاء من نقابتهم، بحضور رئيس وأعضاء ديوان 

وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية.
حقوق  أبرزها  الملفات  من  عددًا  اللقاء  وناقش 
المرتبات،  وزيادة  للنقابة،  القانونية  والشرعية  المهنة 
باإلضافة  الطبية،  للعناصر  والطبي  الصحي  والتأمين 

إلى تطوير المهنة.
ليبيا،  أطباء  نقابة  أعلنت  الجاري،  نوفمبر  ومطلع 
وذكرت  كافة.  ليبيا  أنحاء  في  مفتوح  إضراب  تنظيم 
النقابة، في بيانٍ، أنها نسّقت مع فروعها ومع العناصر 
التسييرية واإلدارية بالمرافق الصحية على كامل التراب 

الليبي لبدء اإلضراب العام المفتوح.

تهديد صحي
إلى  مفتوحًا  سيظل  اإلضراب  أن  البيان  وأضاف 
والمشروعة«  العادلة  المطالب  »جميع  تلبية  حين 
للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية 
دون  الصحية،  المرافق  بجميع  والمالية  واإلدارية 
وإنقاذ  الطوارئ  خدمات  على  فقط  اإلبقاء  مع  استثناء، 

الحياة.
نوفمبر  منتصف  في  أكدت  التعليم  وزارة  وكانت 
تدعيم لجنة فرز عقود المعلمين بوزارة الخدمة المدنية 

بعناصر من وزارة التعليم لتسريع إجراءات الفرز.
وفي 24 أكتوبر، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الزيادات  تنفيذ  سرعة  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة 
بتنفيذ  قرارًا  إصداره  ذلك  وسبق  للمعلمين.  المقررة 
القانون رقم )4( لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب 
الخاص بزيادة رواتب المعلمين بدًءا من شهر سبتمبر 
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راتب بدايته 850 دينارًا، وبنهاية مربوط 1050 دينارًا، 
مع النسبة نفسها من العالوة السنوية.

والدرجة الوظيفية الثالثة، فقد بدأت بمربوط 950 
دينارًا، وتنتهي بـ1150 دينارًا، والدرجة الرابعة بدايتها 
1050 دينارًا ونهاية المربوط 1250 دينارًا، مع عالوة 

سنوية 20 % لكل منهما.
وتشمل  العاملين  جدول  في  األعلى  الدرجات  أما 
الدرجة 15 براتب بدايته 3500 دينار، ونهاية مربوط 

4100 دينار بنسبة زيادة سنوية 60 %.

لجنة وزارية
إعداد  مهمة  إلنجاز  وزارية  لجنة  الحكومة  وشكلت 

رواتب  بداية  الموحد  المرتبات  قانون  مشروع  حدد 
رئيس  راتب  قدر  فيما  دينارًا،   750 عند  الموظفين 
الدولة بـ20 ألف دينار، باإلضافة إلى سبعة آالف دينار 

بدل سكن.
التابعة  المالية  وزارة  نشرته  الذي  المشروع  ونص 
الماضي،  اإلثنين  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  لحكومة 
آالف  عشرة  يبلغ  الوزراء  مجلس  رئيس  راتب  أن  على 

دينار وبدل سكن بخمسة آالف دينار.

وظائف عليا
وأوضح جدول مرتبات الوظائف القيادية العليا المرفق 
كل  راتب  أن  »الوسط«  عليه  اطلعت  الذي  بالمشروع 
آالف  بـ10  تحدد  والنواب  النواب  مجلس  رئيس  من 

دينار وبدل سكن بخمسة آالف دينار.
سكن  وبدل  دينار  آالف  بسبعة  الوزير  راتب  وتحدد 
البلدية  عميد  راتب  بلغ  حين  في  دينار،  آالف  بأربعة 

أربعة آالف دينار وألفي دينار بدل سكن.
لمن  تحدد  فقد  العامة،  الوظيفة  في  العاملون  أما 
يعمل بالدرجة األولى راتبًا يبدأ بـ750 دينارًا، وينتهي 
عند 950 دينارًا، وعالوة سنوية 20 %، والدرجة الثانية 

القاهرة - الوسط

تطوير 539 مدينة ليبية ضمن خطة »عودة الحياة«

بحكومة  والتعمير  اإلسكان  وزارة  انتهت 
لمعالجة  قصيرة  من خطة  الوطنية  الوحدة 
المستوى  على  القائمة  العمرانية  األوضاع 
مدينة   539 تطوير  تشمل  التي  المحلي، 
»عودة  تنمويًّا ضمن خطة  مشروعًا  و591 

الحياة«.
إدارة  مجلس  رئيس  إن  الوزارة  وقالت 
مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم عبد 
القادر السلطني، سّلم الوزير أبوبكر الغاوي 
المخططات العمرانية ضمن برنامج »عودة 
الوزراء  أطلقها رئيس مجلس  التي  الحياة«، 

عبدالحميد الدبيبة.
معالجة  إلى  تهدف  الخطة  أن  وأضافت 
للبناء  حد  ووضع  القائم،  العمران  أوضاع 
خطة  وهي  العمراني،  واالنفالت  العشوائي 
تشمل كل المدن الليبية من امساعد شرقًا 
البحر  شواطئ  ومن  غربًا  اجدير  رأس  حتى 
الصحراء  المتوسط شمااًل حتى كثبان رمال 

الكبرى جنوبًا.
وتحديث  تقييم  الخطة  وتستهدف 

وتجمعًا  مدينة  لـ539  معتمدة  مخططات 
وتقييم  هكتار،  آالف   205 بمساحة  سكنيًّا 
لمناطق  مربع  كيلومتر  ألف   32 مساحة 
عدد  وتقييم  العشوائي،  العمراني  االمتداد 
بمساحة  تنمويًّا  مشروعًا   591 عن  يقل  ال 
عشرات  مخططات  وإعداد  هكتار،  ألف   82
لها  ليس  التي  الجديدة  السكنية  التجمعات 

مخططات حضرية على مستوى البالد.
الدبيبة  اتفق  الجاري،  نوفمبر   17 وفي 
التنفيذية على استكمال  مع رؤساء األجهزة 
اإلجراءات التعاقدية، وذلك للبدء الفعلي في 
عدد من المشروعات األساسية ضمن خطة 

التنمية »عودة الحياة«.
وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة 
لبرامج  الحياة«  »عودة  مشروع  انطالق 
الربع  خالل  ليبيا  في  التنمية  ومشروعات 
األخير من السنة الحالية بعد الحصول على 
الدبيبة في كلمة  التمويل الالزم لها. وقال 
عشر  منذ  معطلة  التنمية  »خطة  متلفزة، 
عطلها  الميزانية  اعتماد  وعدم  سنوات، 
أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا 

في عودة تحريك المشروعات«.

طرابلس- الوسط
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 التعليم والصحة أبرز 
القطاعات المطالبة 

بزيادة الرواتب

زيادة 60 % سنوياً 
للعاملين في الدرجة

الـ 15

●   مبنى مدمر في مدينة بنغازي يحتاج إلى إعادة تأهيل

تراجع غير مسبوق لليرة 
التركية

العملة  أمام  قيمتها  من   13% التركية  الليرة  خسرت 
األميركية لتصل إلى نحو 13 ليرة مقابل الدوالر، وهو أدنى 

مستوى تصله.
ويأتي هذا التراجع القياسي الذي سجلته العملة التركية 
طيب  رجب  الرئيس  تصريحات  عقب  جاء  الماضي  الثالثاء 
إردوغان الذي أكد أنه لن يُغيِّر سياسته النقدية وسيواصل 
الفائدة،  رفع معدالت  إلى  تدعوه  التي  الضغوط«  »مقاومة 

وفق وكالة »فرانس برس«.
بـ  حكومي  اجتماع  عقب  اإلثنين  مساء  إردوغان  وندد 
»المؤامرة« التي تستهدف االقتصاد التركي. وقال »يمكننا 
الصعبة  والعملة  الصرف  بسعر  البعض  تالعب  نرى  أن 

ومعدالت الفائدة ورفع األسعار«.
وساهمت هذه التصريحات بتراجع أكبر للعملة المحلية، 
من  واسعة  شريحة  كاهل  المعيشة  تكلفة  تثقل  فيما 
السكان. والخميس الماضي، خفض المصرف المركزي سعر 
الفائدة المرجعي مرة أخرى، وذلك للمرة الثالثة في أقل من 
الدولة  رئيس  رغبة  بناًء على  إلى 15%،  شهرين، من 16% 

وعلى الرغم من التضخم بنحو %20 في عام واحد رسميًا.
 

●  أوراق من فئة 100 ليرة تركية

●  تطوير بئر تابعة لشركة أكاكوس
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الدولة املدنية والقبيلة
رافد علي

التجربة البرملانية في ليبيا 
)10( )1969-1908(

)..وإنه لمن أعز أمانينا كما تعرفون أن تحيا البالد حياة دستورية صحيحة(
الملك إدريس السنوسي في خطاب إعالن األستقالل

.. والبد أحيانا من العودة إلى التاريخ أو بمعنى آخر التقدم خطوة نحوه. فقد ظلت ليبيا وستبقى ذات موقع 
مهم على ساحل البحر األبيض المتوسط وتحميها من الخلف عبر البعيد الصحراء الكبرى ومنذ القدم تشكلت 
هويتها وشخصيتها بالتدريج نتيجة لتالقي الحضارات فوق أديمها الواسع وامتزاج الثقافات والمعارف والفنون 

والعادات وتأسيس المدن والمراكز الحضارية واستيعاب القادمين للعيش بها في حرية وسالم.
في )قوريني(على قمة الجبل األخضر نشأ الفالسفة وبرزت مدرسة المشائين ووضع المشرع األغريقي الشهير 
)ديموناكس( دستورا للمدينة في سنوات ما الميالد وظلت قوريني على الدوام في تلك الحقبة مقرا للحكمة 
والفلسفة والرياضة والطب والعلوم ومنها انطلق كاليموخس إلنشاء مكتبة األسكندرية إحدى مدن العالم 
التي كانت عاصمة  الفتح اإلسالمي دارت حول طلميثة  الكبرى مع قوريني وقرطاجنه ولبدة. وعند  القديم 
إلقليم برقة أولى معارك اإلسالم في ليبيا وعقب تلك المعارك الفاصلة كتب المسلمون الفاتحون مع سكانها 
النسخة األولى من وثيقة الصلح التي أصبحت نموذجا راقيا لجميع الوثائق الالحقة مع بقية المدن المنتشرة 
التي سيقومون بفتحها في شمال إفريقيا. كانت هذه الوثيقة كما تقول المصادر التاريخية وثيقة تحرير بالفعل 
من العصر المظلم الذي عاشته شعوب المنطقة تحت حكم الرومان. ثمة خلفية تاريخية تطل دائما عبر ليبيا 
تنهض أمام األعين مرة في لحظات اليأس وتغيب أكثر بكل مرارة في أوقات مؤلمة من االنكسار والحزن. 

فلتكن مشيئة اهلل كما أرادها.
وفي كل الظروف لعل الليبيين غدوا يستفيدون من هذا التاريخ واإلفادة من تجربتهم المتواصلة إضافة إلى 
تجارب اآلخرين على الطريق وبهذا تكتمل أسس تكوين الدول فمن القديم له الحاضر لديه بأختصار شديد. 

إن ذلك يعتبر قفزة في الفراغ وفي الهواء فوق كنوز مطمورة تحت األرض.
يذكر د.مجيد خدوري العالم المشهور وثاني عميد لكلية اآلداب والتربية في الجامعة الليبية عام–1957 
1956- في مذكراته في ليبيا أن في تحضير الدستور الليبي عام 1951 حدثه الدكتور عوني الدجاني الذي 
كان مستشارا قانونيا للجمعية الوطنية التأسيسية خالل أعمالها في لقاء جمعهما يوم الخميس الموافق للرابع 
والعشرين من يناير 1957 قائال: )نظرا لقرب الفترة الزمنية التي حددتها األمم المتحدة موعدا الستقالل ليبيا 
فقد أعد الدستور بشيء من السرعة عبر اجتماعات اللجنة الدستورية التابعة للجمعية الوطنية وانتهى الفراغ 
منه خالل ستة أشهر فقط. وهذه اللجنة عينت تسعة أعضاء من أجل وضع الئحة الدستور وكانت بواقع ثالثة 
أعضاء عن كل إقليم. كنت مستشارا قانونيا للملك إدريس فأرسلني ألعمل إعداد الدستور وكنت أمثل وجهة 
نظر الملك فيما يتعلق بالدستور. وقد وضعت لجنة التسعة أعضاء مسودة الدستور وترجمت كافة الدساتير 
الفيدرالية )نحو إثني عشر( في العالم حتى يطلع عليها أعضاء اللجان وجلبت أيضا دساتير البالد العربية األخرى 
لالطالع عليها. وأكد الدجاني على أنه حضر )بتشديد الضاد( نحو ثلثي الدستور: ثاني أبوبه الذي يتعلق بالمقدمة 
وحقوق الملك والشعب والوزارة والمحكمة العليا. أما عمر لطفي المستشار القانوني ألدريان بلت فقد حضر 
المواد المتعلقة بالبرلمان والنظام المالي وقد استقى أكثر المواد لهذه األقسام–نحو أربعة أبواب–من الدستور 
المصري. فالنظام التشريعي كثير الشبه بالدستور المصري. وأشار الدجاني في هذا اللقاء أيضا إلى أنه علم 
آراء الملك العامة كرغبته في أن يكون شكل نظام الحكم فيدراليا ورأيه في هذا ساد بالرغم من كثرة مطالبة 
األعضاء الطرابلسيين بالدولة الموحدة. وقد شرع أول قانون دستوري من قبل الجمعية الوطنية بقانون اقترحه 
السيد محمود المنتصر رئيس الحكومة المؤقتة نص على أن يكون نظام الحكم ملكيا وإعالن ملكية إدريس 

األول أول ملك لمملكة ليبيا. وكذلك نظرت الجمعية في عدة اقتراحات وقوانين كانت لها صفة دستورية(.
وعلى هذه المعطيات والتفاصيل القول يظل مؤكدا على أن خطوات الدستور ومناقشته تولتها اللجنة 
المختارة من الجمعية الوطنية فيما ظل أمر الصياغة القانونية في صورة الدستور النهائية تعود للمستشارين 

الدجاني ولطفي بعد الموافقة النهائية من الجمعية بالكامل.
لقد ناقشت الجمعية أيضا بكل مسؤولية وأمانة في جلسات استغرقت وقتا طويال وعاصفا بعض األحيان 
موضوع البرلمان وتكوينه وتفاصيل النظام االنتخابي وتفاصيل تقسيم السلطات التشريعية بين مجلسي 
البرلمان المقترحين وهما النواب والشيوخ واستعرضت عدة اقتراحات بشأنها وقر االتفاق على أن ينص الدستور 
الليبي على قيام برلمان ليبي مؤلف من مجلسين: أحدهما مجلس للشيوخ يؤلف من ممثلين لألقاليم على 
أساس المساواة وعلى أن يكون هؤالء الممثلون معينين أو مختارين من قبل حكومات األقاليم ثم يعينهم 
الملك وفي هذا تفضيل للجمعية في أن تؤكد على ذلك أو ترغب في أن يقوم الملك من تلقاء نفسه بتعيين 
عدد محدود من هؤالء الممثلين ويتم اختيار اآلخرين من قبل حكومات األقاليم ثم يعينهم الملك ويتم انتخاب 
أعضاء مجلس النواب على أساس نسبي يضمن تمثيل سكان األقاليم الثالثة. وواصلت نقاشها في كل القضايا 
التي تهم المستقبل ومن بينها مسألة تنقيح الدستور وإجازة ذلك بعد موافقة المجالس التشريعية في األقاليم 

والبرلمان ثم الملك وهذا ماحدث الحقا عند إجراء التعديالت الدستورية عام 1963 .
بعد الموافقة من قبل لجنة العمل على مشروع الدستور إكتمل بمقدمة واثنى عشر فصال ومائتين وثالث 
عشرة مادة. وأرسل إلى الجمعية الوطنية في العاشر من سبتمبر 1951 وقريء فيها للمرة األولى وفي التاسع 
والعشرين من الشهر نفسه عقدت الجمعية جلساتها في بنغازي لمناقشة مشروع الدستور وإقراره ثم وافقت 
عليه دون أية تحفظات أو اعتراضات في السابع من إكتوبر 1951. ثم قدمت الحكومة االتحادية المؤقتة 
للجمعية في الثاني والعشرين من إكتوبر مشروع قانون االنتخاب وبعد أن درسته وأجرت بعض التعديالت 

أقرته وأصدرته في السادس من نوفمبر 1951.
ستجرى هذه االنتخابات الحقا في النصف الثاني من فبراير 1952 وكان بود الجمعية الوطنية أن تجرى تلك 
االنتخابات قبل إعالن االستقالل ولكن وضع قانون االنتخاب لم يكن ممكنا بطبيعة الحال كما تشير تقارير 
األمم المتحدة إال بعد أن انتهي من وضع الدستور الذي حدد الهيئات الواجب اتخاذها والمباديء األساسية 
الواجب اتباعها في النظام االنتخابي. فيما لخص المستر إدريان بلت رأيه في هذا الدستور في إحدى تقاريره 
بأنه: )يمكن القول بأن الدستور الليبي ذو طابع ديمقراطي والملك هو ملك دستوري يتولى سلطاته عن 
طريق وزرائه المسؤولين أمام مجلس النواب المنتخب أما فيما يتعلق بحقوق اإلنسان فالدستور يتبع بوجه 
عام مباديء إعالن حقوق اإلنسان الذي وضعته األمم المتحدة ونظرا للظروف السائدة في ليبيا فإن الدستور 

ليس ديمقراطيا من حيث الفكرة بل يتيح فرصة للتقدم المطرد(.
ومن أهم خصائص الدستور الليبي وقتها التي أشارت إليها تقارير األمم المتحدة أيضا بأنه: دستور ديمقراطي 
ألنه يعترف بالسيادة للشعب فالسيادة لألمة واألمة مصدر السلطات. وهو دستور نيابي ألن مجلس األمة 
بمجلسيه نوابا وشيوخا يقوم باستعمال حقوق الشعب الدستورية نيابة عنه وهو أخيرا دستور برلماني ألنه 

يقرر المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب.
.. فماذا كانت آراء الملك عندما كانت تعرض عليه مسودة الدستور تلك األيام. كيف كان ينظر إلى األمور 

التالية بعد االستقالل؟!

سالم الكبتي

مؤتمر باريس..
 النيء واملطبوخ

حتى نقيم سياسيًا نتائج مؤتمر باريس 3 حول ليبيا، نضطر إلى االستعانة بالتقسيم البنيوي الذي اقترحه الفرنسي 
كلود ليفي شتراوس ألنتربولوجيا الغذاء البشري، حيث يتعلق »النيء«، بالطبيعة المنعكسة في غريزة السياسي، 

بينما يرتبط »المطبوخ«، بالثقافة المتمثلة في حنكته أو عدمها في إدارة سياسة بالده الداخلية والخارجية.
انفصامية النيء والمطبوخ يمكن تبينها في سياسة حكومة باريس عبر المؤتمرات السيزيفية السابقة التي 
استضافتها أو المؤتمرات المفضية إلى نتائج إيجابية كمؤتمري برلين والتي شاركت فيهما بإذكاء انقسامية 
ليبيا المنفصمة في ذاتها. وامتداد تداعيات انقسام الدولة الليبية إلى: أوروبا بتفاقم مشكلة الهجرة غير 
الشرعية، من الضفة الليبية على المتوسط، وإلى أفريقيا بنشر ليبيا فوضاها عبر حدودها التي تتنقل فيها 
بكامل حريتها المجموعات األفريقية المسلحة كاإلسالمية اإلرهابية: بوكو حرام التي تنشر أينما حلت الموت 
والرعب والفصائل العسكرية المتمردة على حكوماتها المرتبطة بفرنسا، والتي تستثمرها ميليشيات مسمى 
الجيش في الشرق الليبي والميليشيات المنافسة لها في الغرب لتأجيج حروبها األهلية، وفي شمال أفريقيا زوال 
ليبيا كنقطة توازن ما بعد الحرب العالمية الثانية عتبًة، أو باألحرى حاجز طبيعي، إزاء توسع القومية المصرية 

باتجاه بلدان المغرب العربي المرتبطة بالنفوذ الفرنسي وتاريخه االستعماري.
هناك عدة معطيات دفعت فرنسا إلى تجاوز غريزتها النيئة التي تجلت في مؤتمريها السابقين إلى سياسة 
إلى حد ما عقالنية مطبوخة: 1ـ اإلدارة األميركية الجديدة التي حضرت ممثلة بنائبة الرئيس األميركي مؤكدة 
في كلمتها على أن »الواليات المتحدة ملتزمة بالعمل دبلوماسيًا لتعزيز استقرار وديمقراطية وإنصاف ليبيا« 
2ـ كلمة المستشارة األلمانية التي أشارت فيها إلى الوصول »لبناء قاعدة مباحثات صلبة مع زعامة الكرملين 
لسحب مرتزقة وكالة فاغنر الروسية. وفي االتجاه المقابل سحب الحكومة التركية الكتائب العسكرية الرديفة 
لطالئع جيشها، مردفة أن المباحثات تجري على ما يُرام وتتم في مسار تدريجي حسب مخرجات مؤتمر برلين 
الثاني حول ليبيا«. 3ـ كلمة رئيس الحكومة اإليطالية التي أكد فيها على أن الضامن للقبول بنتائج انتخابات 
الـ 24 ديسمبر 2021 إصدار قانون انتخابي خالل األيام القليلة المقبلة يكون محل توافق بين األطراف الليبية 

وتتم صياغته بمشاركة الجميع.
كما بينا في مقال »فرنسا.. ومؤتمراتها الضارة بليبيا« تماهي الموقف الفرنسي »النيء« من القضية الليبية 
برواية »األسود واألحمر« للكاتب الفرنسي ستندال في التنقل بين اللونين بحسب حاجته وبحسب ما يظنه 
مفيدًا له في سياسته الخارجية. وهذا الموقف الحكومي، أي التالعب باللونين: األحمر ثوب الرهبان الذي تلفع 
به الرئيس واألسود ثوب جنود نابليون الذي لبسه وزير خارجيته مذ كان في الحكومة السابقة وزيرًا للدفاع، 
حل به نحس بطل الرواية جوليان سوريل الذي أودى به للمقصلة. فشل السياسات الفرنسية تمثل بإذكاء نزاع 
تاريخي مصطنع وغير مبرر مع الجزائر، وانحياز إلى اليونان ضد تركيا حليفة الناتو في نزاع التنقيب عن الغاز في 
البحر المتوسط. وهذه السياسات النيئة انعكست على تمثيلية الجزائر وتركيا في مؤتمر باريس حول ليبيا. كما 
أن انسحاب فرنسا من واجباتها العسكرية في الحملة ضد الفصائل المتمردة والجماعات اإلرهابية، في دول 
جنوب الصحراء األفريقية، دفع أنظمتها لربط عالقة مع روسيا عبر وكالة المرتزقة »فاغنر« تسمح للنفوذ الروسي 
اإلمبريالي من أحد محاوره المهمة في شرق ليبيا بالتوغل في قارة أفريقيا. وبناًء على هذه المعطيات كانت 
المشاركة الروسية في مؤتمر باريس حول ليبيا ممثلة بوزير الخارجية الذي يتقن فن المراوغة والتالعب دون 
حسم موقف الكرملين من إخراج مرتزقة فاغنر من شرق ليبيا حيث تتمترس هناك في حقول النفط وموانئه.

بالتحوير الذي اقترحه مقالنا السالف في الرمزية بمماهاة السياسة الخارجية الفرنسية بالرواية الستندالية 
رأينا في المؤتمرين السابقين التالعب ذاته بين الدبلوماسي والحربي فمن تابع األخبار المنتشرة في اإلعالم 
بخصوص سياسة فرنسا في ليبيا لم يتسن له أن يفهم فعليًا طبيعة الدور الفرنسي في هذا البلد المنكوب 

بالتدخالت الخارجية وبالذات الفرنسية المريبة.
الرئيس الفرنسي وهو ينضو عنه الثوب »األسود/ األحمر« تحدث عن ثالثة مكاسب خرج بها مؤتمر باريس 
الدولي حول ليبيا.1ـ مشاركة ليبيا ألول مرة في رئاسة هذا المؤتمر بسلطة موحدة برأسيها رئيس المجلس 
الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية. 2ـ تأكيد كل األطراف المشاركة على االلتزام بالعملية االنتخابية 
الليبية في 24 ديسمبر المقبل، وأن تكون متواقتة وشاملة لرئاسة الدولة والبرلمان. 3ـ حشد الدعم الدولي 
للعملية االنتخابية تحت إشراف األمم المتحدة، وعرض المشاركين بالمؤتمر إيفاد مراقبين دوليين يتمتعون 
بالتدريب الكافي لمتابعة نزاهة االنتخابات وسالمتها من التزييف المتوقع من الطرفين الليبيين المتنافسين.

كما بينا في مقالة »انتخابات فوز الحكومة« أن حكومة الوحدة الوطنية، المكررة في تاريخيتها لحكومة 
االستقالل الليبي التي فازت في انتخابات 1952 كسبت عدة نقاط لصالحها من مؤتمر باريس أبرزها: 1ـ اشتراط 
رئيسها أنه لن يسلم السلطة إال في حال أجريت االنتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر 2021 »بشكل نزيه 
وتوافقي« وانتهت نتيجتها إلى الجهة المنتخبة من كل الشعب الليبي. 2ـ دعم الحكومة للمتطلبات اللوجستية 
والمالية للجنة العسكرية »5+5« إلخراج المرتزقة والمقاتلين األجانب مشروط بأن يكون تحت إشراف مباشر، 
وبوجود الحكومة الليبية على طاولة أي مفاوضات بالخصوص مع وضع آلية مشتركة تضمن عدم نقل الصراع 
إلى دول الجوار مما يهدد أمنها وأمن المنطقة. طلب الحكومة الليبية لم تُبد عليه باريس اعتراضها. وهذا 
يعني أن المطبوخ يتموضع خطابًا واقعيًا كحكومة مترشحة للرئاسة إزاء النيء الخطاب المتكلم باسم إعادة 
الدكتاتورية بموضعة ليبيا على مفترق طريقين ال ثالث لهما ـ حسب زعمه ـ هما »طريق الحرية واالستقرار 

والسالم والتقدم أو طريق التوتر والصراعات والعبث«.
الناضج سياسيًا في مطبوخ مؤتمر باريس حول ليبيا هو ما عبرت عنه نائبة الرئيس األميركي في كلمتها في 
المؤتمر: التزام دبلوماسية الواليات المتحدة األميركية بإنصاف الشعب الليبي بتعزيز استقراره وديمقراطية 

ومدنية دولته القادمة.

