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فضاء

واصلت أسعار النفط تراجعها، وهبط 
مزيج »برنت« خالل تعامالت الثالثاء دون 

مستوى 70 دوالرًا للبرميل وذلك للمرة 
األولى منذ نهاية أغسطس الماضي. 

حسب وكالة »تاس« الروسية. وتراجعت 
عقود »برنت« بنسبة 4.63 % إلى 69.84 
دوالر للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام 

األميركي »غرب تكساس الوسيط« 
بنسبة 4.45 % إلى 66.84 دوالر للبرميل. 
وتزامن الهبوط مع مخاوف اقتصادية من 

تأثير الساللة الجديدة لفيروس كورونا 
على الطلب. وقال رئيس شركة »مودرنا« 

لألدوية لصحيفة »فاينانشال تايمز« إنه 
من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد- 

19 فعالة في مواجهة »أوميكرون« 

نفط

كل شيء

جار الشمس

قريبا في ليبيا
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تهديدات أمنية تحيط باالنتخابات.. وتمسك أممي أميركي بإتمامها

زمور
»لقد قررت أخذ مصيرنا بين يدي، لقد 

قررت الترشح لالنتخابات الرئاسية، 
لم يعد الوقت مناسبًا إلصالح فرنسا، 
بل حان الوقت إلنقاذها«. هكذا أعلن 

المهاجر اليهودي من أصل جزائري 
إريك زمور، ترشحه لرئاسة فرنسا في 

مقطع فيديو.
البعض يطلق على زمور 

صاحب الـ 63 عامًا، 
»ترامب الفرنسي« ، وهو 

يزعم أن لديه التمويل 
والدعم إلزاحة ماكرون، 

والتفوق على زعيمة 
المتطرف  اليمين 

المخضرمة مارين 
لوبان في انتخابات 

أبريل المقبل.
زمور وهو كاتب 
بجريدة »لوفيغارو« 

اليمينية، ومعادٍ 
للمهاجرين، تعهد خالل 
مقابلة تلفزيونية، بحظر 

تسمية أبناء المسلمين باسم 
»محمد«.. فهل ينجح في جذب 
أصوات اليمين المتطرف خالل 

االنتخابات المقبلة؟

سجل المسبار الشمسي باركر سوالر 
بروب التابع لوكالة ناسا، رقمين 
تحليقه  قياسيين جديدين خالل 

العاشر فوق الشمس. وأثناء اقترابه، 
وصل المسبار إلى مسافة 5.3 مليون 
ميل )8.5 مليون كيلومتر( من سطح 

الشمس، وهو أقرب ما تحقق على 
اإلطالق وذلك بسرعة قياسية بلغت 

364660 مياًل في الساعة. وأوضحت 
وكالة الفضاء األميركية أن تسجيل 

هذا الرقم القياسي المزدوج وقع 
أثناء تحليق المسبار حول الشمس21 

نوفمبر الماضي. وخالل هذا المرور 
القريب، اكتشف المسبار كميات أعلى 
من المتوقع من الغبار قرب الشمس.

ـا تســتعد ملنـــع انتشــــار متحـور »أوميكــرون« ليبيــ

رغم التحديات.. منظومة مشاريع لخدمة »الحكومة اإللكترونية«
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خسائر السياحة 
العالمية جراء جائحة 

»كوفيد- 19«
 في 2021

)أ ف ب(

2000
مليار
دوالر

إلى  الثالثاء،  الخارجية،  دعت وزارة 
لوزراء خارجية  اجتماع طارئ  عقد 

الساحل والصحراء، في  دول 
لدعم  وذلك  طرابلس؛  العاصمة 

في  والسالم  االستقرار  مساعي 
اجتماع وكيل  ليبيا. جاء ذلك خالل 

التعاون  لشؤون  الخارجية  وزارة 
مع  كتي،  عمر  والمنظمات،  الدولي 

عدد من وزراء خارجية دول الساحل 
المنتدى  هامش  على  والصحراء 

الصيني–األفريقي.
عقد  على  المجتمعون  واتفق 

الليبي  الجانب  وحثوا  االجتماع،  هذا 
وزير خارجية  إلى  إحالة مطلبه  على 
تترأس بالده  الذي  جمهورية تشاد 

الطلب  سيعمم  بدوره  الذي  التجمع، 
الدول  وزراء خارجية  الليبي على 

في طرابلس  االجتماع  لعقد  األعضاء 
على أن يحدد موعده الحقًا.

المشارك  ليبيا  وفد  ترأس  كتي 
الصيني– المنتدى  أعمال  في 

 29 الذي عُقد  الثامن  األفريقي 
بالعاصمة  الماضي  نوفمبر  و30 

داكار. السنغالية، 

ليبيا تدعو إلى اجتماع طارئ 
لدول الساحل والصحراء

الشباب،  وزارة  أطلقتهما  مــبــادرتــان 
الليبي  للشأن  متابعون  واعتبرهما 
أوالهما،  األهمية،  من  كبير  قدر  على 
تصوير  في  الشباب  الموهوبين  تشجع 
للتوعية  والسياحية  التراثية  األماكن 
خالل  من  الشبابية،  السياحة  بثقافة 
بالدي«،  آثار  على  »عين  مسابقة  تنظيم 
وهي   ،online الفوتوغرافي  بالتصوير 
السياحي  الجانب  ــراز  إلب تأتي  مبادرة 
طريق  عن  والتراثية  السياحية  واألماكن 

التصوير.
الوزارة وضعت شروطًا للمسابقة منها، 
أن يكون عمر المتسابق من 16 إلى 40 
بالصورة  المشاركة  تكون  وأن  عامًا، 
األصلية مرفقة مع الصورة بعد التعديل، 
حال  وفي  مقتبسة،  الصورة  تكون  وأال 
المتسابق،  استبعاد  يتم  ذلــك  ثبوت 
عالية،  بجودة  الصورة  تكون  أن  وكذلك 
وأن  نصوص،  أي  كتابة  أو  توقيع  ودون 

توثق األماكن األثرية بليبيا.

وزير  أعلنها  التي  الثانية،  المبادرة  أما 
فتخص  الثالثاء،  الزني،  اهلل  فتح  الشباب 
البدء في تنفيذ الخطة الوطنية الشبابية 

»اغرس  الــوزراء  رئيس  مبادرة  لتنفيذ 
شجرة«.

الخطة  تنفيذ  انطالق  أعلن  الزني 

الشبابية التطوعية للتشجير ببلدية قصر 
وممثلين  البلدية  عميد  بحضور  األخيار، 
وحكماء  المرأة  وقطاع  الزراعة  قطاع  عن 

وأعيان البلدية.
مختلف  مــن  ــاب  ــشــب ال مــن  حــشــد 
وعموم  الشبابية  والقطاعات  المكونات 
هذه  في  يشارك  بالمنطقة،  الشباب 
الجهود  وكــالــة  إشـــراف  تحت  الحملة 
لــلــوزارة،  التابعة  للشباب  التطوعية 
آالف   10 غرس  الحملة  هذه  وتستهدف 

شجرة.
الحملة  في  المشاركين  حيا  الوزير 
»هذه  وقال  العالية،  الوطنية  لروحهم 
الحملة تأتي في سياق تعزيز ثقافة العمل 
لدى  المواطنة  قيم  وغــرس  التطوعي 
التصحر  مكافحة  في  واإلسهام  الشباب 
أن  للشباب  بد  وال  الحراري،  واالحتباس 
في  ال  واإلعمار  البناء  في  طاقاته  يستغل 
وزير  حال  لسان  وكأن  والدمار«.  الحروب 

الشاباب يقول »وداعًا للسالح«.

أسعار األغذية في ليبيا ترتفع إلى أعلى مستوى في 2021

ارتفعت تكلفة سلة األغذية في ليبيا إلى 
يناهز  بما   2021 في  لها  مستوى  أعلى 
أعدته  استطالع  في  جاء  حسبما   ،%  25
المبادرة األوروبية لمراقبة السوق الليبية 

»ريتش«.
التأثر  إلى  الزيادة  المبادرة  وأرجعت 
المستجد«،  ــا  »كــورون فــيــروس  بــأزمــة 
أمام  الدينار  صرف  سعر  في  والتذبذب 
في  تسبب  الــذي  األجنبية،  العمالت 
المستوردة  المواد  ألسعار  كبير  ارتفاع 
على  اإلنفاق  تكلفة  وزادت  الخارج.  من 
تلبي  التي  الرئيسية  الغذائية  المواد 
جميع  في  لألسرة  األساسية  االحتياجات 
أنحاء ليبيا بواقع 8.3 % بين شهري يوليو 
زيــــادة  وجـــاءت   .2021 وأغسطس 
النظـــافة  ومــواد   %  7.2 الطعام  نسبة 
التكلفة  زيادة  في  أثر  ما  وهو   ،%  15.7
االستطالع  وفق  أغسطس،  خالل  إجمااًل 

المعلن عنه األحد الماضي.
أعلى   2021 العام  سجل  وعمومًا، 
ارتفاع في أسعار مختلف المواد الغذائية، 
ما  بمستويات  مقارنة   %  24.2 بنسبة 
كورونا  لفيروس  الصحية  ــة  األزم قبل 

تكلفة  في  الزيادة  أما   .2020 مارس  في 
فكانت  أساسي،  بشكل  النظافة  مــواد 
المنتجات  بعض  أسعار  بارتفاع  مدفوعة 
اليدين  معقم  ــرار  غ على  المستوردة 
وصابون  األسنان  ومعجون   ،%  116.1

غسل اليدين 42.9 %.
أظهرت  فقد  الطاقة،  لمواد  وبالنسبة 
تكلفة نسبة الوقود زيادة إجمالية قدرها 
15 %؛ إذ أظهرت زيادة في كل من الشرق 

في  وانخفاضًا   ،%  9.4 والغرب   % بـ22.4 
الجنوب بـ4.2 %.

تسجيل  جرى  أغسطس،  شهر  وخالل 
نشاط  أنــعــش  مــا  ــود،  ــوق ال فــي  نقص 
الشرق  من  كل  في  الموازية  األســواق 
عدم  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  والغرب، 
االستقرار داخل المؤسسة الوطنية للنفط 
المواد،  قد يكون سببًا في تأثر نقل تلك 

وفق المبادرة.

طرابلس- الوسط

هل تحسم المحاكم الليبية المعترك االنتخابي أم تزيده إرباكًا؟

القضاء في قلب »عاصفة« الطعون
مرشحي  بين  واالستئناف  الطعون  معارك  خطفت 
قدرة  خاللها  وامتُحنت  الليبيين،  أنظار  الرئاسة 
هشاشة  مطبات  اجتياز  على  االنتخابية  العملية 
الوضع األمني والجدل القانوني، مع دخول القضاء 
المعترك االنتخابي في انتظار تبين الخيط األبيض 
في  االنتخابي  االستحقاق  أفــق  في  ــود  األس من 

موعده المفترض، وهو 2021/12/24.
بمخاض  الطعون  مرحلة  تقديم  مــرور  ومــع 
عسير، هناك ما يثير أسئلة أكثر بكثير من اإلجابات 
وتطرح  الجدل  تثير  التي  المرشحين  قائمة  بشأن 
استبعاد  مبدأ  كــان  إن  ومنها  جدية،  هواجس 
وسيف  حفتر  خليفة  المشير  الوطني  الجيش  قائد 
الموقتة  الوحدة  حكومة  ورئيس  القذافي  اإلسالم 
يوفر  سوف  االنتخابات،  من  الدبيبة  عبدالحميد 
إلى  أم أن إقصاء أحدهم سيقود  للبالد؟  االستقرار 
إلى  العودة  شروط  يوفر  ربما  بل  االنقسام؛  مزيد 

خيار السالح.
وقبل إعالن المفوضية العليا لتنظيم االنتخابات 
رفضت  الرئاسة،  لمرشحي  النهائية  القوائم  عن 
الطعنين  محكمة االستئناف في طرابلس األربعاء، 
الموجهين ضد ترشح رئيس الحكومة، عبدالحميد 
الدبيبة، ليعود إلى حلبة السباق الرئاسي، بعد أن 
وملتقى  النواب  بمجلس  وأعضاء  مرشحون،  تقدم 
النايض  العارف  مقدمتهم،  في  السياسي،  الحوار 
في  بالطعن  باشاغا،  وفتحي  عبدالجليل  وعثمان 
ترشح الدبيبة، استنادًا إلى مخالفته المادة 12 من 
بتعهداته،  واإلخالل  الدولة،  رئيس  انتخاب  قانون 
عليه  نصت  ما  وفــق  االنتخابات  خــوض  بعدم 
تضمنتها،  التي  الطريق  وخارطة  تونس،  وثيقة 
وبالمقابل، فاجأت مدينة الزاوية في الغرب الليبي 
متتبعي المشهد، بصدور قرار محكمتها االبتدائية 
لالنتخابات  المرشحين  قائمة  من  حفتر  باستبعاد 
المفوضية  قرار  في  الطعن  قبول  بعد  الرئاسية، 
الوطنية العليا لالنتخابات قبول ترشحه لالنتخابات 

الرئاسية، في قائمتها األولية.
أما المشهد في سبها جنوبًا فكان أكثر تعقيدًا، 
الطعن  في  النظر  جلسة  انعقاد  عرقلة  جرى  حين 
الذي تقدم به محامي سيف اإلسالم القذافي، ضد 
المترشحين  قائمة  من  استبعاده  المفوضية  قرار 
مقر  إلى  المؤدية  الطرق  قطع  بسبب  األولية، 
المحكمة من قبل قوات أشير إلى أنها تتبع القيادة 
القضاة  تعرض  عن  معلومات  وورود  العامة، 

لتهديدات، ما منعهم من عقد الجلسة.
لتبدأ  اإلثنين  مساء  الطعون  مرحلة  وانتهت 
االبتدائية  المحاكم  في  االستئناف  معركة  بعدها 
 72 لمدة  وسبها،  وبنغازي  بطرابلس  الثالث 
ساعة، قبل أن تعلن لجان االستئناف أحكامها في 
المعلن  الزمني  الجدول  عليه  ينص  كما  الطعون، 

من المفوضية العليا لالنتخابات.
المسار  شهدها  التي  االرتباك  حالة  وأعطت 
االنتخابي األيام الماضية، مؤشرًا سلبيًا فيما يتعلق 
بمدى إمكانية توفر المناخ اآلمن الذي يفترض أن 

تجري فيه االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
تكهنات  بطالن  سبها  في  المشهد  وعكس 
التقارب المحتمل بين حفتر وسيف، كاشفًا أن صراع 
النفوذ واالستئثار بالسلطة بين الطرفين قد ظهر 

مبكرًا.
الوطنية  الوحدة  حكومة  اكتفت  الداخل،  وفي 
الموقتة بالتعبير عن قلقها »البالغ« وفق بيان لها 
بشأن ما حدث في سبها، فيما أعلن وزير الداخلية، 
الخطة  عرقلة  استمرار  أن  الثالثاء،  مــازن،  خالد 

على  سلبًا  سينعكس  االنتخابات،  لتأمين  األمنية 
االلتزام بموعدها المقرر في 24 ديسمبر.

العدل  وزيرة  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  وفي 
أن  مازن  كشف  طرابلس  في  عبدالرحمن  حليمة 
ما جرى ليس »وليد اليوم، فقد مورس في السابق 
لكننا  الضغوط على كوادرنا ومؤسساتنا  عدد من 

آثرنا ضبط النفس وعدم التصعيد اإلعالمي«.
األطراف  فعل  ردود  غابت  الخارج،  صعيد  على 
في  األممية  البعثة  بيان  عدا  ليبيا،  في  المؤثرة 
البالغ  قلقها  عن  أيضًا  هي  فيه  عبرت  الذي  ليبيا، 
محّذرة  القضاء،  لها  يتعرض  التي  التهديدات  من 
من »أي عمل قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات 

حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية«.
الدولية  األزمــات  مجموعة  في  الخبيرة  وترجع 
إلى  المشاكل  هذه  كل  أســاس  غازيني  كلوديا 
»وجود قانون انتخابي غير واضح«، مع شكوك حول 
وترى  االقتراع،  مراكز  حماية  على  السلطات  قدرة 
أنه  فرنسية  إعالم  لوسائل  تصريحات  في  غازيني 
»من وجهة نظر تنظيمية وتقنية وقانونية، احتمال 

تحالفًا  لكن  للغاية،  منخفض  االنتخابات  تنظيم 
أن  يجب  إنه  القول  يواصل  الدولي  المستوى  على 

تتم في 24 ديسمبر«.
المراهنة  في  الدولي  المجتمع  يستمر  وفيما 
على إجراء االستحقاق االنتخابي في موعده، لمحت 
وجود  إلى  األربعاء،  األميركية،  المتحدة  الواليات 
»مخاوف حقيقية« مردها تأثير العنف والمجموعات 
المسلحة، على مسار االنتخابات؛ إذ صرح المبعوث 
ريتشارد  السفير  ليبيا،  إلــى  الخاص  األميركي 
نورالند، بأن بالده »تشارك الليبيين مخاوفهم من 
خطر  في ظل  موعدها،  في  االنتخابات  إقامة  عدم 

العنف والمجموعات المسلحة«.
المركزية  القيادة  جددت  ذاتــه،  السياق  وفي 
األربعاء،  مساء  »أفريكوم«  أفريقيا  في  األميركية 
نورالند،  للسفير  الدبلوماسية  للجهود  دعمها 
لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية في 24 ديسمبر 
الجاري »كخطوة رئيسية نحو االستقرار والمصالحة 

الوطنية في ليبيا« وفق بيان لها.
الرئاسة  باسم  الناطق  قال  أخــرى،  جهة  من 
االنتخابات في  إن »إجراء  قالين،  إبراهيم  التركية، 
الواقع  إلى  بالنظر  لكن  للغاية،  مهم  أمر  ديسمبر 
ويبقى  اإلشكاليات،  بعض  هناك  فإن  األرض  على 
الليبيين لتقرير إن كانوا سيعقدونها  األمر في يد 
العليا  المفوضية  لكن  يؤجلونها«،  أو  في ديسمبر 
اإلعالمي،  مركزها  مدير  لسان  وعلى  لالنتخابات 
سامي الشريف، أكدت أنه ال نية باتجاه قرار التأجيل 

حتى اآلن.
لألمم  العام  األمين  يسعى  األثناء  هــذه  في 
بديل  إيجاد  إلــى  غويتريس  أنطونيو  المتحدة 
لمبعوثه المستقيل، يان كوبيش قبل حلول العاشر 
أجل  من  األخير،  والية  انتهاء  موعد  ديسمبر،  من 
فشله  فبعد  السياسية،  العملية  استمرارية  ضمان 
في تعيين الدبلوماسي البريطاني نيكوالس كاي، 
بسبب  ليبيا،  إلى  المتحدة  لألمم  خاصًا  مبعوثًا 
»فيتو« روسي وفق ما كشفت مجلة فورين بوليسي 
األميركية، أكدت نقاًل عن دبلوماسيين تفكيره في 
ستيفاني  األميركية  الدبلوماسية  تكليف  إعــادة 
أن  المنتظر  من  لكن  ليبيا،  إلى  مبعوثة  ويليامز 

تصطدم هذه الخطوة بمطب الرفض الروسي.
الليبية  الــحــالــة  تبقى  كــلــه  ذلـــك  ــام  ــ وأم
االحتماالت  وتعدد  والسيولة،  الضباب  رهينة 
الموعد  بتأجيل  تبدأ  التي  والسيناريوهات، 
االنتخابي، وتنتهي باالحتكام إلى العنف، إن فشل 

االحتكام إلى القضاء.