نورالدين خليفة النمر

يد  األنوار على  الدولة في عصر  برزت صفة مدنية 
جون لوك في كتابه »مقالة في الحكم المدني« الذي 
بل  إضافية؛  قيمة  ليست  الدولة  مدنية  أن  فيه  يعتبر 
هي عنصر من أسس تكوينها. فالمدنية في أساسها 
عقد اجتماعي بين اإلرادات الحرة بالمجتمع، يتنازلون 
الطبيعة بذواتهم  أحكام  تنفيذ  فيه عن قدرتهم على 
بما يشكل مجتمعًا سياسيًا  العام  اإلطار  ليضعوها في 

أو مجتمعًا مدنيًا.
سيتطلب  المدني  بشكلها  تقوم  عندما  فالدولة 
تحقيق  بقصد  الجميع  أمــام  الحياد  مبدأ  وجودها 
كسلطة  داخليًا،  السيادة  صاحبة  فهي  العام،  الصالح 
الدبلوماسية،  يمارس  من  بكونها  وخارجيًا  إكــراه، 
في  والحياد  أراضيها.  سالمة  حفظ  قرار  تملك  ومن 
رعاياها  يكون  أن  أساسه  اعتباري،  كشخص  الدولة، 
لهم  تكفل  القانون،  وفــي  القانون  أمــام  سواسية 
تطلب  إن  وتكرههم،  التزاماتهم،  وتراقب  حقوقهم، 
استثنائية  حالة  وهو  لقراراتها،  االنصياع  على  الحال، 
حق  في  الحال  هو  كما  عمومًا،  القانون  علم  في 
ضمن  التظلم  حق  حفظ  مع  الملكية،  نزع  في  الدول 
سنوات  بعد  جاء  التطور  وهذا  ذاتــه.  القانون  آليات 
المجتمع  ومكونات  السلطة  بين  العالقة  وتطور  تغير 
الدولة وحيادها مع مكونات مجتمعها،  ضمن مفهوم 
حيادًا  تخلق  أن  تستطيع  ال  إكراه،  كسلطة  فالدولة، 
نهائيًا، وهذا يتضح في الدول العربية المعاصرة التي 
يسبب  مما  أقطارنا،  في  مستوردة  كمؤسسات  ُأنزلت 
العصبية،  ومكوناتها  الدولة  بين  تنازع  حالة  دائمًا 
»الوطن«  ألن  مجتمعاتنا؛  في  حية  بقيت  فالعصبية 
أقوى  العصبية  تبقى  إذ  بعيدة؛  وجدانية  حالة  زال  ما 
في  العصبية  تتجلى  حيث  كثيرة،  أحيان  في  حضورًا 
بحسب  العميقة،  الدولة  صور  وفي  الدولة،  كواليس 

المشهد العربي لظاهرة الدولنة.
يكمن  الحديثة  المدنية  الدول  حياد  مبدأ  جوهر 

تنساب صيرورة صنع التاريخ دون وعي من التاريخ بها 
جان بول سارتر.

النموذج  على  إما  الهوية:  لتشكيل  خطان  هناك 
المؤسسات  بتأثير  الهوية  تتشكل  حيث  األميركي 
الدستورية والديمقراطية، وإما على النموذج األوروبي 
مجتمع  بإقامة  مجتمعاته  في  الهوية  تتشكل  الذي 
على  وبناًء  مشتركين،  وثقافة  بتاريخ  أفراده  يرتبط 
هذا فليبيا كانت دولة محظوظة؛ حيث ارتبط سكانها 
ديني  ومذهب  واحدة  ولغة  مشتركة،  وثقافة  بتاريخ 
جغرافية  رقعة  إلى  وباإلضافة  ــدًا،  واح يكون  يكاد 
تاريخية شهدت امتدادات ديموغرافية راسخة، فرغم 
المعروف  الحديث  بمفهومها  القطرية  الدولة  غياب 
اإلقليمي  للتقسيم  واضح  وحضور  هذه،  أيامنا  في 
الفضاء كونه  إلى هذا  النظر  فإن  جغرافيًا واجتماعيًا؛ 
فضاًء واحدًا، كانت فكرة حاضرة، وهذا كان أهم روافد 
التي نعنيها في هذه  الليبية  الوطنية  الهوية  حضور 

المقالة.
من اللحظات الحاسمة في تاريخ ليبيا التي أهملها 
الليبي  المجتمع  حركة  في  والباحثون  التاريخ  ُكتاب 
والتدخل  االحتالل  رفض  حول  الليبيين  توافق  هي: 
إلنهائه  الوسائل  بكل  الحثيث  وسعيهم  األجنبي، 
األمة،  ـ  الدولة  وتكوين  االستقالل  على  والحصول 
لقد كان هذا النسق الهوياتي مستعينًا بحالة مثالية 
من الوالء الوطني، يستقي فاعليته من مقومات عدة: 
والجغرافيا،  والدين  اللغة  ووحدة  المشترك  التاريخ 
العين،  تخطئه  ال  وجليًا  واضحًا  موقفًا  كان  بحيث 
توحد فيه كل الليبيين رغم التباينات وشقات الخالف 
والتركيز  اللحظة  بينهم. وبال شك فإن توضيح هذه 
الذي  المنهج  ذلك  غير  مغايرًا،  منهجًا  يتطلب  عليها 
أو  الليبيين،  بين  الخالفات  على  بالتركيز  فقط  اهتم 
الرؤية  تشل  التي  والمعلومات  التفاصيل  بمراكمة 

لهذا النسق من سياقات أكثر شمواًل.
سبقت  الــتــي  القليلة  الــســنــوات  شكلت  لقد 
عندها،  بالتوقف  جديرة  وعــي  لحظة  االستقالل، 
الليبيون عن خالفاتهم وحددوا هدفهم  ترّفع  عندما 
)الدولة ـ األمة( والتفوا حول قيادة رأوا فيها اإلخالص 
التي  هي  الحالة  وهذه  السنوسي(  )إدريس  والنضال 
الزعماء  بين  والتجاذبات  الخالفات  من  الكثير  أنهت 
وتأثير  انتشار  توسع  في  أيضًا  وساهمت  الليبيين، 
وانحسار  الهوياتي،  الموقف  هذا  تبنت  شخصيات 
لم  أخرى،  وجماعات  شخصيات  وتأثير  مكانة  وتراجع 
حالة  فرغم  الواضح،  الشعبي  النسق  هذا  مع  تتفاعل 
السياسية للجماعات  المشاريع  الكبيرة بين  االختالف 
الليبية؛ فإن التاريخ قد أثبت أن هذا الموقف الهوياتي 
كان حاسمًا في أن يستوعب كل التناقضات والتنوعات 
سياسيًا  الليبي  المشهد  في  حاضرة  كانت  التي 
واحدة  قيادةٍ  وراء  الليبيون  يتوحد  وأن  واجتماعيًا، 
االستقالل،  أجل  من  النضال  هو  واحد:  هدفٍ  ونحو 
الوقت  ذلك  في  ـ  الليبية  الهوية  أن  من  الرغم  على 
حيث  عدة،  معضالت  من  وتعاني  مضطربة  كانت  ـ 
الوطنية  التعريفات  من  العديد  فيها  تتنافس  كانت 

واإلثنية واإلقليمية والقومية.
وبحكم أن مفهوم الهوية )قومية كانت أم وطينة( 
كان مصطلحًا يشير إلى معارضة االستعمار األوروربي 
ويشير ضمنًا إلى والءات مختلفة مثل األمة اإلسالمية 
والعالم العربي أو الدولة القطرية، فإن ذلك كان من 
لالحتالل  الرافض  الهوياتي  النسق  حضور  مقومات 
واالستقالل،  للحرية  والمتطلع  األجنبي  والتدخل 

وشكل نوعًا من الحماية للوطن والدين.
نسميه  أن  يمكننا  ما  أو  التاريخي  لإلرث  كان  لقد 
هذا  إنتاج  في  مهم  دور  الليبية  النضالية  التجربة 
لحظة  كانت  االستقالل  فلحظة  الهوياتي،  النسق 
النضالية  والتجربة  السياسية  الخبرة  فيها  تراكمت 
المريرة للليبيين، حين استوعبت القيادات السياسية 
تجربة  السابقة:  الــتــجــارب  توجهاتها  بمختلف 
إمارة  تجربة  بعدها  ومن  الطرابلسية  الجمهورية 
في  تسببت  ــداث  أح من  لحقهما  ومــا   1917 برقة 
تشتت الحركة الوطنية المقاومة لالستعمار اإليطالي 
وما آلت اليه من نتائج وخيمة، هذه التجارب وضعت 
الليبيين أمام حقيقة أن العمل السياسي المشتت لم 

على  سيتركز  هنا  التركيز  أن  إال  أخرى،  عناصر  ضمن 
القبيلة،  فسطوة  العصبيات،  عن  التخلي  عنصر 
لها  الوجداني  أبنائها  بوالء  تتمتع  اجتماعية،  كوحدة 
جوهريًا  معرقاًل  يُعد  وهذا  آخر،  شيء  أي  حساب  على 
لخاصية مدنية الدولة، باعتبار أن القبيلة حالة امتداد 
دولة  يشكل  بما  بعينها،  لعصبية  وزماني  مكاني 
حتى  العامة  الدولة  تقوض  معينة  بقعة  على  خاصة 
الصورة  هذه  وتتجلى  الوطني،  الــوالء  مستوى  على 
في  الدولة  قرارات  أمام  القبيلة  تعنت  من  نراه  فيما 
تورط  حالة  وفي  األراضــي،  كقضايا  القضايا،  بعض 
بجنوب  يحصل  كما  أمنية،  قضايا  في  القبيلة  أبناء 
القبيلة كدولة  يجعل  بما  الخليج،  وبدول  وبليبيا  مصر 
التي  العامة  الدولة  شخصية متمثلة في الشيخ مقابل 
يصطدم  الدولة  فحياد  كحكومة.  منتخب  مكون  هي 
يبدو  وهذا  أبنائها،  صفوف  في  الراسخ  القبلي  بالوالء 
يتخلله  وما  العامة،  الخدمات  تيسير  في  أيضًا  واضحًا 
الكثيرة  ــان  ـــ»األوط ف ــارب.  األقـ بين  وســاطــات  من 
القبائل والعصبيات قل أن تستحكم فيها دولة، وذلك 
وهوى  منها  رأي  كل  وأن  واألهـــواء،  اآلراء  الختالف 
الدولة،  على  االنتفاض  فيكثر  دونها،  تمانع  عصبية 
وإن كانت ذات عصبية،  عليها في كل وقت،  والخروج 
نفسها  في  تظن  يدها  تحت  ممن  عصبية  كل  ألن 
في  الجابري  عابد  محمد  يقتبس  كما  وقــوة«  منعة 

العصبية والدولة*.
في  القبلية  الطبيعة  ذات  العربية  فالمجتمعات 
التاريخية  مسيرتها  من  تخرج  لم  زالت  ما  أساسها 
االجتماعية، ألن نظرتها للوجود اجتماعيًا نظرة قبلية 
في  القبيلة  تمس  التي  التاريخية  فالحركة  محضة. 
وجودها من خالل ترؤسها من أشخاص متعلمين هي 
فهي  كعصبية،  القبيلة  حقيقة  يمس  ال  تاريخي  تطور 
الدولة  كيان  أمام  اجتماعيًا  مطلقًا«  »سيدًا  زالت  ما 
القبلية  الذهنية  في  الدولة  مفهوم  ألن  بمدنيتها، 

يفض إلى نتيجة سوى المزيد من الشقاق والتشرذم، 
الصفوف  تنظيم  تتطلب  التاريخية  اللحظة  وأن 
االستقالل  هو  وحيد:  هدف  نحو  المشاريع  وتوحيد 

وبناء األمة.
خالل  البالد  عاشتها  التي  الكبيرة  للحوادث  كان 
أغلب  ارتباط  في  كبيرة  مساهمة  العشرين  القرن 
الديني، فصعود  بالعامل  والسياسات  المجتمع  حركة 
السيد إدريس السنوسي وقيادته لمسيرة االستقالل 
كانت تتكئ على قاعدة دينية في المقام األول، ألنه 
زعيم  فهو  سياسيًا،  يكون  أن  قبل  دينيًا  زعيمًا  كان 
وتأثيرًا  انتشارًا  األكثر  الحركة  ـ  السنوسية  الدعوة 
في كل ليبيا وهذا ساهم بشكل كبير في قبوله لدى 
زعامة  إنتاج  على  الديني  الدور  يقتصر  ولم  الليبيين، 
ارتقاء  في  فاعاًل  كان  بل  فقط؛  السنوسي  إدريــس 
طرابلس  في  دينية  مرجعية  ذات  سياسية  زعامات 
الوطنية  الجبهة  تشكلت  عندما  ذلك:  ومثال  وفزان، 
طرابلس  زعماء  شكلها  التي  الجبهة  وهي  المتحدة، 
لمواجهة مشروع بيفن سفورزا وخطر التقسيم وتأخير 
الشيخ  طرابلس  مفتي  لقيادتها  اختير  االستقالل، 
محمد أبواألسعاد العالم، لما كان له من تأثير وقبول 

كبيرين في مدينة طرابلس وجوارها.
كبير  زخــم  هناك  يكن  لم  أنــه  ذلــك:  إلــى  يضاف 
طبيعة  ألن  الليبيين،  على  المباشر  األوروبــي  للتأثير 
على  محافظة  تقليدية  طبيعة  هي  الليبية  اإلنسان 
رفع  وافدة، فمثاًل  ثقافة  أي  أمام  ذاتها وخصوصياتها 
اإليطاليون مبدأ تحضير الليبيين، وهو يعني تمدينهم 
وتطوير أسلوب معيشتهم، ظل هذا المبدأ عند أغلب 
الليبيين مرادًفا لمفهوم: الطلينة، وواجهت سياسيات 
مع  الحال  وكذلك  كبيرة،  مقاومة  هذه  اإليطاليين 
وسياسة  اإليطالية  بالجنسية  المتعلقة  السياسة 
واجهها  التي  السياسة  أنماط  أكثر  وهما  التعليم، 
يتعلقان  ألنهما  نظراً  وقــوة،  عنفوان  بكل  الليبيون 
الليبيون عليها  التي حافظ  الذات  بتقويض منظومة 
منذ آالف السنين، وحتى القلة القليلة التي انخرطت في 
المنظومة االستعمارية واستفادت من خدماتها كانت 

حذرة ومتخوفة ومتعلقة بتقاليدها وخصوصيتها.
هذا  مظاهر  مــن  أن  بـــاإلشـــارة:  الــجــديــر  مــن 
والمثقفين  الليبيين  الساسة  أن  الهوياتي  النسق 
ليبيا  اسم  قبول  في  بــدأوا  قد  القدماء  والمحاربين 
الذي كان مرفوضًا في فترات سابقة، وصار يستخدم 
في  الوطني  العمل  أدبيات  في  وجل  ودون  بتوسع 
يرد  األقاليم  ذكر  أن  صحيح  الليبية.  المناطق  كل 
باستمرار، لكن عندما يتم الحديث عن الهدف األبعد 
كان يتم الحديث عن ليبيا. ولعل هذا يعد مؤشرًا على 
أوسع  هوياتي  واقع  تأطير  أمام  أنهم  يعلمون  أنهم 

من األطر السابقة التي حددتها األقاليم التاريخية.
المثقفون  النسق:  هــذا  بناء  في  أيضًا  ساهم 
القيم  المنفى وتشربوا  الذين عاشوا في  المهاجرون 
السياسي  النضال  في  طوياًل  عمرًا  وبذلوا  الدينية 
جمعية  جماعة  السعداوي  وبشير  شنيب  عمر  أمثال 
عمر المختار، وغيرهم حين لعبوا دورًا كبيرًا في تعزيز 
األفكار الوطنية واستفادوا كثيرًا من الصحوة التحررية 
واألفكار  ومصر  الشام  بالد  في  تنشط  كانت  التي 
التحررية التي كانت تنتشر بعد الحرب العالمية الثانية 

وما صاحبها من تطور للهويات اإلقليمية.
هذا الموقف لم يقتصر على الشخصيات المناضلة 
من  لدى  حتى  واضحًا  كان  بل  المهجر؛  من  العائدة 
ذلك  على  واألمثلة  اإليطالي.  االستعمار  مع  تعاملوا 
كثيرة، فقد اتخذ الكثير منهم موقفًا قويًا مع االستقالل 
بسبب  خطر  من  يتهددهم  كــان  ما  رغــم  والتحرر، 
منهم  الكثير  أن  إال  والمهني،  السياسي  تاريخهم 
التحقوا بالعمل الوطني، واستطاعوا بما كانوا يملكونه 
من خبرة مهنية وتأثير اجتماعي تقديم خدمات كبيرة 
لدى  واضحًا  الموقف  هذا  كان  االستقالل،  مسيرة  في 
المنتصر  سالم  أمثال  مهمة  طرابلسية  شخصيات 
رئيس حزب االستقالل، ويذكر لمدير منطقة البيضاء 
البريطانية حسين طاهر موقف يعبر  في عهد اإلدارة 
بجالء عن الروح الوطنية المتأهبة للبذل والعطاء ألجل 
الوطن: فقد كان الرجل أحد موظفي الحقبة اإليطالية 
العمل  حلقات  عن  بعيداً  يكن  لم  ولكنه  المهمين، 

ذاتها  الدولة  لوضعية  القادم  لمستجدات  ترحيله  تم 
أساسًا  المستورد  الحياد  مفهوم  ضمن  ومستقبلها 
التأسيس،  دول  في  أو  جهة،  من  االستقالل  دول  في 
في  حيّة  تظل  سياسية  اجتماعية  كمرجعية  فالقبيلة، 

الحس االجتماعى القبلي.**
إن القول بأن القبيلة قد أصبحت اليوم غير القبيلة 
متعلم،  وغير  جليل  قبل شيخ  المحكومة من  باألمس، 
مختلف  في  عليا  شهادات  أصحاب  اليوم  يتوالها  إذ 
فليس  الدقة،  تعوزه  قول  هو  والتخصصات،  العلوم 
القبيلة  أن  على  وعلميًا  حقيقيًا  مؤشرًا  القول  هذا 
معضلة  أن  على  أساسى  ضمان  هو  وال  تغيّرت،  قد 
القبيلة  ألن  وذلــك  ــت،  زال قد  المدنية  مع  القبيلة 
وانحصار  عصبيتها،  هو  العربية  الدولة  في  مشكلتها 
الضيق،  البشري  لذاتها ومحيطها  الوالء فيها وجدانيًا 
معروف.  هو  كما  ومألوفه«  عوائده  ابن  فـ»اإلنسان 
قبيلته  إال  الفوضى  عصر  في  يملك،  ال  القبيلة  فشيخ 
ألنها  متعلمًا،  كان  وإن  حتى  لقبًا،  اسمها  يحمل  التي 
وأمام  العامة،  العصبية  أمام  التحشيد  في  وسيلته 
إثبات  ألجل  المنافسة،  األخرى  االجتماعية  العصبيات 
في  حصل  كما  تمامًا  جميعًا،  أمامهم  وثقلها  وجودها 
رفع »العكاكيز«، فى سنوات قليلة ماضية، عند مدخل 
من  حينها،  الشرعية  صاحب  طبرق،  في  البرلمان  مقر 
يُتخذ،  لن  قرارًا  بأن  بالطالق  يقسم  قبلي  شيخ  قبل 
ألنه وقبيلته ال يوافقون عليه، وقد كان له ما أراد في 
المُرة  حقيقتنا  عن  وبمكابراتنا  بنا  التعيسة  ليبيانا 

وواقعنا المشوش.
هوامش.

• * فكر ابن خلدون: العصبية والدولة. محمد عابد 
بيروت.  العربية. ط9.  الوحدة  الجابري. مركز دراسات 

2011.ص214
دار  شــومــان.  نعيمة  ــة.  ــدول وال المجتمع   **  •

الفارابي. بيروت.

الوطني، وخالل فترة النضال من أجل االستقالل كان 
طاهر يشغل منصب مدير منطقة البيضاء في اإلدارة 
العسكرية البريطانية، وكان األمير إدريس في زيارة إلى 
برقة في العام 1946، وانعقد في الوقت نفسه مؤتمر 
لوزراء خارجية الدول األربع لبحث مصير المستعمرات 
اإليطالية وتقرر خالله تأجيل البت في قضية ليبيا، فعاد 
األمير إلى مصر لبحث الموقف مع السلطات البريطانية، 
وهنا بادر حسين طاهر بالدعوة لعقد اجتماع لشيوخ 
البيضاء،  في  بيته  في  والمرابطين  السعادي  قبائل 
وقام هو نفسه بتحرير الدعوات وأرسلت باسم مشايخ 
الحرابي )بوشديق مازقـ  بكار بوعقيلةـ  أبوبكر بالذان( 
فوجود  العسكرية  اإلدارة  في  كان موظفًا  أنه  وبحكم 
اسمه يعرضه للمساءلة والعقاب، ولكن االجتماع عقد 
في بيته في البيضاء وتمخض عن بيان مهم وشديد 
العسكرية  اإلدارة  سلطات  إلى  توجيهه  تم  اللهجة 
وطالبها   1946 يوليو   26 في  برقة  في  البريطانية 
للسلطة  اإلدارة  وتسليم  فوراً  باالستقالل  باالعتراف 

وطنية.
لعبت الصحافة دورًا مهمًا في تدعيم هذا النسق، 
الليبية،  األقاليم  بين  المواصالت  انعدام  فرغم 
أبناء الشعب، قامت الصحافة  التواصل بين  وصعوبة 
ومناقشة  األفــكــار  طــرح  فــي  كبير  ــدور  ب الوطنية 
فهم  في  كبير  دور  لذلك  وكان  المختلفة،  المشاريع 
الخالف  شقة  وتجسير  البعض،  لبعضهم  الليبيين 
في  الوطنية  الصحافة  مهمة  أن  والحقيقة  بينهم. 
تلك األيام كانت مهمة صعبة للغاية، في ظل تفشي 
الجهل واألمية بين طبقات الشعب، وصعوبة الوصول 
إلى كل المناطق الليبية، وجدت هذه الصحافة نفسها 
في مواجهة مؤسسات صحفية عريقة لها مشاريعها 
الوطني،  المشروع  مع  تتعارض  التي  السياسية 
فالصحافة المصرية التي كانت تؤثر بشكل كبير في 
بانتظام  مطبوعاتها  وتصل  آنذاك  العربية  األوساط 
إلى المناظق الليبية، كانت تتبنى موقفًا يتعارض مع 
الكثير من القيادات والجماعات السياسية الليبية، ألن 
مصر كان لها موقف من قضية ليبيا يتعلق بالمطالبة 
الجغبوب ومرسى  الليبية مثل واحة  المناطق  ببعض 
الوصايا  بإسناد  الفترات  بعض  في  وطالبت  البردي، 

على ليبيا إليها.
الصحافة اإليطالية لعبت دورًا آخر لخدمة سياسة 
الصحف  إلى  فباإلضافة  ليبيا،  في  ومطامعها  إيطاليا 
في  يوجد  كــان  إيطاليا،  في  الــصــادرة  اإليطالية 
ألف   45 من  أكثر  بلغت  كبيرة  إيطالية  جالية  ليبيا 
االقتصاد  في  تتحكم  كانت  جالية  وهي  مستوطن، 
الصحف  من  العديد  لها  وكان  طرابلس،  إقليم  في 
التي تصدر في طرابلس باللغتين اإليطالية والعربية، 
بعودة  تطالب  كانت  الجالية  هــذه  أن  ومــعــروف 
استغالل  وحاولت  اإليطالي،  الحكم  إلى  طرابلس 
الخالفات بين الجماعات السياسية في إقليم طرابلس 
لكن  مشروعها،  لصالح  منهم  البعض  واستمالة 
جهودها ذهبت أدراج الرياح، فرغم كل هذه الخالفات 
بين الليبيين، لم يكن بينهم من يقبل بالعودة إلى 
أجل  من  بالعمل  يؤمن  الجميع  كان  بل  االستعمار، 

االستقالل وبناء )الدولة ـ األمة(
التي كانت لسان  الوطن،  لعبت صحيفة  برقة  في 
الوعي  بناء  في  مهمًا  دورًا  المختار،  عمر  جمعية  حال 
الحواضر  في  مــحــدودًا  تأثيرها  كــان  وإن  الوطني 
انتقاد  على  الصحيفة  كتاب  دأب  حيث  المدنية، 
إجراءات اإلدارة البريطانية مثل المماطلة في إجراءات 
السنوسية  باإلمارة  االعتراف  في  والتلكؤ  االستقالل 
البريطانية  السلطات  أوقفتها  الوطنية حتى  والوحدة 

في سبتمبر 1946 بحجة انها تثير الرأي العام.
وبعد: فإن هذه اللحظة التاريخية المثيرة في تاريخ 
وطغت  الوطنية  الهوية  أهمية  صعدت  عندما  ليبيا، 
على كل المشاريع الداخلية والخارجية، وكانت مشتركًا 
)الدولة  بناء  نحو  واألفكار  التوجهات  كل  فيه  التقت 
يحققوا  أن  الليبيون  خاللها  من  استطاع  األمــة(  ـ 
تقرير  استقاللهم، في دولة وصفها  وينتزعوا  ذاتهم 
األمم المتحدة بأنها مجرد صندوق من الرمال بنيت 
هل  ولكن...  والموت،  والمرض  الجهل  على  أضالعه 

استمرت هذه الهوية الصاعدة على نفس الوتيرة؟

الصحافة اإليطالية 
لعبت دورًا آخر 

لخدمة سياسة 
إيطاليا ومطامعها 
في ليبيا، فباإلضافة 

إلى الصحف 
اإليطالية الصادرة 

في إيطاليا، كان 
يوجد في ليبيا 
جالية إيطالية 

كبيرة بلغت 
أكثر من 45 ألف 

مستوطن
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املجتمعات العربية 
ذات الطبيعة 

القبلية في أساسها 
ما زالت لم تخرج من 
مسيرتها التاريخية 

االجتماعية، ألن 
نظرتها للوجود 
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خطابات التقدم قناع للعنصرية

في حديث، بواسطة الفايبر، مع ابني حيان المقيم في كندا، جرنا الكالم إلى األمم المتحدة التي اعتبرتها 
أنا خطوة مهمة في تاريخ اإلنسانية نحو السعي إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، ويرى هو 
أنها عديمة النفع. وسألني سؤااًل استنكاريًا عما قدمته األمم المتحدة من إيجابيات. وألن ظروف المحادثة 

لم تكن تسمح بإجراء حوار فكري رصين، قلت له:
على األقل، بالنسبة إلى ليبيا، كانت األمم المتحدة سببًا رئيسيًا في استقالل البالد.

فقال ساخرًا، لكن ظلت هناك قواعد أجنبية، لذا لم يكن استقالاًل حقيقيًا. وسألني سؤااًل آخر عما فعلته 
األمم المتحدة إزاء مأساة الشعب الفلسطيني الناجمة عن تنصيب الدولة العنصرية الدينية الصهيونية 

على أرض فلسطين، بفعل االستعمار الغربي.
هذا النوع من التفكير ال يتفرد به حيان، ولكنه ذهنية عامة ال تقتصر على جيله، وإنما تشمل أجيااًل 
أسبق. وهو تفكير مثالي كمالي )= تمامي( يطلب أن تتحقق األشياء كاملة وناجزة منذ البداية )كما في 
نظرية الفيض األفلوطينية( دون أي اعتبار للتدرج والتطور التاريخيين. ولذا فهو تفكير مجرد غير عقالني 

وغير واقعي، بل وعبثي، أو عدمي.
واآلداب  والتكنولوجيا  والعلوم  والفكر  والمجتمع  والحضارة  الطبيعة  في  تاريخ،  شيء  لكل  أنه  ذلك 

والفنون، كما هو الحال في اللغة واألديان، وحتى الضمير والوعي والال وعي.
فللمرة األولى في تاريخ البشرية فكرت األوساط الحاكمة في الغرب، بعد ويالت الحرب العالمية األولى، 

في إنشاء منظمة على مستوى دولي تلجأ إليها الدول المتنازعة من أجل فض النزاعات بينها سلميًا.
تمثلت المحاولة األولى في إنشاء ما سمي »عُصبة األمم League of Nations« التي تأسست عقب 
مؤتمر باريس للسالم سنة 1919 الذي أنهى الحرب العالمية األولى. كانت »عصبة األمم« أول منظمة 
في  دولة   58 إليها  المنتمية  الدول  عدد  بلغ  وقد  العالمي،  السلم  على  الحفاظ  إلى  هدفت  دولية  أمن 
أقصاه، خالل الفترة الممتدة من 28 سبتمبر سنة 1934 إلى 23 فبراير سنة 1935. وورد في ميثاقها أنها 
تهدف إلى منع قيام الحرب عبر ضمان األمن المشترك بين الدول، والحد من انتشار األسلحة، وتسوية 
المنازعات الدولية عبر إجراء المفاوضات والتحكيم الدولي. ومن أهدافها األخرى تحسين أوضاع العمل 
بالنسبة للعمال، معاملة سكان الدول المنتدبة والمستعمرة بالمساواة مع السكان والموظفين الحكوميين 
التابعين للدول المنتدبة، مقاومة االتجار بالبشر والمخدرات واألسلحة، والعناية بالصحة العالمية وأسرى 

الحرب، وحماية األقليات العرقية في أوروبا. وعقدت أولى اجتماعاتها في 10 يناير 1920.
لكنها لم تفلح في الحيلولة دون وقوع الحرب العالمية الثانية التي اندلعت في األول من سبتمبر 1939 
في أوروبا وانتهت في الثاني من سبتمبر 1945. وما إن خمدت نيران هذه الحرب حتى بودر بتأسيس 
هيئة األمم المتحدة في 25 أوكتوبر من السنة نفسها. وأهداف هذه المنظمة تدور ضمن إطار المقاصد 

العامة لمبادئ »عصبة األمم« المنظمة السلف.
وأيًا كان تنديدنا بفشلها في منع الحروب بين الدول، إال أن هذا أمر ليست هي، كمنظمة قانونية وجهة 
تحكيم، مسؤولة عنه، وإنما تقع مسؤوليته على األطراف المتنازعة التي آثرت اللجوء إلى القوة والحرب بداًل 

من االحتكام إلى هذه الهيئة للبحث عن حل سلمي عادل.
منظمة  مثل  عنها  المنبثقة  المنظمات  طريق  عن  بارزة  نجاحات  حققت  المتحدة  األمم  هيئة  أن  إال 
اليونسكو للعلوم والثقافة، ومنظمة الفاو لألغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية التي ال تنكر جهودها 

في ميدان الصحة ودورها البارز اآلن في مواجهة جائحة كورونا.
المرأة  وحماية  اإلنسان  وحقوق  العمل  وقوانين  البيئة،  حماية  بخصوص  الهيئة  جهود  إلى  إضافة 

والطفل، وما إلى ذلك.
من الناحية السياسية تعاني الهيئة، في ما يتعلق بالسلم العالمي، عوزًا واضحًا؛ إذ تهيمن على مجلس 
األمن فيها الدول العظمى دائمة العضوية في هذا المجلس بامتالكها حق النقض. قبل انهيار االتحاد 
المجال  خال  ذلك  بعد  لكن  متعارضين.  قطبين  لوجود  التوازن  من  نوع  هناك  كان  وتفككه  السوفيتي 

ألميركا وصارت لها الكلمة األولى واألخيرة في أمور السياسة الدولية.
تنطوي  الفلسطينية،  والقضية  الفلسطيني  الشعب  مأساة  من  المتحدة  األمم  موقف  إلى  بالنسبة 
الظروف الدولية التي تكتنف هذه القضية على تعقيد بالغ. فالدولة الصهيونية مدعومة دعمًا ال لبس 
إسرائيل  المتحدة  الواليات  وتتبنى  الفلسطينة.  األرض  على  نصبها  الذي  الغرب  قبل  من  فيه  خفاء  وال 
وتعتبرها قلعة إمبريالة متقدمة في منطقة الشرق األوسط وسط المحيط العربي المهم، من وجهة النظر 
االستعمارية الغربية، منطقة حيوية. إال أن األمم المتحدة تبذل، في إطار ما هو ممكن، جهودًا محمودة. 
فسنويًا، تتبنى الجمعية العامة لألمم المتحدة 16 قرارًا تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
العودة«، و»السيادة على  الدولة المستقلة«، و»حق  للتصرف؛ بما في ذلك »حق تقرير المصير، وإقامة 
الموارد الطبيعية«، و»عدم شرعية االستيطان«. وينبغي أال ننسى أن الجمعية العامة أصدرت قرارًا باعتبار 
الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  اعترف  قرارًا   1974/11/22 بتاريخ  تبنت  وأنها  نزعة عنصرية  الصهيونية 
ممثاًل شرعيًا للشعب الفلسطيني، وحصلت المنظمة على صفة مراقب في األمم المتحدة كـ »حركة تحرر 

وطني«، وخطب ياسر عرفات على منبر هيئة األمم المتحدة.
بطبيعة الحال، هذا ليس كافيًا وال يحقق شيئًا من الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني، لكن 
ينبغي أال نغض النظر عن الظروف المتحكمة في الوضع، خاصة مع ضعف األنظمة العربية وتخاذل بعضها 
أو تواطئها مع الكيان الصهيوني وإقامة عالقات سرية معه، وما نشهده اآلن من تراكض العديد من هذه 

الدول، علنًا وجهارًا نهارًا، لالعتراف بإسرائيل.
قصارى القول، إن هيئة األمم المتحدة تعد، من وجهة نظر تاريخية تطورية واقعية، مكسبًا إنسانيًا 

عظيمًا يمكن له، حالة توفر ظروف موافقة، أن يتطور على طريق األهداف اإلنسانية النبيلة.

حالة مصباح هذه هي حالة سي محمد الذي أحب فوزية، وحالة عوض الذي أحب عزيزه، وحالتي التي أحببت 
فيها زينب وسالمة و)ديمترا( اليونانية، و)أنجالء( اإليطالية التي عملت معي في شركة السيل، والتي أخذتها 
ذات مساء إلى سينما ركس، التي كانت حينها سينما راقية بحجز مسبق وانتظام، يشرف عليه بدقة متناهية 
السينما، في  الذي كثيرًا ما يرفض حجز ودخول من يراه ال يليق بفخامة  مسؤولها )سي سالم شتوان(، 
حفالتها، رأينا بعجب كيف قدم الالعب القدير األهالوي أحمد بن صويد، والهاللي ديمس الصغير في وصلة 
دعائية استمرت ألشهر تسبق العرض، وهما يعلنان ويثمنان، حليب )النيدو( تلك )البودرة( التي لم نكن 
نعرفها قبل ذلك الوقت، والعرض يبرز انتباه ومتابعة وذكاء تجارنا الشرفاء في ذلك الوقت بمجاراة العالم. 

كان وكيل السلعة في ذلك الوقت هو التاجر النزيه مصطفى الشيباني.
األولى،  الحفلة  رواد  السينما، خروج  أمام مدخل  )أنجال ميوال(  أنتظر ورفيقتي  المساء، وفيما كنت  ذلك 
وما إن اجتازت )أنجالء( حائط المبنى عند الشارع الذي يفضي إلى بحر القبطنارية، حتى ارتعشت من لفحة 
برد الريح القادمة من البحر، فحلقت بكفي على ظهرها، فسمعت صرخة: )واوو( فالتفت نحو الشاب الذي 
أطلقها بعفوية، وكادت أن تتسبب في منعه من الدخول لحضور العرض ولما التقت عيناي بعينيه، التفت 

إلى الناحية األخرى وأخذ يصفر نغمًا، وكأنه لم يكن هو من أطلق هذه )الووواو(!!
)حيشان  جيراننا،  كبيوت  بيتًا  تجد  أن  تتوقع  كانت  فلقد  أمي،  ترى  أن  على  أصرّت  )أنجالء(  أن  وأذكر 
النصارى( في شارع محمد موسى، وبقية شوارعهم النصارى، مثلما كانت تسمى تلك المنطقة. ولم أر أنها 
صُدمت من بساطة بيتنا وخلوه تقريبًا تمامًا من األثاث، ولكنها ُأعجبت ببساطته، وبشكشوكة أعدتها 
السابق  اليوم  البيت سوى بيضتين وقرن فلفل وطماطمتين وكسرة خبر من  لنا، ألنه لم يكن في  أمي 
جملة  وهي  بونو«  منجريا  »وافيه  إيطاليتين:  ثالثة  أو  كلمتين  لها  وقالت  الكانون،  على  أمي  سخنتها 
تحفظها، أخبرتني أن اإليطالي الذي كان يعمل معه سي عقيلة قالها لها عندما جاء ذات يوم ليأخذه ألمر ما، 

فوجده يأكل، فأكل معه!
وأكلنا معا. أنا وأنجالء وأمي، التي أعدت لنا الشاي، وودعتني أمي وهي تردد جملة أصبحت تكررها كثيرًا 
وأليام: »أجعنها من قسمك!« وحزنتْ، وحزنتُ أنا أيضًا من بعد رحيل عائلة أنجالء المفاجئ، أثناء هوجة 

ترحيل اليهود الليبيين من بعد )نكسة( 1967.
كنتُ وأنجالء، نعمل معًا في شركة السيل اإليطالية، أنا طباع الرسائل العربية وهي سكرتيرة المدير، 
اليونانية وكان يسكن معنا بشارع محمد موسى، مع عمته  الجالية  ليفادرس( وهو أحد شباب  و)ميكيلي 
المصورة )أنجلينا ليفادارس( الشهيرة ذلك الوقت، ولقد قال لها: »لو تستمري معاه سوف يلبسك )البركانو(« 

وكان يقصد العباءة، التي كانت ترتديها نسوان ليبيا.
في ذلك الوقت كان يعمل بالشركة كل من المراحيم: سعيد جربوع، ورزق اهلل نبيق، وإبراهيم بالخير، 
الذين وجدوا في عالقتي بالفتاة فسحة للتسلية، وتولوا ترجمة الكلمات الصعبة لنا، كنت حينها استجمع 
شجاعتي واستخدم لغتي اإليطالية البائسة وأيضًا اإلنجليزية األكثر بؤسًا، وكانت هي تستخدم العربية. 
ال أقول إن عالقتي بها تجربتي األولي، فلقد كانت قبلها تجارب ليبية، ولكنها ال تتعدى كتابة الشعر والوله، 
وبضعة مغامرات أخرى فيما أسمع أغنية، كغيري، من الشباب األغاني الشعبية األكثر انتشارًا وحزنًا، في 
أن  إلى  أكثرهما شهرة  وفوقنا عساسه«  الحديد  و»باب  بنغازي«  يا  منك  الجالء  »حالل  لعل:  الوقت  ذلك 
اشتهرت أغنية »ودعناك عدي بالسالمة« التي طورها وغناها حسن بشون في رثاء أحد رجال بحر الشابي، 
الذي طعن بسكين، فكانت جريمة مرعبة ظل الناس يتحدثون عنها أشهر، فمجتمع بنغازي ذلك الوقت كان 
مسالما حد الوداعة. ثم ألحق حسن بشون أغنية أخرى، هي »غدار البحر« التي غناها في رثاء أخيه الذي رحل 

غرقا في بحر الشابي.
أنا أقص عليكم هذه الحكايات الخفيفة، المسلية والمضحكة أحيانا، ألؤكد على أنه ال شيء يقف أمام 
معرفتهن  دون  حالت  اللصيقة  المراقبة  وال  في سجنهن  البنات  ال  البشر،  عليها  اهلل  خلق  التي  الطبيعة 
للشباب، وال الشباب توقفوا عن السعي الحثيث نحوهن، هكذا خلق اهلل اإلنسان. ولعلني أكون على صواب 
إن قلت إن سطوة التسلط الذكوري، بدأت تخف تدريجيًا من بعد الرخاء، الذي بدأت تهاليله واضحة منذ 
تصدير أول شحنة بترول، فلقد دشن الملك إدريس رحمه اهلل أول شحنة من البترول الخام يوم 25 أكتوبر 
المال،  وتوفر  التجاري  النشاط  وتزامن  الليبية،  الجامعة  إلى  وصولي  من  سنوات  ست  قبل  يعني   .1961
مع توالي تصدير شحنات النفط، ولم يعد السداد )على العوايا( فالدين كان يسدد بمجرد وصول السفن 

التجارية، التي تعلن وصلها بصفير البواخر، باعتبار أن نشاط تفريغها يتم يدويا والسداد حال إتمام العمل.
وهكذا، وفيما يبدو، لم يعد الفراغ وحالة الكساد، وبالتأكيد قلة المال، هي التي تسببت في بقاء الذكور 
في شوارعهم، أو بالقرب من منازلهم، غالبا أمام محالت البقالة، أو مصطبة المسجد، أو ما شابه ذلك، وهي 
التي ساعدت وفرضت مهمتهم في المراقبة اللصيقة إلناثهم، ناهيك عن أن سوق العمل اتسع، وفتحت 
أبواب المكاتب للفتيات ووجد أرباب العائالت أن الفتيات أفضل من الذكور في توفير مرتباتهن، واإلنفاق 

على تأثيث بيوتهن إلبهار األقارب والجارات خصوصا أمهات الشباب!

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

أما قبل...
على  كثيرًا  أراهن  ال  أني  القول:  نافل  من  تحرزًا،  أبدي  فإني 
ليس  أرنبا  األغلب،  في  يخرج،  ما  الساحر،  قبعة  كما  صندوق، 
إن  الصندوق،  ذات  عليه، حيث  أراهن  الوقت،  لكن في نفس  إال، 
حافظنا عليه، يأتي بأرنب آخر، بعد فترة محددة، فإني مع المثل 
الشعبي، ما يقول: تغيير السروج فيه راحة. وال أراهن عليه أكثر، 
فيأتي  مثقوبًا،  يكون  ما  وكثيرًا  الخارج،  في  صنع  صندوق:  ألنه 
وباإلضافة:  نودعه.  الذي  الورق  عن  النظر،  بغض  معه،  بأرنب 
ليس  مما  بد  ال  ولهذا  بطل،  ال  أخاك  مرغمًا  أي  حيلة،  باليد  ما 
ندفع:  أن  علينا،  زال  ما  فيها،  ولدنا  التي  المنطقة  ففي  بد،  منه 
الهشة  ديمقراطيتنا  لدينا،  تكون  حتى  والمال،  والوقت  الجهد 

الخاصة!.
كونتها  ما  الليبية،  الوصاية  لجنة  فإن  وبعده،  ذلك  وقبل 
ليبيا،  لدى  المتحدة  األمم  مندوبة  وليامز،  ستيفاني  السيدة 
أن  بد  ليس من  أن  قررت  والمكونة من خمسة وسبعين عضوًا، 
 24 في  تكون  أن  بد،  من  ليس  وأن  ليبيا،  في  انتخابات  تكون 
بذكرى  تيمنًا  ديسمبر،   24 اختيار  فإن  وللتذكير   ،2021 ديسمبر 
 .1951 العام  المتحدة  األمم  من  بقرار  جاء  ما  االستقالل،  يوم 
رئاسة  لمجلس  مصغرة،  انتخابات  بعملية  قامت  اللجنة،  وذات 
برقة،  ليبي: طرابلس،  إقليم  كل  أي عضو عن  أعضاء،  ثالثة  من 
من  كبير  عدد  فتقدم  الموقت،  الوزراء  لمجلس  رئيس  ثم  فزان، 

المناصب. لهذه  المرشحين 
اللغط،  من  الكثير  هــذه،  االنتخابات  عملية  حول  دار  وقد 
مجلس  رئاسة  بمنصب  فاز  بعد  فيما  من  المرشح،  أن  حد  إلى 

يحظى  أن  ألجل  الرشوة،  استخدم  بأنه  لغط،  حوله  دار  الوزراء، 
بالمنصب. في المحصلة أن األمم المتحدة، نجحت في الحصول، 
وتوحدت  الحكومة،  ولرئاسة  الرئاسة  لمجلس  مرشحين  على 
مجلس  منحها  حكومتها،  ما  واحدة،  تنفيذية  سلطة  تحت  البالد 

الثقة. النواب، 
لقد نتج أن األمم المتحدة نجحت، في تحديد انتخابات الزمة، 
موقتة،  تنفيذية  سلطة  ترشيح  ذلك  ألجل  وتم  محدد،  تاريخ  في 
 24 في  النتخابات  السبل،  كل  وتوفير  اإلعداد  الرئيسة  مهمتها 
رئيس  المنفي  محمد  الفائزون:  وقع  هذا  ومن   .2021 ديسمبر 
الالفي،  وعبداهلل  الكوني  موسى  واألعضاء  الرئاسة،  مجلس 
ترشيح  بعدم  تعهد،  على  الدبيبة،  عبدالحميد  الحكومة  ورئيس 
يلزم،  ما  لزوم  من  كان  ما  القادمة.  االنتخابات  في  أنفسهم 
مفوضية  تقوم  وأن  لها،  تشريعات  النواب،  مجلس  يصدر  أن 
في  االنتخابات  لتكون  الالزمة،  الفنية  باإلجراءات  االنتخابات 
عبر  دولــيــًا،  وموعدها  االنتخابات  تقررت  أن  وبعد  الموعد. 
دولي  إجماع  تم  ليبيا،  في  المتحدة  لألمم  السامية  المندوبية 
المسألة  أن  كما  إذا  برلين.  مؤتمر  في  وخاصة  ذلــك،  على 
االنتخابات  أضحت  محض،  دولية  مسألة  أصبحت  الليبية، 
نجاحًا  االنتخابات  نجاح  فيكون  دولية،  مسألة  بالضرورة  الليبية، 

دوليًا، كذا يكون فشلها.
أما بعد...

االنتخابات،  ضرورة  حول  والمحليين  الدوليين  المتفقين  فإن 
واختلفوا  الهدف،  على  اتفقوا  أي  إجــراءاتــهــا،  حــول  اختلفوا 
فنية،  مهمتها  ما  االنتخابات،  مفوضية  وأن  الوسائل،  حول 

سابق  أو  حالي  مــســؤول  كــل  فيما  قانونية.  فقيهة  باتت 
الموقتة،  الحكومة  رئيس  أن  حتى  االنتخابات،  سباق  دخــل 
رئيس  وهــو  الرئيس،  لمنصب  ورشــح  تعهداته،  على  انقلب 
الباب  فتح  وقد  االنتخابات،  على  باإلشراف  المتعهدة،  الحكومة 
لمترشحين، على األقل متهمين، بارتكاب جنايات، إن لم يكونوا 
قوانين  أن  على  المصرين،  الخصوم  فإن  وبالتالي  محكومين. 
باب  لهم  شُرع  تأجيلها،  من  بد  ال  وعليه  معيبة،  االنتخابات 
صنعها  بــأوزار  حُملت  ما  انتخابات،  هكذا  شرعية  في  الطعن، 
االنتخابات  مريدوها، وذلك قبل أن تحدث، فإن حدث، وأن تمت 

في حينها، فباب الطعن فيها مُشرع قبل.
بات  جمعًا،  مريديها  بفضل  االنتخابات،  بعد  ما  فإن  وبهذا، 
حّل  ال  فزورة،  أنها  االنتخابات  وحال  قبلها،  مما  أسوأ  حال  في 
في  باندورا،  صندوق  كما  غدًا  الساحر،  قبعة  أو  فالصندوق  لها، 
نورالند،  ريتشارد  والسيد  بالشرور.  ممتلئًا  اإلغريقية،  األسطورة 
تنفيذ  على  كمشرف،  يبدو  ما  ليبيا،  إلى  األميركي  المبعوث 
من  تقدم  لما  اعتبار  أي  دون  حينها،  في  الليبية  االنتخابات 
مفوضية  رئيس  السايح،  عماد  الدكتور  ممارسات  تؤيده  مشكل، 
الليبية، من يبدو في سباق حواجز، يقفز عنها جميعًا،  االنتخابات 
أن  نظرتهما،  وكأن  بعدها.  لما  نظرة  أو  لفتة،  يعيرها  أن  دون 
الصندوق/  في  ما  نعرف،  أننا  يهم  وال  الغيب،  علم  في  القادم 

صندوق باندورا.
البلية ما يضحك، فإن آل الشام، يكنون الطماطم  وإذا كا شر 
الليبيين، يصنعون من  والبندورا عندهم مجنونة، وأن  بالبندورا، 
الطماطم، بعد إضافة الفلفل الحار، سلطة، ويسمونها شرمونة.

ومفتاح  عقيلة  يوسف  أحمد  الصديقين،  مع  ذهبت  عشية،  ذات 
خليفة عبدالقادر، في رحلة مع سفح الجبل األخضر الجنوبي )جنوب 
بلدة قندولة( وتراءى لنا في أعلى تلة كوخ صفيحي قديم وقطيع 
إللقاء  لهما  رفيق  على  يمرا  أن  صديقاي  واقترحا  األغنام،  من 
التلة وسط األجمة راٍع يراقب  التحية، وحين وصلنا كان في سفح 
على  أصر  لكنه  للعودة  مستعجلين  كنا  بعصاه.  ويلوح  القطيع 
دقائق  وبعد  طازجًا،  ماعز  حليب  لنا  ليحضر  الصفيح  غرفة  دخولنا 
مسلوخًا  خروفًا  ليجد  أحمد  وخرج  النار،  ليشعل  أحمد  على  نادى 
للنقاش  فرصة  ثمة  تكن  ولم  القريبة،  العرعر  شجرة  في  ومعلقًا 
أو الحديث عن الرغبة في عودتنا السريعة، وأثناء العشاء دار حوار 
لي  قديمًا صحح  بيتًا شعريًا  ذكرت  وحين  أحمد  وبين  بيني  أدبي 
غنم  راعي  أنه  هندامه  خالل  من  أعتقد  كنت  الذي  المستضيف 
فقط خطًأ نحويًا دقيقًا جدًا، ألعرف أنه أستاذ جامعي تحصل على 
شهادة الدكتوراه في اللغة العربية بامتياز من جامعة عين شمس، 
د. إبراهيم سعد مجيد، وكانت الجلسة معه التي تحولت فيها إلى 
كبيرًا،  شعبيًا  وشاعرًا  ومثقفًا  أكاديميًا  كان  فقد  ممتعًة،  تلميذٍ 
البداوة  قيم  بين  سحري  مركب  في  يمزج  البديهة،  حاضر  وراوية 

وقيم المدينة.
أغنام  رعاة  أنفسهم  هم  األغنام  رعاة  زال  ما  للبعض  بالنسبة 
كما رسخ المفهوم في أذهانهم، مع احترامي لهذه المهنة في كل 
كما  التنمية  وفي  الليبي  االقتصاد  في  بقوة  تسهم  التي  مراحلها 
في دول أخرى نسميها كبرى ومتحضرة تحترم كل شرائحها ألنها 
تعتبرها  أو  المدينة  تزدريهم  أن  وبدل  لحضارتها.  ضرورة  تراها 
وكل  والخدمات  الحديثة  التقنيات  لهم  صدرت  ألصحابها،  مسبة 

وسائل الراحة وجعلتهم رافدًا لالقتصاد الوطني.
حكاية الراعي األكاديمي ال تعتبر استثناء في مثل هذا المجتمع 
العلم  غناوى  مؤلفي  فمعظم  كبير،  حد  إلى  محتواه  تغير  الذي 
أو  البكالوريوس،  أو  الليسانس  درجات  على  حاصلون  ومنشديها 
أو  اللغة  أو  األدب  في  دكتوراه  أو  ماجستير  رسائل  على  حاصلون 
علم االجتماع وغيرها، ومستعدون ليخوضوا معك حديثًا عميقًا عن 

الموسيقى أو القصيدة النثرية أو عن المتنبي ونزار قباني.
كثيرًا ما كان يصحبني الصديق أحمد يوسف عقيلة في رحالت 
أو سهرات مع أصدقائه هناك من مؤلفي الشعر الشعبي أو رواته أو 
متذوقيه، وفي جلساتهم كنت أحس كأني في ورشة عمل حقيقية، 
وتحليلها  الراهنة  السياسية  األمور  فيها  بما  الشؤون؛  كل  وحول 

في  الجلسات  تلك  من  استفدت  ما  وكثيرًا  ذكي،  وعقل  بمنطق 
كتابة مقاالتي.