المشهد في سبها كان أكثر تعقيداً حين 
جرى عرقلة انعقاد جلسة نظر طعن 

سيف القذافي

مدينة الزاوية تفاجئ متتبعي املشهد 
بصدور قرار محكمتها االبتدائية 

باستبعاد حفتر

طرابلس، سبها، القاهرة: الوسط

)أرشيفية - اإلنترنت( ● إحدى محاكم استئناف  طرابلس     

وداعًا للسالح.. »اغرس شجرة وصور آثار بلدك«

نيللي: لم أعتزل
الفن ولكن ال أعرف

طريق العودة

هدنة موقتة
لـ »كليمنتي« مع

»فرسان املتوسط«
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النجم »ذا روك« يحتفل بنجاح فيلمه النجم »ذا روك« يحتفل بنجاح فيلمه 
»»RED NoticeRED Notice««

البنتاغون يدشن وحدة لتحليل البنتاغون يدشن وحدة لتحليل 
»األجسام الطائرة الغامضة«»األجسام الطائرة الغامضة«

أنشأ البنتاغون مكتبًا مكلفًا جمع المعلومات وتحليلها بشأن األجسام الطائرة غير المحددة، التي ترصدها 
األقسام المختلفة التابعة للجيش األميركي.

وأعلنت وزارة الدفاع األميركية في بيان أن »مجموعة المزامنة بشأن رصد األجسام الطائرة وإدارتها« )إيه 
أو آي إم إس جي(، تحل محل »خلية العمل بشأن الظواهر الطائرة غير المحددة« التي ُأنشئت في أغسطس 

2020 وتم إيكال البحرية األميركية بها، وفق »فرانس برس«.
ويوضع المكتب تحت مسؤولية نائب وزير الدفاع لشؤون االستخبارات واألمن، في إشارة إلى أن الجيش 

األميركي يرى أن »الظواهر الجوية الغامضة« مصدرها خصوم فعليون للواليات المتحدة.
وتبدي واشنطن خصوصًا قلقًا إزاء قدرات الصين التجسسية باالستعانة بمسيّرات أو وسائل محمولة جوًا، 
وسيتولى المدير المقبل للمكتب الجديد الذي لم يُعين بعد، تنسيق األنشطة في هذا المجال في أقسام 

مختلفة في الجيش وأجهزة االستخبارات األميركية.
في  أحدها  األميركية،  البحرية  في  طيارون  التقطها  فيديوهات  ثالثة  الماضي  العام  البنتاغون  وعرض 
نوفمبر 2004 واآلخران في يناير 2015، وتظهر مصادفة الطائرات الحربية األميركية خالل تحلقيها »ظواهر 

طائرة غير محددة«.

جونسون،  دويــن  العالمي  النجم  شــارك 
وجمهوره،  متابعيه  روك«  ـــ»ذا  ب الشهير 
مؤلف  مع  خالله  من  يظهر  فيديو  بمقطع 
عرض  الذي   ،»RED Notice« األخير  فيلمه 
»نتفليكس«  األميركية  المنصة  عبر  أيام  منذ 
قائمة  وتصدر  ضخم  مشاهدات  عدد  وحقق 
أنحاء  جميع  في  المنصة  قبل  من  الترشيحات 

لم. لعا ا
على  لجمهوره  ــة  رســال روك،  ذا  ووجـــه 
الشخصي  حسابه  عبر  نشره  الــذى  الفيديو 
الذى  بالنجاح  ليحتفي  »إنستغرام«  بموقع 
إشعار  »فيلم  قــائــاًل:  وكتب  الفيلم،  حققه 
الفيلم  ليصبح  طريقه  في  بنا  الخاص  أحمر 
لقد  نتفليكس،  تاريخ  في  مشاهدة  األكثر 
األيام  خالل  شخص  مليون   150 الفيلم  شاهد 

 %  92 المشاهدات  نسبة  وبلغت  الماضية، 
لكم  شكرًا  المنصة،  في  المشتركين  عدد  من 

العالم«. أنحاء  جميع  في  جميعًا 
تنبيه  حول   »RED Notice« فيلم  ويــدور 
المطلوبين  المجرمين  أكثر  لمطاردة  عالمي 
حدوث  مع  ولكن  اإلنتربول،  قبل  من  العالم  في 
في  المحققين  كبير  بين  تجمع  كبيرة  سرقة 
جونسون  دواين  الفيدرالي،  التحقيقات  مكتب 
جادوت،  المخضرمين  المجرمين  من  اثنين  مع 
من  العديد  تحدث  فعندها  رينولدز،  ــان  وراي
وبالتالي  متوقعة،  الغير  والمغامرات  األحداث 
أماكن  في  مثيرة  مغامرة  في  الثالثي  ينطلق 
إلى  رقص،  بدءًا من صالة  العالم،  مختلفة حول 
لهم  بالنسبة  واألسوأ  غابة،  ثم  منعزل،  سجن 

البعض. بعضهم  صحبة  هي  جميعًا، 

البريطانية،  للفنانة  الجديدة  األغنية  حققت 
 To Be« بعنوان  أطلقتها  والتي  ــل،  أدي
Loved«، أكثر من 11 مليون مشاهدة على 
»يوتيوب«،  األشهر  الفيديو  بموقع  قناتها 
 »30« ألبوم  ضمن  تأتي  الجديدة  األغنية 
خطوة  البريطانية  النجمة  به  تدشن  الذي 
بالنجاحات؛  الحافلة  مسيرتها  في  جديدة 
ترتيبي  واحد،  آن  في  أديل،  تصدرت  حيث 
في  المنفردة  واألغنيات  األلبومات  مبيعات 
بريطانيا، بألبومها »30«، وبأغنيتها »إيزي 

أون مي«.
كومباني«  تشارتس  »أوفيشل  وأوضحت 
األسبوع  هــذا  بيعت  نسخة  ألــف   261 أن 
منذ  ألديــل  األول  وهو   ،»30« ألبوم  من 
األكثر  األلبوم  بذلك  فأصبح  سنوات،  ست 
لطرحه خالل سنة  األول  األسبوع  في  مبيعًا 
 »30« وبات  برس«،  »فرانس  وفق   ،2021
ترتيب  صــدارة  يحتل  للنجمة  ألبوم  رابــع 
إلى  وسبقته  البريطاني،  األلبومات  مبيعات 
التي  و»19«  و»21«   »25« ألبومات  ذلك 
قائمة  إلى  األسبوع  هذا  بقوة  أصاًل  عادت 
تباعًا  وحصلت  مبيعًا  األكثير  األسطوانات 
عشر  والثامن  عشر  الخامس  المراكز  على 

والحادي والثالثين.
والمؤلفة  والملحنة  المغنية  وحافظت 
على  تواليًا  السادس  لألسبوع  عامًا(   33(
مع  المنفردة  األغنيات  سباق  تصدرها 
محطمة  مي«،  أون  »إيزي  الجديدة  أغنيتها 
بذلك رقمها القياسي الشخصي الذي كانت 
حققته من خالل أغنيتها »ساموان اليك يو« 
عندما بقيت في المركز األول خمسة أسابيع، 
عشرة  االثنتي  األغنيات  من  اثنتان  ونجحت 
ضمن  تكون  أن  في  األلبوم  يضمها  التي 

األغنيات المنفردة األكثر مبيعًا.

مصغرة  روبوتات  استخدام  على  يقوم  مشروعًا  سيول  أطلقت 
وفق  يساعد  ما  األطفال،  رياض  في  تربوية  كأدوات 

إعداد  على  الجنوبية  الكورية  العاصمة  سلطات 
للروبوت  ويمكن  تقنيًا،  متقدم  مستقبلي  جيل 

سنتيمتر   24.5 طوله  البالغ  ميني«  »ألفا 
حفالت  ويدير  القصص  ويتلو  يرقص  أن 

تعليم  وحتى  كاريوكي  طريقة  على  غناء 
ــة كــونــغ-فــو  ــاض ــات ري ــرك ــال ح ــف األط
يون  غا-  لي  المدرس  وأكد  القتالية، 
إلى  زيارة  خالل  برس«  »فرانس  لوكالة 
بالحياة  المفعمة  »مــارو«  حضانة  دار 
تحفز  »الروبوت  أن  سيول  في  والنشاط 

للروبوت  ويمكن  األطفال«،  لدى  اإلبداع 
ليصبح  عينيه  في  البؤبؤ  يتمدد  كما  الغمز 

معه. محادثة  إجراء  عند  قلب  شكل  على 
خوذته  على  بكاميرا  مزود  الروبوت  أن  كما 

جهاز  إلى  فــورًا  ترسل  صــورًا  خاللها  من  يلتقط 

من  دونغ-سيونغ  هان  وقال  وتحليلها،  رؤيتها  يتيح  ما  لوحي 
»معرفة  إن  سيول  حكومة  في  األطفال  رعاية  هيئة 
المرتبطة  واألدوات  الصناعي  الذكاء  إدارة  طريقة 

المستقبل«. في  كبيرة  أهمية  سترتدي  به 
 300 في  حاليًا  للتجربة  الروبوتات  وتخضع 
عمومًا  تستقبل  مؤسسات  وهــي  روضــة، 
في  والسادسة،  الثالثة  سن  بين  األطفال 
وأشار  سيول،  الجنوبية  الكورية  العاصمة 
لها  »سيكون  التجربة  هذه  أن  إلى  هان 

األطفال. حياة  طوال  مستدام«  أثر 
كجزء  ميني«  »ألفا  الروبوت  واعتُمد 
صف  في  اليومي  الدراسي  المنهج  من 
في  والخامسة  الرابعة  سن  بين  األطفال 
)خمس  غا-يون  لي  الطفلة  وقالت  مــارو، 
يغني  هو  الغناء،  منه  أطلب  »عندما  سنوات( 
الرقصة  ونتشارك  الرقص  منه  أطلب  جيدًا. 

.» معًا

روبوتات مصغرة أدوات تربوية تجريبية في رياض األطفال بسيول

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 أديل تتجاوز 11 مليون مشاهدة عبر »يوتيوب«

●

هشتاغ  والمهتمين  والمدونين  ء  النشطا من  عدد  أطلق 
لتوعية  ــك  وذلـ ــرة«،  ــي ــة_األخ ب ــا ــغ ل ــر_ا ــض ــل_األخ ــب ــج ل »#ا
األخضر  الجبل  غابات  ر  أشجا على  الحفاظ  أجل  من  المواطنين 
من  ء  واالعــتــدا لمتنزهين  ا قبل  من  لإلهمال  تتعرض  لتي  ا

الهشتاغ  هذا  مع  لليبية  ا الصفحات  رواد  وتفاعل  الحطابين، 
من  تشجير  حمالت  إطالق  ضرورة  لمتابعين  ا من  عدد  واقترح 
عيد  مثل  ليات  فعا وتنظيم  مهرجانات  وإقامة  أخرى  إلى  فترة 

. وغيرها الشجرة 

الصيغة  اعتماد  التي استعادت حيويتها بفضل  المزادات،  تشهد سوق 
أينشتاين  أللبرت  مخطوطة  بيعت  ومؤخرًا  شديدًا،  غليانًا  االفتراضية، 
الوثيقة،  هذه  قيمة  أن  الفتًا  وكانت  دوالر،  مليون   13 نحو  مقابل 
الفيزيائي  كتبها  صفحة   54 من  مؤلفة  مخطوطة  عن  عبارة  وهي 
بما  مقدرة  كانت  و1914،   1913 العامين  أينشتاين  الشهير  األلماني 
 11.6 بمبلغ  الثالثاء  بيعت  لكنها  ماليين،  وثالثة  يورو  مليوني  بين 
مليون يورو )13.04 مليون دوالر(، أي نحو خمس مرات أكثر من قيمة 

التخمين، وفق »فرانس برس«.
ولوحظ هذا الفارق الكبير أيضاًَ في المزاد على السيناريو المرسوم 
تشيلي  في  المولود  الفرنسي  المخرج  كان  الذي  الفيلم  لمشروع 
بيع  إذ  »دون«؛  رواية  من  اقتباسه  ينوي  جودوروفسكي  أليخاندرو 
شرسة  منافسة  بعد  يورو  مليون   2.66 مقابل  في  اإلثنين  باريس  في 
دار  توقعته  مما  بكثير  أكبر  مبلغ  وهو  المزايدين،  من  اثنين  بين 
ألف   25 بين  »بما  خمنته  كانت  إذ  الواسعة،  الخبرة  ذات  »كريستيز« 

يورو و35 ألًفا«.
وتشهد سوق المزادات على األعمال الفنية المعاصرة ارتفاعًا كبيرًا. 
السوق نما  الماضي أن حجم هذه  أكتوبر  والحظت »آرت برايس« في 
2.7 مليار دوالر اليوم. 2000 إلى  103 ماليين دوالر سنويًا العام  من 

ورأت المؤسسة المتخصصة في تخمين األعمال أن هذا النمو يعود 
السوق  توجيه  وإعادة  اإلنترنت  عبر  المبيعات  إلى  االنتقال  »نجاح  إلى 
المهتمين  من  وناشئ  جديد  جمهور  نحو  النجاح  من  نفسه  بالقدر 
تييري  برايس«  »آرت  مؤسس  وشرح  المعاصر«،  الفن  أعمال  بشراء 
جدًا  قديمة  كانت  المزادات  دور  لدى  المعلوماتية  »أنظمة  أن  إيرمان 

نتائج  وجاءت  تحديثها،  إلى  دفعتها  »كوفيد19-«  جائحة  لكن   )...(
المبيعات عبر اإلنترنت مذهلة، إذ جذبت جمهورًا آخر شابًا«.

فنية  مجموعة  تكوين  في  شرعوا  ثالثينيين  شراة  إلى  مثاًل  وأشار 
خالل  جمودًا  السوق  شهدت  وبعدما  عقارات  مالكي  يصبحوا  أن  قبل 
كبيرة،  بقوة  مجددًا  عادت   ،2020 العام  العالمية  الصحية  األزمــة 

مستفيدة من دائرة لم يتضح بعد هل هي جيدة أم سيئة.
مستويات  إلى  الكالسيكيين  الفنانين  أعمال  أسعار  وارتفعت 
بين  خشبية  »أكــواخ  للوحة  دوالر  مليون   71.3 مثاًل  منها  جديدة، 
نوفمبر.   12 في  غوخ  فان  لفنسنت  الزيتية  والسرو«  الزيتون  أشجار 
ذلك  بعد  يقبلون  المبالغ  هذه  مثل  لدفع  اإلمكانات  يملكون  ال  ومن 

بكثافة على شراء أعمال ذات أسعار معقولة أكثر.
كان  أكتوبر،  فمنذ  الفنية.  األعمال  على  يشترونه  ما  يقتصر  وال 
مايكل  السلة  كرة  لنجم  رياضي  حذاء  مثاًل  فبيع  واسع،  خيار  أمامهم 
في  معروف  ترايسيراتوبس  وأكبر  دوالر،  مليون   1.5 لقاء  جــوردان 
من  جدًا  نادرة  أصلية  ونسخة  يورو،  مليون   6.6 مقابل  في  العالم 
43 مليون دوالر وسواها. وأدى ظهور  1787 األميركي مقابل  دستور 
قابلة  غير  )رموز  تي«  إف  »إن  بتكنولوجيا  رقمية  قطع  على  المزادات 

فأكثر. أكثر  المعروض  تنويع  إلى  لالستبدال(، 
ثمانينيات  في  أصاًل  السؤال  نشأ  الفقاعة؟  النفجار  خطر  ثمة  هل 
القرن العشرين عندما برزت تساؤالت عما إذا كان األثرياء األميركيون 
بينهم،  ما  في  والتنافس  المزايدة  من  يومًا  سيتعبون  اليابانيون  أو 
حجم  لكن  الكبيرة.  العامة  بالمتاحف  خاصة  مؤسسات  أطاحت  وعندما 

.2008 السوق استمر في االرتفاع حتى األزمة المالية العام 

غليان سوق املزادات الفنية بفضل البيع عبر اإلنترنت

#الجبل_األخضر_الغابة_األخيرة

شعر الحكمة
خلك صقر ديمه ف العالوي ***وماتنساش العالي ف السماء
واحدر دوم من منع الشهاوي ***تعيش العمر في راحه وهناء
بين الناس اعدل فالخطاوي*** اصحاب السو ء جافيهم جفاء
عز النفس وماتخش الفجاوي*** دير الخير وابعد ع الخطاء

جوجل تحذر من استخدام املعدنني 
لحسابات سحابية مخترقة

 Google Cloud حذرت شركة جوجل من أن معدني العمالت المشفرة يستخدمون حسابات
المخترقة ألغراض التعدين ذات العمليات الحسابية المكثفة، وقدم فريق األمن السيبراني 
إلى  التقرير  هذا  ويهدف   ،Threat Horizons يسمى  تقرير  في  التفاصيل  البحث  لعمالقة 

توفير معلومات تسمح للمؤسسات بالحفاظ على بيئاتها السحابية آمنة.
عن  التعدين  بعملية  تقوم  جهات  وجود  لوحظ  للتقرير:  ملخص  في  جوجل  وكتبت 
العمالت المشفرة عبر الحسابات السحابية المخترقة، ويعد تعدين العمالت المشفرة نشاطًا 
 Google Cloud لعمالء  يمكن  التي  الحوسبة،  قوة  كبيرة من  غالبًا كميات  يتطلب  ربحيًا 
الوصول إليها مقابل تكلفة محددة. وتمثل Google Cloud عبارة عن منصة للتخزين عن 
الموقع، وصرحت جوجل بأن  بعد؛ حيث يمكن للعمالء االحتفاظ بالبيانات والملفات خارج 
86 في المئة من 50 حسابًا تم اختراقها مؤخرًا عبر Google Cloud تم استخدامها ألداء 
عمليات تعدين العملة المشفرة. وقالت الشركة: تم تنزيل برنامج تعدين العمالت الرقمية 
في غضون 22 ثانية من اختراق الحساب في معظم الحاالت، كما تم استخدام نحو 10 في 
عبر  للجمهور  المتاحة  األخرى  للموارد  المخترقة إلجراء عمليات مسح  الحسابات  المئة من 
اإلنترنت لتحديد األنظمة المعرضة للخطر. بينما تم استخدام 8 في المئة من الحسابات 

لمهاجمة أهداف أخرى.

كلمة1000

استقالة املدير العام 
لشركة »تويتر«

أعلنت شركة »تويتر« تنحي مديرها العام 
والشريك المؤسس، جاك دورسي، بمفعول فوري 
واستبداله بالمدير التكنولوجي للمجموعة باراغ 

أغراوال، وجاء في بيان لدورسي »قررت مغادرة 
تويتر ألنني أعتبر أن الشركة جاهزة لالستقالل 
عن مؤسسيها«، وفقًا لوكالة »فرانس برس«، 

ويعتزم دورسي التخلي عن عضويته في مجلس 
اإلدارة في العام 2022، ولن يترشح لوالية 

جديدة خالل الجمعية العامة للمجموعة، وكان 
دورسي تولى منصب المدير العام للمجموعة 

بين العامين 2007 و2008، لكن مجلس اإلدارة 
أقاله في نهاية المطاف لعدم رضاه عن إدارته، 

ومنذ عاد إلى رئاسة المجموعة في أكتوبر 
2015، يتعرض دورسي النتقادات بسبب عدم 

تخليه عن رئاسة شركة سكوير المتخصصة 
بمدفوعات الهواتف المحمولة، وعدم تفرغه 

لـ»تويتر«. وحاليًا يبلغ عدد مستخدمي »تويتر« 
211 مليونًا في اليوم، ويعد هؤالء مصادر 

عائدات محتملة للشركات التي تنشر إعالنات 
على المنصة، وفي عهد دورسي حققت »تويتر« 

أولى أرباحها الفصلية في األشهر الثالثة األخيرة 
من العام 2017 وتواصل هذا المنحى حتى العام 

2020 حين عاودت المجموعة تكبد الخسائر،.

رئيس السلفادور يخطط ألول 
»مدينة بيتكوين« في العالم

إن  أبوكيلة،  نجيب  السلفادور  رئيس  ــال  ق
»المدينة المخطط لها في شرق البالد ستحصل 
على إمدادات الطاقة من بركان، ولن تفرض أي 

ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة«.
»التمويل  أن  السلفادوري  الرئيس  وأضــاف 
متاحة  السندات  وستكون   ،2022 في  سيبدأ 
2022«. من جانبه قال سامسون ماو، كبير  في 
تكنولوجيا  مزود  في  اإلستراتيجيين  المسؤولين 
السلفادور  إن  ستريم«،  »بلوك  الكتل  سلسلة 
دوالر  مليار  بقيمة  البداية سندات  في  »ستصدر 
أجل  من  أمــوال  جمع  لبدء  ببيتكوين  مدعومة 
في  السلفادور  وشرعت  لها«.  المخطط  المدينة 
شهر سبتمبر الماضي، في التعامل بـ»البيتكوين« 
إلى جانب الدوالر األميركي لتصبح أول من يشرع 
العملة االفتراضية في العالم، رغم التردد الشديد 
ومنظمات  اقتصاديين  وانتقادات  السكان  بين 

مالية دولية، بحسب »فرانس برس«.
في  اآلالف  تظاهر  الماضي  أكتوبر  ــي  وف
سياسات  على  احتجاجًا  سلفادور،  سان  شــوارع 
الرئيس نجيب أبوكيلة، خصوصًا ضد قراره جعل 
للبالد،  الثانية  الرسمية  العملة  »البيتكوين« 
منظمات  دعــوة  على  بناًء  المتظاهرون  وخــرج 
واليمين،  اليسار  من  عــدة،  سياسية  ــزاب  وأح
حاملين الفتات كتبوا عليها »بيتكوين، االحتيال« 
يمكن  ال  و»الديمقراطية  للديكتاتورية«  و»ال 
و»تسقط  عنها«  يُداَفع  بل  عليها،  التفاوض 

السلطوية«.

 ● سيدة ليبية في وقفة احتجاجية أمام محكمة سبها. 29 نوفمبر 2012.
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 بعد منع محكمة سبها من نظر طعن سيف القذافي

تهديدات أمنية تحيط باالنتخابات.. وتمسك أممي أميركي بإتمامها
ال يزال الغموض يحيط بمصير االنتخابات الليبية 
ديسمبر   24 في  المقررة  ورئاسية(  )برلمانية 
سبها  استئناف  محكمة  على  االعتداء  مع  الجاري، 
من  المقدم  الطعن  لنظر  االنعقاد  من  ومنعها 
فيما  القذافي؛  سيف  المستبعد  الرئاسي  المرشح 
المتحدة  األمم  وبعثة  واشنطن  من  كل  أكدت 

االنتخابية. العملية  مواصلة  ضرورة 
في 25 نوفمبر الماضي، أجلت محكمة استئناف 
سيف  من  المقدَّم  الطعن  في  النظر  جلسة  سبها 
القائمة  من  استبعاده  قرار  على  القذافي  اإلسالم 
األولية لمرشحي االنتخابات بعد محاصرة مجموعة 

المحكمة. مقر  مسلحة 
كتيبة  من  كال  سبها  أمن  مديرية  واتهمت 
»اطارق بن زياد« والكتيبة »115« التابعة للقيادة 
وترهيب  واقتحامها  المحكمة  بـ»حصار  العامة 

فيها«. العاملين  والموظفين  القضاة  وتهديد 
إن  بشر،  محمد  العميد  سبها  أمن  مدير  وقال 
مسلحة،  بآليات  خانق  لحصار  تعرضت  المحكمة 
لـ  محلية  مصادر  أكدت  فيما  ثقيلة،  ومدرعات 
هذه  انسحاب  الماضي  الثالثاء  صباح  »الوسط« 

القوة.
الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس  من  كل  ودان 
والعدل  الداخلية  ــي  ووزارت الموقتة  الوطنية 
حدث  ما  البريطانية  والسفارة  األممية  والبعثة 
العملية  تقويض  من  محذرين  المحكمة،  في 

المدينة. في  األهلي  والسلم  االنتخابية 
23 نوفمبر استبعدت مفوضية االنتخابات  وفي 
لمرشحي  األولية  القائمة  من  ــالم  اإلس سيف 
ومنحتهم  آخرين،   25 مع  الرئاسية  االنتخابات 

48 ساعة. في غضون  قرارها  على  الطعن  حق 

تهديد لتطلعات الماليين
في المقابل، أكدت الواليات المتحدة مخاوفها 
االنتخابات،  إجراء  تواجه  التي  التهديدات  بشأن 
التوترات«  »تهدئة  إلى  األطــراف  جميع  داعية 

االنتخابية. العملية  واحترام 
في  نورالند  ريتشارد  األميركي  السفير  وقال 

المتحدة  »الواليات  الماضي:  األربعاء  تدوينة، 
مخاوفهم  الدولي  والمجتمع  الليبيين  تشارك 
قد  ما  العنف  وخطر  المسلحة،  الجهات  حيال 
في  إجراؤها  المقرّر  لالنتخابات  تهديدًا  يمثل 
لإلدالء  الليبيين  ماليين  وتطلعات  ديسمبر،   24

بأصواتهم«.
تهدئة  إلى  األطــراف  جميع  »ندعو  وأضــاف: 
القانونية  االنتخابية  العمليات  واحترام  التوترات 

الليبيون«. يقودها  التي  واإلدارية 
كوبيش  يان  األممي  المبعوث  أكد  جانبه،  من 
حرصه على ضرورة إتمام االنتخابات، إذ التقى مع 
السايح  عماد  االنتخابات  مفوضية  مجلس  رئيس 
االنتخابية  العملية  مستجدات  لبحث  األربعاء، 
والتسارع في وتيرة المراحل التنفيذية مع اقتراب 

ديسمبر.  24 يوم 
الدولي  المتجمع  اهتمام  إلى  كوبيش  ونبَّه 
من  ودعمه  الصعيد،  هذا  على  المنجز  بالتقدُّم 
التي  للخطوات  المتحدة،  األمم  منظمة  خالل 
المنظمة  التزام  مؤكدا  المفوضية،  قطعتها 
لتحقيق  الليبيين  جانب  إلى  بالوقوف  األممية 

المنشودة. الديمقراطية  دولة  نحو  تطلعاتهم 

انتخابات في ظل انفالت أمني؟

الداخلية  وزيــر  مع  كوبيش  التقى  ذلــك،  قبل 
آخر  استعراض  جرى  حيث  الثالثاء،  مازن،  خالد 
المستجدات حول سير العملية االنتخابية وتأمينها 

تعترضها. قد  التي  األمنية  والتحديات 
الوزير  قال  سبها،  محكمة  حصار  على  وتعليقا 
العملية  سير  في  مقبواًل  يعد  لم  الوضع  إن  مازن 
اللجنة  اعتذرت  أن  بعد  االنتخابية بشكل طبيعي، 
النظر  عدم  عن  سبها  بمحكمة  مجددًا  المشكلة 
في الطعون، في ظل انفالت الوضع األمني؛ بسبب 
الموضوعة. األمنية  الخطة  هددت  طارئة  عوامل 

الحاصلة  »االعتداءات  أن  إلى  الوزير  وأشــار 
اليوم،  وليدة  تكن  لم  االنتخابية  العمليات  في 
االحتكاكات  من  عدد  السابق  في  مورس  فقد 

والضغوطات على كوادرنا ومؤسساتنا، لكننا آثرنا 
التزامًا  اإلعالمي؛  التصعيد  وعدم  النفس  ضبط 
بخطاب حكومة الوحدة الوطنية الذي يحاول قدر 
نجاح  نحو  والدفع  والتهدئة  االستيعاب  اإلمكان 

االنتخابية«. العملية 
هــددت  سابقة  حــادثــة  عــن  مــازن  وتــحــدث 
معدات  على  االستيالء  وهي:  أيضا،  االنتخابات 
مدينة  في  االنتخابات  بتأمين  خاصة  وتقنيات 
للتوزيع  مخازنها  إلى  طريقها  في  كانت  أجدابيا 
على المراكز، وكذلك ما وقع من تهديدات مباشرة 
حضروا  قد  كانوا  األمنيين  المسؤولين  من  لعدد 

طرابلس. مدينة  في  لالنتخابات  تدريبية  دورة 
عرقلة  استمرار  أن  الداخلية  وزير  اعتبر  كما 
االنتهاكات  رقــعــة  ــاع  ــس وات األمــنــيــة  الخطة 
جهود  بكل  اإلضــرار  إلى  سيؤدي  واالعــتــداءات 

سير  على  مباشرة  ينعكس  ما  األمنية،  الخطة 
موعدها،  في  بها  وااللتزام  االنتخابية  العملية 
تدهور  إلى  تؤدي  طريق  في  االستمرار  يتم  وأال 
السيطرة ما يهدد  األوضاع األمنية وخروجها عن 

والعباد. البالد  وسالمة  القومي  األمن 

االنتخابات في خطر
من جانبها، عبرت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس 
عن  الحراري،  سليمان  رئيسها  لسان  على  النواب 
محكمة  على  االعتداء  لحادث  الشديدة  إدانتها 
فقط  يُعدّ  »ال  ذلك  أن  معتبرة  وإغالقها،  سبها 
لألمن  وانتهاًكا  الدولة  مؤسسات  على  اعتداًء 
المشاركة  في  الليبيين  لحق  تهديد  بل  العام؛ 
بأكملها  االنتخابية  العملية  ويعرض  السياسية 

للخطر«.
وأكد الحراري على ضرورة محاسبة المتورطين 
و»أبرزها  الدولة  واحترام مؤسسات  االعتداء،  في 
بأي  عملها  عرقلة  وعدم  القضائية  المؤسسة 

كانت«. طريقة 
كما دعا وزارة الداخلية إلى القيام بمهامها في 
تأمين المؤسسات التي تتولى حمايتها وبذل كل 

الجهود لذلك، مجددًا دعوته الجميع إلى مساندة 
عناصر وزارة الداخلية للمحافظة على األمن العام 
بكل  تسير  حتى  االنتخابية  العملية  سير  وتأمين 

ونزاهة. شفافية 
إلى ذلك، أعلنت مفوضية االنتخابات، الثالثاء، 
توزيع مليونين و371 ألًفا و846 بطاقة ناخب في 
مراكز االقتراع التابعة لمكاتب اإلدارات االنتخابية 

البالد. مناطق  بمختلف 
البطاقة  على  حصلوا  الذين  الرجال  عدد  وبلغ 
 981 والنساء  شخصًا،  و247  ألًفا  و390  مليونًا 
ألًفا و599 امرأة، بحسب اإلحصائية المنشورة على 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  المفوضية  صفحة 

الثالثاء. اليوم  »فيسبوك«، 
نفسها  هي  الناخبين  بطاقات  توزيع  ومراكز 
من  البطاقات  توزيع  ويُجرى  االقتراع،  مراكز 
مساًء،  السادسة  إلى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة 
السابق  في  سجَّل  قد  الناخب  يكون  أن  شريطة 

التسجيل. منظومة  فتح  أثناء 
وكانت المفوضية رصدت مالحظات في عملية 
توزيع البطاقات من أبرزها »حضور الناخب لتسلُّم 
أو  إثبات هوية وإصراره على ذلك،  بطاقاته دون 
آخر،  ناخب  عن  بالنيابة  البطاقة  تسلُّم  محاولته 
بالحضور  سيتم  تسلُّمها  بأن  مسبًقا  اإلعالن  رغم 

الشخصي«.
وحتى الثالثاء، ارتفع عدد المرشحين النتخابات 
إلى  االنتخابية  الدوائر  جميع  في  النواب  مجلس 

ومرشحة. مرشحًا   3173
وتُقدم طلبات الترشح باإلضافة إلى المستندات 
الواقع  االنتخابية  اإلدارة  مكتب  إلى  المطلوبة 
عدم  مع  للمترشح،  االنتخابية  الدائرة  نطاق  في 
إمكانية ترشحه في أكثر من دائرة انتخابية، وإال 
يجوز  ال  كما  الدوائر،  جميع  في  ترشحه  إلغاء  يتم 

التسجيل. في  المترشح  عن  اإلنابة 
طلبات  قبول  عمل  مواعيد  المفوضية  وحدَّدت 
من  الجمعة،  عدا  األسبوع  أيام  طوال  الترشح 
عصرًا،  الرابعة  حتى  صباحًا  العاشرة  الساعة 
باب  قفل  حتى  نوفمبر   8 من  الفترة  في  وذلك 

الجاري. ديسمبر   7 في  الترشح 

القاهرة- الوسط

الوسط–عبد الرحمن أميني

● ريتشارد نورالند● كوبيش●  العميد محمد بشير● خالد مازن

● مجموعة مسلحة أمام محكمة سبها أثناء نظر طعن سيف القذافي● مجمع المحاكم والنيابات بسبها

نورالند: العنف يهدد تطلعات 
ماليني الليبيني لإلدالء بأصواتهم

وزير الداخلية: االنتهاكات تؤثر سلباً 
على إجراء االقتراع في موعده

 من بني 4 سيناريوهات ملا بعد 24 ديسمبر

تسليم سلس للسلطة.. أونزاع قد يعيد الحرب األهلية
الليبية  االنتخابات  إجراء  بموعد  لاللتزام  غربي  تحت ضغط 
األفق تحفظات من قوى  تلوح في  الجاري،  24 ديسمبر  في 
أمنية ضد مرشحين  الموعد بعد تهديدات  دولية على هذا 
وقضاة وصلت لحد تحذير حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
تقديرات  تشير  فيما  األهلية«،  »الحرب  شبح  عــودة  من 
محتملة  سيناريوهات  أربعة  إلى  الغربية  القرار  صنع  مراكز 

بخصوص أول استحقاق من نوعه في تاريخ البالد.
بتهديدات  تنديدها  عن  األممية  البعثة  عبرت  وبينما 
أيضًا  ومرشحين  سبها،  محكمة  حادثة  في  القضاة  طالت 
في مناطق ليبية ما يمثل إخالاًل بنزاهة العملية االنتخابية، 
قريب  وقت  إلى  كانت  التي  الــدول  بعض  أصــوات  خفتت 
على  مواقفها،  وراجعت  بل  االنتخابات،  بموعد  متمسكة 
فيها  الرئاسة  باسم  الناطق  قال  التي  تركيا  أو  إيطاليا  غرار 
ليبيا  في  الرئيسية  القضايا  بعض  هناك  إن  كالين  إبراهيم 

تحتاج إلى معالجة.
قانوني  أساس  على  االتفاق  ضرورة  على  كالين  وشدد 
األمر  إن  السياسيين.وقال  الفاعلين  بين  سياسي  وتوافق 
 24 في  مقرر  هو  كما  االنتخابات  »إلجراء  لليبيين  متروك 
ديسمبر أو تأخيرها بسبب الحقائق السياسية على األرض أو 
العقبات القانونية«، مضيفًا أن بالده تؤيد إجراء االنتخابات 

المقررة في بيئة مستقرة.