التي  التصورات  أو  للمفاهيم  التنميط  ظاهرة  إلى  هذا  يحيلني 
تخاطب بها البعض الشرائح االجتماعية التي ال تشبهه، وما دامت 
ال تشبهه فهي بدعة وناشزة، وفي أفضل األحوال معرقلة لمشروع 

الدولة، وتتقنع خطابات العنصرية بأقمشة التقدمية المزركشة.
المفارقات  عن  يستهويني  ما  عادة  الذي  الحديث  سياق  وفي 
أو  القبيلة  على  غضبهم  يصبون  من  أن  المفارق  من  الليبية، 
البادية أو على الصحراء والجنوب، كانوا في الوقت نفسه يقدمون 
)دبي(،  طراز  على  تكون  أن  مدنهم  لمستقبل  حلمهم  أو  رؤيتهم 
االنتخابية،  الدعايات  بعض  في  حتى  هدفًا  النموذج  بهذا  وصُدح 
زالوا  وما  صحراء،  قطعة  في  قبليون  بدو  أنجزها  دبي  ومدينة 
يحتفظون بقطعان إبلهم ومالبسهم وصقورهم وألقابهم القبلية 
التي يتفاخرون بها. بالنسبة لي وللكثيرين لم تكن دبي المدينة 
حضارية  عالقات  طبيعة  تعكس  نظري  في  المدينة  ألن  النموذج، 
سياق  في  أذكرها  ولكن  فارهة،  ومبانٍ  أضــواء  مجرد  وليست 
غموض  أو  بضباب  وتشي  تظهر  التي  الصنع  الليبية  المفارقات 
في الرؤية حين تخضع ألحكام مسبقة، ووقتها كتبت أن النموذج 
هي المدن واألرياف والواحات الليبية حقبة الستينيات على األقل، 
وقبل  عسكريون،  يقودها  التي  األيديولوجيا  بها  تخسف  أن  قبل 
ُأمم  أن  الوحيد للدخل بعد  المصدر  النفط حين أصبح  أن يغزوها 
ومنبع  الحديثة  المدينة  نشاط  جوهر  هو  الذي  الخاص  القطاع 

الطبقة الوسطى الحري بها قيادة المجتمع.
أتيح لي أن أعيش الحيوات المختلفة، البادية والقرية والمدينة، 
متكاملة  الثقافات  أن كل هذه  على  وقفت  أني  أقول  أن  وأستطيع 
وليست متضادة كما يروج لها اآلن، وأن ما ينقص هو إدارة هذه 
العالقة التكاملية بينها، وأن ال تختزل في تأويلها السياسي أو في 
ظرفها التاريخي الخاص الذي خلق هذه الهوة بناء على إدارة سيئة 
الحكم  وطبيعة  الريعي  االقتصاد  ظروف  خدمتها  العالقة  لهذه 
الشمولي الذي طالما هجته قصائد وأغان شعبية بدوية في زمن 
الصمت والطاعة، وتمخض عن هذه الهوة نوع من العنصرية التي 
الشخص  مولد  مكان  فيها  تحول  جيني  قدر  إلى  ثقافة  أحالت كل 
ولقبه إلى معطى ثابت للحكم عليه واتخاذ موقف منه، وقد عايشت 
أو  صادحة  شعارت  إلى  وحولها  المفاهيم  اعترى  الذي  الخلل  هذا 
شعائر ال يمكن دحضها بأي محاولة لتجاوز هذا الترسيم. فأنت لم 

تولد هنا إذا أنت غاز ومتخلف ومعرقل؛ بل ووصل األمر إلى اتهامي 
ومن  المدينة  ثقافة  على  البدوية  المؤامرة  من  جزء  بأني  صراحة 
قبل بعض المحسوبين على الثقافة، وهو اتهام كتب في تعليقات 
على بعض مناشيري وليس مجرد تخمين أو حدس، وفي المقابل 
المدينة ضدها وكأنها  تتفشى في محيط  ردة فعل عنصرية  ثمة 
استمرار لخطاب النظام السابق المقذع ضد قيم المدينة وسكانها. 
أو  الناس  أو فئة من  أو دينًا  العنصرية غير أن تضع عرقًا  وما هي 

لونًا أو طريقة حياة تحت حكم شامل بالدونية.
ظهرها  المدن  تدير  أن  وقبل  وتصديره،  النفط  اكتشاف  قبل 
العالقة  كانت  البحر،  من  يأتي  الغذاء  كل  أصبح  عندما  للمحيط 
ومحيطها  المدن  بين  السلع  مقايضة  كانت  حين  وسوية  تبادلية 
المدينة  رغبة  عايشت  كما  لالثنين،  الحياة  الستمرار  ضروريًا  أمرًا 
المكتبات  كانت  حين  الستينيات  إبان  الثقافية  قيمها  تصدير  في 
انتشرت  وحين  والنجوع،  القرى  في  تصلنا  المتنقلة  والسينما 
في  الصحية  والخدمات  واآلالت  الداخلية  واألقسام  المدارس 
النفطية  الثروة  تكديس  من  ذلك  بعد  حدث  ما  لكن  الدواخل، 
نزوح جماعي صوب  المدن، تسبب في  إلى مرتبات في  وتحويلها 
على  حربه  الجماهيري  النظام  بــدأ  ثم  باالثنين،  أضــر  المدن 
وانتهى  والكفاءة،  النخبة  مفاهيم  على  حربه  سياق  في  المدينة 
كتبها  التي  القصص  إحدى  في  وسكانها  للمدينة  وشتائم  بقذع 
الحاكم في إطار استراتيجية بدونة الدولة التي كانت شعار النظام 
السياق  هذا  في  البداوة  يختزل  البعض  جعل  ما  الصادح  السابق 
بعد  بالكامل  تبدل  المفهوم  هذا  أن  مع  هذا،  يومنا  حتى  الضيق 
تسويق النفط وما تاله من انسياب للمعرفة عبر األقمار الصناعية 
والمجتمع الرقمي الذي أصبحنا شئنا أم أبينا جزءًا منه حين تحولت 
تسويق  والتسويق:  للترويج  شامل  نظام  إلى  التقنية  الثورة  هذه 

كل شيء، من السلع إلى الثقافة إلى الدين إلى النموذج.
هذه  إلى  المفتي  محمد  د.  االجتماعي  والمؤرج  الكاتب  يلتفت 
التاريخ  الجبل:  )مواهيم  المهم  كتابه  في  الجذرية  المتغيرات 
حتى  ومديني  حضري  المفتي  ومحمد  األحضر(  للجبل  االجتماعي 
اختصاصه  التشخيصي في  الهوى، لكن مجاله  أوروبي  النخاع؛ بل 
العينة  تعتمد  التي  كتاباته  على  ينعكس  الطب  في  األصيل 
في  عُين  وحين  الطبيعية،  ومآالتها  لألعراض  واالنتباه  والتحليل 
المكان،  يكتشف  أن  قرر  البيضاء،  مدينة  في  طبيبًا  تخرجه  بداية 
البشري  محتواه  لكن  فحسب،  وتضاريسه  وغابته  جباله  ليس 

والثقافي والجمالي.
المتغيرات  عن  حديثه  سياق  في  الشيق،  كتابه  في  يذكر 
العيش  طرق  في  تبدالت  من  حدث  ما  تصاحب  التي  االجتماعية 
الليبية  بيئتنا  »في  والمعرفة:  االستقرار  ووسائل  العالقات  وفي 
الجبد  بير  أو  فالبئر  مشابهة.  متقدمة  معاش  أنماط  نجد  األولى 
في  الليبية  المزرعة  أساس  هو  الليبي(  الغرب  بلغة  السانية  )أو 
وواحات  الكفرة  إلى  أوجلة  من  والواحات  الساحلية..  قرانا  كل 
ويحصل  نسبيًا.  قريبة  جوفية  مياه  توجد  حيث  وغات  الجفرة 
خشبية  وبكرات  حبال  من  يحتاجون  ما  على  محليًا  أصحابها 
»اسطوات«  أو  مهرة  عمال  عليهم  يمر  بينما  جلدية،  وقــرب 
والملكية..  االستقرار  إلى  تقود  والمزرعة  البئر  هذه  إلصالحها. 
أو  بالجماعة  االرتباط  من  أهم  بالمكان  االرتباط  يصبح  حينها 
غيرت  بدائية  تقنيات  هذه  القبيلة«.  شيخ  دور  ويتراجع  القبيلة.. 
العصر:  هذا  عن  نتحدث  حين  بالك  ما  االجتماعي،  النظام  في 
آبار  وحفر  واتصال،  مواصالت  وسائل  من  الحديثة  التقنيات 
أصبحت  إنترنت  وشبكة  وفضائيات،  بعيدة،  أعماق  من  جوفية 
بنية  في  لفعلها  ننتبه  أو  نتفحص  أن  دون  الحيز،  هذا  من  جزءًا 
هذا العقل الذي ما زلنا نحكم عليه وفق توصيف باٍل وجامد، بل 
»قبائل  المفتي:  يضيف  آخر.  أفق  إلى  المدن  وعي  حتى  ونقلت 
من  ترحال  حياة  المحضة..  الرعوية  الحياة  تمارس  الصحراء 
تكرست  وهنا  آخــر..  إلى  وادٍ  ومن  أخــرى،  إلى  معشبة  مناطق 
عن  للذود  دفاعي  نظام  األصح  على  أو  اجتماعي  كنظام  القبيلة 
بالنظر  لدينا،  واالختفاء  الضمور  في  آخذة  وهي  واآلبار.  األرض 
وتوفير  األفارقة،  الرعاة  وتوظيف  الماشية،  لنقل  السيارة  لدحول 
األجيال  وتعليم  بيوت  في  الناس  واستقرار  المدعومة،  العلفة 
أجزم  أن  أستطيع  مظاهر  وهذه  بالوظائف«.  والتحاقهم  الشابة 
من  اختفى  أنه  المفتى  يؤكد  ما  لكن  سنة،   50 منذ  بدأت  أنها 
الدونية  هذه  لتكريس  يسعون  من  مخيال  من  يختف  لم  الواقع 
وكأنها قدر جيني، وأكرر لألهمية: وما العنصرية سوى االحتفاظ 
بصورة دونية في المخيال لعرق أو فئة أو مذهب أو لون أو تراث 

أو طريق حياة.
8 - السوق القبلي
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القليل  سوى  الكبير،  مصباح  التشكيلي  الفنان  عن  أجد  لم 
مقالتين  من  أكثر  ال  أدق،  بمعنى  أو  المعلومات،  من  جدًا 
التي  الفقرة  الناقد عدنان بشير معيتيق، ولعل هذه  للفنان 
الواقع ما  سأنقلها مثلما كتبها األستاذ معيتيق تلخص في 
فكرة  لديّ  كوّنت  وأيضًا  لوحاته،  أتأمل  وأنا  به  أحسست 

شخصية عنه.
في  المُتفرج  مع  المنجزة  أعماله  »تلتقي  الفقرة:  تقول 
على  تجبره  واللوحة  العين  بين  الفاصلة  المسافة  منتصف 
االقتراب أكثر ليستوضح األمر وما إن يقترب حتى يدرك أنه 
ال يوجد شيء، أو أن األشكال واأللوان التي وقع في إغوائها 
وخداعها  األحيان  بعض  في  استحيائها  نتيجة  تالشت  قد 
ـ  ذكية  ـ  ماكرة  ـ  خادعة  تكوينات  فهي  أخرى؛  أحيان  في 
تصبح  أن  الفنان  تعمد  كما  أو  نفسه  الوقت  في  ـ  ساذجة 

هكذا«.
أن أضيف  أريد  ولكن 
إبداعه  بحجم  فنان  أن 
إعالمنا،  ويخلو  المبهر 
العربي،  ذلــك  في  بما 
من كتابات عنه، سببه، 
مسألتين:  تقديري،  في 
إمّـــا أنـــه يــتــرفــع عن 
أن  باعتبار  المتلقي! 
عمّا  يبحث  المتلقي 
يــريــده هــو ولــيــس ما 
تقديمه،  الفنان  يريد 
حديث  أن  يعتقد  أنه  أو 
هو  أعماله  عن  الفنان 
أنه  يرون  المعارض ال  أن منظمي  أو  فنه،  نوع من تسويق 
تستحقه  الذي  اإلعالمي  بالتسويق  يقوموا  ولم  كبير،  فنان 
الناقد،  برأي  عالقة  له  ذكرت  ما  كل  يكون  وقد  أعماله. 
الفني،  النقد  في  تخصص  الــذي  الوحيد  يكون  قد  الــذي 
وألوانه  التخصيص، ووصف تكويناته  والتشكيلي على وجه 
وأشكاله المخادعة، التي تجبر المشاهد على االقتراب منها، 
أو  بصر  بال  عطاشا  ألوانه  نهر  من  ونعود  منه!  يسخر  ثم 
بصيرة! أنا أقول لكم أن ما كتبه األستاذ معيتيق، في شأن 
آخر  لناقد  فرصة  يمنح  ال  الكبير،  مصباح  ظاهرة  يفسر  ما 
أن يقول المزيد خصوصًا إذا الناقد متابع لنشاط التشكيل 

الليبي!
مناطقها  إحدى  في  والمولود  مصراته،  ابن  الفنان،  هذا 
الشهيرة، وهي منطقة المقاوبة سنة 1958، وتعلم الرسم 
المحلية  المعارض  من  العديد  في  وشارك  بشكل شخصي، 
ثالثي  أهمها معرض  في كل من مصراته وطرابلس ومن 
دي  بقاعة  المين  محمد  والفنان  معيتيق  عدنان  الفنان  مع 
الثقافي  بالمركز  ثنائي  ومعرض   1998 بطرابلس  فيال 
العديد  في  مقتناة  أعمال  له   .2002 بطرابلس  الفرنسي 
بطرابلس.  الفرنسي  للسفير  أهمها  ومن  العالم  دول  من 
فقد  لوحاته  تأمل  لكم  وأترك  وكفى!  وجدته،  ما  كل  هذا 
ارتقت  مثلما  إبداعه  حجم  إلى  ترتقي  رؤية  لديكم  يتكوّن 

رؤيتي أنا.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان التشكيلي مصباح الكبير

تعلم الرسم بشكل 
شخصي وشارك 
في العديد من 

املعارض املحلية 
في كل من مصراتة 

وطرابلس
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أحد صناع البهجة

وداعا رضوان أبوشويشة.. »فاكهة املواسم 
األربعة« في مذاق الثقافة الليبية

رضوان  التشكيلي  والفنان  األديب  رضوان تُوفي  التشكيلي  والفنان  األديب  تُوفي 
السادسة  ناهز  عمر  عن  األحد،  السادسة أبوشويشة،  ناهز  عمر  عن  األحد،  أبوشويشة، 

والسبعين عامًا.والسبعين عامًا.
بالشأن  ومهتمون  ثقافية  مؤسسات  بالشأن ونعت  ومهتمون  ثقافية  مؤسسات  ونعت 
على  منشورات  عبر  الراحل،  األديب  على الثقافي  منشورات  عبر  الراحل،  األديب  الثقافي 

عدد من مواقع التواصل االجتماعي.عدد من مواقع التواصل االجتماعي.
لآلداب  الليبية  الجمعية  صفحة  لآلداب وكتبت  الليبية  الجمعية  صفحة  وكتبت 
والفنون على صفحتها في »فيسبوك«: »ببالغ والفنون على صفحتها في »فيسبوك«: »ببالغ 
لآلداب  الليبية  الجمعية  تنعي  واألسى  لآلداب الحزن  الليبية  الجمعية  تنعي  واألسى  الحزن 
التشكيلي  والفنان  القاص  األديب  التشكيلي والفنون  والفنان  القاص  األديب  والفنون 
اليوم  المنية  وافته  الذي  أبوشويشة،  اليوم رضوان  المنية  وافته  الذي  أبوشويشة،  رضوان 

عن عمر ناهز ستة وسبعين عامًا«.عن عمر ناهز ستة وسبعين عامًا«.
وأهله  الفقيد  أسرة  إلى  الجمعية  وأهله وتقدمت  الفقيد  أسرة  إلى  الجمعية  وتقدمت 
»بأصدق  الثقافي  الوسط  في  »بأصدق وأصدقائه  الثقافي  الوسط  في  وأصدقائه 
مشاعر العزاء والمواساة، سائلين اهلل عز وجل مشاعر العزاء والمواساة، سائلين اهلل عز وجل 
يلهم  وأن  رحمته وغفرانه،  بواسع  يتغمده  يلهم أن  وأن  رحمته وغفرانه،  بواسع  يتغمده  أن 

أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان«.أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان«.
زعبيه:  بشير  الصحفي  الكاتب  عنه  زعبيه: وقال  بشير  الصحفي  الكاتب  عنه  وقال 
»هو فاكهة المواسم األربعة في مذاق الثقافة »هو فاكهة المواسم األربعة في مذاق الثقافة 
إال  جاءوا  ما  مبدعين  ساللة  من  وهو  إال الليبية،  جاءوا  ما  مبدعين  ساللة  من  وهو  الليبية، 
الشعر  كتب  البهجة،  وصناعة  البهاء،  الشعر لنسج  كتب  البهجة،  وصناعة  البهاء،  لنسج 
والقصة والنص المسرحي والمقالة الصحفية، والقصة والنص المسرحي والمقالة الصحفية، 
منصور  الكاتب  رآه  كما  الرواية  من  منصور وهرب  الكاتب  رآه  كما  الرواية  من  وهرب 

أبوشناف«.أبوشناف«.
هو  أبوشويشة،  »رضوان  زعبيه:  هو وتابع  أبوشويشة،  »رضوان  زعبيه:  وتابع 
انشغلوا  الذين  الليبيين  الصحفيين  رواد  انشغلوا من  الذين  الليبيين  الصحفيين  رواد  من 
على  المنحوتة  النقوش  تاريخ  عن  على بالكتابة  المنحوتة  النقوش  تاريخ  عن  بالكتابة 
في  المتناثرة  الكهوف  وجدران  في الصخور  المتناثرة  الكهوف  وجدران  الصخور 
مغرمًا  كان  الذي  وهو  الليبية،  مغرمًا الصحراء  كان  الذي  وهو  الليبية،  الصحراء 
القديم  الحجارة  مقلع  في  الحجر  القديم بـ)تطريق  الحجارة  مقلع  في  الحجر  بـ)تطريق 
الغائر في جبل سيدي رمضان - راقد الراقوبة الغائر في جبل سيدي رمضان - راقد الراقوبة 
ُكتّابنا  أبرز  من  أيضًا  وهو  الكدوة(،  في  ُكتّابنا -  أبرز  من  أيضًا  وهو  الكدوة(،  في   -
المدينة  طرابلس،  تاريخ  همّ  حملوا  المدينة الذين  طرابلس،  تاريخ  همّ  حملوا  الذين 
تحتضن  التي  هي  كانت  إن  تعرف  ال  تحتضن التي  التي  هي  كانت  إن  تعرف  ال  التي 
رضوان، أو هو من يحتضنها، كتب عنها وعن رضوان، أو هو من يحتضنها، كتب عنها وعن 
أبوابها وباب بحرها األقرب إليه، الذي يفضي أبوابها وباب بحرها األقرب إليه، الذي يفضي 
إلى قلب المدينة القديمة، حيث مرسمه الذي إلى قلب المدينة القديمة، حيث مرسمه الذي 
تتراقص في فضائه الخطوط، وتتناغم األلوان تتراقص في فضائه الخطوط، وتتناغم األلوان 
بيت  فال  رضوان  بيت  هناك  الزوايا،  بيت وتتشكل  فال  رضوان  بيت  هناك  الزوايا،  وتتشكل 
لوحة  يرسم  كان  إن  تعرف  ال  وهناك  لوحة يملكه،  يرسم  كان  إن  تعرف  ال  وهناك  يملكه، 
وريشته  ومرسمه  نفسه  هو  أم  وريشته لطرابلسه،  ومرسمه  نفسه  هو  أم  لطرابلسه، 
إنه  طرابلس،  اسمها  لوحة  في  إنه تفصياًل  طرابلس،  اسمها  لوحة  في  تفصياًل 
شوارع  يجوب  وهو  تراه  هكذا  أيضًا،  شوارع حارسها  يجوب  وهو  تراه  هكذا  أيضًا،  حارسها 
ويخطو  وراءه  يتركها  أن  قبل  المدينة،  ويخطو وأزقة  وراءه  يتركها  أن  قبل  المدينة،  وأزقة 
إلى  ويرنو  كورنيشها،  يتفحص  بحرها،  إلى صوب  ويرنو  كورنيشها،  يتفحص  بحرها،  صوب 
األفق، وكأنه يتذكر مفتاح غرناطة الذي أغرقه األفق، وكأنه يتذكر مفتاح غرناطة الذي أغرقه 

في هذا البحر يومًا ما.. ستقول لنفسك وأنت في هذا البحر يومًا ما.. ستقول لنفسك وأنت 
األرض،  مفترشًا  أحيانًا  هكذا  يجلس  األرض، تراه  مفترشًا  أحيانًا  هكذا  يجلس  تراه 
العزف  تعلم  أحب  الذي  الناي  من  تمّكن  العزف لو  تعلم  أحب  الذي  الناي  من  تمّكن  لو 
يعزف مقطوعة  لكنت سمعته  في صباه،  يعزف مقطوعة عليه  لكنت سمعته  في صباه،  عليه 
طرابلس أو غرناطة، أو االثنتين متناغمتين«.طرابلس أو غرناطة، أو االثنتين متناغمتين«.

وفي حوار نشرته »بوابة الوسط« في فبراير وفي حوار نشرته »بوابة الوسط« في فبراير 
قال  أبوبكر كهال،  الروائي  معه  أجراه  قال ،  أبوبكر كهال،  الروائي  معه  أجراه   ،20142014
أبوشويشة: »التفاصيل مملة إال إذا كانت في أبوشويشة: »التفاصيل مملة إال إذا كانت في 
في  سعيت  تشكيلي.  أو  حكائي  نص  أو  في رواية  سعيت  تشكيلي.  أو  حكائي  نص  أو  رواية 
صباي إلى تعلم الناي وتطريق الحجر في مقلع صباي إلى تعلم الناي وتطريق الحجر في مقلع 
الحجارة القديم الغائر في جبل سيدي رمضان الحجارة القديم الغائر في جبل سيدي رمضان 
هو  والكدوة  الكدوة.  في  الراقوبة(  هو )راقد  والكدوة  الكدوة.  في  الراقوبة(  )راقد 
اشتهرت  التي  العزيزية  لقريتي  الليبي  اشتهرت االسم  التي  العزيزية  لقريتي  الليبي  االسم 
وهذا  العالم،  في  حرارة  درجة  أعلى  وهذا بتسجيلها  العالم،  في  حرارة  درجة  أعلى  بتسجيلها 
القياسية.  لألرقام  غينيس  كتاب  في  القياسية. مثبت  لألرقام  غينيس  كتاب  في  مثبت 
العهد  في  عليها  ُأطلق  فقد  العزيزية  اسم  العهد أما  في  عليها  ُأطلق  فقد  العزيزية  اسم  أما 
نقل  التي  هي  القرية  وهذه  الثاني.  نقل العثماني  التي  هي  القرية  وهذه  الثاني.  العثماني 
إليها موسوليني مئات من المعمرين الطليان إليها موسوليني مئات من المعمرين الطليان 
القديم  الكدوة باسمها  القديم مع عائالتهم، وتظهر  الكدوة باسمها  مع عائالتهم، وتظهر 
مسرحية  مفتتح  في  فمثاًل  أعمالي؛  معظم  مسرحية في  مفتتح  في  فمثاًل  أعمالي؛  معظم  في 
بتفاصيله،  المنزل  على  الزاهي( نطل  بتفاصيله، )حمودة  المنزل  على  الزاهي( نطل  )حمودة 

وهو في الواقع البيت الذي أسكنه مع والدتي. وهو في الواقع البيت الذي أسكنه مع والدتي. 
)جرت  األيام  الحر في مثل هذه  )جرت وعندما يشتد  األيام  الحر في مثل هذه  وعندما يشتد 
صوفي  مثل  أتشرد  أغسطس(،  في  صوفي المقابلة  مثل  أتشرد  أغسطس(،  في  المقابلة 
وادي  )ساقية  في  النجوم.  بعناقيد  وادي سكران  )ساقية  في  النجوم.  بعناقيد  سكران 
الضوء  منشور  منزل  العناقيد  حيث  الضوء الهيرة(  منشور  منزل  العناقيد  حيث  الهيرة( 
التي  الكدوة  عناقيد  في  إال  له  منزل  ال  التي الذي  الكدوة  عناقيد  في  إال  له  منزل  ال  الذي 

غينيس  كتاب  في  بلغت  حرارة  غينيس أنضجتها  كتاب  في  بلغت  حرارة  أنضجتها 
لألرقام القياسية لألرقام القياسية 136136 درجة فهرنهايت«. درجة فهرنهايت«.