غربلة ملفات الرئاسة
المرشحين  ملفات  غربلة  أخرى  دول  تراقب  المقابل،  في 
تتمسك  فيما  لروسيا،  بالنسبة  الحال  هو  مثلما  للرئاسة 
من  يعمق  قد  الــذي  المقرر  بالموعد  وباريس  واشنطن 
ككل  الليبيين  بين  إلغائها  أو  تأجيلها  حال  في  الثقة  أزمة 
لعل  طريقها  في  رئيسية  عقبات  أن  مع  الدولي،  والمجتمع 
أخطرها التوترات خالل الحملة االنتخابية المقبلة ومصادرة 
معارضة  وأطــراف  المسلحة  الجماعات  قبل  من  التصويت 

تملك السالح والقوة العسكرية.
بحثية  ورقة  في  غلوبال«  آر  أو  »سي  مركز  واستعرض 
المخاطر المتوقعة للعملية السياسية في ليبيا عبر رسم أربعة 
اليوم  حريصون  الليبيين  بأن  مذكرًا  وعواقب،  سيناريوهات 

على التخلص من الساسة الحاليين والطبقة العسكرية.

سيناريوهات متفاوتة
للسلطة  السلس  التسليم  احتمال  على  ركز  األول  السيناريو 
الحكومة  ستسلم  حيث  الرئاسة،  انتخابات  إجراء  حالة  في 
حديثًا،  المنتخبين  إلى  الحكم  الرئاسي  والمجلس  الموقتة 

فيما يرى المركز أن هذا السيناريو غير مرجح.
االمتثال  وهو  الثاني  السيناريو  إلى  المركز  وانتقل 

المرشحين،  قوائم  وتقييد  االنتخابات  قانون  مواد  إلى 
حال  ففي  ضاربًا،  مؤسسيًا  انقسامًا  سيشكل  الذي  األمر 
يرفض  أن  يتوقع  مثاًل  حفتر  خليفة  المشير  المرشح  إبعاد 
ينذر  مما  الخطوة،  هذه  وأنصاره  الليبي  الوطني  الجيش 

بمخاطر.
على  التنازع  يخص  ثالثًا  سيناريو  المركز  خبراء  ووضع 
المتنافسون  يملكه  ما  على  بناء  االنتخابات  بعد  السلطة 
متوقعًا  سلطة،  مراكز  أو  عسكرية  قوة  من  الناجحين  غير 
يتقلدون  الذين  خصوصًا  بعضهم،  هزيمة  تشكل  أن 
فإذا  الجميع،  رأس  في  صداعًا  الجيش  في  عليا  مناصب 
فيما  مرضية  غير  تأكيدات  تلقى  أو  حفتر  خليفة  هزم 
الجديدة،  السلطة  يتحدى  قد  الجيش  في  بمنصبه  يتعلق 

المركز. وفق 
شخصية  أي  فوز  حال  في  أنه  فيه  جاء  الرابع  السيناريو 
قدرة  حول  كبرى  شكوك  هناك  فإن  لالنقسام،  مثيرة 
طرابلس،  من  كلها  البلد  حكم  على  الجديد  المنتخب 

احتمالية  أكثر  المركز  يراه  الذي  السيناريو  هو  وهذا 
. للتحقق

احتماالت رفض مرشح معين
وأمام جميع هذه السيناريوهات هناك احتمال لزيادة وتيرة 
تم  لو  السيما  النتيجة،  شرعية  رفض  يتم  حيث  الصراع، 
انتخاب حفتر أو سيف اإلسالم القذافي ما قد يطرح مشاكل 

كبيرة في الحكم ليس أقلها خطورة التمرد.
ويرى مركز »سي أو آر غلوبال« أنه في جميع االحتماالت 
الليبية كما هو مخطط لها، وسيؤدي  االنتخابات  لن تجرى 
عهده،  سابق  إلى  االستقطاب  وإعــادة  التصعيد  إلى  ذلك 
خاصة أن البالد تفتقر إلى مؤسسات قوية ومحايدة لمراقبة 

العملية السياسية.
آلية للتخفيف من حدة العنف  وزيادة على ذلك، ال توجد 
الذين  الليبيون  يرحب  وقت  في  االستحقاق؛  بعد  أو  قبل 
يسعون إلى إنهاء الفترة االنتقالية باالنتخابات إلى حد كبير 

لكنهم في حالة ترقب للنخب التي تعمل من أجل البقاء في 
السلطة، وفق المركز.

حول  حاليًا  الرئيسية  االنتخابية  المنافسات  ــدور  وت
العداء  يناصبون  الذين  أولئك  وهما  رئيسيين  معسكرين 
الراهن  الوضع  استقرار  تزعزع  أن  االنتخابات خشية  ألجندة 
الذين  وأولئك  مصالحهم؛  وتهدد  سلطتهم  من  وتقلل 
يفضلونها إما عن طريق الطموح أو اعتقادًا منهم أنها غير 

ممكن لها أن تقوض سلطتهم.

مرحلة أخرى من الصراع
عواقب  إلى  النظر  عدم  ضــرورة  إلى  المركز  خبراء  ودعــا 
الفشل المحتمل في االنتخابات الليبية من منظور السياسة 
والسياسي  االجتماعي  المنظور  من  لكن  فقط،  الواقعية 
السلطة  تقاسم  اتفاقات  من  نوع  ظهر  حيث  أيضًا،  المحلي 
يرى  فيما  االقتراع،  قبل  ليبيا  في  لوحظت  التي  والتحالفات 
أخرى  مرحلة  ستمثل  ديسمبر  انتخابات  تداعيات  أن  المركز 

في الصراع العام للسلطة في ليبيا. ويحرك تلك النزاعات ما 
حدث سابقًا من تحالفات ما بعد حرب العاصمة طرابلس في 
االتحاد ضد  الرغم من  وعلى  الغربية  المنطقة  ففي   ،2020
الليبي  الوطني  الجيش  تقدم  مثله  الذي  المشترك  التهديد 
إلى طرابلس، سقطت الفصائل مرة أخرى في المنافسة بعد 
توقف األعمال العدائية، حيث بدأت في السعي وراء المصالح 
الغربية  المنطقة  أن  مضيفة  البحثية،  الورقة  وفق  الضيقة، 
مجزأة اجتماعيًا وسياسيًا وعسكريًا وجغرافيًا مع مراكز القوة 

الرئيسية في مصراتة وطرابلس والزنتان والزاوية.

انقسامات
طويلة  المدن  هذه  عبر  االنقسامات  أن  إلى  الورقة  ونوهت 
حين شهدت  في  ليبيا،  في  الدورية  الصراعات  وغذت  األمد، 
والمنافسات  التحالفات  تغيير  الغربية  المنطقة  في  الفصائل 
مشيرة  فصاعدًا،   2011 من  البالد  أنحاء  جميع  في  والحروب 
إلى تبني الجهات الفاعلة المحلية عادة التغيير بالبراغماتية، 
وتختار غالبًا المسارات التي تفي بمصالحها المحلية الخاصة 

على والئها للتحالفات الوطنية.
األكثر  هي  والزاوية  طرابلس  في  االنقسامات  حين  في 
بروزًا مع مخاطر اشتباكات جسيمة، إذ أن جزءًا من االحتكاكات 
في  األطــراف  معظم  أما  باالنتخابات،  عالقة  لها  المستمرة 
طرابلس فلها مصلحة في منع إجراء االنتخابات أو تأجيلها إلى 
أجل غير مسمى، بالنظر إلى أن المرشحين مثل وزير الداخلية 
بعض  على  مخاطر  يشكلون  وحفتر  باشاغا  فتحي  السابق 

الجماعات المسلحة المحلية.
وحسب المركز، لم ينحز رئيس الحكومة الموقتة والمرشح 
الرئاسي عبد الحميد الدبيبة بشكل علني إلى أي معسكر في 
العالقات مع جميع  الحفاظ على  الغرب وحاول بداًل عن ذلك 
بعد  السلطة  الدبيبة في  بقي  إذا  األطراف، مستدركًا: »لكن 
االنتخابات وتمكن من تجاوز التحديات، فمن المتوقع أن يغير 

المسار ويركز على ترسيخ قاعدة مصراتة«.
وفي تسليطه الضوء على منطقة شرق ليبيا، يلفت المركز 
اجتماعيًا  واستقرارًا  تجانسًا  أكثر  المنطقة  أن  إلى  النظر 
وسياسيًا عندما يتعلق األمر بالسياسة الوطنية بسبب هيمنة 
خليفة حفتر، وكذلك لمستوى التضامن بين القبائل، »غير أن 
الوالءات المتغيرة تعد المصدر األكثر احتمااًل في الصراع الذي 

يمكن أن يغير عالقتهم مع الجيش الوطني الليبي«.
أما جنوب ليبيا، حيث يوجد للجيش الوطني الليبي مركز قوة 
مقاتلة بينما ال يوجد تحدٍ يلوح في األفق لسلطته وسيطرته، 

في منطقة تحكم بشكل غير مباشر من خالل وكالء محليين.
وفي وقت يحكم الجيش فزان منذ أوائل العام 2019، فقد 
الجنوب لكنها ال تزال هشة بما في ذلك  أجرى تحالفات في 
أولئك الذين يعتبرون أنفسهم منخرطين في رهانات الجيش 
أوالد  المنطقة من قبيلة  الليبي كركائز وشركاء في  الوطني 

سليمان والطوارق، بحسب المركز.

 الورقة البحثية: باشاغا وحفتر يشكالن مخاطر على بعض اجلماعات املسلحة
 المرشحون الخاسرون قد يستغلون سلطتهم في عدم تمكين السلطة الجديدة
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»الحكم المحلي« أطلقتها رسميًا ضمن برنامج التحول الرقمي

رغم التحديات الوجودية.. منظومة مشاريع لخدمة »الحكومة اإللكترونية«

والعسكرية،  واألمنية  السياسية  التحديات  رغم 
الدبيبة  عبدالحميد  حكومة  تواجهها  التي 
نفسها؛  الطريق  خارطة  بنسف  وتهدد  الموقتة 
لكن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، 
وصواًل  الرقمي  التحول  نحو  مساعيها  تواصل 
الحكومة اإللكترونية، قد يبدو ذلك مفارقة  إلى 
وزارة  أعلنت  حيث  المراقبين؛  بعض  حسب 
ذات  المشاريع  منظومة  إطالق  المحلي،  الحكم 
مشاريع  ضمن  رسمي،  بشكل  المحلي،  الطابع 

برنامج التحول الرقمي بالوزارة.
الوزارة  مستشار  بحضور  جرى  الحدث  هذا 
مكتب  ومدير  واالقتصادية،  المالية  للشؤون 
برنامج  ومدير  والمشروعات  المكانية  التنمية 
عمداء  وبعض  بالوزارة،  الرقمي  التحول 
طريق  عن  وبعضهم  شخصيًا  حضورًا  البلديات 

»زووم«، وفق بيان للوزارة، الثالثاء الماضي.
تحسين  إلى  تهدف  الرقمية  المنظومة 
بالبلديات،  المشروعات  مكاتب  عمل  مستوى 
اإلنجاز  لمراحل  المتابعة  عملية  وتسهيل 
الخطوة  هذه  وتأتي  الورقي.  التعامل  وتقليص 
الوحدة  توجه حكومة  إطار  في  ـ  البيان  ـ حسب 
التأسيس  نحو  المحلي  الحكم  ووزارة  الوطنية، 

ليبيا. اإللكترونية في  للحكومة 

اإللكترونية ليبيا  استراتيجية 
الماضي،  أكتوبر  من  والثالثين  الواحد  وفي 
والمعلوماتية،  لالتصاالت  العامة  الهيئة  أعلنت 
تطوير  مشروع  االتصاالت  وزارة  إطالق 
مستعينًة  اإللكترونية،  ليبيا  استراتيجية 
لتطوير  المختصة  الدولية  الخبرة  بيوت  بأحد 
اإلدارة  إشراف  تحت  المستهدفة،  االستراتيجية 
العامة للخدمات اإللكترونية بالهيئة، وبالتعاون 

الحكومية. الجهات  المعنيين بجميع  مع 
الوضع  تقييم  جرى  ذلك  على  »بناء  أضافت: 
اإللكتروني  التحول  جاهزية  لفهم  الحالي، 
بـ27  والمقدرة  المستهدفة،  الفئات  لجميع 
توثيق  جرى  كما  حكومية.  جهة  و42  وزارة، 
مختلفة  حكومية  خدمة   600 من  أكثر  تفاصيل 
31 مبادرة،  إلكترونيًا، وتحديد  يمكن تقديمها 
لتنفيذ  أداء  مراقبة  مؤشر  و77  برنامجًا،  و67 
من  راسة   23 لتطوير  باإلضافة  االستراتيجية، 
للطرح  الجاهزة  والمواصفات  الشروط  كراسات 

حاليًا«.
مؤتمر  فعاليات  خالل  التفاصيل  هذه  جاءت 
لها،  المصاحب  والمعرض  الرقمية  ليبيا 
نهاية  التونسية،  العاصمة  في  اختُتم  الذي 
لالتصاالت  العامة  الهيئة  من  بتنظيم  أكتوبر، 
للتكنولوجيا  العربية  والمنظمة  والمعلوماتية، 

واالتصاالت.

مراحل التحول خالل 5 سنوات
الهيئة  رئيس  استعرض  المؤتمر،  وخالل 
عبداهلل  سالم  والمعلوماتية،  لالتصاالت  العامة 
خالل  ليبيا  في  الرقمي  التحول  مراحل  الدرسي 
وزارة  بمبادرة  مستهاًل  الماضية،  السنوات 

ليبيا  الجامعي في  قبل  التعليم  يزال قطاع  ال 
فضاًل  المناسبة،  التحتية  البنية  غياب  يعاني 
والكثافة  التعليمية،  الكوادر  نقص  عن 
التحديات  إلى  باإلضافة  العالية،  الطالبية 
ثورة  بعد  ما  زمن  في  األخرى  االستثنائية 
والتعليم،  التربية  وزير  اعترف  فقد  فبراير، 
هناك  بأن  المقريف،  محمد  موسى  الدكتور 
لـ»مدارس  بديلة  مدرسة   170 إلى  حاجة 
مناطق  في  المتضررة  والمدارس  الصفيح«، 
والعزيزية،  زارة،  »عين  طرابلس  جنوب 
وليد  بني  وفي  وتاجوراء«،  والسواني، 
ومصراتة فقط، بخالف بقية المناطق األخرى.
برئاسة  اجتماع  خالل  ذلك  قال  المقريف 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  نائب 
وكالء  بحضور  أبوجناح،  رمضان  الموقتة 
الوزارة، وعدد من مديري المصالح والهيئات 
»التعليم«  بيان  حسب  والمكاتب،  واإلدارات 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على 

»فيسبوك«، اإلثنين.
المدارس  صيانة  بملف  اهتمامه  أكد  الوزير 
كونه »الحل الجذري« لالكتظاظ الطالبي في 
باتت  التي  التعليمية،  المؤسسات  من  عدد 

غير قادرة على استيعاب الطالب.
إطالق  في  وزارته  جهود  تناول  المقريف 
بما  مشيدًا  اإللكتروني،  التعليم  مشروع 
بالخصوص،  المشكلة  الخبراء  لجنة  بذلته 
وشدد على أن التعليم اإللكتروني هو أساس 
الوزارة  أن  وأضاف  اليوم.  التعليمية  العملية 
لتلقي  آلي  حاسب  معلم   120 إيفاد  بصدد 
دورات  ضمن  ومصر،  تونس  في  تدريبات 
نفقات  أي  دون  الدولتان،  بها  تتكفل  تأهيل 

على الدولة الليبية.
قرارًا  الوزراء،  مجلس  أصدر  أخرى،  جهة  من 
بضم التعليم التقني والفني لمخصصات دعم 
مليارين  تخصيص  يجرى  أن  على  الرواتب، 
و250 مليون دينار لوزارتي التربية والتعليم، 

العاملين  رواتب  لدعم  التقني  والتعليم 
بالوزارتين.

القرار 592
 2021 لسنة   592 رقم  القرار  في  ذلك  جاء 
لسنة   425 رقم  بقراره  حكم  تعديل  بشأن 

2021، بشأن تخصيص مبلغ مالي.
تعديل  على  األولى  مادته  في  القرار  ونص 
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من   )1( رقم  المادة 
النحو  على  تكون  بحيث  إليه  المشار   425
اآلتي، تخصيص مبلغ مالي وقدره 2.25 مليار 
والتعليم  والتعليم،  التربية  لوزارتي  دينار 
بالوزارتين،  العاملين  رواتب  لدعم  التقني 

وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2018.

2.25 مليار دينار
الحكومة  أعلنت  الماضي،  سبتمبر   26 وفي 
مليون  و250  مليارين  تخصيص  الموقتة، 

رواتب  لدعم  والتعليم  التربية  لوزارة  دينار، 
رواتب  التعليمي، بدءًا من  بالقطاع  العاملين 

شهر سبتمبر الماضي.
على  ينص   ،425 رقم  حمل  الذي  القرار، 
التربية  لوزارة  دينار،  مليار   2.250 تخصيص 
بالقطاع  العاملين  رواتب  لدعم  والتعليم 
 ،2018 4 لسنة  التعليمي، وفقًا للقانون رقم 
بدءًا من رواتب شهر سبتمبر. وبحسب نص 
تحديد  والتعليم،  التربية  وزارة  تتولى  القرار، 
وإحالتهم  للزيادة  المستحقين  العاملين 
الوحدة  حكومة  رئيس  كان  المالية.  لوزارة 
قرارًا  أصدر  الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية، 
الصادر   2018 )4( لسنة  القانون رقم  لتنفيذ 
رواتب  زيادة  يقر  الذي  النواب  مجلس  عن 
تنفيذها  في  البدء  يتم  أن  »على  المعلمين 
الجاري« وفق  للعام  اعتبارًا من شهر سبتمبر 

منصة »حكومتنا«.
القطاعات  بقية  في  العاملين  طمأن  الدبيبة 

هدف  رواتبهم  في  الزيادة  بأن  العامة 
وعلى  الوطنية،  الوحدة  لحكومة  رئيسي 
رأسهم العاملون بقطاعي الصحة والداخلية، 
مؤكدًا أن اعتماد جدول رواتب موحد لجميع 
العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة االجتماعية 
عاتق  على  تقع  تاريخية  مسؤولية  المنشودة 

هذه الحكومة.

لجنة المطابقة
التربية  وزير  أعلن  الماضي،  نوفمبر   6 وفي 
للمطابقة  المُشكلة  اللجنة  انتهاء  والتعليم، 
مع وزارة المالية، من أجل تنفيذ قانون رقم 4 
لتعديل زيادة رواتب المعلمين، من 90 % من 
عملها المكلفة به. وطمأن الوزير المعلمين، 
بيان  وفق  أعمالها  من  اللجنة  انتهاء  بقرب 

للوزارة .
ولجنتها  المالية  لوزارة  الشكر  الوزير  ووجه 
المشكلة بالخصوص، وكذلك جهود األقسام 
على  بالمراقبات  اإلدارية  والشؤون  المالية 
تحملهم عناء السفر من أجل إتمام المطابقة.

وكيل  أعلن  الماضي،  أكتوبر  نهاية  وقبيل 
وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم 
ألف   59 رواتب  عن  اإلفراج  عكرة،  أبوعجيلة 

موظف وتنفيذ الزيادة المقررة للمعلمين.
وقال أبوعجيلة، في منشور عبر صفحته على 
المستهدفة  المخصصات  إن  »فيسبوك«، 
سيتم صرفها مع رواتب شهر أكتوبر الجاري، 
»جهد  بعد  جاءت  الخطو  تلك  أن  إلى  الفتًا 

جبار لوزارة المالية تطلب العمل ليل نهار«.
وفي 13 سبتمبر الماضي، أعلن وزير المالية، 
المبروك، تشكيل لجنة وزارية مشتركة  خالد 
المدنية  والخدمة  العمل  وزارات  تضم 
عن  اإلفراجات  ملفات  لدراسة  والمالية؛ 

المرتبات المتأخرة.
»مبلغ  المالية  وزارة  تخصيص  إلى  وأشار 
الميزانية  في  لتضمينها  دينار  مليون   700
اعتماد  لعدم  ولكن  اإلفراجات،  يخص  فيما 
الميزانية، تأخرت عملية إتمام هذه اإلفراجات 

وتسييلها في حسابات الموظفين«.

التي   2012 العام  والمعلوماتية  االتصاالت 
اإللكترونية«  ليبيا  »مبادرة  خاللها  من  قدمت 

إلى مجلس الوزراء.
رئيس الهيئة تطرق إلى إنشاء إدارة الخدمات 
لسنة   31 رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  اإللكترونية 
المبادرة،  تطوير  على  العمل  أجل  من   2012
مشروع  لتنفيذ  عملي  لبرنامج  وتحويلها 
رسميًا  العمل  بدأ  حيث  اإللكترونية،  الحكومة 
على تنفيذ المشروع بموجب قرار مجلس الوزراء 
رقم 99 لسنة 2013، وانطلق مشروع الحكومة 
بمسماه  عليا،  لجنة  إشراف  تحت  اإللكترونية 
ورفع  لتطوير  اإللكترونية«،  »الخدمات  الرسمي 
استخدام  طريق  عن  ليبيا،  في  الجودة  مستوى 
وذلك  والمعلومات،  االتصاالت  تكنولوجيا 
اإللكترونية،  التعامالت  إلى  الشامل  بالتحول 
لتبسيط  سعيًا  الحكومية،  األجهزة  جميع  وربط 
المقدمة  الحكومية  والتعامالت  اإلجراءات 
األعمال،  وأصحاب  والمقيمين  للمواطنين 
البرمجيات،  نظم  ازدواجية  من  التقليل  وكذلك 
مراعاة  مع  والالمركزية،  الشفافية  مبدأ  وتعزيز 

السيبراني. األمن  قضايا 

المعامالت اإللكترونية مشروع قانون 
وعلى الصعيد القانوني، تطرق رئيس الهيئة 
الستراتيجية  الالزمة  التشريعية  البيئة  إلعداد 
مسودة  وصياغة  عام،  بشكل  الرقمي  التحول 
الذي  اإللكترونية،  المعامالت  قانون  مشروع 
مجلس  لرئيس  إحالته  على  اآلن  العمل  يجري 
أجل  من  الوطنية،  الوحدة  بحكومة  الوزراء 

لالعتماد. التشريعية  للجهات  توجيهه 

مزيد  وتوفير  المواطنين،  مصالح  قضاء  تسهيل 
من الوقت والجهد، وأيضًا تحجيم الفساد الوظيفي 
القطاعات، من  الحكومية في مختلف  الدوائر  في 
خالل توفير الشفافية والنزاهة في مراحل تقديم 
كافة.  االعتبارية  والشخصيات  للمواطن  الخدمة 
يذكر أن اإلمارات العربية المتحدة، وتحديدا إمارة 
حكومة  أول  تدشين  في  السبق  لها  كان  دبي 
حيث   ،2001 أكتوبر   29 في  عربية  إلكترونية 
أعطى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 
دبي، إشارة انطالق مشروع الحكومة اإللكترونية 
أطلقت كل  كما  للجمهور.  فعليًا  لتقدم خدماتها 
من مصر واألردن برنامجين للحكومة اإللكترونية 
مع انطالق األلفية الثالثة، ثم توالت تجارب دول 
عربية أخرى منها قطر والكويت والجزائر وتونس 

والمغرب والسعودية.

اتفاق ليبي - مصري
الماضي، بحث رئيس مجلس  20 يونيو  وفي 
فيصل  واالتصاالت  للبريد  الليبية  الشركة  إدارة 

شركة دولية
التحتية  البنى  تطوير  عن  الهيئة  رئيس 
تطوير  إلى  أشار  االتصاالت،  ومعدات  للشبكات 
شبكات الهاتف المحمول من خدمة الجيل الثالث 
العام  االتصاالت  من  المطور  الرابع  الجيل  إلى 
التابعة  الشركات  إحدى  تعاقد  وكذلك   ،2017
الشركات  إحدى  مع  الحالي  العام  في  للقطاع 
الدولية المختصة لتحديث شبكة األلياف البصرية 

وخلق  التحتية،  البنية  وتطوير  لالتصاالت، 
المرتبطة  القطاعات  من  العديد  في  عمل  فرص 
ومن  االستثمار.  تشجيع  عن  فضاًل  باالتصاالت، 
مدينة   200 الشبكة  تطوير  يشمل  أن  المخطط 
عبر الكوابل األرضية والبحرية خالل سنة ونصف 
السنة تقريبًا، األمر الذي يمثل خطوة مهمة نحو 

التحول الرقمي في مختلف أنحاء ليبيا.
وتوفر الحكومات اإللكترونية ميزات عدة منها؛ 

التحول  في  مشروعات  تنفيذ  قرقاب،  أحمد 
الرقمي داخل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون 

مع الجانب المصري، خالل زيارته إلى القاهرة.
المصري  االتصاالت  وزير  مع  اجتمع  قرقاب 
التعاون بين  عمرو طلعت، لمناقشة سبل تعزيز 
التفاهم الثالث الموقعة  البلدين وفقًا لمذكرات 
مذكرتي  توقيع  تم  حيث  وليبيا؛  مصر  بين 
البنية  بناء  إعادة  في  التعاون  بهدف  تفاهم 
من  واالستفادة  ليبيا  في  المعلوماتية  التحتية 
حسبما  الدولية،  للكوابل  المصرية  المنظومة 

أكدت السفارة الليبية في القاهرة.

التقنية الكوادر  إعداد 
وتم توقيع مذكرة تفاهم لبناء القدرات وإعداد 
بالتعاون  الليبي  الشباب  من  التقنية  الكوادر 
لوزارة  التابع  المعلومات  تكنولوجيا  معهد  مع 
الرؤى  االجتماع شهد طرح  المصرية.  االتصاالت 
حول سبل دعم التعاون الثنائى بين البلدين فى 
مجاالت البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، 
وصقل  القدرات  وبناء  البريدية،  والخدمات 
علوم  مختلف  في  للشباب  الرقمية  المهارات 
عن  فضال  المعلومات،  وتكنولوجيات  االتصاالت 
التعاون فى المجاالت المتعلقة بالبنية التشريعية 
الكوادر  وتأهيل  االتصاالت،  لقطاع  والتنظيمية 
والتصدى  السيبراني  األمن  مجال  في  الليبية 

للهجمات السيبرانية.
رحلتها  فى  لليبيا  مصر  »مشاركة  أكد  قرقاب 
على  االتفاق  إلى  مشيرًا  والتطوير«،  للتنمية 
تنفيذ عدد من المشروعات تمثل األولوية لليبيا 
االستفادة  وتشمل  والمقبل  الجاري  العام  خالل 
في  الرقمي  التحول  فى  المصرية  التجربة  من 
الخدمية  العمليات  وميكنة  الدولة  مؤسسات 

الحكومية.

شركة مشرفة على التحول الرقمي
شركة  تأسيس  على  االتفاق  تم  أيضًا 
الرقمي  التحول  أعمال  على  تشرف  مشتركة 
التحتية  البنية  مجاالت  في  والتعاون  ليبيا،  في 
والتدريب، إلى جانب وضع آليات لتحفيز القطاع 
الخاص بليبيا وخلق التكامل وتشجيع الشراكات 
جميع  توفير  مع  البلدين  كال  في  الشركات  بين 

السبل إلنجاح هذه التعاون.
زيارته  خالل  لمس  إنه  المصري  الوزير  وقال 
في  البالد  تشهدها  التي  »النهضة  ليبيا  إلى 
على  الليبية  والحكومة  الشعب  إرادة  ظل 
فريق  تشكيل  على  االتفاق  وأكد  ذلك«.  تحقيق 
محددة  خطة  لوضع  البلدين  من  مشترك  عمل 
مشروعات  لتنفيذ  زمني  وجدول  بموضوعات 
البيني  الربط  مجاالت  في  المشترك  التعاون 
الرقمي  التحول  ومشروعات  البحرية،  والكوابل 
لليبيا  المصرية  التجربة  نقل  خالل  »من 
حققتها  التي  النجاح  قصص  من  واالستفادة 

ليبيا في هذا المجال«.
كوادر  »خلق  أيضًا  التعاون  مجاالت  وتشمل 
وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال  في  متعمقة 
الليبي  الشباب  استضافة  خالل  من  المعلومات 
مراكز  وإنشاء  مصر،  في  تدريبية  دورات  في 

الليبية«. المدن  للتدريب في 

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● وزارة الحكم المحلي تطلق رسميا منظومة المشاريع ذات الطابع المحلي

● موسى محمد المقريف● العودة للدراسة بمدارس ُمراقبة التربية والتعليم يفرن

● خالل افتتاح مؤتمر ليبيا الرقمية في 30 أكتوبر 2021

بيت خبرة دولي يطور 
استراتيجية ليبيا اإللكترونية 

و69 وزارة وجهة عامة تستعد 
لتقديم 600 خدمة مختلفة

الوزارة: تهدف إلى تحسين مستوى عمل مكاتب البلديات وتسهيل متابعة مراحل اإلنجاز وتقليص التعامل الورقي

بعد ضم التعليم التقني والفني إلى مخصصات دعم الرواتب

وزير التربية والتعليم يرفض »مدارس الصفيح«
المقريف يعترف: نحتاج 170 مدرسة بديلة جنوب طرابلس.. والصيانة »حل جذري« لالكتظاظ الطالبي في عدد من المؤسسات التعليمية

● رئيس هيئة االتصاالت والمعلوماتية 

● فصول متنقلة في مدينة الخمس

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط
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مدير إدارة التطعيمات: »سينوفارم« األفضل في مواجهته

»أويل برايس« متفائل رغم الصراعات السياسية

ليبيا تستعد ملنع انتشار أوميكرون »الرهيب«

موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عاملية في الطاقة

ال مخاوف تعلو على الخوف من المتحور الرهيب 
متحورات  من  األحدث  النسخة  »أوميكرون«، 

فيروس »كورونا المستجد«.
المتحور  لدراسة  العالم  وكما هرعت حكومات 
رفعت  مواجهته،  كيفية  ودراسة  »أوميكرون« 
استعدادها  درجة  ليبيا  في  الصحية  السلطات 
فيما  أجوائها،  في  الجديد  المتحور  انتشار  لمنع 
لم يتم تسجيل أية إصابة بالمتحور الجديد داخل 

األراضي الليبية حتى مثول الجريدة للصدور.
لمكافحة  الوطني  المركز  قرر  جهته  من 
واحدة  تعزيزية  جرعة  إعطاء  اإلثنين،  األمراض، 
)جرعة ثالثة( لثالث فئات، ضمن تعليمات جديدة 
»كورونا«.  لفيروس  المضادة  التطعيمات  بشأن 
جاء ذلك في خطاب موجه من مدير عام المركز، 
التنفيذيين  المديرين  إلى  مفتاح،  حيدر  الدكتور 
للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس »كورونا«، 
بشأن  األحد،  صدرت،  لتعليمات  استكمااًل  وذلك 
المتحور »أوميكرون« الذي بدأ ينتشر في بعض 

دول العالم.
تعزيزية  إعطاء جرعة  التوجيهات على  ونصت 
أو  »سينوفارم«  لقاح  من  ثالثة(  )جرعة  واحدة 
تلقي  من  أشهر  ستة  مرور  حال  في  »فايزر« 
الجرعة الثانية لثالث فئات هم: »جميع العاملين 
50 سنة  من  العمرية  والفئات  الصحي،  بالقطاع 
ونقصًا  مزمنة  أمراضًا  يعانون  والذين  فوق،  فما 

في المناعة بغض النظر عن العمر«.
لقاح  من  جرعتين  بإعطاء  المركز  ووجه 
لقاح  من  أولى  جرعة  تلقى  لمن  »سينوفارم« 
»سينوفاك« في حال مرور ستة أشهر أو أكثر لمن 
تلقى الجرعة األولى، وفق بيان نشره المركز عبر 

صفحته على »فيسبوك«.
جرعتين  الحوامل  النساء  إعطاء  المركز  وقرر 
تقل  ال  مدة  بينهما  الفاصل  »فايزر«  لقاح  من 
من  واحدة  جرعة  وإعطاء  أسابيع،  ثالثة  عن 
لقاح  تلقى  لمن  ثانية  كجرعة  »سينوفاك«  لقاح 

»سينوفاك« في مدة أقل من ستة أشهر.