»الرواية  أبوشويشة:  يقول  الرواية  »الرواية وعن  أبوشويشة:  يقول  الرواية  وعن 
شخوصه،  مع  ديمقراطي  كاتب  إلى  شخوصه، تحتاج  مع  ديمقراطي  كاتب  إلى  تحتاج 
ليس  شخصياته  .  مع  شمولي  كاتب  ليس وأنا  شخصياته  .  مع  شمولي  كاتب  وأنا 
دائمًا  حاولت  لكن  أقاتلهم،  أنني  هذا  دائمًا معنى  حاولت  لكن  أقاتلهم،  أنني  هذا  معنى 

في  بالتمزيق  الزاهي  في اغتيال شخصية حمودة  بالتمزيق  الزاهي  اغتيال شخصية حمودة 
تونس«. بفندق في  تونس«.غرفة  بفندق في  غرفة 

بداية  في  »بدأت  قال:  الشعر  بداية وعن  في  »بدأت  قال:  الشعر  وعن 
النقاد،  عنها  كتب  قصائد  أنشر  النقاد، الستينيات  عنها  كتب  قصائد  أنشر  الستينيات 
مبديًا  الرقيعي،  علي  الراحل  عنها  كتب  مبديًا كما  الرقيعي،  علي  الراحل  عنها  كتب  كما 
غياب  من  ومنزعجًا  بالمضمون،  غياب إعجابه  من  ومنزعجًا  بالمضمون،  إعجابه 
جيالني  الراحل  الشاعر  وكان  جيالني العروض،  الراحل  الشاعر  وكان  العروض، 
اإلعجاب  أبديت  القصة،  يكتب  اإلعجاب طريبشان  أبديت  القصة،  يكتب  طريبشان 
من  وأنا  القلمية.  صوره  من  أكثر  من بقصائده  وأنا  القلمية.  صوره  من  أكثر  بقصائده 
اسمه  من  والالم  األلف  حذف  عليه  اسمه اقترح  من  والالم  األلف  حذف  عليه  اقترح 
بالكتابة  انشغلت  ثم  )الجيالني(.  بالكتابة األول  انشغلت  ثم  )الجيالني(.  األول 
المدن األوروبية، متنقاًل  المدن األوروبية، متنقاًل األدبية والرحيل في  األدبية والرحيل في 
والدنمارك  ألمانيا  مكان:  إلى  مكان  والدنمارك من  ألمانيا  مكان:  إلى  مكان  من 
إسبانيا«.  ثم  والمغرب  وبريطانيا  إسبانيا«. وأيرلندا  ثم  والمغرب  وبريطانيا  وأيرلندا 
تصل  بأن  مهتم  »أنا  قال:  قصصه،  تصل وعن  بأن  مهتم  »أنا  قال:  قصصه،  وعن 
الكتب،  يقرأون  ال  الذين  الناس  إلى  الكتب، قصصي  يقرأون  ال  الذين  الناس  إلى  قصصي 
من  المطلقة  األغلبية  يمثلون  من   المطلقة  األغلبية  يمثلون   90%90% وهم وهم 
وحالنا  بالكتب.  يهتمون  وال  وحالنا السكان،  بالكتب.  يهتمون  وال  السكان، 
الجوال(  ) الشاعر  التابادور  يفعل  كان  الجوال( كما  ) الشاعر  التابادور  يفعل  كان  كما 
تصل  أن  يهمني  أنا  القديمة.  األزمنة  تصل في  أن  يهمني  أنا  القديمة.  األزمنة  في 

إلى هؤالء«. إلى هؤالء«.قصصي  قصصي 
أبوشويشة:  قال  واإلبداع،  السفر  أبوشويشة: وعن  قال  واإلبداع،  السفر  وعن 
من  عدد  إلى  أسفاري،  خالل  من »تعرفت،  عدد  إلى  أسفاري،  خالل  »تعرفت، 
وأجانب.  عرب  العالم  من  اإلبداع  وأجانب. مشاهير  عرب  العالم  من  اإلبداع  مشاهير 
العالمي  الرسام  بيكون،  فرانسيس  العالمي مثاًل  الرسام  بيكون،  فرانسيس  مثاًل 
بيكون،  مع  اسمه  يتشارك  الذي  بيكون، الشهير  مع  اسمه  يتشارك  الذي  الشهير 
وكان  المعروف،  الفرنسي  وكان الفيلسوف  المعروف،  الفرنسي  الفيلسوف 
هنا  عنه  نتحدث  الذي  فرانسيس  هنا الصديق  عنه  نتحدث  الذي  فرانسيس  الصديق 
في  يبدو  كان  لكنه  عمره،  من  الستين  في في  يبدو  كان  لكنه  عمره،  من  الستين  في 
حانة  في  حانة   في   19601960 العام  في  التقيته  العام األربعين.  في  التقيته  األربعين. 
أطواره  غرابة  رغم  وكان  بلندن،  سوهو  أطواره في  غرابة  رغم  وكان  بلندن،  سوهو  في 
يتناول  وكان  واألناقة.  الكرم  غاية  يتناول في  وكان  واألناقة.  الكرم  غاية  في 
إلى  ترسله  التي  الغريبة،  األدوية  من  إلى نوعًا  ترسله  التي  الغريبة،  األدوية  من  نوعًا 
أثناء  بإيقاظه  ممرضة  وتقوم  عميق،  أثناء نوم  بإيقاظه  ممرضة  وتقوم  عميق،  نوم 
على  البابا  رسم  الذي  وهو  الطعام،  على فترات  البابا  رسم  الذي  وهو  الطعام،  فترات 
بعض  به  وتأثر  الكهربائي.  اإلعدام  بعض كرسي  به  وتأثر  الكهربائي.  اإلعدام  كرسي 
هناك  أيضًا  ليبيا  وفي  العرب،  هناك الرسامين  أيضًا  ليبيا  وفي  العرب،  الرسامين 

سنوات«. قبل  رحل  وقد  به،  تأثر  سنوات«.من  قبل  رحل  وقد  به،  تأثر  من 
المولود  أبوشويشة  رضوان  أعمال  المولود ومن  أبوشويشة  رضوان  أعمال  ومن 
الموت  »ملك  قصصية  مجموعة  الموت :  »ملك  قصصية  مجموعة   :19451945 في في 
باإلنجليزية  الصادرة  أخرى«  ليبية  باإلنجليزية وحكايات  الصادرة  أخرى«  ليبية  وحكايات 
الصادرة  الخفي«  و»الشعب  الصادرة ،  الخفي«  و»الشعب   ،19771977 سنة سنة 
إلى  القمع  من  و»السلفادور  إلى ،  القمع  من  و»السلفادور   ،19851985 سنة سنة 
البحر«  باب  و»عند  البحر« ،  باب  و»عند   ،19831983 سنة  سنة الثورة«  الثورة« 
19871987، و»موجة حب إلى غرناطة« سنة ، و»موجة حب إلى غرناطة« سنة  سنة سنة 
وأودعت  اإلسبانية  إلى  تُرجمت  التي  وأودعت   اإلسبانية  إلى  تُرجمت  التي   19961996
لبورخيس  دراسات  مركز  محفوظات  لبورخيس ضمن  دراسات  مركز  محفوظات  ضمن 
ايرس،  بوينس  األرجنتينية  العاصمة  ايرس، في  بوينس  األرجنتينية  العاصمة  في 

الليبي«. المسرح  من  درامية  الليبي«.و»نصوص  المسرح  من  درامية  و»نصوص 

● رضوان أبوشويشة

طرابلس، القاهرة - الوسط

في رحاب جامعة طرابلس

»الصالون الثقافي« يحيي الذكرى األولى للبغدادي
أحيا الصالون البغدادي الثقافي، السبت، بمدرج 
قسم الكيمياء بجامعة طرابلس، الذكرى السنوية 
البغدادي،  المولى  عبد  الشاعر  لرحيل  األولى 
واألكاديميين  البحاث  من  نخبة  بمشاركة 

وأصدقاء الفقيد من الكتاب واألدباء.
فترتين،  على  الفعالية  برنامج  وُأقيم 
محمد  الدكتور  أدارها  التي  األولى  خصصت 
تستذكر  تأبينية  لكلمات  حسين  بن  عمر 
في  وآراءه  اإلنسانية  وومضاته  مواقفه 
رفاقه  مع  وتعامله  عاصرها  التي  األحداث 
وتالميذه، وقد أشار الدكتور خالد عون عميد 
جامعة طرابلس في جانب منها إلى االنطباع 
الذي تركه البغدادي في نفسه مذ كان دارسًا 
هجائه  نوادر  وسماعه  الجيولوجيا  بقسم 
الجميل الذي اعتبره توثيًقا للحياة االجتماعية 

داخل الحرم التعليمي.

صور وأفكار
مدير  البحباح،  علي  محمد  الدكتور  ويرى 
الجانب  أن  الثقافي،  البغدادي  الصالون 
من  الراحل،  حياة  في  حاضرًا  كان  األكاديمي 
خالل إشرافه ومالحظاته على رسائل الماجستير 
والدكتوراه، وكذا في المشهد األدبي بنصوصه 
عالوة  واألفكار،  بالصور  الضاجة  ودواوينه 
على  والمهرجانات  الندوات  مع  تفاعله  على 

المستويين المحلي والعربي.
وتوقف الدكتور عبدالحميد الهرامة، رئيس 
فترة  عند  له  ورقة  في  العربية،  اللغة  مجمع 
وعمره  البغدادي  فيها  عرف  التي  الستينات 
موجة  وفي  عامًا،  عشرين  على  يزيد  ال  كان 
على  طغى  الذي  الحر،  الشعر  صعود  شهدت 
»المقفى« بل واعتبر النقاد األخير نظمًا خاليًّا 
بدر  أسماء  كادت  إذ  اإلنسانية،  المشاعر  من 
شاكر السياب، أدونيس، نزار قباني، أمل دنقل، 
البارودي، أحمد شوقي،  القراء إبداعات  تنسي 

أحمد قنابة.
جمهور  ذلك  من  يستثنى  أنه  وأضاف 
شعر  في  ضالته  وجد  الذي  التراثية  الخاصة 
البردوني،  عبداهلل  أبوريشة،  وعمر  الجواهري 
وكانت هذه المدرسة السائرة على نمط الشعر 
المقفى هي التي كتب عنها البغدادي دراسته 
الجامعية العليا واعتمدها في شعره، ثم لفت 
األنظار إليه بشعر الفكاهة الذي يستمد تأثيره 

من شخصيته المرحة وذكائه االجتماعي.

قصائد سياسية
سعدون  الدكتور  صديقه  تأثير  إلى  وألمح 
أدق  في  واستشارته  أعماله  في  السويح 

موهبة  فيها  تلتقي  التي  الفنية،  اللمسات 
الصديقين، جامعة بين األصالة والمعاصرة.

في  العروبي  الجانب  إغفال  يمكن  وال 
قصائد  المثال  سبيل  على  منها  نصوصه، 
إصالح  محاولة  أن  كما  واليمن،  لبنان  عن 
سعيه  في  األنظار  لفت  السياسة  أفسدته  ما 
الفجوة  ويجسر  النظر  وجهات  بين  للتقريب 
الدكتور  صديقه  من  كل  وأردف  الفرقاء.  بين 
كلمة  في  امتياز  وابنته  السويح  سعدون 
مسجلة إظهار ملمح من حياته الخاصة معهما، 

وسلوكه األسري بين زوجته وأبنائه.
أبيات  المزوغي  محمد  الشاعر  ألقى  وفيما 
شخصية  وتحاكي  الروح  شغف  تالمس 
البكوش  مصطفى  حفيده  قدم  البغدادي، 
الدكتور  وسرد  الشاعر،  جده  في  رثاء  قصيدة 
صالح سالم والباحث جمال عبد المطلب فيضًا 

من ذكرياتهما معه.
واختتمت فعالية الجزء األول بمنح الدكتور 
البغدادي،  ألسرة  الجامعة  درع  عون  خالد 
تقديرًا لدوره اإلبداعي وإسهامه الثقافي، وفي 
الصالون  درع  الجامعة  رئيس  تسلم  المقابل 

البغدادي عرفانًا بهذا التكريم.

إضاءات نقدية
أدارها  فكرية  ندوة  الثانية  الفترة  وتضمت 
الدكتور عبدالستار بشيه، تناول فيها الدكتور 
البغدادي،  عند  الفكاهي  الشعر  القلعي  بشير 
الشعر  في  الفكاهة  ألثر  البداية  في  وتطرق 
استمالة  في  للشاعر  مهم  كعنصر  العربي 
األذهان، ولفت انتباه سامعيه، عالوة على بث 
األفكار والرسائل المطلوب تمريرها. موضحًا 

أن نصوص البغدادي تمتزج فيها روحه المرحة 
وإشاراته الساخرة، مع تحاشي غريب األلفاظ.

كالغزل  الشعرية  األغراض  عن  وبالحديث 
والفخر والرثاء والوصف نجد البغدادي بحسب 
ما يصفه القلعي أصاب بسهم وافر منها ماعدا 
في  بهذا  صرح  وقد  منه،  ينفر  الذي  المدح 
قصيدته األولى التي سماها القصيدة المدخل 

في ديوانه األول »على جناح نورس«.
ويسوق ما ذكره الراحل في مقابلة ُأجريت 
معه قائاًل: »أقبلت عليه واتخذت فيه منهجًا، 
عن  أعبر  الشعر  من  اللون  هذا  في  ورأيتني 
سلكت  ولو  أحد،  من  اعتراض  دون  أريد  ما 
طريًقا جادة مباشرة لربما لم يقبل مني، وقد 
وجدت فيه وسيلة للتنفيس ترضيني وترضي 

السامعين«.
عضوة  القماطي  تركية  الباحثة  وتطرقت 
التربية قصر بن غشير  هيئة التدريس بكلية 
للمناسبات االجتماعية في شعر البغدادي، فمن 
مالمح الدعابة البارزة في شعره بيت يقول فيه 
»وأخيرًا تفضلوا باقتراح/ جميل الشهود يبدوا 
رضا  علهم  خلياًل/  يرقبون  جبران  آل  سميعا/ 
يحل سريعًا/ فاجعلوه في العقد شرط وجوبًا/ 

فاقبلوه أو اسحبوا التوقيعا«.
خليل  عبدالسالم  لشيخه  رثاء  لمحة  وفي 
نستجلي حزنه العميق في قصيدته الشهيرة 
»وا خلياله « يقول فيها »وا خلياله أين مني 
خليلي/ غاب عن ناظري أغلى خليلي/ غاب عني 

معلمي وإمامي/ ومالذي وقدوتي ودليلي «.

ألوان ورموز
وأشارت الباحثة سهيلة محمد ساسي عضوة 
بقصر  والعلوم  اآلداب  بكلية  التدريس  هيئة 
عند  الشعري  التصوير  جماليات  إلى  األخيار 
وغير  المباشر،  اللون  دالالت  مبرزة  الفقيد، 
ألوان  تناوله  موضحة  نصوصه،  في  المباشر 
والعكس  بكثرة،  واألبيض  واألخضر  األحمر 

في ألوان األسود واألزرق واألصفر.
وقد احتل اللون األخضر مساحة كبيرة في 
»فالرسم  يقول:  إذ  لديه،  الشعري  التصوير 
هندسة  وكل  هندسة/  الخضر  بالكلمات 
رمزية  تضمين  والمقصود  أشعاري«  ديوان 
ونجده  والنهوض،  واإلعمار  بالبناء  اللون 
قائاًل:  األخضر  باللون  تونس  يصف  أيضًا 
ربيع  في  بخضراء  يعربي/  خاطر  »تملكني 
البعد  األحمر  اللون  رمزية  في  وبيَّن  خضر«، 
الدموي المجسد في الحرب والدمار، واألخرى 
للون  المتأججة. وكان  والمشاعر  إلى  الهادف 
سلك  بذلك  وهو  المجازية،  داللته  األبيض 
الضرر  بعدم  المعني  العربي،  التراث  مذهب 

وسالمة النية.
عند  الشريف  يوسف  الكاتب  وتوقف 
الصورة البيانية في قصيدة »نزيف الغربة « 
للبغدادي، التي يصف فيها مشاعر البعد عن 
في  ذلك  شارحًا  واألصحاب،  واألهل  الوطن 
وضياعه  ومحنتها  غربته  وهي  محاور،  أربعة 
بنص  مستشهدًا  واألمها،  الرحلة  وجراحات 
ضياعا/  حسبي  الضياع  رفيق  »يا  القصيدة 
الشاعر  حول  وقد  خله«.  يودع  أن  للخل  إن 
له، وخاطبه بشجن وطلب  رفيق  إلى  الضياع 
منه أن يتركه وشأنه ألنه مل الغربة، وإذا ما 
نفسه  يشبِّه  أنه  نجد  القصيدة  كامل  تتبعنا 
تعبر  صورة  وهي  باألغالل،  المكبلة  بالنسور 
الذي  االشتياق  وعذاب  للوطن  الحنين  عن 

جعل الحياة ال معنى لها.

● الدكتور خالد عون يقدم درع التكرمي ألسرة البغدادي● الدكتور خالد عون يقدم درع التكرمي ألسرة البغدادي

● جانب من جمهور ذكرى البغدادي● جانب من جمهور ذكرى البغدادي

● وزيرة الثقافة مبروكة توغي خالل فعاليات اليوم العاملي للطفل● وزيرة الثقافة مبروكة توغي خالل فعاليات اليوم العاملي للطفل

طرابلس : عبدالسالم الفقهي

»الكشاف« يحتضن فعاليات اليوم العاملي للطفل
طرابلس - الوسط

العالمي  اليوم  مهرجان  السبت،  الكشاف،  بمسرح  العالمي ُأقيم  اليوم  مهرجان  السبت،  الكشاف،  بمسرح  ُأقيم 
الثقافة  وزارة  بين  بالتعاون  جاء  الذي  الطفل،  الثقافة لحقوق  وزارة  بين  بالتعاون  جاء  الذي  الطفل،  لحقوق 
والتنمية المعرفية، ووزارة الشؤون االجتماعية ومفوضية والتنمية المعرفية، ووزارة الشؤون االجتماعية ومفوضية 
المؤسسات  إلى  إضافة  بطرابلس،  والمرشدات  المؤسسات الكشافة  إلى  إضافة  بطرابلس،  والمرشدات  الكشافة 

المعنية بشؤون الطفل.المعنية بشؤون الطفل.
أجل  »من  عنوان  حملت  التي  الفعالية  أجل وافتتحت  »من  عنوان  حملت  التي  الفعالية  وافتتحت 
كرنفال  بانطالق  ليبيا«  في  لألطفال  جديدة  رؤية  كرنفال وضع  بانطالق  ليبيا«  في  لألطفال  جديدة  رؤية  وضع 
استعراضي لفرق الكشافة من مدرسة طرابلس في اتجاه استعراضي لفرق الكشافة من مدرسة طرابلس في اتجاه 

مقر المفوضية، مرددة أناشيد في حب الوطن والسالم.مقر المفوضية، مرددة أناشيد في حب الوطن والسالم.

تاريخ الكشافة
للفنان  العالم«  »أطفال  بأغنية  العام  البرنامج  للفنان واستُهل  العالم«  »أطفال  بأغنية  العام  البرنامج  واستُهل 
الشاب باسم بن عامر، وألقى بعدها القائد فرج محمد بن الشاب باسم بن عامر، وألقى بعدها القائد فرج محمد بن 
سليم كلمة الكشافة العامة للمرشدات، تناول فيها تاريخ سليم كلمة الكشافة العامة للمرشدات، تناول فيها تاريخ 
الحركة الكشفية بليبيا ودورها في تنمية وتدريب وتعليم الحركة الكشفية بليبيا ودورها في تنمية وتدريب وتعليم 
وصقل مهارات الطفل، مشددًا على ضرورة البناء على ما وصقل مهارات الطفل، مشددًا على ضرورة البناء على ما 

تضمنته وثيقة حقوقه العالمية وحماية مكتسباتها.تضمنته وثيقة حقوقه العالمية وحماية مكتسباتها.
في  الثقافة،  وزيرة  عثمان،  توغي  مبروكة  في وأشارت  الثقافة،  وزيرة  عثمان،  توغي  مبروكة  وأشارت 
المراعي  المناسب  المناخ  توفير  وجوب  إلى  المراعي كلمتها  المناسب  المناخ  توفير  وجوب  إلى  كلمتها 
باعتبار  والمعرفية  النفسية  أبعاده  في  الطفل  باعتبار الحتياجات  والمعرفية  النفسية  أبعاده  في  الطفل  الحتياجات 
العمل  بين  يجمع  جيل  لتكوين  رئيسيًّا  عنصرًا  العمل ذلك  بين  يجمع  جيل  لتكوين  رئيسيًّا  عنصرًا  ذلك 
وزيرة  الكيالني  وفاء  أيضًا  أكدته  ما  وهو  وزيرة واالبتكار،  الكيالني  وفاء  أيضًا  أكدته  ما  وهو  واالبتكار، 
الشؤون االجتماعية التي شددت على مسألة التعاون بين الشؤون االجتماعية التي شددت على مسألة التعاون بين 
مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بغية الرقي مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بغية الرقي 
الواجب توافرها للطفل وتكفل جانبًا  الواجب توافرها للطفل وتكفل جانبًا بمستوى الخدمات  بمستوى الخدمات 
يبين  إرشاديًّا  مشهدًا  المهرجان  وتضمن  حقوقه.  يبين من  إرشاديًّا  مشهدًا  المهرجان  وتضمن  حقوقه.  من 
ثم  التاريخية،  وداللتها  وفوائدها  الزيتون  شجرة  ثم أهمية  التاريخية،  وداللتها  وفوائدها  الزيتون  شجرة  أهمية 

عرضًا مسرحيًّا بعنوان »التعاون«.عرضًا مسرحيًّا بعنوان »التعاون«.

كرنفال السالم
طرابلس  بمفوضية  الكشفي  القائد  أبوراس  علي  طرابلس وقال  بمفوضية  الكشفي  القائد  أبوراس  علي  وقال 
يحمل  العام  كرنفال  إن  الوسط«  لـ»بوابة  تصريح  يحمل في  العام  كرنفال  إن  الوسط«  لـ»بوابة  تصريح  في 
الفعالية  يميز  ما  وهو  محلية،  وبجهود  »السالم«  الفعالية عنوان  يميز  ما  وهو  محلية،  وبجهود  »السالم«  عنوان 
عن سابقاتها، كذلك فالحضور والمساهمة في الحفل ال عن سابقاتها، كذلك فالحضور والمساهمة في الحفل ال 
المناطق والمدن،  العاصمة بل تشمل كافة  المناطق والمدن، تقتصر على  العاصمة بل تشمل كافة  تقتصر على 
المشاركون  سيقوم  الوطنية  الوحدة  مفهوم  المشاركون ولتأكيد  سيقوم  الوطنية  الوحدة  مفهوم  ولتأكيد 
وتثبيتها  المفوضية  مقر  داخل  زيتون  شجرة  وتثبيتها بغرس  المفوضية  مقر  داخل  زيتون  شجرة  بغرس 

بالتراب المجمع من كامل جغرافيا البلد.بالتراب المجمع من كامل جغرافيا البلد.
واشتمل المهرجان على معرض للمشغوالت اليدوية، واشتمل المهرجان على معرض للمشغوالت اليدوية، 
التعليمية  المؤسسات  لمناشط  إضافة  التشكيلي،  التعليمية والفن  المؤسسات  لمناشط  إضافة  التشكيلي،  والفن 

ومراكز التأهيل المشاركة.ومراكز التأهيل المشاركة.

تأهيل نفسي
وشددت انتصار القايدي، رئيسة قسم التوثيق والمعالجة وشددت انتصار القايدي، رئيسة قسم التوثيق والمعالجة 

تقديم  أهمية  على  والتعليم،  التربية  بوزارة  تقديم النفسية  أهمية  على  والتعليم،  التربية  بوزارة  النفسية 
الرعاية النفسية للطالب بمختلف األعمار، ومسألة الوعي الرعاية النفسية للطالب بمختلف األعمار، ومسألة الوعي 
بضرورة التواصل بين األسرة واألخصائي بغية الحصول بضرورة التواصل بين األسرة واألخصائي بغية الحصول 
فهم  من  المعالج  ن  تمكِّ التي  الالزمة  المعلومات  فهم على  من  المعالج  ن  تمكِّ التي  الالزمة  المعلومات  على 
التي  للمشاكل  حلول  إيجاد  في  ومساعدته  الطالب  التي حالة  للمشاكل  حلول  إيجاد  في  ومساعدته  الطالب  حالة 
البرامج  قسم  رئيسة  إبراهيم  زينب  وتحدثت  البرامج تعترضه.  قسم  رئيسة  إبراهيم  زينب  وتحدثت  تعترضه. 
فكرة  حول  األندلس  بحي  التعليم  بمراقبة  فكرة والتأهيل  حول  األندلس  بحي  التعليم  بمراقبة  والتأهيل 
الطفل  تساعد  التي  الوسائل  كإحدى  الرمل  على  الطفل الرسم  تساعد  التي  الوسائل  كإحدى  الرمل  على  الرسم 
على تنمية مهاراته الحركية وقدراته الذهنية في التعبير، على تنمية مهاراته الحركية وقدراته الذهنية في التعبير، 

كما أنه يساعده على االسترخاء والتخلص من التوتر.كما أنه يساعده على االسترخاء والتخلص من التوتر.
بمركز  النشاط  مدرسة  الزقوزي،  ازدهار  بمركز وعرفت  النشاط  مدرسة  الزقوزي،  ازدهار  وعرفت 
بالمهرجان  للمعاقين ذهنيًّا، بحجم مشاركتهم  بالمهرجان طليطلة  للمعاقين ذهنيًّا، بحجم مشاركتهم  طليطلة 
إلى  إضافة  اليدوية،  األشغال  من  نماذج  تتضمن  إلى التي  إضافة  اليدوية،  األشغال  من  نماذج  تتضمن  التي 
تقديمهم فقرة موسيقية، وهي رسالة تؤكد حق مساواة تقديمهم فقرة موسيقية، وهي رسالة تؤكد حق مساواة 
ينالوا  وأن  المجتمع  شرائح  من  بغيرها  الشريحة  ينالوا هذه  وأن  المجتمع  شرائح  من  بغيرها  الشريحة  هذه 

حصتهم من الرعاية واالهتمام.حصتهم من الرعاية واالهتمام.
الفنانة  أعمال  عبر  حضوره  التشكيلي  للفن  الفنانة وكان  أعمال  عبر  حضوره  التشكيلي  للفن  وكان 
الرسم على  رائعة في  نماذج  التي قدمت  الرسم على كريمة عبداهلل  رائعة في  نماذج  التي قدمت  كريمة عبداهلل 
الزجاج وكذلك الفنانة صليحة عمران سالم في معالجاتها الزجاج وكذلك الفنانة صليحة عمران سالم في معالجاتها 
وجوه  على  المباشرة  ورسوماتها  ورق  لبقايا  وجوه المميزة  على  المباشرة  ورسوماتها  ورق  لبقايا  المميزة 

األطفال.األطفال.
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القاهرة ــ محمد علوش

بنغازي - مريم العجيلي

مهرجان »مزدة لألفالم 
القصيرة« يعلن األعمال الفائزة

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان مزدة الدولي لألفالم القصيرة، نتائج المسابقة، بعد 
مصادقة رئيس المهرجان المخرج رمضان المزداوي ومدير المهرجان المخرج حميد 

الرماحي.
من  معيارا  التحكيم  لجنة  »أعدت  »فيسبوك«:  في  صفحته  عبر  المهرجان  وأوضح 
توضع  حيث  والمونتاج؛  والسيناريو  واإلخراج  والتصوير  الفكرة  وهي  فقرات،  خمس 
كما  النتائج  وكانت  الفائزة،  األفالم  أي  ليتضح  الدرجات  جمع  ويتم  درجة  فقرة  لكل 

للجميع«. مرضية  ذكرناها 
وجاءت األفالم الفائزة كاآلتي:

المركز األول: »قطرات« للمخرج أيهم عرسان )سورية(.
)فلسطين(. للمخرج فتحي عمر  الحب«  الثاني: »قليل من  المركز 

)الكونغو(. كيبامبي  موسيز  للمخرج  »الصدمة«  الثالث:  المركز 
شاهين  عبدو  للمخرج  األحمق«  »الصياد  الفقيه:  إبراهيم  أحمد  األديب  جائزة 

)سورية(.
)ليبيا(،  الهمالي  وسام  للمخرج   »2+1« بين  مناصفة  التحكيم:  لجنة  جائزة 

)العراق(. و»قطرات ماء« للمخرج محمد اإلمارة 
الدكتور  وعضوية  نصر،  عالء  المصري  المخرج  برئاسة  التحكيم  لجنة  وتكونت 
والمخرج  سورية،  من  حجازي  خالد  سحر  والمخرجة  العراق،  من  نعمة  إبراهيم 

ليبيا. من  الجارد  عبدالباسط 
وطبرق  بنغازي  وهي  الليبية،  المدن  من  عدد  في  المهرجان  فعاليات  وأقمت 

ومصراتة وزوارة ومزدة، إضافة إلى دولة العراق.
عمان  واألردن وسلطنة  والسعودية  كانت مصر  المهرجان،  في  المشاركة  والدول 
وموريتانيا  والمغرب  والجزائر  وتونس  ولبنان  وفلسطين  وسورية  والعراق  والكويت 

وتركيا. وكولومبيا  وبريطانيا  وفرنسا  والكونغو 
 

أعرب عن سعادته بزيارة مصر للمرة األولى..