»سينوفارم« هو الحل
الباسط  عبد  التطعيمات  إدارة  مدير  وقال 
مستمر،  التطعيمات  على  اإلقبال  إن  سميو، 
الصيني،  حاليًا هو »سينوفارم«  المتوافر  واللقاح 
مواجهة  في  اللقاحات  بين  حاليًا  األفضل  وهو 

المتحور الجديد »أوميكرون«.
نقلتها  صحفية،  تصريحات  في  سميو  وأوضح 
المتحور  أن  السبت،  )وال(،  الليبية  األنباء  وكالة 
شوكيًا  بروتينًا  يضم  »أوميكرون«  الجديد 
ما  الدراسات  وأن  طفرة،   30 من  أكثر  يحوي 
وسرعة  مقاومته،  كيفية  لمعرفة  متواصلة  زالت 
»سينوفارم«  لقاح  أن  إلى  مشيرًا  انتشاره، 
األكثر  يكون  قد  مكتمل  فيروس  على  المحتوي 

فاعلية في مواجهة »أوميكرون« من غيره.
نوفمبر  في  ظهر  »أوميكرون«  أن  وأضاف 
وفلسطين  ومصر  أفريقيا  جنوب  في  الماضي 
حول  الدراسات  زالت  وما  غيرها،  ودول  وبلجيكا 
اآلن  حتى  تسجل  ولم  جارية،  الجديد  المتحور 
األطفال  يصيب  أنه  إلى  الفتًا  بسببه،  وفيات 

ويعدون ناقاًل له، كما أنه سريع االنتشار.
وأكد سميو أن سبل الوقاية من »أوميكرون« 

األميركي  برايس«  »أويل  لموقع  تقرير  أكد 
للنفط  عالمية  قوة  إلى  ليبيا  بتحول  تفاؤله 
الداخلية  السياسية  الصراعات  أن  غير  والغاز، 
رأى  فيما  النفط،  بصناعة  تضر  قد  المستمرة 
أن المقترحات األخيرة من الوزارة بشأن تقاسم 
تلك  تقليل  في  تساعد  أن  يمكن  اإليرادات 

التوترات.
لتطورات  تحليل  في  األميركي،  التقرير  ولفت 
صناعة الطاقة في ليبيا، األربعاء، إلى تصريحات 
مخططًا  كشف  حيث  عون،  محمد  النفط  وزير 
لرفع اإلنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميًا وإنتاج 
الغاز الطبيعي إلى نحو أربعة ماليين قدم مكعب 
حيث  المقبلة،  الخمس  السنوات  خالل  يوميًا 
هذه الزيادة قابلة للتجسيد، ال سيما بالنظر إلى 
المحروقات  المبرمة في مجال  األخيرة  الصفقات 
طرابلس  في  الطاقة  قمة  نتائج  إلى  إشارة  في 

األسبوع الماضي.
»أويل  حسب  االيجابية  المؤشرات  بين  ومن 
على  الوطنية  الوحدة  حكومة  موافقة  برايس« 
امتيازات  في  المئة  في   8.16 تبلغ  حصة  بيع 
شركة  تملكها  التي  الواحة  في  العمالقة  النفط 
الفرنسية  »توتال«  لشركتي  األميركية  »هيس« 

و»كونوكوفيليبس«.
هناك  يكون  فقد  القصير  المدى  على  أما 
انخفاض في اإلنتاج من الواحة بما يصل إلى 90 
استكمال  طور  في  إنها  حيث  يوميًا،  برميل  ألف 
على  لكن  األنابيب.  خطوط  صيانة  عمليات 
إلى  »الواحة«  يعود  أن  يتوقع  الطويل  المدى 
البالغة  السابقة  الخام  النفط  إنتاج  مستويات 

286 ألف برميل يوميًا.
 2020 سبتمبر   18 في  اتفاق  توقيع  ومنذ 
 ، حفتر  خليفة  الليبي  الوطني  الجيش  قائد  بين 
وأطراف من حكومة الوفاق الوطني السابقة في 
طرابلس لرفع الحصار عن البنية التحتية للطاقة 
في ليبيا، استمر الصراع السياسي رغم ذلك في 
وجه  على  »توتال«  ظلت  ذلك،  ومع   ، القطاع 
الخصوص ملتزمة بوجودها في ليبيا. فقد صرح 
باتميرك  الفرنسية،  للشركة  التنفيذي  الرئيس 

هي ذاتها، وتشمل التباعد والتزام سبل الوقاية 
اليدين  وغسل  والسعال،  العطس  عند  المعروفة 

بالصابون وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.

5 توصيات
لمجابهة  العلمية  اللجنة  أصدرت  من جهتها، 
لمكافحة  الوطني  بالمركز  »كورونا«  فيروس 
المتحور  بشأن  توصيات  خمس  األمراض، 
بعض  في  االنتشار  في  بدأ  الذي  »أوميكرون« 
دول العالم. جاء ذلك في ختام اجتماع عقد األحد، 
بالمركز  الفنية  اإلدارات  وبعض  اللجنة  بين 
لمكافحة  الوطني  المركز  عام  مدير  وبرئاسة 
صفحته  عبر  المركز  نشره  بيان  وفق  األمراض، 

على »فيسبوك«.

سفر المواطنين وقدومهم
بعدم  الليبيين  المواطنين  اللجنة  وأوصت 
فيروس  فيها  ظهر  التي  البلدان  إلى  السفر 
»كورونا« المتحور »أوميكرون«؛ تجنبًا إلصابتهم 
المسافرين  خضوع  إلى  باإلضافة  بالعدوى، 
المتحور  بها  ظهر  التي  البلدان  من  القادمين 
قبل  نتيجته سالبة  تحليل »PCR« تكون  إلجراء 
48 ساعة والحجر المنزلي لمدة عشرة أيام، على 
أقل تقدير، عند دخولهم البلد وعدم مخالطتهم 

الناس واألهل خالل مدة الحجر.

قدوم األجانب
 »PCR« تحليل  بإجراء  أيضًا  أوصت  اللجنة 
خوفًا  السفر،  من  القادمة  بها  المشتبه  للحاالت 
المتحور  »كورونا«  بفيروس  إصابتهم  من 
»أوميكرون«، باإلضافة إلى عدم دخول األجانب 
المتحور  بها  ظهر  التي  الدول  من  القادمين 

بويان، مرارًا بأنه سيواصل جهوده لزيادة إنتاج 
الواحة  في  العمالقة  النفط  حقول  من  النفط 
 175 والشرارة ومبروك والجرف، بما ال يقل عن 
ألف برميل يوميًا. فيما وافقت على جعل تطوير 
على  القدرة  لديها  والتي  أولوية  أخرى  حقول 

إنتاج ما ال يقل عن 350 ألف برميل يوميًا.
برميل  مليون   1.2 نحو  ليبيا  تنتج  وحاليًا 
خالل  يوميًا  برميل  ألف   70 بنحو  مقارنة  يوميًا، 
ويكشف   .2020 سبتمبر  قبل  ما  النفط  حصار 
هدف  لبلوغ  واسعة  مجاالت  األميركي  التقرير 
تحقيق  عن  فضاًل  اليوم.  في  برميل  مليون   2.1
يوميًا  برميل  مليون  بـ1.45  الموقتة  األهداف 
يوميًا  برميل  مليون  و1.6   2022 العام  بنهاية 

بنهاية العام 2023.
برميل  مليار   48 من  يقرب  ما  ليبيا  وتمتلك 
وهي   - المؤكدة  الخام  النفط  احتياطات  من 
كانت   ،2011 العام  وقبل   .- أفريقيا  في  األكبر 
 1.65 نحو  إنتاج  على  بسهولة  قادرة  البالد 
في  يسير  كان  واإلنتاج  يوميًا.  برميل  مليون 
مليون   1.4 نحو  من  مرتفعًا  متصاعد  مسار 

موسى المقريف، ومدير المركز الوطني لمكافحة 
لمناقشة  السائح،  مفتاح  حيدر  الدكتور  األمراض 

الوضع الوبائي في عموم البالد.
أولياء  يعي  أن  »ضرورة  القرارات  تضمنت 
األمور والمعلمون وكافة العاملين بقطاع التعليم 
للحماية  األمثل  السبيل  كونه  التطعيم،  أهمية 
»العودة  إلى  باإلضافة  كورونا«،  فيروس  من 
للدراسة  اآلمنة  للعودة  الوبائي  باإلطار  للعمل 
بالوزارة  العلمية  االستشارية  اللجنة  أعدته  الذي 

خالل العام الدراسي الماضي«.

تطعيم موظفي حقل الشرارة
تطعيم  جرى  التطعيم،  حمالت  سياق  وفي 
موظفي حقل الشرارة في منطقة أوباري، السبت، 
لفيروس  المضادة  والثانية  األولى  بالجرعتين 

»كورونا المستجد«.
جاء ذلك ضمن حملة تطعيم للمركز الوطني 
شركة  مع  بالتنسيق  األمراض،  لمكافحة 
الخدمات  وإدارة  النفطية،  للعمليات  »أكاكوس« 

الصحية طرابلس، وفق بيان صادر عن المركز.
وحاالت  والوفيات  اإلصابات  أرقام  وجاءت 
بيانات  وفق  الجاري  األسبوع  أيام  خالل  التعافي 

المركز الوطني لمكافحة األمراض كالتالي:

السبت: 784 إصابة جديدة.. و8 وفيات
بفيروس  إصابة   784 تسجيل  المركز  أعلن 
»كورونا«، السبت، و2720 حالة شفاء وثمانية 

وفيات. 
إن  األحد،  نشره  بيان  في  المركز،  وقال 
أظهرت  أمس،  عينة   5164 استقبلت  مختبراته 
فيما  منها،   4380 سلبية  المعملية  التحاليل 
حرجة،   134 منها  حالة،   784 إصابة  تأكدت 

.%  15 بنسبة حاالت موجبة 

والمكثفات  الغاز  إيرادات  وصلت  حين 
34.318.773.80 دوالر .

صافي  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وحققت 
مستوى  النفطية  المنتجات  في  إيرادات 
عوائد  وصلت  فيما  دوالر،   18.186.629.55
دوالر،   1.978.444.58 إلى  البتروكيماويات 
مستوى  باليورو  المحققة  اإليرادات  ووصلت 

3.935.191.04 يورو فقط.
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وقال 
مصطفى صنع اهلل، إن »صعود اإليرادات للشهر 
التالي على التوالي يعد مؤشرًا إيجابيًا، ومعدالت 
افضل  تحقيق  من  تمكننا  الحالية  األسعار 
بمستقبل  متفائل  وإنني  المتاحة  اإليرادات 

االقتصاد الليبي للقادم من الشهور«.
المؤسسسة  صنع اهلل أضاف في بيان نشرته 
»فيسبوك«،  على  الرسمية  صفحتها  على 
األربعاء، »إال أن استمراره مرتبط ارتباطًا شرطيًا 
وهذا  الجوانب،  كل  في  النفط  قطاع  باستقرار 
يقودني إلى القول إنه ال يمكنني التحدث اليوم 
قطاع  له  يتعرض  ما  عن  بمعزل  اإليرادات  عن 

الفندقي  الحجز  يفيد  ما  إثبات  بعد  إال  الجديد 
نفقته  على  أيام  عشرة  لمدة  صحي«  »حجر 
نتيجته  تكون   »PCR« تحليل  وإجراء  الخاصة 

سالبة قبل المغادرة.
الدولية  الصحية  الرقابة  مكتب  أوصت  كما 
ظهر  التي  البلدان  عن  أسبوعي  تحديث  بإعداد 
»أوميكرون«،  المتحور  »كورونا«  فيروس  بها 

واإلجراءات التي يجب اتخاذها بالمنافذ.

تطعيم إلزامي بالمدارس
وعلى صعيد مواجهة »أميكرون«، أعلن المركز 
الوطني لمكافحة األمراض، مساء األربعاء، إطالق 
حملة تطعيمات ملزمة في كافة مراقبات التربية 
فريق  البالد، من خالل  أنحاء  كامل  في  والتعليم 

أقل  كان  وإن   ،2000 العام  في  يوميًا  برميل 
 3 تجاوزت  التي  الذروة  مستويات  من  بكثير 
ماليين برميل يوميًا التي تم تحقيقها في أواخر 
على  الضوء  برايس«  »أويل  وسلط  الستينات. 
إلى  والغاز  النفط  وزارة  بها  تقدمت  مقترحات 
تحسين  إلى  تهدف  الوطنية  الوحدة  حكومة 

التطعيمات المتنقل التابع للمركز الوطني.
هذا القرار جاء ضمن أربعة قرارات جديدة جرى 
بشأن  والتعليم  التربية  وزارة  مع  عليها  االتفاق 
فيروس  من  الجديد  المتحور  رصد  بعد  الدراسة 
كورونا »أوميكرون«، شملت أيضًا العودة لنظام 
عن  بداًل  أسبوعيًا،  أيام  ثالثة  بواقع  الدراسة 
آمن.  دراسي  عام  لضمان  وذلك  يوميًا،  الدراسة 
صفحته  عبر  بيان  في  الوطني،  المركز  وقال 
بخطر  »استشعارًا  جاء  ذلك  إن  »فيسبوك«،  على 
المتحور الجديد من فيروس كورونا )أوميكرون(، 
التعليم،  بقطاع  الكوادر  وكافة  للطالب  وحماية 

من إداريين ومعلمين«.
ظهر  عقد  مشترك  طارئ  اجتماع  إلى  وأشار 
الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  بين  األمس، 

االستثمار  مزيد  جذب  أجل  من  القطاع  تنظيم 
لم تنشر تفاصيل هذه  الوزارة  أن  األجنبي. رغم 
التي  القانونية  المصادر  أن  إال  علنًا،  المقترحات 
الماضي  األسبوع  األميركي  الموقع  إليها  تحدث 
األفكار  مع  عام  بشكل  تتماشى  أنها  أكدت 

األصلية التي تدعم اتفاقية سبتمبر 2020.
كانت  الليبية،  والغاز  النفط  وزارة  مقترحات 
النفط  عائدات  دفع  كيفية  توضيح  إلى  تهدف 
وتوزيعها، مشيرة إلى أن جزءًا من هذه العملية 
تضم  فنية  لجان  إنشاء  طريق  عن  سيكون 

ممثلين من جميع أطراف الصراع.

تفاصيل إيرادات شهر أكتوبر
للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت  جهتها  من 
اإليرادات  صافي  وبلغ  أكتوبر  شهر  إيرادات 
1.907.660.046.91دوالر أميركي من مبيعات 
والمنتجات  والمكثفات  والغاز  الخام  النفط 

النفطية والبتروكيماويات .
مستوى  الخام  النفط  إيرادات  ووصلت 
في   ، أميركي  1.853.176.198.98دوالر 

األحد: 638 إصابة جديدة.. و10 حاالت وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلنه  ما  حسب 
جديدة  إصابة   638 تسجيل  تم  األمراض، 

بفيروس »كورونا« المستجد، األحد.
 10 2364 مصابًا، فيما توفي  وتماثل للشفاء 
آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
من   %  15 الجديدة  اإلصابات  نسبة  وبلغت 
تحليلها، حيث ظهرت  جرى  عينة   4254 إجمالي 

سلبية 3616 منها.

اإلثنين: 427 إصابة جديدة.. و8 وفيات في ليبيا
المركز  بيان  حسب  الثالثاء  حصيلة  شملت 
427 إصابة  الوطني لمكافحة األمراض، تسجيل 
136 حالة حرجة،  جديدة بالفيروس، إضافة إلى 

وشفاء 1899، فيما توفي ثمانية أشخاص.
وقال المركز في بيانه رقم »574«، إنه تسلم، 
اإلثنين، 3902 عينة للكشف عن الفيروس، حيث 
عينة   427 وإيجابية  عينة،   3475 سلبية  تبين 

بنسبة 11 % من إجمالي العينات المفحوصة.

الثالثاء: 574 إصابة جديدة.. و10 وفيات
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  ما  ووفق 
الثالثاء  يوم  حصيلة  شهدت  األربعاء،  األمراض، 
بفيروس  جديدة  إصابة   574 تسجيل  الماضي 
و2244  وفيات  عشر  إلى  إضافة  »كورونا«، 
في  المركز  وقال  حرجة.  حالة  و130  حالة شفاء، 
للكشف  عينة   4021 الثالثاء،  تسلم،  إنه  بيان، 
 3447 سلبية  تبين  »كورونا«،  فيروس  عن 
 %  14.2 بنسبة  عينة   574 وإيجابية  منها،  عينة 
مجموع  وزاد  المفحوصة.  العينات  إجمالي  من 
ظهور  منذ  ليبيا  في  سجلت  التي  اإلصابات 
 ،2020 مارس  في  المستجد«  »كورونا  فيروس 
حسب بيانات المركز الوطني إلى 373 ألفًا و210 
و348  حالة نشطة،  و514  ألفًا   19 منها  حاالت، 
5466 شخصًا  ألفًا و230 حالة شفاء، فيما توفي 

جراء الوباء.
وبلغ عدد المطعمين بالجرعة األولى المضادة 
للفيروس مليونًا و710 آالف و742 شخصًا، فيما 

تلقى 666 ألفًا و531 شخصًا الجرعة الثانية.

ارتفاع ملحوظ
وخالل الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الماضي، 
سجل المركز الوطني لمكافحة األمراض ارتفاعًا 
المستجد«،  إصابات »كورونا  أعداد  ملحوظًا في 
أن  غير  سبقه،  الذي  باألسبوع  مقارنة  وذلك 
متوسط  على  الموجبة  الحاالت  نسبة  مؤشر 

13 % بنهاية األسبوع. أسبوعي استقر عند 
األسبوعي،  الوبائي  التقرير  بيانات  وحسب 
بلغ المتوسط األسبوعي لعدد الحاالت الموجبة 
595 حالة يوميًا مقارنة بعدد الحاالت  المسجلة 
في األسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 14 %، 
االختبارات  عدد  في  طفيفًا  انخفاضًا  ذلك  ورافق 
متوسط  وبلغ  الفيروس.  عن  للكشف  اليومية 
اختبارًا.   4751 نحو  األسبوعي  االختبارات 
بفيروس  الخاصة  الوفيات  رصد  مراكز  وسجلت 
انخفاضًا  الوطني  للمركز  التابعة  »كورونا« 
 11 بلغ  حيث  الوفيات،  عدد  متوسط  في  طفيفًا 
إلى  الوفيات  معدل  مؤشر  وارتفع  يوميًا،  حالة 

.% 1.55

النفط من تسييس من طرف وزارة معطلة«.
صنع اهلل وعون

يدرك  أن  »يجب  قائاًل:  اهلل  صنع  واستطرد 
معطلة  وزارة  يقود  أنه  عون  محمد  السيد 
بإرادته، وأن الرأي العام المحلي والدولي يدرك 
ما  بخالف  المؤسسة  به  تقوم  الذي  الدور  جيدًا 
أن  من  يتنبه  وأن  الوزارة،  صفحة  على  يردده 
بالدخول  لهم  والسماح  الوقود  استقبال مهربي 
المؤسسة  مقر  إلى  بالسالح  مدججة  بسيارات 
بعض  الوزارة  تشغل  والذي  للنفط  الوطنية 
لكنه  مرفوض،  أمر  موقتة  بصفة  بها  المكاتب 

موثق«.
إلى  للنفط  الوطنية  المؤسسسة  بيان  وأشار 
أن »إيرادات أكتوبر الماضي ال تتضمن اإلتاوات 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تتلقَ  والضرائب ولم 
الوزراء بشأنها رغم عديد  توجيهات من مجلس 
النفط  من  شحنات  أن  عن  فضاًل  المراسالت، 
يتم  أوباري  محطة  الى  تحويلها  تم  الخام 
العامة للكهرباء، وسجلت  الشركة  تحميلها على 
قيمتها في سبتمبر بـ 19.343.774.18 دوالر«.