لكل مهرجان منطقته 
الخاصة ومساحته 

الفنية والثقافية

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

السنة السابعة
العدد 314 20 ربيع اآلخر 1443 هـ

25 نوفمرب 2021 م اخلميس

السينمائي  »القاهرة  مهرجان  يكرم 
فريمو،  تيري  الفرنسي  الدولي«، 
السينمائي،  »كان«  مهرجان  مدير 
الـ43،  الدورة  فعاليات  خالل  وذلك 
والتي تنطلق بدءًا من الجمعة، وحتى 

المقبل. ديسمبر   5
على  فريمو،  تيري  علق  جانبه،  من 
دواعي  لمن  »إنه  قائاًل:  تكريمه،  نبأ 
الجائزة،  هذه  على  أحصل  أن  سروري 
التي ال أعتبرها جائزة لشخصي، وإنما 
النجاح  في  وأسهم  اجتهد  فرد  لكل 
كان  مهرجان  حققه  الذي  الكبير 
خاصة  تاريخه،  مدار  على  السينمائي 
أصعب  من  تعد  التي  الفترة  هذه  في 
في  السينما  بها  تمر  التي  المراحل 

بالعالم«. مكان  كل 
الغامرة  السعادة  »بجانب  وتابع: 
التكريم،  ذلك  بفضل  بها  أشعر  التي 
للمرة  مصر  لزيارتي  أيضا  سعيد  فأنا 
كبير  مهرجان  في  والتواجد  األولى، 
مهرجان  مثل  بارزة  بمكانة  يتمتع 
يتيح  الذي  السينمائي،  القاهرة 
العالم  حول  السينمائيين  لعديد 
فرصة  الضخم،  الحدث  هذا  خالل 
بشأن  الثرية  الخبرات  وتبادل  االلتقاء 

الفنية«. الصناعة 
المخرج  تطرق  السياق،  نفس  في 
مهرجان  عن  للحديث  الفرنسي 
المهرجانات  وكبرى  »كان« 
ال  أنه  أكد  إذ  األخرى،  السينمائية 
ألن  منها،  كل  بين  منافسة  توجد 
في  بمسؤوليته  يقوم  مهرجان  كل 

موضحًا:  له،  المتاحة  المساحة  حدود 
من  نفسه  كان  مهرجان  يعتبر  »ال 
فنحن  العالمية،  المهرجانات  أكبر 
األخرى  المهرجانات  من  وأصدقاؤنا 
العمل،  بنفس  نقوم  العالم،  حول 
الخاصة  منطقته  في  منا  كل  لكن 

والثقافية«. الفنية  ومساحته 
أيضًا  للحديث  فريمو  قاد  ما  هذا 
بالسينما  »كان«  مهرجان  عالقة  عن 

مهرجان  »مهمة  قائاًل:  المصرية، 
السينما  دعم  هي  السينمائي  كان 
السينما  بينها  ومن  العالمية، 
التاريخ  ينصفها  لم  التي  المصرية 
العالم  في  أهميتها  مدى  يوضح  ولم 
عرض  في  بدأنا  فقد  لذا  العربي، 
الشهيرة  المصرية  األفالم  بعض 
سابًقا،  بوليوود  مع  فعلنا  كما  أخيرًا، 
عدد  هناك  كان  إذا  ما  أيضًا  ونبحث 
يمكن  التي  القديمة  األفالم  من 
قسم  إلى  وضمها  عرضها  إعادة 

كان«. كالسيكيات 
فخور  كان  »مهرجان  وأضاف: 
باستقباله فنانين عظماء مثل يسري نصر 
اهلل ويوسف شاهين، في حين أن الجيل 
المصريين  األفالم  صانعي  من  الجديد 
مثير  الرجال،  أو  النساء  سواء  الشباب 
يمكننا  أنه  من  متأكد  وأنا  لالهتمام، 

توقع الكثير منهم في المستقبل«.
من  الـ43  الدورة  أن  إلى  يشار 
السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
 26 من  الفترة  في  تقام  الدولي«، 
كل  اتخاذ  مع  ديسمبر،   5 إلى  نوفمبر 
إلرشادات  وفًقا  االحترازية  التدابير 
الصحة  ومنظمة  المصرية  الحكومة 
سالمة  ضمان  أجل  من  العالمية، 
والجمهور  المشاركين  األفالم  صُنَّاع 

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

 .)FIAPF( للمنتجين في باريس

تيري فريمو: تكريمي في »القاهرة«
 تكريم لكل العاملني بـ »كان«

● تيري فريمو

أجنبية وجائزة سيزار ألفضل فيلم أجنبي والدب الذهبي في مهرجان 
»برلين«.

»البائع«  عن  أجنبي  فيلم  أفضل  بأوسكار   2017 العام  فاز  كذلك 
تعرض  بعد  حياتهما  متزوجين تضطرب  ممثلين  يتناول قصة  الذي 

الزوجة العتداء.
»كيهان«  جريدة  أبدت  المفتوحة،  الرسالة  على  تعليقها  وفي 
الختيار  شديدًا«  »أسفًا  المتشددين  المحافظين  على  المحسوبة 

السلطات أصغر فرهادي لتمثيل إيران في األوسكار.
ورأت الجريدة أن »جوائز المهرجانات واالستثمارات األجنبية غيرت 
كئيبة  صورة  رسم  على  )تشجيعه(  خالل  من  فرهادي  يبدو  ما  على 

وقذرة إليران«.
وفي المقابل، الحظت جريدة »شرق« القريبة من اإلصالحيين أن 
في  يلومه  من  مع  وال  يمدحه  من  مع  ال  تتوافق  ال  فرهادي  »صورة 
االجتماعية  القضايا  من  مواقفه  عن  بوضوح  دائمًا  عبّر  فقد  إيران. 

والسياسية«. 

القاهرة ــ الوسط

منتقدا السلطات اإليرانية..

أصغر فرهادي: ال يعنيني إلغاء ترشيحي لألوسكار
المعاناة  في  نظري  وجهة  عن  صراحة  عبّرت  »لقد  المخرج:  وأضاف 
التي تفرضها )الدولة( على األمة منذ سنوات«، مشيرا خصوصا إلى 
قمع تظاهرات العامي 2017 و2019 و»التمييز القاسي« ضد المرأة 

وكذلك إدارة األزمة الصحية.
وتوجّه إلى السلطات بالقول »إذا كان اختيار إيران فيلمي لجوائز 
األوسكار دفعكم إلى أن تستنتجوا أنني تحت رايتكم، فأنا أعلن صراحة 

أن ال مشكلة لديّ في إلغاء هذا القرار«.
وتابع، قائال: »لم أبدِ يومًا أي تأييد لموقفكم وأفكاركم الرجعية 
)رغم( أني لم أتحدث قّط حتى اآلن عن االضطهاد الذي تعرضت له 
لي  وأجريتم  عدة  مرات  المطار  في  جواز سفري  لقد صادرتم  منكم. 

جلسات استجواب«.
وسبق لفرهادي أن مّثل الجمهورية اإلسالمية في جوائز األوسكار 

أربع مرات منذ العام 2009.
وحقق شهرته بفضل فيلمه »انفصال« )2011( الذي يتناول قصة 
طالق، ونال عنه جائزتي األوسكار وغولدن غلوب ألفضل فيلم بلغة 

عنيفة  انتقادات  فرهادي  أصغر  الشهير  اإليراني  المخرج  وجّه 
لحكومة طهران في رسالة مفتوحة أبدى فيها استعداده للعزوف عن 

تمثيل بلده في السباق إلى جوائز »األوسكار«.
يتهمونه  من  على  »إنستغرام«  على  صفحته  عبر  فرهادي  ورد 
اإليرانية فكتب »كيف يمكن  السلطات  باعتماد موقف ملتبس حيال 
إعالمها  يتوقف  لم  حكومة  وبين  بيني  مضللة  بطريقة  الربط  ألحد 
وتهميشي  تدميري  عن  األخيرة  السنوات  في  إطالقا  المتطرف 

ووصمي«، وفق »فرانس برس«.
معظم  صوّر  لكنه  والخارج،  إيران  بين  متنقاًل  فرهادي  ويعيش 
نال  الذي  )بطل(  »قهرمان«  األخير  عمله  ومنها  بلده  في  أفالمه 
واختير  العام،  هذا  السينمائي«  »كان  مهرجان  في  الكبرى  الجائزة 
»األوسكار«.  جوائز  حفل  من  المقبلة  النسخة  في  إيران  لتمثيل 

الموسيقية  »غرامي«  لجوائز  الترشيحات  على  الشبابي  والطابع  التنوع  طغى 
فيها جون  وردت  التي  األسماء  أبرز  ومن  المقبل،  يناير  نهاية  في  توزع  التي 

باتيست وجاستن بيبر وبيلي إيليش وأوليفيا رودريغو، لكنها لم تخُل من 
بعض نجوم الماضي، كبول مكارتني وفرقتي »إيه سي/دي سي« و»آبا«. 
جون  األفريقي  األميركي  بي«  آند  والـ»آر  الجاز  عازف  الالئحة  وتصدَّر 
باتيست )35 عاما( المعروف أيضا بفضل التلفزيون، إذ حصل على 11 
ترشيحا، متقدما على النجم الكندي جاستن بيبر )27 عاما( الذي نال 

ثمانية ترشيحات، وفق »فرانس برس«.
كذلك رُشحت لثماني جوائز مغنية الراب األميركية دوجا كات )26 
الحقيقي  )اسمها  هير  عاما   27 البالغة  بي«  آند  »آر  الـ  ومغنية  عاما( 
غابرييال سارميينتو ويلسون(. أما بيلي إيليش، الوجه الجديد لألغنية 

األميركية والبالغة 19 عاما، فبلغ عدد ترشيحاتها سبعة، بالتساوي مع 
المغنية والممثلة األميركية أوليفيا رودريغو )18 عاما(.

خالل  أنجلوس  بلوس   2022 يناير   31 في  الفائزين  أسماء  وتُعلن 
الحفلة الرابعة والستين لتوزيع جوائز »غرامي« التي تنقلها محطة »سي 

في  الوطني  المستوى  على  تلفزيونية  شبكات  خمس  أكبر  إحدى  إس«،  بي 
الواليات المتحدة، وتبث كذلك على اإلنترنت.

وشدد رئيس أكاديمية صناعة الموسيقى األميركية التي تمنح هذه الجوائز 
هارفي ماسون جونيور في بيان على أن »هذه الترشيحات 

تعكس جمال المشهد الموسيقي المتنوع اليوم«.
وتفاعاًل مع االنتقادات المتكررة الفتقار الترشيحات إلى 
القدر الكافي من التنوع، ُأضيف اثنان إلى عدد المرشحين 
»غرامي«،  جوائز  في  األبرز  األولى  األربع  الفئات  في 

ليصبحوا عشرة بدال من ثمانية في كل منها.
ويحمل تَصَدُّر جون باتيست قائمة المرشحين دالالت 

لجوائز  مرات  رُشِح ثالث  أن  الذي سبق  الفنان  إن  إذ  بالتنوع،  تتعلق 
»غرامي« في السنوات السابقة، ويتولى منذ العام 2015 مهمة المدير 

الموسيقي للبرنامج التلفزيوني الشهير »ذي اليت شو ويذ ستيفن 
كولبرت«، هو في الوقت نفسه ناشط لهذه القضية.

بنيويورك،  والمقيم  لويزيانا  في  المولود  فباتيست 
والعرقية،  االجتماعية  العدالة  تعزيز  أجل  من  يناضل 

اليفز  »بالك  حركة  دعمه  خالل  من  سيما  ال 

ماتر« )حياة السود مهمة(.
آر«  »وي  ألبومه  عن  »غرامي«  جوائز  على  اآلخرين  المرشحين  ينافس  وهو 

وأغنيته »فريدوم«.
الرسوم  لفيلم  التصويرية  الموسيقى  أّلف  الذي  باتيست  جون  وسيواجه 
من  منافسين  ديزني«،  والت  »بيكسار  شركة  من  »سول«  المتحركة 
وخصوصا  رودريغو،  وأوليفيا  بيبر  كجاستن  الضخمة  الموازنات  ذوي 
لكنّ  العام.  وتسجيل  العام  ألبوم  وهما  الرئيسيتين  الفئتين  في 

الشباب. لم تقتصر على  لجوائز »غرامي«  الترشيحات 
والممثلة  المغنية  يرافق  عاما(   95( بينيت  توني  فالمغني 
األميركية ليدي غاغا )35 عاما( إلى لوس أنجلوس في نهاية يناير 

بستة ترشيحات أللبومهما »الف فور سايل«.
ومع الترشيحات لجوائز هذه السنة، حطم مغني الراب األميركي 
جاي زي )51 عاما( الذي ال يحب أكاديمية جوائز »غرامي« الرقم 
حتى  عليها  حصل  التي  الترشيحات  مجموعات  بلغ  إذ  القياسي، 

83، متجاوزا بذلك المنتج الشهير كوينسي جونز )80(. اآلن 
أخيرا  نال  الذي  عاما(   44( ويست  كانييه  الراب  مغني  أما 
»يي«،  إلى  اسمه  تغيير  على  رسميا  األميركي  القضاء  موافقة 
مع  وسيتنافس  ألبوم.  أفضل  بينها  فئة،  من  أكثر  في  فرشح 
النجمة تايلور سويفت )31 عاما( التي اقتصر عدد ترشيحاتها 

على واحد.
ولم تقدّم المغنية األميركية إلى جوائز »غرامي« النسخة 
الصادر  ألبومها »فيرلس«  2021 من  المعاد تسجيلها سنة 
بينها »أفضل  بأربع جوائز  فاز  أن  والذي سبق   2008 العام 
ألبوم«. ومن نجوم الماضي، اختارت جوائز »غرامي« فرقة 
»إيه سي/دي سي« والسير بول مكارتني )79 عاما( وفرقة 

»آبا« التي حققت عودة مثيرة إلى المشهد الموسيقي.
وكتب  شعر،  )من  الناطقة«  »األلبومات  فئة  وفي 
باراك  السابق  األميركي  الرئيس  يحظى  صوتية(، 
بجائزة  الفوز  بفرصة   )2017-2009( أوباما 
الند«.  بروميسد  »إيه  كتابه  عن  ثالثة  »غرامي« 
بجائزة  فازت  أوباما  ميشيل  زوجته  كانت  بعدما 

 .2019 العام 

توزع نهاية يناير المقبل..

التنوع والطابع الشبابي يطغيان
على ترشيحات جوائز »غرامي«

مغنية الراب دوجا كات 
رشحت لثماني جوائز

»غوستباسترز« يتصدر 
شباك التذاكر األميركي

TOP
1010

الفيلم الشهير  حقق »غوستباسترز: أفتراليف«، تتمة 
السينما  صاالت  في  كبيرًا  نجاحًا  الثمانينيات،  من 
في  دوالر  مليون   44 حصد  إذ  لعرضه،  األولى  األيام  منذ  الشمالية  األميركية 

المتخصصة. ريليشنز«  »إكزبيتر  أرقام شركة  أيام، بحسب  ثالثة 
راد،  وبول  ويفر  وسيغورني  موراي  بيل  بطولته  يتولى  الذي  الفيلم  هذا 
وفق  صدوره،  على  عاما   37 بعد  »غوستباسترز«  فيلم  إلى  باإلشارات  مليء 

»فرانس برس«.
بفيلم  تاليا  العمل  وأطاح 
إيرادات  متصدر  »إيترنلز« 
األسبوع  التذاكر  شباك 
وهو  العمل،  ونال  الماضي. 
من  »ديزني«  إنتاجات  أحدث 
كوكبة  ويضم  »مارفل«  عالم 
أنجلينا  بينهم  النجوم  من 
يقرب  ما  حايك،  وسلمى  جولي 
من  دوالر  مليون   11 من 

الثالث. أسبوعه  العائدات في 
الثالث  المركز  في  وأعقبه 
ريد  بيغ  ذي  »كليفورد  فيلم 
إنتاج  من  العائلي  دوغ« 
إيرادات  مع  »باراماونت«، 

8.1 مليون دوالر. بلغت 
فاحتله  الرابع  المركز  أما 
عن  ريتشارد«  »كينغ  فيلم 
التنس  لبطلتي  القوي  الصعود 
وفينوس  سيرينا  الشقيقتين 
مليون   5.7 حصد  إذ  وليامز، 

دوالر في األسبوع األول لعرضه.
المقتبس من رواية فرانك هربرت  الخامس فيلم »دون«  المركز  وتاله في 
 100 )حوالي  دوالر  ماليين  ثالثة  بلغت  عائدات  مع   ،1965 سنة  الصادرة 

مليون دوالر في خمسة أسابيع(.
وفي ما يأتي باقي األفالم في التصنيف:

6 - »فينوم: لت ذير بي كارندج« )2.8 مليون دوالر(.
7 - »نو تايم تو داي« )2.7 مليون دوالر(.

8 - »ذي فرنش ديسباتش« )970 ألف دوالر(.
9 - »بلفاست« )940 ألف دوالر(.

10 - »رونز غون رونغ« )888 ألف دوالر(. 
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بداية وانطالقة 
مثالية.. هل تستمر؟

الحدث

زين العابدين بركان

بعد  الجديد  الكروي  الموسم  مشوار  وبدأ 
وتواصله  استمراره  وننتظر  وترقب،  تعثر 
بنفس الريتم والحماس بعد بداية كشفت 
حظوظها  عن  الدفاع  عن  الفرق  كل  رغبة 
مع  يتفق  بما  طموحاتها  وتحقيق  مبكرًا 

إمكاناتها واستعدادها للموسم المتأخر.
وجاءت الجولة االفتتاحية غزيرة وحافلة 
بيان  ورغم  واإلثارة،  والندية  باألهداف 
بشأن  طرابلس«  »األهلي  النادي  إدارة 
تعليق مشاركته موقتًا في الموسم نتيجة 
الورفلي،  سند  السابق  الدولي  العبه  قيد 
الغريم  الفريق  مع  ومشاركته  وانتقاله 
والذي  الماضي،  الموسم  »االتحاد«، بطل 
عكر صفو هذه البداية االفتتاحية الموفقة، 
إال أن بوادر حل األزمة تلوح في األفق بعد 
جهود الحتوائها؛ حرصًا على سير واستمرار 
استمرارها  على  نعول  التي  المسابقة 
مازالت  أنها  خاصة  منافساتها،  وتواصل 

في بداية جوالتها األولى.
ظل  في  وشاقًا  طوياًل  الطريق  زال  وال 
المنتخب  بها  سيمر  طويلة  فراغ  فترة 
ووداعه  مغادرته  بعد  األول  الوطني 
أجندة  وجود  وعدم  المونديال،  تصفيات 
مشاركة  باستثناء  مزدحمة  دولية  ورزنامة 
و»األهلي  »االتحاد«  الليبية  الكرة  ممثلي 
فرصة  أمامهما  اللذين  طرابلس« 
»الكونفدرالية«  بطولة  ملحق  في  أخيرة 
فريق  كل  خاللها  يتطلع  التي  األفريقية 
لبلوغ دور المجموعات والذهاب بعيدًا في 

منافساتها.
وبالتالي فإن نجاح الموسم سيكون هو 
لتعويض  محليًا  األكبر  والتحدي  الرهان 
واستعداد  خير تحضير  يعد  والذي  فات  ما 
المدير  عنها  أعلن  التي  المقبلة  للمرحلة 
في  كلمنتي،  خافيير  اإلسباني  الفني 
مؤتمره الصحفي، وما سيشهده المنتخب 
الوطني من تجديد وإعادة تشبيبه ودعمه 
غمار  لخوض  استعدادًا  شابة  بعناصر 
لتكون  والـ»كان«،  الـ»شان«  تصفيات 
نقطة انطالق إلعداد وبناء جيل للمستقبل 
قادر على تحقيق األفضل على مدى سنوات 
الفني  االستقرار  شعارها  يكون  مقبلة، 
المناسبة  والظروف  األجواء  كل  وتهيئة 
النتائج على  التي تحفز على تقديم أفضل 

كافة الواجهات.
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في
املرمى

أصدرت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة 
من  الثاني  األسبوع  مباريات  جدول  القدم، 
بطولة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 
األولى؛ تقام  المجموعة  2021 - 2022. ففي 
بين  األولى  نوفمبر،   29 اإلثنين  يوم  مباراتان 
»الصداقة« و»الهالل« على ملعب شحات، في 
تمام الثالثة عصرًا. وفي المباراة الثانية؛ يلتقي 
على  الجبل«  و»شباب  بنغازي«  »األهلي  فريق 
ملعب »شهداء بنينا« في تمام السادسة مساًء.

تقام  الجاري؛  الشهر  من   30 الثالثاء  ويوم 
و»التعاون«  »األخضر«  يلتقي  حيث  مباراتان، 
الثالثة  تمام  في  الشهداء«  »شيخ  ملعب  على 
و»التحدي«  »النصر«  مباراة  وبعدها  عصرًا، 
على ملعب »شهداء بنينا« في تمام السادسة 

مساًء. وتقام المباراة الخامسة يوم األربعاء بين 
»دارنس« و»خليج سرت«، على ملعب درنة في 

تمام الثالثة عصرًا.
مباراة  فستقام  الثانية؛  بالمجموعة  أما 
»الشط«  بين  األولى  المباراة  اإلثنين  يوم 
في  الزقوزي«  »علي  ملعب  على  و»المدينة« 
تمام الثالثة والنصف عصرًا. وفي يوم الثالثاء؛ 
تقام مباراة في الثالثة والنصف عصرًا أيضًا بين 
الخُمس.  »الخمس« و»األولمبي« على ملعب 
بين  األولى  مباراتان،  تقام  األربعاء؛  يوم  وفي 
»السويحلي« و»المحلة« على ملعب مصراتة في 
تمام الثالثة والنصف، وفي الموعد ذاته؛ يلتقي 
المصراتي« على  فريق »أبو سليم« و»االتحاد 

ملعب الهاشمي البهلول.

»املسابقات« تعلن موعد مواجهات الجولة الثانية من الدوري املمتاز

● مباراة بين الهالل والتعاون في الدوري

كريستيانو  البرتغالي  النجم  واصل 
رونالدو، كتابة أرقامه القياسية، بعد 
عروضه القوية رفقة فريقه اإلنجليزي 
بطولة  في  يونايتد«  »مانشستر 
دوري أبطال أوروبا، في الفوز على »فياريال« بهدفين 
الماضي،  الثالثاء  ُأقيمت  التي  المباراة  في  رد،  دون 
للبطولة  المجموعات  دور  من  الخامسة  بالجولة 

القارية.
الحمر،  للشياطين  األول  الهدف  رونالدو،  وسجل 
سانشو،  جادون  يضيف  أن  قبل   78 الدقيقة  في 
الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليضمن »مانشستر 

يونايتد«، بلوغ دور الـ 16.
وبات رونالدو بحسب موقع »أوبتا« لألرقام، أول 
العب يسجل في أول 5 مباريات لفريق إنجليزي في 
موسم واحد بدوري أبطال أوروبا بالمسمى القديم 
أن  التمهيدية(. كما  األدوار  استبعاد  )مع  والحديث 
»صاروخ ماديرا« سجل هدفه الخامس مع »مانشستر 
أنه  كما  الموسم،  هذا  األبطال  دوري  في  يونايتد« 
 14 في  عودته  منذ  الشياطين  مع  أهداف   9 سجل 

مباراة مع صناعة هدفين.
مباريات   4 في  يسجل  العب  أول  رونالدو  وأصبح 
متتالية لـ»مانشستر يونايتد« في دوري أبطال أوروبا 
 10 »الدون«  كما سجل   .2010 في  روني  واين  منذ 
الـ17  للموسم  واحد  موسم  في  أهداف 
على التوالي. وسجل رونالدو 127 هدفًا 
مع  مباريا   305 في  أخرى   71 وصنع 

»مانشستر يونايتد« طوال مسيرته.

أكد رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، 
أنه مع محاسبة أي مدرب وأن فترة المدير الفني للمنتخب 

الوطني، خافيير كليمنتي ال بُد أن تخضع للتقييم والمحاسبة. 
وقال الشلماني في تصريحات تليفزيونية أنه تم التأكيد على 

المدرب اإلسباني أن المعسكرات المقبلة لن تكون، إال في 
ليبيا، وعليه أن يُقدِّر ظروف ليبيا ويعمل من داخلها.