طرابلس ـ الوسط

الوسط - عبد الرحمن أميني

● جانب من اجتماع لجنة مجابهة كورونا األحد الماضي

● أثناء تطعيم العاملين بحقل الشرارة النفطي

»مكافحة األمراض« يوجه 
بإعطاء جرعة لقاح ثالثة 

لبعض الفئات

 تطعيم إلزامي ضد »كورونا« 
يشمل مدارس البالد كافة.. 

والدراسة 3 أيام أسبوعياً

صنع الله: نرفض استقبال 
مهربي الوقود ودخولهم 

بسيارات مدججة بالسالح
إلى مقر المؤسسة الوطنية

»لجنة مجابهة كورونا« تصدر 5 توصيات بشأن المتحور الجديد.. وسميو: ظهر في جنوب أفريقيا ومصر وفلسطين وبلجيكا الشهر الماضي

رئيس مؤسسة النفط: صعود إيرادات أكتوبر مؤشر إيجابي.. وعون يقود وزارة معطلة تقوم بتسييس القطاع

● المؤسسة الوطنية للنفط تعلن ايرادات شهر اكتوبر● عون وصنع الله صورة معبرة عن خالفات الوزير ورئيس مؤسسة النفط

●  شعار منظمة الصحة العالمية 
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تشاؤم حول فعالية اللقاحات المتوافرة

عواصم - الوسط

»أوميكرون« يعيد العالم خلف »الكمامة«
المتحور أوميكرون، والذي  العالم موجة فزع عارمة مع  دخل 
والكمامة،  والمنع  اإلغالقات  إلى  البشرية  سيعيد  أنه  يبدو 
العالم،  في  الجديدة  الصحية  القيود  فيه  تتضاعف  وقت  في 
وتيرة  وتزايدت  واليابان،  المتحدة  المملكة  في  حصل  كما 
القلق بعد أن أبدى رئيس مختبرات »موديرنا« تشاؤمًا إزاء 
فيما   ، المتحوّر،  ذلك  ضد  حاليا  المتوافرة  اللقاحات  فعالية 
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبرييسوس كل الدول األعضاء إلى اتّخاذ إجراءات منطقية 

ومتناسبة لخفض األخطار.
زالت  »ما  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  ويقول 
لدينا أسئلة أكثر من األجوبة بشأن تأثير المتحورة أوميكرون 
الفحوص  وفعالية  المرض  وشدة  العدوى  انتقال  على 

والعالجات واللقاحات«.
قال  فقد  بانسل  ستيفان  »موديرنا«  شركة  رئيس  أما 
لصحيفة »فايننشال تايمز« إن البيانات بشأن فعالية اللقاحات 
إال  المقبلين،  األسبوعين  متاحة في غضون  الحالية ستكون 
للصحيفة  الصدد، وصرَّح  هذا  في  متفائلين  غير  العلماء  أن 
»قال جميع العلماء الذين تحدّثت إليهم... الوضع لن يكون 
»موديرنا«  بينها  من  المختبرات  من  العديد  لكن  جيّدًا«. 
و»أسترازينيكا« و»فايزر- يايونتيك« ونوفافاكس« أعربت عن 

ثقتها في قدرة لقاحاتها على مكافحة المتحوّر أوميكرون.
ساللة  إن  سي(  بي  )بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  وتقول 
التي  المتباينة  التحوّرات  المزيد من  أوميكرون تحتوي على 
لم تجمع بينها ساللة من قبل. وتتركز معظم هذه التحورات 
للفيروس. وتستهدف معظم  المغلِّف  الشوكي  البروتين  في 

اللقاحات هذا البروتين، ومن هنا مبعث القلق.
أفريقيا  جنوب  في  اكتشفت  الذي  الجديد  المتحوّر  وهذا 
إلى  كندا  من  القارات،  كل  في  انتشر  الماضي،  األسبوع 
إيطاليا مرورًا باليابان وألمانيا وإسبانيا والبرتغال والمملكة 

المتحدة، حيث جرى تأكيد إصابات جديدة.
وفي الفحوص المعيارية، وحسب »بي بي سي« يُستدَّل 
على أوميكرون بـ »فقدان الجين S« )بخالف ساللة دلتا في 
معظم حاالت العدوى المتسببة فيها(، وهو ما يعطي إشارة 
على أن السبب في العدوى هو المتحوّر الجديد. لكن ليس 
البد  إْذ  أوميكرون؛  بالضرورة  يعني   »S للجين  »فقدان  كل 

من الوقوف على التسلسل الجيني بالكامل حتى يتم التأكد.
تطوير  على  تعمل  أنها  روسيا  أعلنت  الخطر،  هذا  وأمام 
بشكل  أوميكرون  تستهدف  »سبوتنيك-في«  من  نسخة 
أمر  »وهو  فعااًل  حاليًا  المتوافر  اللقاح  يكن  لم  إذا  خاص، 
يقل عن  ما ال  بحياة  وباء »كوفيد19-«  وأودى  غير مرجح«. 
في   2019 العام  نهاية  ظهوره  منذ  شخصًا   5.206.370

الصين، وفًقا إلحصاءات »فرانس برس«.
ودفع ذلك العديد من الدول إلى تعليق الرحالت مع جنوب 
تزودًا  البلدان  أكثر  وحضّت  وقائية،  تدابير  وفرض  أفريقيا 

باللقاحات، سكانها على الحصول على جرعة ثالثة.
في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكثر الدول تضررًا 
وضع  إلزامية  الثالثاء  فرض  أعيد  وفاة(،  ألف   145( بالوباء 
يتوجب  أصبح  كذلك،  والمتاجر.  النقل  وسائل  في  الكمامة 

على جميع المسافرين الذين يصلون إلى بريطانيا الخضوع 
الختبار »بي سي آر« وحجر صحي حتى صدور النتيجة.

لندن  ستغلق  األسبوع،  هذا  نهاية  من  واعتبارًا 
من  القادمين  البريطانيين  غير  األشخاص  أمام  حدودها 
وليسوتو  وناميبيا  أفريقيا  جنوب  هي  أفريقية  دول   10
وموزمبيق  ومالوي  وبوتسوانا  وزيمبابوي  وإسواتيني 

وأنغوال. وزامبيا 
الوباء،  بؤرة  أسابيع  منذ  أصبحت  التي  أوروبا  أن  ويبدو 
أوميكرون.  بالمتحوّر  حاليًا  تضررًا  األكثر  القارة  هي 
14 مسافرًا وصلوا نهاية هذا األسبوع  وأعلنت هولندا أن 
السلطات  وقالت  بأوميكرون.  مصابون  أفريقيا  جنوب  من 
البالد في  المتحوّر كان منتشرًا في  إن  الثالثاء  الهولندية 
19 نوفمبر، أي قبل أسبوع تقريبًا من إعالن جنوب أفريقيا 

اكتشافه.
بأوميكرون  إصابة  أول  اكتشاف  عن  فرنسا  وأبلغت 
بتلقيح  أوصت  وهي  ريونيون،  ال  جزيرة  في  الثالثاء 
عامًا  و11  سنوات   5 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال 
المرض.  من  حادة  بأعراض  اإلصابة  لخطر  والمعرضين 
وكانت الهيئة الناظمة األوروبية وافقت على تحصين هذه 

أيام. الفئة قبل بضعة 
قضت  للوباء،  واسعًا  انتشارًا  تشهد  التي  ألمانيا  في 
الجزئي  اإلغالق  إجراءات  بأن  الثالثاء،  الدستورية  المحكمة 
مبررة  الوباء  تفشي  بداية  منذ  الحكومة  اتخذتها  التي 

ومتناسبة، ما يمهد الطريق أمام تشديد إضافي للقيود.

تخفيف  من  أسابيع  ثالثة  بعد  اليابان،  حظرت  آسيا،  في 
من  اعتبارًا  األجانب«  الرعايا  جميع  »دخول  القيود،  بعض 
الثالثاء. وأكدت الحكومة أول إصابة بأوميكرون الثالثاء لدى 

رجل عائد من ناميبيا.

كذلك، حّظرت إسرائيل، حيث تم تأكيد إصابة مسافر عائد 
اعتبارا  أراضيها  إلى  األجانب  دخول  بأوميكرون،  مالوي  من 
من األحد. ودعت منظمة الصحة العالمية الثالثاء إلى اتخاذ 

إجراءات »منطقية« الحتواء تفشي أوميكرون.
ظهور  منذ  آخر  متحوّر  أي  من  أكثر  قلًقا  أوميكرون  وأثار 
دلتا الذي تبيّن أنه أشد عدوى من متحورات »كوفيد19-« 

السابقة.
وأكد الرئيس األميركي جو بايدن اإلثنين في خطاب ألقاه 
المتحور  انتشار  للهلع« من  ان »ال داعي  األبيض  البيت  في 
تلقي  أو  التطعيم  إلى  األميركيين  داعيا  أوميكرون  الجديد 
جرعاتهم المعززة. وقال »ثمة أسباب للقلق من هذا المتحور 
الجديد  المتحور  أن  معتبرًا  للهلع«،  داعي  ال  لكن  الجديد، 

سيظهر »عاجال أم آجال« في البالد.
بوباء  تضررًا  األكثر  الدولة  المتحدة  الواليات  ومنعت 
حدودها  فتح  أعادت  والتي  وفاة(  ألف   780 )قرابة  كوفيد 
للعالم في أوائل نوفمبر، بدءا من اإلثنين دخول المسافرين 
أفريقية. من جانبهم، دعا وزراء الصحة في  من ثماني دول 
دول مجموعة السبع اإلثنين إلى »اتخاذ إجراءات عاجلة« ضد 

هذه »المتحوّر الشديد العدوى«.
انتشار  »احتمال  أن  العالمية  الصحة  منظمة  وتعتبر 
كثيرة  معلومات  بأن  مقرّة  »مرتفع«  العالم  في  أوميكرون« 
الموجودة  اللقاحات  العدوى وفعالية  ما زالت مجهولة: شدة 
ضدها وشدة األعراض. لكن حتى اآلن، لم يتم اإلبالغ عن أي 

وفاة مرتبطة بأوميكرون.

الجديدة  اإلصابات  غالبية  ترتبط  أفريقيا،  جنوب  في 
عدد  في  متسارعة  زيادة  الحكومة  وتتوقع  بأوميكرون 

اإلصابات.
كبيرة  إمكانات  لديه  المتحوّر  بأن  البيانات  هذه  وتوحي 
على االنتشار وتذّكر بضرورة التلقيح على نطاق عالمي، وهو 
عالمي  مناعي  غطاء  توفير  على  القادرة  الوحيدة  الوسيلة 
للسيطرة على الوباء، في وقت ما زالت أفريقيا من بين األقل 

تحصينا.
ودعت جنوب أفريقيا التي تعتبر نفسها »معاقبة« لكشفها 
لقيود  والعاجل«  »الفوري  الرفع  إلى  الجديد،  المتحوّر  وجود 
السفر معتبرة أنه من »المؤسف« أن بعض الدول األفريقية 

تتخذ هذه اإلجراءات أيضًا.
المسافرين  أمام  حدودها  إغالق  الغابون  أعلنت  فقد 
رئيس  حذر  جانبه،  من  أفريقية.  دول  ثماني  من  القادمين 
المتحوّر  أن  من  اإلثنين  باول  جيروم  الفدرالي  االحتياطي 
أوميكرون قد تلقي بظاللها على االقتصاد والتضخم، مشددًا 

على »مخاطر تراجع التوظيف والنشاط االقتصادي«.
أوميكرون  بأن  الثالثاء  أمس  من  أول  الصين  أقرت  كما 
سيُصعِّب استضافة األلعاب األولمبية الشتوية )4-20 فبراير 

2022( لكنها أكدت ثقتها في نجاح الحدث.
أمام  العالم  يبقي  المتالحقة،  التطورات  هذه  ومع 
سيناريوهين اثنين، األول هو دخول جزء جديد من مسلسل 
»كورونا« أو ربما تمر األمور بسالم، وهو االحتمال الذي يبدو 

أضعف حتى اللحظة.

●  مواطنون من باربادوس خالل افتتاح رسمي لساحة »غولدن سكوير فريدوم بارك« في بريدجتاون

رئيس شركة »موديرنا«: العلماء 
غير متفائلين بشأن فعالية اللقاحات 

الحالية

أوروبا التي أصبحت منذ أسابيع بؤرة 
الوباء هي القارة األكثر تضررًا حالًيا 

بالمتحوّر

 التحول الذي أحدثته »باربادوس« 
هو »تطور طبيعي« عقب اتجاه بدأ 

بعد وصول إليزابيث للعرش

خبير:

 41 % من الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و24 عاما 

يؤيدون انتخاب رئيس للبالد

● سوق عيد الميالد مغلق جزئًيا في مدينة سالزبورغ النمساوية، 21 نوفمبر 2021. )أ ف ب( ● مسافرون في مطار كوريا الجنوبية، في 30 نوفمبر 2021. )أ ف ب(
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بعد »باربادوس«

التاج البريطاني يواجه شبح الجمهوريات الجديدة
يوم  جمهورية  أصبحت  التي  باربادوس  بعد 
ممالك  تحذو  أن  خبراء  يتوقع  الماضي،  الثالثاء 
البحر  في  الواقعة  الجزيرة  هذه  حذو  أخرى 
مشيرين  البريطاني،  التاج  من  لتتحرر  الكاريبي 

أنه »توجه سيستمر حتما«. إلى 
العرش  وريث  تشارلز  األمير  تال   ،1997 في 
والدته  من  رسالة  كونغ  هونغ  في  البريطاني، 
يوم  في  احتفال  خالل  الثانية  إليزابيث  الملكة 
المستعمرة  هذه  تسليم  نهايته  في  شهد  ماطر 
من  أكثر  بعد  الصين،  إلى  السابقة  البريطانية 

150 عاما، بحسب »فرانس برس«.
عاما   73 البالغ  األمير  كان  عاما،   24 وبعد 
جديدة  نقل  عملية  خالل  االثنين  مساء  حاضرا 
دولة  وهي  باربادوس  نظمت  فقد  للسيادة. 
صغيرة في البحر الكاريبي حصلت على استقاللها 
أكتوبر  في  لها  رئاسية  انتخابات  أول   ،1966 في 
عن  دستوريا  انفصالها  إعالن  من  13 شهرا  بعد 

البريطاني. التاج 
االثنين  مساء  خطابه  في  تشارلز  األمير  وأكد 
المهم  من  كان  الدستوري،  وضعكم  تغير  »مع 
تأكيد  إعادة  في  إليكم  أنضم  أن  إلي  بالنسبة 
األمور التي ال تتغير، مثل الشراكة بين باربادوس 

الكومنولث«. في  حيويين  كعضوين  وبريطانيا 
الثانية  إليزابيث  عهد  نهاية  اقتراب  مع  لكن 
بوراثة  تشارلز  ابنها  يخاطر  عاما،   95 البالغة 
إذ  العالمي  انتشارها  تقّلص  بريطانية  ملكية 
يعتقد خبراء أن ممالك عدة قد تحذو باربادوس.
»ماجستي  مجلة  في  المحرر  ليتل  جو  ورأى 
هو  البلد  هذا  أحدثه  الذي  التحول  أن  ماغازين«، 
في الواقع »تطور طبيعي« عقب االتجاه الذي بدأ 
عام  العرش  الملكة  تولي  من  وجيزة  فترة  بعد 

.1952
حتما.  سيستمر  التوجه  الخبير»هذا  وأوضح 
في  لكن  الحالي،  الحكم  ظل  في  بالضرورة  ليس 
تتسارع  أن  المحتمل  ومن  المقبل  الحكم  ظل 

وتيرته«.
اعتالء  من  سنوات  خمس  قبل   ،1947 في 
شهدت  بريطانيا،  عرش  الثانية  إليزابيث  الملكة 
تعتبر  كانت  التي  الهند  تحول  المتحدة  المملكة 

إلى جمهورية مستقلة. التاج«،  »جوهرة 
اجتاحت   ،1952 في  العرش  اعتالئها  وبعد 
المستعمرات  من  العديد  االستقالل  حركات 
مع  العالقات  قطعت  التي  السابقة  البريطانية 
وتجارة  الدموي  الغزو  بسبب  خصوصا  التاج 
مخلصة  بقيت  المستعمرات  بعض  لكن  الرقيق. 
رئيسة  رسميا  الملكة  تبقى  الثالثاء  وحتى  للتاج، 

16 بلدا.
وحذت باربادوس التي يبلغ عدد سكانها 300 
وموريشيوس   )1987( فيجي  حذو  نسمة،  ألف 
غويانا  بعد  جمهوريتين  أصبحتا  اللتين   )1992(
ودومينيكا   )1976( وتوباغو  وترينيداد   )1970(

.)1978(
في  التاريخ  أستاذة  بيكلز  هيالري  وقالت 

االثنين  أقيم مساء  الذي  االحتفال  إن  باربادوس، 
والخمسين  الخامسة  الذكرى  عشية  وصادف 

تاريخية«. »لحظة  البالد، سيكون  الستقالل 
للبالد  بالنسبة  يشكل  ذلك  أن  وأضافت 
والدول األخرى التي كانت مستعمرة، رمزا للتحرر 
من »استبداد السلطة اإلمبريالية واالستعمارية« 

للعبودية. الوحشي«  إلى »اإلرث  باإلضافة 

تعد الملكة إليزابيث الثانية األكثر شعبية بين 
إلى  بالنسبة  تجسد  وهي  الملكية  العائلة  أفراد 

اإلمبريالي. للبالد بماضيها  آخر صلة حية  كثر، 
التحول  مسألة  تصبح  أن  من  خبراء  ويخشى 
العديد  إلى  بالنسبة  إلحاحا  أكثر  جمهوريات  إلى 
األمير  يعتلي  عندما  المتبقية  الممالك  من 
تشارلز العرش خلفا لها. لذلك، يرى ليتل أنه من 
رئيسا  كندا،  أو  أستراليا  تختار  أن  جدا  المحتمل 

للبالد. محليا 
استفتاء  في  األستراليون  صوت   ،1999 وفي 
بالدهم  تصبح  أن  يجب  كان  إذا  ما  لتقرير 
تبقى  أم  محليا  منتخب  رئيس  مع  جمهورية 
لم  االقتراح  لكن  البريطانية،  للسيادة  خاضعة 

النهاية. في  تبينه  يتم 
»ريبابلك«  مجموعة  من  سميث  غراهام  ويرى 
مثال  أن  الملكي،  للنظام  المناهضة  البريطانية 
من  التحرر  أن  يظهر  ألنه  »مفيد«  باربادوس 
لذلك  يكون  أن  وتوّقع  يتم بسهولة.  قد  الملكية 

تأثير كبير كما حصل في جامايكا.
من  القليل  هناك  المتحدة،  المملكة  وفي 
األكبر  األجيال  بين  الملكي  النظام  إلنهاء  الدعم 
عاما   65 يبلغون  الذين  من  فقط   %  13( سنا 
إحصاء  بحسب  جمهورية،  إلى  التحول  في  وأكثر( 

أجراه موقع »يوغوف« المتخصص في مايو.
تتراوح  الذين  من   %  41 يؤيد  أخرى،  جهة  من 
للبالد.  انتخاب رئيس  أعمارهم بين 18 و24 عاما 
لدى  الكبير  بالوعي  يفسَّر  ذلك  أن  سميث  ورأى 
الشباب بالنضال المناهض لالستعمار والعنصرية.