قال المدير الفني للمنتخب الوطني، المدرب اإلسباني خافيير ◆
كليمنتي، إن عقده المادي مع االتحاد الليبي لكرة القدم، هو األقل 
أجرا بين مدربي المنتخبات الوطنية بدول الجوار. وأوضح كليمنتي 
خالل مؤتمر صحفي: »لم أعِد اتحاد الكرة بصدراة المجموعة في 

التصفيات األفريقية المؤهلة لكاس العالم، وال بالتتويج بكأس أمم 
أفريقيا لكرة القدم«.

◆

»فرسان المتوسط« يفشلون في التأهل إلى دور المجموعات بالنسخة العاشرة بعد السقوط أمام »صقور الجديان«

العاشرة  النسخة  عودة  العربي،  الجمهور  يترقب 
تقام  التي  للمنتخبات،  العرب  كأس  بطولة  من 
الجاري،  العام  من  ديسمبر  شهر  خالل  قطر  في 
تحت  أعوام،  تسعة  دام  غياب  بعد  تعود  التي 

رعاية االتحاد الدولي لكرة القدم.
»كأس  من  المقبلة  النسخة  في  ويشارك 
من  تسعة  حجزت  منتخبًا،   16  ،»2021 العرب 
تصدرت  أن  بعد  مباشر  بشكل  مقاعدها  بينها 
االتحاد  تصنيف  في  العربية  المنتخبات  قائمة 
قطر،  وتشمل  )الفيفا(،  القدم  لكرة  الدولي 
والمغرب  والجزائر  وتونس  المضيف،  البلد 
وسورية،  واإلمارات  والعراق  والسعودية  ومصر 
عبر  أخرى  منتخبات  سبعة  إليها  تنضم  فيما 
ولبنان  واألردن  البحرين  وهي  التمهيدي  الدور 

وموريتانيا وعمان وفلسطين والسودان.
العرب  كأس  من  المقبلة  النسخة  وستكون 
تاريخ  في  عنها  اإلعالن  يتم  التي  الـ12  هي 
هناك  ألن  فعليًا،  العاشرة  لكنها  البطولة، 
 1982 العامين  لعبهما،  يتم  لم  نسختين 
اآلن تسع نسخ في  ُأقيمت حتى  وبهذا  و2009. 
سنوات  على  للمنتخبات،  العرب  كأس  بطولة 
الزمني  للفاصل  محدد  نمط  دون  متباعدة 
ويتربع  أبطال.  خمسة  تتويج  شهدت  بينها، 
األكثر  المنتخبات  عرش  على  العراق  منتخب 
ألقاب،  أربعة  برصيد  العرب،  كأس  بلقب  فوزًا 
يليه نظيره السعودي بلقبين، ثم مصر وتونس 

بلقب وحيد لكل منها. والمغرب 

غياب فرسان المتوسط
في  القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  فشل 
التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب 
2021، بعدما سقط أمام نظيره منتخب السودان 
بهدف دون رد، في المباراة التي ُأقيمت بينهما على 
الدوحة،  القطرية  بالعاصمة  الدولي  خليفة  ملعب 
ضمن التصفيات األولية المؤهلة إلى كأس العرب 
هدف  الرحمن  عبد  محمد  وسجل   .»2021 »قطر 
 ،)15( الدقيقة  في  جزاء  ركلة  من  الوحيد  المباراة 
البطاقة  حجز  الجديان«  »صقور  منتخب  ليضمن 
األولى من أصل سبع في التصفيات، والتواجد في 
المجموعة الرابعة القوية، إلى جانب مصر والجزائر.

المتوسط«،  لـ»فرسان  الفني  المدير  وقال 
فريقه  إن  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني  المدرب 
السوداني  المنتخب  أمام  متميزًا  مستوى  »قدم 
صعبة  كانت  المباراة  يحالفه.  لم  التوفيق  ولكن 
على الفريقين. قدمنا خاللها مستوى جيدًا، إال أن 
في  السودان  منتخب  ونجح  يحالفنا،  لم  التوفيق 

تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء«.

ليبيا صاحبة الفوز األكبر في تاريخ البطولة
النتيجة األعلى لم يكتب لها البقاء في السجالت 
لكونها شطبت على هامش انسحاب منتخب عمان 
بعد خسارته أمام ليبيا خالل نسخة 1966 بنتيجة 
المعتمدة  األعلى  النتيجة  أن  والالفت  ـ0.   21
بقيت ليبية في النسخة ذاتها 1966 ولكن الطرف 
خسر  الذي  اليمن  منتخب  وهو  اختلف  المهزوم 

بثالثة عشر هدفًا مقابل ال شيء.
ويذكر أن النجم الليبي علي البسكي حصد لقب 
هداف البطولة في العام 1966 برصيد 16 هدفًا، 

مرمى  في  و5  لبنان،  أهداف ضد   3 بواقع  سجلها 
اليمن و7 في مرمى عمان وهدف واحد في مرمى 
للبطولة  التاريخي  الهداف  بذلك  ليصبح  تونس، 

حتى اآلن.
النتيجة األكبر خلفها سجلها منتخب العراق على 
حساب البحرين بعشرة أهداف لهدف خالل النسخة 
الثالثة في بغداد 1966 التي تعد البطولة القياسية 
من حيث عدد األهداف، وتحققت ثالث أعلى النتائج 
عندما خسر منتخب اليمن العام 1966 أمام سورية 
ثم فلسطين بسبعة أهداف دون رد على التوالي، 
ليتلقى منتخب اليمن 27 هدفًا في بطولة واحدة 

وإذا  البطوالت.  إحدى  خالل  ُاستبيح  مرمى  كأكثر 
فإن   1966 العام  عبور  جسر  اليمن  منتخب  كان 
المباراة األولى للكويت في البطولة شهدت خسارة 
كبيرة أمام لبنان بسداسية نظيفة العام 1963 في 
أهداف  نتيجة ستة  وسجلت  للبطولة.  األول  اليوم 
فاز  لبنان  أن منتخب  الغرائب  لهدف مرتين، ومن 
على البحرين في مباراته األولى العام 1966 بستة 
أهداف لهدف ثم خسر أمام ليبيا في مباراة تحديد 
بالنسخة  ذاتها  بالنتيجة  والرابع  الثالث  المركزين 
نفسها. ومنتخب لبنان ذاته سجل فوزًا كبيرًا على 

األردن بلغ 5 - 0 في البطولة األولى العام 1963.

المشاركات الليبية
شارك المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة 
ألول مرة، في نسختها الثانية بالكويت العام 1964، 
وحل وصيفًا خلف العراق. وتعد مباراة الكويت هي 
أول مواجهة لليبيا في تاريخ مشاركاتها في الكأس، 

وانتهت بالتعادل 1 - 1.
وأحرز المهاجم أحمد بن صويد أول هدف ليبي 
في تاريخ البطولة، فيما سجلت ليبيا فوزها األول، 
نوفمبر   18 بتاريخ  لبنان،  منتخب  بوابة  من  وجاء 
المنتخب  قائمة  وضمت   .1  -  2 بنتيجة   1964
أول مشاركة كاًل من على بوعود، فرج  الليبي في 
ادوال، ميلود عريبي، عاشور خال، محمود الشاوش، 
محمد الخمسي، المهدي السوكني، أحمد األحول، 
السرتاوي، حسن  بن صويد،  أحمد  البسكي،  على 
ابزيو، المحجوب  السنوسي، رجب األحول، محمود 

بوكر، نوري الترهوني.
الثالثة  البطولة  في  الثانية  المشاركة  وجاءت 
المشاركة  الفريق  واستهل   .1966 العام  ببغداد 

الهدف علي  1 - 1، وسجل  أمام تونس  بالتعادل 
ثاني  الليبيون شباك عمان في  البسكي ثم أمطر 
لقاء بنتيجة 21 - 0، كان نصيب أحمد بن صويد 
أهداف  سبعة  البسكي  وعلي  منها،  أهداف  تسعة 
ثم  زايد.  بن  ومحمود  أربعة،  الجهاني  ومحمود 
قبل   ،0  -  0 سورية  مع  الليبي  المنتخب  تعادل 
اليمن  هزم  حين  جديدًا  كبيرًا  انتصارًا  يحقق  أن 
أهداف.   5 البسكي  فيه  سجل   0  -  13 الجنوبي 
العرب  الليبي نصف نهائي كأس  المنتخب  وخسر 
المركز  3 - 1، وحقق  العراق  أمام صاحب األرض 
الثالث بعد التفوق على لبنان 6 - 1 سجل السبكي 

منها ثالثية.
العرب  كأس  في  الليبية  المشاركات  وتوقفت 
قطر  احتضنتها  التي  السابعة  النسخة  في  لتعود 
لـ»فرسان  الثالثة  المشاركة  وهي   ،1998 العام 
الليبي في المجموعة  المتوسط«. ووقع المنتخب 
بعد  ثالثًا  وحل  واألردن،  قطر  جانب  إلى  األولى 
خسارته أمام صاحب األرض، قطر، 2 - 1، وبذات 

النتيجة أمام األردن.
جاءت  الليبي  للمنتخب  الرابعة  المشاركة 
مالعب  على  البطولة  من  التاسعة  النسخة  في 
آنذاك  »الفرسان«  وحل   .2012 العام  السعودية 
واليمن  المغرب  بجانب  الثانية  المجموعة  في 
أمام  سلبي  تعادل  بعد  ثانية،  وحلت  والبحرين، 
اليمن  وعلى   ،1  -  2 البحرين  على  وفوز  المغرب 
النهائي  لنصف  الليبي  المنتخب  وتأهل   .1  -  3
ليهزم السعودية 2 - 0 بهدفي أحمد سعد ووليد 
بركالت  المغرب  أمام  النهائي  وخسر  السباعي، 
الترجيح بعد التعادل 1 - 1، وسجل الهدف الليبي 

فيصل البدري.

املنتخب الوطني صاحب الفوز األكبر في تاريخ كأس العرب

● كأس العرب 2021● علي البسكي

التونسي، بطاًل لبطولة شمال أفريقيا  توج المنتخب 
األخيرة،  الجولة  في  مصر  على  الفوز  بعد  للشباب، 
للبطولة،  بطاًل  ليتوج  هدف،  مقابل  أهداف  بثالثة 
التي خرج منها المنتخب الليبي حاصداً نقطة واحدة، 
آخر  انتهت  موريتانيا.  شباب  منتخب  أمام  بالتعادل 
شباب  منتخب  مع  للشباب  الوطني  للمنتخب  مباراة 
موريتانيا، بالتعادل اإليجابي بهدفين لمثلهما، والتي 
 20 أفريقيا تحت  مباريات بطولة شمال  تأتي ضمن 
عامًا. سجل هدفي المنتخب الوطني فهد المسماري 

وعبداهلل الحوتي.
عياد  المدرب  بقيادة  ليبيا  شباب  منتخب  وخسر 
المصري  المنتخب  أمام  األولى  المباراة  في  القاضي، 
الثاني أمام  اللقاء  بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخسر 
أمام  وخسر  مقابل،  دون  هدف  بنتيجة  الجزائر  شباب 

واختتم  رد،  دون  أهداف  أربعة  بنتيجة  تونس  منتخب 
موريتانيا  مع  بالتعادل  األفريقية  البطولة  في  مباراته 
بنتيجة هدفين مقابل هدفين. ولم يجِن المنتخب الوطني 
سوى نقطة واحدة فقط من مشاركته في البطولة بعد 
الهجوم ثالثة  أمام موريتانيا، حيث سجل خط  تعادله 
أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف. ورفعت تونس 
لينتزعوا  الترتيب،  صدارة  في  نقاط   10 إلى  رصيدها 
الصدارة من مصر ويحققوا اللقب. على الجهة األخرى، 
اكتفت مصر بوصافة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما حلت 
موريتانيا ثالثًا برصيد 5 نقاط، ثم الجزائر بثالث نقاط، 

وليبيا في المركز األخير بنقطة واحدة.
الليبي  الوطنى  للمنتخب  اإلداري  المدير  واعتبر 
أداء  أن  الكوت،  السالم  عبد  القدم،  لكرة  للشباب 
»فرسان المتوسط« في بطولة شمال أفريقيا مقبول 
الخسارة، حيث قال »الكوت« في تصريح خاص  رغم 
إلى »الوسط«: »رغم الخسارة إال أن منتخبنا قدم أداًء 

مقنعًا، ونال استحسان المشاركين في البطولة«.

● المنتخب الوطني للشباب

● مباراة النصر والهالل

املنتخب الوطني للشباب يخرج 
بنقطة من بطولة شمال أفريقيا

بارك وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، 
عبدالشفيع حسين الجويفي، انطالق الدوري 

الليبي الممتاز في نسخته الـ47 خالل هذا 
الموسم »2021 - 2022«.

وقال الجويفي، عبر حسابه على موقع 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«: »نبارك 

انطالقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم من 
جديد في نسخته رقم )47( للموسم الرياضي 

)2021 – 2022(، بعد توقف كان ليس 
بالبعيد«. وثمن الجويفي المجهودات العالية 
وحرص األندية وتفاعلها مع انطالق الموسم.
ودعا الجويفي الالعبين والجماهير للتحلي 

باألخالق الرياضية، والتعاون مع اللجان 
المنظمة واللجان األمنية والحكام واإلعالم، 

حتى يظهر الدوري بالشكل المُشرف والالئق. 
وقال »وزير الرياضة«: »نسعى دائمًا لتقديم 
الدعم الالزم لكافة األنشطة الرياضية، رغم 

المعوقات والصعوبات والتحديات التي تواجه 
سير عملنا ووفق اإلمكانات المتاحة لدينا«.

واختتم عبدالشفيع حسين الجويفي حديثه 
قائاًل: »نؤكد حرصنا الدائم على انطالق كافة 
المسابقات الرياضية في ليبيا في وقتها؛ لما 

في ذلك من مردود إيجابي على المنظومة 
الرياضية، والتأكيد على االستقرار األمني 

والرياضي واالجتماعي بالبالد«.
وانطلقت بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة 

القدم رقم »47« عن موسم 2021 - 2022 
بشكل رسمي يوم األحد الماضي، وفقًا آلخر 

موعد محدد من قبل اتحاد الكرة برئاسة 
عبدالحكيم الشلماني، ولجنة المسابقات 

باالتحاد برئاسة عبدالمولى المغربي.

وزير الرياضة يبارك 
انطالق النسخة الـ »47« 

من الدوري الممتاز خاطب االتحاد الليبي للكرة الطائرة، خالل األيام 
القليلة الماضية، االتحادات الفرعية داخل ليبيا، 
بالضوابط والمعايير الخاصة بالموسم الجديد 
خطابه  في  االتحاد  وطالب   .)2022  -  2021(
بضرورة االلتزام بمعايير التسجيل حسب الوقت 
القانوني، المحدد من لجنة القيد الليبي بنهاية 

تاريخ 30 - 11 - 2021 لفرق الدرجة الثانية.
وكشف االتحاد آلية الهبوط والصعود لدوري 
على  ستكون  التي  والثانية،  األولى  الدرجتين 

النحو التالي:
أواًل: أن تبقى الفرق أصحاب الترتيبين األول 
والثاني في مسابقة الهبوط، المقامة بين الفرق 
أصحاب الترتيبين األخيرين من كل مجموعة في 
الدرجة  الدرجة لمسابقات دوري  مسابقة دوري 

األولى.
الفرق  الثانية  الدرجة  لمسابقة  يهبط  ثانيًا: 
من  والسادس  الخامس  الترتيبين  أصحاب 
مسابقة تفادي الهبوط للفرق أصحاب الترتيبين 
دوري  لمسابقات  مجموعة،  كل  من  األخيرين 
الصعود  مسابقة  تقام  وأخيرًا  األولى.  الدرجة 
أصحاب  الفرق  بين  األولى  الدرجة  لدوري 
الهبوط،  الثالث والرابع من مسابقة  الترتيبين 
وفق  الثانية،  الدرجة  فرق  من  يترشح  ما  مع 
االلتزام بقانون القيد، المحدد مسبقًا من رئيس 

لجنة القيد وشؤون الالعبين.
قرر  الطائرة  للكرة  الليبي  االتحاد  أن  يذكر 
الليبي  الدوري  انطالق  تأجيل  سابق  وقت  في 
الممتاز لموسم 2021 - 2022، الذي كان مقررًا 
انطالقه اإلثنين قبل الماضي؛ وذلك حدادًا على 
فراس  الطائرة،  للكرة  »االتحاد«  العب  وفاة 
عاطف، الذي توفي في الـ12 من الشهر الجاري، 

بصالة النادي إثر سكتة قلبية.
وانطلقت بطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة 
نوفمبر،   19 الماضي،  الجمعة  الموسم،  هذا 

مجموعات.  على  وزعت  فريقًا،   14 بمشاركة 
ضمت المجموعة األولى فرق »النصر« و»األهلي 
اعتذر  بينما  و»الهالل«،  و»المروج«  بنغازي« 
»األهلي  األول،  األسبوع  وفي  »البراق«،  نادي 
واجه  و»الهالل«  »المروج«،  التقى  بنغازي« 

»النصر«.
من  كاًل  الثانية  المجموعة  فرق  وضمت 
»السويحلي« و»االتحاد المصراتي« و»األفريقي 
بينما  سابقًا(،  )التصدي  و»البشائر«  زليتن« 
المشاركة،  عدم  عن  مصراتة«  »تحدي  اعتذر 
وفي األسبوع األول لهذه المجموعة ٌأقيم ديربي 
»السويحلي«  الجارين  بين  مصراتة  مدينة 
»البشائر«  التقى  بينما  المصراتي«،  و»االتحاد 

مع »األفريقي زليتن«.

وضمت المجموعة الثالثة ضمت ست فرق، 
هي »الجزيرة« و»أساريا« و»االتحاد« و»األهلي 
طرابلس« و»الوحدة الويفات« والوافد الجديد 
األول  األسبوع  وفي  بالعجيالت«،  »العروبة 
واجه »العروبة« »األهلي طرابلس«، و»أساريا« 
مع  و»الجزيرة«  الويفات«،  »الوحدة  التقى 

»االتحاد«.
وقبل انطالق المباراتين األولى والثانية لفرق 
على  حدادًا  دقيقة  الوقوف  تم  األولى  المنطقة 
روح فقيد الكرة الطائرة، الالعب فراس عاطف، 
العب أندية »االتحاد« و»السويحلي« و»األهلي 
المصراتي«  و»االتحاد  و»النصر«  طرابلس« 
نادي  العب  روح  وعلى  »الهالل«،  نادي  وابن 

»المروج« المغفور له سالم عبدالحميد.

اتحاد الطائرة يحدد آلية الهبوط والصعود 
لدوري الدرجتني األولى والثانية

الصديق قواس

الوسط - القاهرة

ليبيا كان لها نصيب األسد 
عندما فازت على عمان

»21 - 0« في النسخة الثالثة

الليبي علي البسكي يحصد جائزة 
الهداف التاريخي للبطولة برصيد 

16 هدفاً في نسخة 1966

● رونالدو

● كليمنتي



قص الحكم الدولي أحمد الشلماني 
شريط صافرة افتتاح الموسم الكروي 
الجديد بإدارته أولى مباريات الموسم 

الرياضي، حيث أدار أول مباراة بين فريقي 
»األهلي بنغازي« ومستضيفه »خليج 

سرت«، التي ُأقيمت يوم األحد بملعب 
مدينة أجدابيا، وهي المباراة التي شهدت 

إحراز أول أهداف الموسم وأسرعها، عن 
طريق المدافع علي يوسف، بعد مرور 

خمس دقائق من صافرة البداية.
واحتسبت خالل هذه المباراة أول ركلة 

جزاء في الموسم نفذها بنجاح المحترف 

التونسي هيثم الجويني، في أول ظهور 
له مع فريقه الجديد، ويعول الجمهور 

الرياضي على نجاح مسيرة التحكيم خالل 
مباريات هذا الموسم باعتباره العنصر 

والعامل األبرز في إنجاح مسابقات كرة 
القدم المحلية، خاصة بعد أن شهد 

التحكيم المحلي خالل الموسم الماضي 
عديد االنتقادات واألخطاء والسلبيات التي 

يأمل الجميع تفاديها واالستفادة منها 
وصواًل لمسابقة ناجحة يسهم التحكيم 
في الرقي بمستواها والوصول بها إلى 

بر األمان.

الشلماني يقص شريط صافرات حكام املوسم
سجل فريق »األولمبي« األول لكرة القدم 

أول »ريمونتادا« في افتتاحية منافسات 
الموسم الكروي الجديد حين قلب تأخره 

بهدف إلى انتصار كبير بثالثية على حساب 
منافسه فريق »المحلة«، الذي كان هو 
المبادر والسباق الفتتاح باب التسجيل 

عن طريق العبه أحمد زكي، غير أن فريق 
»األولمبي« انتفض بعد ذلك ليقلب 

الطاولة على منافسه، مسجاًل ثالثة أهداف 
عن طريق كل من الالعب طارق بشارة 
ثم أحرز المحترف التونسي عبد اهلل بن 

عليوة، هدف الفوز الثاني، فيما سجل هدف 

الفوز الثالث المحترف السينا بمبا، ليخرج 
»األولمبي« بأول انتصار وأول »ريمونتادا« 

له في افتتاح مباريات الموسم، ليضع 
أول ثالث نقاط في رصيده. وشهدت 
هذه المباراة حوارًا مثيرًا بين مدرب 

فريق »المحلة«، رضوان الذيب، ومدرب 
»األولمبي« الجديد التونسي لطفي 

جباره. يذكر أن فريق »المحلة« سبق له 
أن توج ببطولة الدوري الليبي لموسمين 

متتاليين، بينما أحرز فريق »األولمبي« 
بالزاوية لقب الدوري الليبي في مناسبة 

واحدة.

»األوملبي« يحقق أول »ريمونتادا« هذا املوسم
شهدت مباريات الجولة االفتتاحية 

لمباريات بطولة الدوري هذا الموسم، تألًقا 
الفتًا لالعبين المحترفين الذين نجحوا 

في تقديم اإلضافة في أول ظهور لهم مع 
فرقهم، ففي مباراة فريق »األهلي بنغازي« 

و»خليج سرت« أحرز المحترف التونسي 
هيثم الجويني الهدف الثاني من ركلة جزاء 

في أول ظهور له بمالعبنا المحلية، بينما 
سجل هدف الفوز الثالث المحترف النيجيري 

إيفونغ.
وفي مباراة »الهالل« و»التعاون« تألق 

المحترف المالي إسماعيل باكايوكو، وقص 

شريط أهداف فريقه »الهالل«. وفي مباراة 
»األولمبي« و»المحلة« أحرز المحترف 

التونسي عبد اهلل بن عليوة، هدف الفوز 
الثاني لألولمبي، بينما سجل هدف 

االنتصار الثالث المحترف، السينا بمبا.
وفاز »االتحاد« على »أبوسليم« في 

مباراة شهدت تألق محترفه الغاني الجديد 
كوامي، الذي أحرز هدف الفوز الثاني، كما 

نجح المحترف الكونغولي لفريق األخضر 
»أري بابل«، في أول ظهور له بتسجيل 

»هاتريك« في فوز فريقه بخماسية مقابل 
هدف أمام »التحدي«.

تألق الفت للمحترفني في الجولة االفتتاحية

15

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

وهي  الليبية  الرياضة  في  انتشرت  ظاهرة 
أصبح  الذي  الرياضي  والنقد  التحليل  ظاهرة 
بمعنى  ومزاجه  هواه  على  يريده  البعض 
أوضح؛ من مع اتحاد الكرة أو اللجنة األولمبية 
أو وزارة الرياضة أو النادي الذي يشجعه، يريد 
حسب  اإلعالميين  من  والنقد  المالحظات 
ضد  ألنه  موقفه  وحسب  وأهوائه  قناعته 
المختلف  الشخص  أو  معه  المختلف  الكيان 

معهم.
أن  يريدك  رياضي  مكون  أي  ضد  ومن 
غريب  منطق  ضدهم..  ألنه  بقوة  تنتقد 
واإلعالمي  مستفز  بشكل  بقوة  حاليًا  ويسود 
هذه  يرفض  والمثقف  المقنع  المستقل 

الظاهرة ويستهجنها.
في  المسؤولين  لدى  أيضًا  انتشرت  وهي 
الرياضة عندما يختلفون يطلبون من اإلعالم 
أن ينتقد من اختلفوا معهم وعندما يتصالحون 
يعطون ظهورهم لإلعالم وهذا حصل مؤخرًا 
في اللجنة األولمبية الليبية في الخالفات التي 
على  كانوا  فعندما  مسؤوليها  بين  حصلت 
خالف يطلبون من اإلعالم أن يكون ويصطف 
معهم ضد من اختلفوا وبسرعة تصالحوا ولم 

يعد يطلبون من اإلعالم االصطفاف.
ليس  اإلعالمي  أن  الجميع  بعلم  أن  ويجب 
ال  والتحليل  والنقد  أحد.  وأهواء  تحت تصرف 
والمزاج  الضيقة  والحسابات  لألهواء  يخضع 
من  هناك  وأن  خاصة  الشخصية  والصداقة 
لهم.  ثابث  موقف  وال  مواقفهم  في  يتقلبون 
المنطق  على  مبنى  الرياضي  والتحليل  النقد 
والفهم  اإلعالمية  واألمانة  واإلقناع  والحجة 

العميق للرياضة.

أهواء التحليل والنقد

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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فريق  بعثة  الخميس،  اليوم  مساء  تتحول 
إلى تونس؛ استعدادًا  القدم  االتحاد األول لكرة 
فريق  ضيفه  أمام  األولى  الذهاب  مباراة  لخوض 
جنات  بن  مصطفى  ملعب  على  النيجيري  إنيمبا 
المقبل  األحد  يوم  ستُقام  والتي  بالمنستير، 
الكونفدرالية  لبطولة  الـ32  الدور  ملحق  ضمن 
في  العودة  مباراة  تقام  أن  على  األفريقية، 
بنيجيريا.  المقبل  ديسمبر  شهر  من  الخامس 
ضمن  مبارياته  أولى  االتحاد  فريق  وخاض 
القدم؛  لكرة  الليبى  الدوري  بطولة  منافسات 
على  بفوز  لقبه  عن  الدفاع  حملة  استهل  حيث 

لصفر. بهدفين  أبوسليم  فريق 
األول  الدور  غادر  قد  االتحاد  فريق  وكان 
الترجي  فريق  أمام  أفريقيا  أبطال  دوري  من 
دون  ببنغازي  ذهابًا  تعادله  عقب  التونسي 
وتعد  لصفر.  بهدف  بتونس  وخسارته  أهداف 

هذه المرة الثانية التي يواجه فيها فريق االتحاد 
فريق أنيمبا النيجيري، حيث سبق أن التقى بهذا 
 ،2011 العام  مايو  شهر  خالل  مرة  ألول  الفريق 
أبطال  لبطولة دوري  السادس عشر  الدور  ضمن 
فاصلة  واحدة  مباراة  ُأقيمت  وحينها  أفريقيا، 
بهدف  النيجيري  أنيمبا  فريق  فوز  عن  أسفرت 

لصفر.
السادس  الدور  في  ذلك  بعد  التقى  كما 
خالل  الكونفدرالية  بطولة  من  الثاني  عشر 
بفريق سان شاين   2011 العام  من  يونيو  شهر 
فاصلة  واحدة  مباراة  من  النيجيري،  ستارز 
لصفر.  بهدف  النيجيري  الفريق  فوز  عن  أسفرت 
االتحاد  جمعت  مواجهة  وآخر  ثالث  كانت  بينما 
الثاني  الدور  2018، ضمن  العام  نيجيري  بفريق 
أمام  الكونفدرالية  بطولة  من  الثاني  والثالثين 
فريق اكوا يونايتد النيجيري. وأسفر لقاء الذهاب 
لصفر  بهدف  االتحاد  فوز  عن  بتونس  األول 
الفريق  تفوق  فيما  عيسى،  معاذ  الالعب  أحرزه 
بهدف  العودة  مباراة  في  ملعبه  على  النيجيري 

الترشح  بطاقة  النيجيري  الفريق  ليحسم  لصفر 
الترجيح. بركالت 

طرابلس األهلي 
لكرة  طرابلس  األهلي  فريق  بعثة  تتحول 
باماكو،  المالية  العاصمة  إلى  الخميس،  القدم 
الملعب  فريق  مستضيفه  لمواجهة  استعدادًا 
منافسات  ضمن  المقبل  األحد  يوم  المالي، 
األفريقية،  الكونفدرالية  بطولة  ملحق  ذهاب 
فيما ستقام مباراة العودة الحاسمة في الخامس 
بنينا  شهداء  بملعب  المقبل،  ديسمبر  شهر  من 
الليبية  الكرة  ممثل  وكان  ببنغازي.  الدولي 
فريق  انسحاب  عقب  المواجهة  لهذه  تأهل  قد 
مباراة  خوص  من  التنزاني  يوناتيد  بيشارا 
لمبارة  طرابلس  األهلي  ليتأهل  ببنغازي  العودة 

األفريقي. الملحق 
يمثل  فريق  ثالث  المالي  الملعب  فريق  ويعد 
رسميًا  طرابلس  األهلي  يواجهة  المالية  الكرة 
مواجهة  أول  تعود  األفريقية؛ حيث  الواجهة  على 

العام  إلى  األهلي طرابلس مع فريق مالي  لفريق 
في  مالي  أولمبيك  فريق  واجه  حين   ،2014
األول  الذهاب  لقاء  وأسفر  الكونفدرالية.  بطولة 
تفوق  بينما  لهدف،  بهدف  الفريقين  تعادل  عن 
لصفر  بهدف  ملعبه  على  إيابًا  المالي  الفريق 
كانت  بينما  السباق،  طرابلس  األهلي  ليغادر 
ثاني وآخر مواجهة لممثل الكرة الليبية مع فريق 
بطرابلس  األهلي  نجح  حين   ،2016 العام  مالي 
عقب  المالي  كرياتورز  أونز  فريق  إقصاء  في 
بهدفين  بباماكو  ذهابًا  بطرابلس  األهلي  فوز 

لهدفين، وتعادله إيابا بتونس دون أهداف.
غادر  قد  كان  المالي  الملعب  فريق  أن  يذكر 
أفريقيا  أبطال  دوري  من  والثالثين  الثاني  الدور 
الغيني  فريق حوريا كوناكري  أمام  عقب خسارته 
ثم  لصفر  بهدف  بملعبه  ذهابًا  خسارته  عقب 
إلى  لينتقل  لهدفين  بهدفين  إيابا  خسارته 
األهلي  فريق  لمواجهة  الكونفدارلية  ملحق 
حساب  على  المرحلة  لهذه  تأهل  الذي  طرابلس 

التنزاني. بيشارا  فريق 

»العميد« يتحول لتونس قبل موقعة إنيمبا النيجيري.. »والزعيم« يغادر ملواجهة امللعب املالي
زين العابدين بركان

أسبوع حافل باألهداف واألحداث في الجولة االفتتاحية بالدوري املمتاز
»األهلي بنغازي« يحصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد.. و»االتحاد« يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على »أبوسليم«

انطلقت مساء، يوم األحد الماضي، أولى مباريات 
الممتاز  الليبي  الدوري  لبطولة  االفتتاحية  الجولة 
 »47« الرقم  تحمل  التي  نسخته  في  القدم  لكرة 
هذا الموسم )2021 - 2022(، في جولة شهدت 
بنغازي«  »األهلي  فريق  هدًفا. وقص   23 تسجيل 
االفتتاح  مباراة  بخوضه  الموسم  مباريات  شريط 

أمام مستضيفه فريق »خليج سرت«.
ونجح فريق »األهلي بنغازي« في تحقيق الفوز 
مباراة  في  واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة 
شهدت أول وأسرع أهداف الموسم بإمضاء مدافع 
»األهلي ببنغازي«، علي يوسف. كما شهدت إحراز 
»األهلي  محترف  بنجاح  نفذها  جزاء  ركلة  أول 

بنغازي«، التونسي هيثم الجويني.
الواحدة  التونسية  المدرسة  أبناء  لقاء  وفي 
طارق  التونسي  مدربه  بقيادة  »الهالل«  بين 
تابث، و»التعاون« بقيادة مواطنه المدرب توفيق 
بهدفين  الفريقين  بتعادل  اللقاء  انتهى  زعبوب، 
غالب  ال   - »حبايب«  الفريقان  ليخرج  منهما  لكل 
وال مغلوب - . ونجح فريق »األهلي طرابلس« في 
تحقيق الفوز على منافسه »الشط« بهدف لصفر 
فيما قلب »األولمبي« تأخره بهدف على »المحلة« 

النتصار كبير بثالثية.
»النصر«  مباراة  نتيجة  السلبي  التعادل  وحسم 
بينما  درنة.  ملعب  على  »دارنس«  ومستضيفه 
االنتصار  تحقيق  من  »الخمس«  فريق  تمكن 
وحقق  لصفر،  بهدفين  »المدينة«  فريق  على 
جاره  على  تاريخه  في  انتصار  أول  »الصداقة« 
ديربيات  أولى  في  لصفر  بهدف  الجبل«  »شباب 
الدفاع  حملة  »االتحاد«  فريق  واستهل  الموسم. 
بهدفين  »أبوسليم«  فريق  على  بفوز  لقبه  عن 
»التحدي«  ضيفه  »األخضر«  فريق  وضرب  لصفر، 

محترفه  منها  أحرز  واحد،  هدف  مقابل  بخماسية 
»هاتريك«  أول  بابل  أرى  الجديد  الكونغولي 
بين  مصراتة  بمدينة  الجوار  ديربي  انتهى  بينما 
بالتعادل  المصراتي«  و»االتحاد  »السويحلي« 

الليبي  الدوري  بطولة  أهداف.  دون  السلبي 
الممتاز لكرة القدم رقم »47« عن موسم 2021 
التأجيالت  من  سلسلة  شهدت  الذي   ،2022  -
لمواعيد سابقة، انطلقت لهذا العام بمشاركة 20 

المجموعة  ضمت  مجموعتين  على  موزعة  فريًقا 
و»التحدي«  الجبل«  و»شباب  »الهالل«  األولى: 
و»األهلي  و»النصر«  و»دارنس«  سرت«  و»خليج 
والتعاون«،  و»الصداقة«  و»األخضر«  بنغازي« 

»االتحاد«  فضمت:  الثانية،  المجموعة  أما 
و»الخمس«  و»أبوسليم«  طرابلس«  و»األهلي 
و»السويحلي« و»المحلة« و»األولمبي« و»االتحاد 

المصراتي« و»المدينة والشط«.

زين العابدين بركان

● مباراة »األهلي بنغازي« أمام الخليج

● تدريبات فريق االتحاد

سجل فريق »الصداقة« أول انتصار 
في تاريخ مواجهاته الرسمية مع فريق 

»شباب الجبل« على صعيد مباريات 
الدوري الليبي، حيث تفوق »الصداقة« 

في لقاء ديربي الجوار بهدف لصفر، من 
توقيع العبه علي رزق، ليحسم المواجهة 
لصالحه. ويحمل سجل مباريات الفريقين 

ثالث مواجهات رسمية على مستوى 
بطولة الدوري الليبي، حيث تعود أولى 

المباريات الرسمية إلى الموسم الرياضي 
2017 - 2018، وتمكن فريق »شباب 
الجبل« من تحقيق الفوز في أول حوار 

بينهما بهدف لصفر أحرزه الالعب أنس 
الورفلي.

فيما التقى الفريقان للمرة الثانية 
ضمن ذهاب الموسم الماضي، وأسفر 
اللقاء عن تعادل الفريقين سلبيًا دون 
أهداف، بينما حسم التعادل اإليجابي 

بهدفين لهدفين نتيجة مبارة اإلياب، 
فيما كانت مواجهة اإلثنين الماضي 

هي الرابعة رسميًا في تاريخ مباريات 
الفريقين، وأسفرت عن أول انتصار 

تاريخي يسجله فريق »الصداقة« على 
حساب جاره »شباب الجبل« بهدف لصفر.

أول انتصار تاريخي لـ »الصداقة« على »شباب الجبل«
نجح المدرب الوطني حمدي بطاو، مدرب 

فريق »الخمس« في قيادة فريقه إلى 
انتصار على حساب فريق »المدينة« 

بهدفين لصفر أحرزهما العبه الشاب 
محمد الغنيمي، في المباراة التي جمعت 

الفريقين مساء اإلثنين بملعب مدينة 
ترهونة. وقد عجلت هذه الخسارة بإطاحة 

مدرب فريق »المدينة« المغربي الحامل 
للجنسية البلجيكية الحسن الغسلي، في 

المقابل شهدت جولة األسبوع األول 
نجاح عدد من المدربين الوافدين في 

قيادة فرقهم إلى أول االنتصارات وهم 

المدرب الكرواتي رادان، الذي نجح في 
قيادة فريقه »األهلي بنغازي« للفوز 

على »خليج سرت«، والفرنسي بيرنارد 
سيموندي، الذي نجح في قيادة فريقه 

»األهلي طرابلس« للفوز على »الشط« 
والتونسي لطفي جبارة، الذي نجح في 

قيادة »األولمبي« للفوز على »المحلة«، 
ومواطنه التونسي أنيس الباز، الذي قاد 

فريق »الصداقة« ألول انتصار على حساب 
الجار »شباب الجبل«، واإليطالي جوسيبي 

سانينو، الذي قاد »االتحاد« للفوز على 
»أبوسليم« بهدفين لصفر.

بطاو أول مدرب محلي يحقق االنتصار في »االفتتاحية«
قرر مجلس إدارة نادي »المدينة« في 

اجتماع عاجل إقالة مدرب الفريق األول 
لكرة القدم المغربي الحسن الغسلي من 

منصبة عقب خسارة الفريق في الجولة 
االفتاحية أمام فريق »الخمس« بهدفين 

لصفر ضمن منافسات الجولة األولى 
لبطولة الدوري الليبي على صعيد فرق 

المجموعة الثانية. وينتظر أن يتولى مهمة 
تدريب الفريق بصورة موقتة المدرب 

المساعد للفريق يونس خزام.
يذكر أن المدرب المغربي الحسن 

الغسلي الحامل للجنسية البلجيكية يسجل 

حضوره ألول مرة بمالعب الدوري الليبي، 
ليكون أول المغادرين له عقب الخسارة 

التي تلقاها أمام فريق »الخمس« بقيادة 
مدربه الوطني حمدي بطاو. وسبق أن 
شهد الدوري الليبي رحياًل مبكرًا لعدد 

من المدربين قبل انطالق الموسم، حيث 
غادر المدرب الوطني جالل الدامجة فريق 
»التعاون« بعد تجربة قصيرة ليحل بدياًل 

له المدرب التونسي توفيق زعبوب. كما 
غادر المدرب المهدي أبوشاح »خليج 

سرت« ليحل بدياًل له المدرب الوطني 
طارق مراجع.

الغسلي أول املغادرين في املوسم الحالي

االتحاد واألهلي طرابلس في »الكونفدرالية«

● الشلماني

● فريق »الصداقة«

● أري بابل

● الغسلي

● فريق »األولمبي«

● بطاو
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ماذا يريد أن يقول من وراء استقالته؟
من يعلم أسباب االستقالة؟

أين ستقف الدول األعضاء في مجلس األمن من هذه 
االستقالة؟

لماذا يستقيل في هذا التوقيت؟

كيف سيكون وضع البعثة في ليبيا بعد استقالته؟

متى تُعيِّن األمم المتحدة مبعوثًا جديدًا؟

كوبيش

++HH55

 كل شيء كل شيء  

محمد مسعود فشيكة
المعلم محمد مسعود فشيكة وُلد بمصراتة سنة 1904، ويصادف يوم 
1990 رحيله. ويعد من الجيل الذي انتبه مبكرًا أن دولة ليبيا   /11/27
ال تقام إال بالعلم، ولذلك عمل بالجهد كله لتحقيق ذلك. حفظ القرآن 
التريكي  كتّاب  في  درس  ثم  زعبية،  بن  محمد  الحاج  الفقيه  يد  على 
مصراتة  مدرسة  في  االبتدائي  تعليمه  أتم  التواتي.  سيدي  بجامع 
أخذته  العلم  في  رغبته  دراسية.  بعثة  في  تركيا  إلى  أوفد  االبتدائية. 
ونال  األزهر  إلى  انتسب  ثم  التدريس،  شهادة   1926 نال  مصر،  إلى 
الحكومية  العليا  العلوم  دار  إلى  رسميًا  انتسب  األزهر.  ثانوية  شهادة 
الوفدية،  »البالغ«  جريدتا  به  أشادت  بتفوق   1935 سنة  فيها  وتخرج 
1935، مبرزتان أنه أول ليبي  19 أكتوبر  و»األهرام« في عددهما يوم 

المهمة. الشهادة  يحرز هذه 
سنة  مصراتة.  لمدارس  مديرًا  عُيّن  ثم  ليبيا،  إلى  عاد   1936 سنة 
1946 عُيّن مديرًا للتعليم الحر في ليبيا، ترأس، أوفد ليبيا في المؤتمر 
1965. مّثل  الدولي لمحو األمية، نظمته اليونيسكو باإلسكندرية سنة 

الوطنية. والتربية  التاريخ  كتبًا في  ألف  الثقافية.  اللجنة  ليبيا في 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

ما يميز الموالد الدينية الشعبية عن غيرها أنها تستقطب الناس من كل حدب 
وصوب. وأنها مبعث بهجة وفرح، ينتظر الناس موعدها على أحر من جمر.

فإلى  الوفاض.  خاوين  بيوتهم  إلى  منها  يعودون  ال  روادها  أن  إلى  إضافة 
جانب البركة الموعودة والمأمولة، يعودون محملين بما توفره في أسواقها من 
حلويات عجيبة وخاصة الحمص الذي اشتهرت به. وسيئ الحظ منهم من يذهب 
إلى مولد ديني وال يعود بحمص. وهو أمر نادر الحدوث، حتى صار مضربًا للمثل، 
داللة على سوء البخت. لكن مولد االنتخابات الرئاسية الليبية، الذي بدأت مراسمه 
فهو  تفاصيله.  في  يختلف  البالد،  أنحاء  مختلف  في  الماضي،  األسبوع  في  رسميًا 
مثاًل يشترك مع الموالد الدينية في خاصية االستقطاب البشري. لكنه يستقطب 
نوعية خاصة من الناس وليس عمومهم. ومن الناحية األخرى، ال مكان به لبركة 

وال لبهجة.
وحمصه مختلف، وإن كان مسياًل للعاب، والمختلفون حوله أكثر من المرحبين 
به. وهو مصنع بطاقة هائلة موجهة نحو إنتاج الشائعات والتوتر. ونظرة واحدة 

على مختلف المواقع الليبية على اإلنترنت، كفيلة بذلك.
فالمترشحون للرئاسة رسميًا، قارب عددهم المئة، وهم أوزان وأحجام متفاوتة. 
العسكريون.  ومنهم  المدنيون  منهم  المجهولون.  ومنهم  المعروفون  منهم 
منهم ذوو الصلة بالنظام السابق، ومنهم أنصار فبراير. بعضهم مطلوب للعدالة 
الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، وآخرون متهمون بسرقة أموال عامة. 
لكنهم جميعًا وفقًا لبيانات المفوضية العليا لالنتخابات، قدموا شهادات خلو من 

السوابق الجنائية، تثبت حسن سيرتهم وسلوكهم.
فال  العالمية.  الرئاسية  الموالد  من  غيره  عن  مختلف  الليبي  الرئاسي  المولد 

مناظرات  وال  ملصقات،  أو  خطب  وال  دعائية،  حمالت 
وواضحة.  عليها  متفق  انتخابية  قواعد  وال  تلفزيونية، 
ومن  الظالم.  وفي  كواليس  خلف  يــدور  شيء  وكل 
الواضح أن المولد الرئاسي الليبي ما كان ليحدث لوال 
والذين منا  إصرار ملحوظ من قوى دولية على عقده. 
في  التريث  عليهم  للمولد،  سعيدة  خاتمة  يتوقعون 
تفاؤلهم وإعادة النظر في أحكامهم. واالحتمال األكثر 
المتورطة  األطراف  أن  هو  أيضًا،  وموضوعية  واقعية 
في الصراع على السلطة والثروة يعدون العدة لخوض 
غمار معارك مرحلة ما بعد االنتخابات، في المحاكم أو 
في ساحات الوغى، إذا جاءت النتائج مخالفة لتوقعاتهم. 
والذين منا يتوقعون انتخابات حرة ونزيهة في مجتمع 
ما  تحمّل  عليهم  أهلية،  حرب  جحيم  من  لتوه  خارج 
كانت  إذا  األخير،  في  لكن  مفاجآت.  من  عليهم  يظهر 
الطريق للديمقراطية تشترط حدوث انتخابات، فال مفر 
فبالتأكيد  االنتخابات،  تنجح هذه  لم  وإذا  إجرائها.  من 
ستنجح التي تليها. إذ ال بُد من التعثر والسقوط لدى 

تعلم المشي.
الليبية  الرئاسية  االنتخابات  مولد  حمص  الدينية،  الموالد  حمص  عكس  على 
كبيرة  دول  لعاب  له  تسيل  بل  فقط؛  المترشحين  لعاب  له  تسيل  ال  الموعود 
وصغيرة وغنية أيضًا. دول بعضها بتاريخ طويل في سجالت التاريخ االستعماري 
الخرائط،  على  تبين  تكاد  ال  وأخرى مجرد نقط صغيرة  الشعوب وقمعها.  ونهب 

في صحاري بعيدة، كجزر مقطوعة. وعالقتها بالديمقراطية ال وجود لها.
مختبئين  والذوا  بالصمت،  احتموا  أنهم  جميعًا،  المترشحون  به  يتميز  ما 
يرى  قد  ذهب.  من  فالسكوت  فضة  من  الكالم  كان  إذا  بمبدأ  عماًل  كهوفه،  في 
البعض أن سكوت المترشحين نعمة وليس نقمة. ألنه، على األقل يضمن تجنيب 
يستحيل  ووعود  ألكاذيب  عرضة  يجعلهم  وال  يحتمل.  ال  عذاب  محنة  الناخبين 

تحقيقها.
الناخبون الذين ينتظرون الموعد المقرر لإلدالء بأصواتهم، بغية التخلص من 
حقهم  من  منه،  يخلصهم  إيجابي  تغير  حدوث  أمل  على  الراهن،  الوضع  محنة 
أال يجازفوا بوضع كل  األجدى لهم  أفضل، لكن من  أفضل، وبواقع  الحلم بوطن 
يتمكنوا  كي  مواربة،  خلفهم  األبواب  بترك  ونوصيهم  واحدة.  سلة  في  بيضهم 

من الرجوع سالمين.
نحن مدعوون جميعًا للمشاركة في حضور ليالي المولد. لكن، لألسف الشديد، 
يعدونا  لم  وراءهم،  يقف  ومن  للرئاسة  المترشحين  أعني  الدعوة،  أصحاب  فإن 
استثناءات،  هناك  وبالطبع،  حمص.  من  قليلة  بحبات  ولو  المولد  من  بالخروج 
وأصحابها فوق رؤوسهم ريش ملون. ومن أراد منا حضور المولد عليه أن يعرف 
يأتي على شكل هدايا مجانية،  لن  إن وجد،  القادم،  االنتخابي  المولد  أن حمص 
أو رخيصًا مثل حمص الموالد الدينية. وبالتأكيد، سيحصل على مبتغاه، إذا كان 

بمقدوره دفع الثمن!

»مولد« االنتخابات الرئاسية

أكاكوس تشتهر بمجموعة مختلفة من المناظر 
الطبيعية، من الرياح الرملية الملونة إلى األقواس 
الصخرية واألحجار الضخمة إلى الوديان، من أهم 

المواقع في المنطقة قوس أفازاجار وقوس تن 
خلجة.

ورغم أن المنطقة من أشد المناطق القاحلة في 
الصحراء الكبرى؛ فإنه يوجد بها بعض النباتات 

مثل نبات الكالوتروبيس.
وتشتهر المنطقة بكهوفها القديمة، كما أنها 
غنية بمجموعة المنحوتات واللوحات المرسومة 

على الصخر أعلنت من قبل اليونسكو كموقع 
للتراث العالمي في العام 1985 بسبب أهمية هذه 

اللوحات والمنحوتات والتي يعود تاريخ بعضها 
إلى 21000 ألف عام، والتي تعكس ثقافة وطبيعة 

التغيرات في المنطقة.

أكاكوس.. فن الطبيعة

 املولد الرئاسي 
الليبي مختلف 

عن غيره فال 
حمالت دعائية 

وال خطب 
أو ملصقات 

وال مناظرات 
تلفزيونية وال 

قواعد انتخابية 
متفق عليها

ديناصور بال 
أسنان

اكتُشف نوع »نادر جدًا« 
من الديناصورات عبارة عن 
ثيروبود »بال أسنان«، وهي 

حيوانات عاشت في جنوب 
البرازيل قبل 70 إلى 80 

مليون سنة، حسب المتحف 
الوطني في ريو دي جانيرو.
وتعرف الباحثون على هذا 

الديناصور الصغير المسمى 
ليوبولديناي«  »بيرتاساورا 

ويبلغ طوله مترًا واحدًا 
وارتفاعه 80 سنتيمترًا بفضل 
مجموعة من المتحجرات التي 

عُثر عليها بنتيجة أعمال 
تنقيب في والية بارانا بين 

العامين 2011 و2014.
ومن المعلوم أن الثيروبودات 
هي ديناصورات ذات قائمتين، 

وهي عمومًا من اللواحم 
والعواشب ولديها أسنان.

لكن المتحف الوطني أوضح أن 
النوع المكتشف »لديه منقار 

ويخلو من األسنان خالًفا لكل 
األنواع األخرى المكتشفة في 

البرازيل حتى اآلن«.

أموال على 
الطريق

جمع  على  سائقون  تهافت 
النقدية،  األموال  رزم من 
لنقل  مركبة  من  سقطت 
سريع  طريق  على  المال 
أن  غير  كاليفورنيا.  في 

تعمّر  لم  السائقين  فرحة 
الشرطة  إذ وصلت  طوياًل؛ 
إلعادة  المكان  إلى  سريعًا 

وأوقفت  طبيعته  إلى  الوضع 
كبيرًا  طمعًا  أظهرا  شخصين 

وقال  الحادثة.  في هذه 
مارتن  كورتيس  السرجنت 

السريعة  الطرق  شرطة  من 
مؤتمر  خالل  كاليفورنيا  في 

فيديوهات  »ثمة  صحفي 
يسرقون  أناسًا  تظهر  كثيرة 

السريع  الطريق  على  المال 
من خالل جمعه من 

األرض«.

 »أعتقد أنه ال يزال هناك مزيد المفاجآت 
حول المرشحين لالنتخابات بعد ترشح 

حفتر، وسيف اإلسالم القذافي«

الخبيرة في الشؤون الليبية 
بمجموعة األزمات الدولية

 كلوديا غازيني

 »السيادة الليبية لن تتحقق، إال إذا 
تخلصت البالد من التدخل

 العسكري األجنبي«

وزير الخارجية البريطاني
 جيمس كليفرلي

باتت األغنيات التي يستمع إليها مشتركو 
»سبوتيفاي«  من  المدفوعة  الخدمة 
تُلعب على التطبيق بحسب ترتيبها 
األصلي في األلبوم، نزوال عند طلب 

تنتقد  التي  أديل  البريطانية  المغنية 
خدمات  عبر  لألغاني  »العشوائي«  البث 

البث التدفقي.
لدى  ألبوم  أي  إلى  االستماع  وأصبح 

المدفوعة  الخدمة  في  المشتركين 
وفق  يحصل  »سبوتيفاي«  مــن 

وليس  تسلسلي  عــرض  نظام 
العشوائي  االستماع  بطريقة 
باإلنجليزية(   »shuffle«(
بسهمين  إليها  يُرمز  التي 

متقاطعين.
التي  ــل  أديـ ــت  ــب ورحّ
مع  كبيرا  نجاحا  تحقق 

ألبومها الجديد »30« منذ 
طرحه بهذا التغيير.

أقوالهمأقوالهمأديل.. والتعديل

السواحل  المهاجرين من  »تدفق 
الالجئين  بعدة مرات  يفوق  الليبية 

الحدود  على  المتواجدين 
البولندية«  - البيالروسية 

وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

»شركتنا تستثمر أكثر من عشرة 
مليارات دوالر في تطوير واستكشاف 

الموارد  الطبيعية في ليبيا«

مدير الموارد الطبيعية
 في »إيني« اإليطالية
 أليساندرو بوليتي
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