مع استئناف جوالت فيينا

ما خيارات واشنطن في املفاوضات النووية مع إيران؟
غير  المفاوضات  المتحدة  الواليات  استأنفت 
لكنها  اإلثنين،  فيينا  في  إيران  مع  المباشرة 
الربيع  في  كانت  مما  بكثير  تفاؤال  أقل  تبدو 
برنامج  بشأن  االتفاق  إنقاذ  احتمال  حيال 
إيران  لمنع  خياراتها  وتعدّ  النووي.  طهران 
حال  في  محدودة  نووية  قنبلة  تطوير  من 
التي  السيناريوهات  وهي  المحادثات،  فشلت 

استطلعتها وكالة »فرانس برس«..

 إعادة إحياء اتفاق 2015
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  انسحب 
وأعاد   2018 عام  الدولي  االتفاق  من  ترامب 
أن  لواشنطن  سبق  التي  العقوبات  فرض 

رفعتها بموجبه.
وردا على ذلك، تخّلت الجمهورية اإلسالمية 
فرضت  التي  القيود  من  بالعديد  االلتزام  عن 

على برنامجها النووي.
بايدن  جو  الحالي  األميركي  الرئيس  وذكر 
تفاوضت  الذي  االتفاق،  إلى  العودة  يريد  أنه 
باراك  الرئيس حينذاك  إدارة  عليه عام 2015 
نائب  بايدن يشغل منصب  أوباما عندما كان 

الرئيس، شرط معاودة إيران االلتزام به.
»إّن  األميركية  الخارجية  باسم  ناطق  وقال 
الوصول سريعًا إلى تفاهم وتطبيقه مُمكن«.

الملف  المكّلف  األميركي  المبعوث  لكن 
النووي اإليراني روب مالي أشار إلى أن سلوك 

طهران »ال يبشر بالخير بالنسبة للمحادثات«.
اإلسالمية  الجمهورية  واشنطن  واتّهمت 
بالمماطلة وزيادة مطالبها »الراديكالية«، فيما 
تتقدم بشكل يقرّبها بدرجة كبيرة من مرحلة 

تطوير قنبلة ذرية.

اتفاق مؤقت
استئناف  فور  المتحدة  الواليات  ارتأت  إذا 
هو  الوحيد  إيران  هدف  بأن  المحادثات 
تقف  فلن  نووي،  تقدّم  لتحقيق  الوقت  شراء 

»مكتوفة األيدي«، بحسب مالي.
خطوات  في  النظر  علينا  »سيتعيّن  وقال 
أخرى -- دبلوماسية أو غير ذلك -- لمحاولة 
التعامل مع طموحات إيران النووية«. وتشمل 
اتفاق  إبرام  المطروحة  الدبلوماسية  الخيارات 
مديرة  دافنبورت،  كيلسي  وأفادت  مؤقت. 
سياسة عدم انتشار األسلحة في جمعية الحدّ 
أسوسييشن«،  كونترول  »أرمز  األسلحة  من 
لفرانس برس مؤخرا »يمكن إلدارة بايدن أن 
يجمّد  ومحدود  األمد  قصير  اتفاق  في  تفكر 
بعض األنشطة األكثر حساسية في ما يتعّلق 
باالنتشار مقابل تخفيف بعض العقوبات بشكل 
محدود«. والهدف هو شراء بعض الوقت، فيما 
قنبلة  حيازة  من  كبير  بشكل  طهران  تقترب 

نووية مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا.
تثير  أن  كهذه  محاولة  شأن  من  لكن 
حفيظة كثيرين داخل الواليات المتحدة، سواء 

الجمهوريين أو حتى في صفوف بعض أعضاء 
حزب بايدن الديموقراطي، الذين سيرون فيها 

تنازال سخيا جدا إليران.
طاولة  إلى  إيران  عادت  »إذا  دافنبورت  وقالت 
المطالب  من  طويلة  قائمة  مع  المفاوضات 
خارج خطة العمل الشاملة المشتركة )المسمى 
للواليات  يمكن   )2015 التفاق  الرسمي 
قائمتها  وتقدّم  بالمثل«  ترد  أن  المتحدة 
الخاصة بشأن دور إيران في النزاعات اإلقليمية 

وصواريخها البالستية.
لكن ذلك سيطلق العنان لمفاوضات طويلة 
أمام  عوائق  وال  مؤكدة.  غير  بنتائج  ومعّقدة 
النووي  برنامجها  تطوير  لمواصلة  طهران 

خالل تلك الفترة.

 ضغوط إضافية
للسالم  كارنيغي  مركز  لدى  الباحثة  تعتبر 
أن »الخيارات األخرى  الدولي سوزان ديماجيو 
غير إعادة إحياء االتفاق ليست رائعة«. وأضافت 
هناك  كانت  »لو  للصحفيين  تصريحات  في 

خطة أفضل، لكنّا سمعنا بها«.
زيادة  المطروحة  االحتماالت  تشمل  وقد 
اإلدارة  مواصلة  رغم  االقتصادية،  العقوبات 
ترامب  الحديث عن فشل نهج  الديموقراطية 
القائم على ممارسة »أقصى درجات الضغط«.

العقابية  اإلجراءات  تستهدف  أن  ويمكن 
الصين، التي تواصل شراء النفط اإليراني رغم 
الحظر األميركي. لكن يستبعد بأن تبدّل بكين 
أميركية  سياسية  شخصيات  وتشدد  موقفها. 
محافظة،  معظمها   2015 التفاق  مناهضة 

االقتصادية  الضغوط  زيادة  أن على واشنطن 
انتظار  دون  العسكرية  وحتى  والدبلوماسية 

نتيجة مفاوضات فيينا.ة

 الخيار العسكري
بالضعف،  بايدن  على  اتهامات  تنهال  وفيما 
بدأت إدارته تشديد نهجها في أكتوبر، محذرة 
من أن »خيارات أخرى« غير تلك الدبلوماسية 
مطروحة على الطاولة لمنع إيران من التحول 

إلى قوة نووية.
تلك  ماهية  األبيض  البيت  يحدد  ولم 
الخيارات، لكنه ألمح بوضوح إلى احتمال القيام 
األميركي  الدبلوماسي  لكن  عسكري.  بتحرّك 
السابق دينيس روس قال في مقال إن اإلشارة 
»الروتينية« إلى »خيارات أخرى« لم تعد كافية إذ 
إن طهران »لم تعد تأخذ واشنطن على محمل 
أكتوبر   27 في  نشر  مقال  في  وكتب  الجد«. 
التصعيد  احتمال  وضع  بايدن  إدارة  «على  أن 
العسكري على الطاولة مجددا إذا كانت تأمل 

بتحقيق تقدّم في الملف النووي«.
بدورها، لم تتردد إسرائيل في تبني هذا الخيار 
تحل  »لن  لديماجيو،  بالنسبة  لكن  كاحتمال. 
)القوة العسكرية( المشكلة في نهاية المطاف«. 
وحّذرت من أنه »في الواقع، يؤكد الماضي بأن 
بالضغط«.  الضغط  على  يردّون  اإليرانيين 
عدائية  أكثر  خطوات  اتّخاذ  »يحمل  وأضافت 
برنامج  بما في ذلك تخريب  العقوبات،  تتجاوز 
إيران النووي بدرجة إضافية، خطر التسبب بسوء 
تقدير أو خطأ أو تصعيد ال يمكن التعامل معه 

ومن شأنه أن يشعل نزاعا عنيفا«.

واشنطن - وكاالت
لندن - وكاالت
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تونس - وكاالت

أنقرة - وكاالت

بغداد - وكاالت
الذي بلغ ذروته  التوتر  بعد عدة أسابيع من 
مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  تعرض  لدى 
الحالي،  الشهر  اغتيال مطلع  لمحاولة  الكاظمي 
التشريعية  االنتخابات  النهائية  النتائج  جاءت 
أكتوبر  من  العاشر  في  جرت  التي  العراقية 
العليا  المفوضية  وفق ما هو متوقع لدى إعالن 
المستقلة لالنتخابات عنها الثالثاء بعد عمليات 

عد وفرز لعدد من المحطات االنتخابية.
ولم يكن مفاجئا أن تتصدر الكتلة الصدرية، 
التي  االنتخابات  نتائج  الصدر،  مقتدى  بزعامة 
فصائل  وجهتها  بالتزوير  اتهامات  شابتها 
مقعد  في  إال  تغيير  يطرأ  ولم  إليران.  موالية 
بالنتائج  مقارنة  محافظات،  خمس  في  واحد 
الثامن من هذا الشهر،  األولية التي أعلنت في 

وفق رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان.
وحسب النتائج النهائية، حصل التيار الصدري 
على 73 مقعدا في االنتخابات التشريعية من أصل 
النواب.  مجلس  مقاعد  مجموع  هي  مقعدا   329
المشاركة  المفوضية عن وصول نسبة  وكشفت 
الناخبين  عدد  وتجاوز   44% إلى  التصويت  في 

المشاركين تسعة ماليين و600 ألف ناخب.
أما »تحالف الفتح« الممثل الرئيسي لفصائل 
اعترض  الذي  البرلمان  داخل  الشعبي  الحشد 
فقد  تزوير،  حدوث  بدعوى  األولية  النتائج  على 
 48 يشغل  كان  بعدما  مقعدا   17 على  حصل 

مقعدا في البرلمان المنتهية واليته.
تعمل  إليران  موالية  فصائل  عدة  وأعلنت 
»تحالف  وبينها  التنسيقي«  اإلطار  »قوى  ضمن 
»رفض  تواصل  أنها  الثالثاء  بيان  في  الفتح«، 
المقامة  بالدعوى  واالستمرار  الحالية  النتائج 

أمام المحكمة االتحادية إللغاء االنتخابات«.
مساء  لالنتخابات  العليا  المفوضية  وأكدت 
الثالثاء أنه »لم يتم إثبات وجود أي تزوير بنتائج 
المتحدث  لسان  على  مؤكدة  االنتخابات«، 
داعما  كان  الدولي  »المجتمع  أن  جميل  عماد 
وكالة  أوردت  ما  وفق  العراقية«،  لالنتخابات 

األنباء العراقية )واع(.
رئيس  بزعامة  القانون«  »دولة  تحالف  أما 
مع  والمتحالف  المالكي،  نوري  السابق  الوزراء 

الفتح فاز بـ33 مقعدا، وفقا للمفوضية.
الموالية  الشعبي  الحشد  لفصائل  مناصرون 
أمام  اعتصموا  الماضية  األسابيع  خالل  إليران 
التحصين،  الشديدة  الخضراء  المنطقة  بوابات 
شاب  »تزوير«  إنه  قالوا  ما  على  احتجاجًا 
بفرز  وطالبوا  المبكرة،  التشريعية  االنتخابات 

كامل لألصوات.

الحشد  فصائل  تصدر  عدم  الرغم من  وعلى 
ويقدر  االنتخابات،  في  الفائزة  الكتل  الشعبي، 
هذه  تبقى  مقاتل،  الف  ب160  مقاتليها  عدد 
األمني  الصعيد  على  مهما  العبا  التشكيالت 

والسياسي في البالد.
 ،2018 عام  للبرلمان  الشعبي  الحشد  ودخل 
تنظيم  ضد  تحققت  التي  االنتصارات  بفضل 

الدولة اإلسالمية.
النتائج،  إعالن  بعد  المفوضية  وستتولى 
للمصادقة  االتحادية  المحكمة  الى  إرسالها 
أقصى.ليدعو  كحد  أيام  عشرة  خالل  عليها 
مجلس  صالح  برهم  الجمهورية  رئيس  بعدها 
 15 أقصاها  مدة  لالنعقاد خالل  الجديد  النواب 
يوما برئاسة النائب األكبر سنا. النتخاب رئيس 
أخرى  جلسة  تعقبها  أن  على  ونائبيه.  البرلمان 
الذي  الجمهورية  رئيس  انتخاب  خاللها  يتم 
األكبر  البرلمانية  الكتلة  تكليف  بدوره  يتولى 
خالل  ذلك  يتم  ان  على  للوزراء  رئيس  لترشيح 

مدة أقصاها شهر واحد.
في غضون ذلك، ستتواصل المفاوضات حول 

تشكيل الحكومة المقبلة.
المتعدد  العراق  يعيشها  كالتي  ظروف  وفي 
الطوائف واألديان، تسير المفاوضات في دوامة 
التي  الشيعية  األحزاب  عليها  تسيطر  معقدة 
تلجأ في النهاية التفاق مرٍض بغض النظر عن 
عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب. وتتعارض 
مواقف الصدر مع تلك التي تدعو اليها الفصائل 
تقليدية  بحلول  مطالبة  إليران،  الموالية 

وتسوية لجميع األطراف.
سيختار  تياره  أن  كلل  دون  الصدر  ويردد 
الوزراء. ويدعو لتشكيل حكومة »أغلبية«  رئيس 
ممثلة باألحزاب التي حصلت على أعلى عدد من 

األصوات.
الصدر  يتوجه  قد  مسبوق،  غير  وبشكل 
لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان من خالل 
الشيعية،  التشكيالت  خارج  أطراف  مع  تحالفات 
وفق محللين يشيرون في هذا اإلطار الى احتمال 
المنتهية  البرلمان  رئيس  مع  ائتالف  تشكيل 
والحزب  مقعدًا(   37( الحلبوسي  محمد  واليته 
الديموقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود 

بارزاني )31 مقعدًا(.
من  مالك  حمدي  السياسي  المحلل  وقال 
إن  األدنى،  الشرق  لسياسة  واشنطن«  »معهد 
»األمر يتعلق بمعرفة من يستسلم امام ضغط 
الطرف األخر«، في اشارة للحشد الشعبي والتيار 
أي  يستسلم  لم  اآلن،  »حتى  وتابع  الصدري. 
مخاطر  ارتفاع  في  سبب  وهذا  لألخر،  منهما 

التصعيد والمواجهات في هذه المرحلة«. 

ال تغيير إال على مقعد واحد

الكتلة الصدرية أكبر الرابحني 
في االنتخابات العراقية

● مظاهرة نسوية نظمها التيار الصدري في مدينة الصدر ببغداد، فبراير 2020

● دخان الغاز المسيل للدموع خالل مواجهات بين قوات االمن التونسية ومحتجين في بلدة عقارب على خلفية ازمة مكب نفايات، 11 نوفمبر 2021. )أ ف ب(

التونسيون يترقبون إطالق الرصاصة األخيرة على البرملان

نازحو مأرب.. من جحيم املعارك إلى صقيع الصحراء

تتجه األنظار إلى يوم 17 من شهر ديسمبر 
الندالع  الـ11  الذكرى  يوافق  الذي  الجاري، 
الرئيس  بنظام  أطاحت  التي  الثورة  شرارة 
األسبق زين العابدين بن علي، وهي الذكري 
تلويحات  لصدي  ترقب  وسط  تأتي  التي 
الرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ تدابير 
جديدة نحو حل مجلس نواب الشعب قانونيًا 
لألحزاب  األجنبي  التمويل  ملف  تحريك  عبر 
القيادي  أكد  فيما  البرلمان،  في  الممثلة 
اإلخوانية«  »النهضة  حركة  من  المستقيل 
إلى  »اإلسالميين«  عودة  أن  ديلو،  سمير 

الحكم انتهت وأصبحت من الماضي.
منذ  خطيرة  سياسية  أزمة  تونس  وتواجه 
الحكومة وتجميد عمل  إقالة  هذا الصيف مع 
البرلمان في يوليو قبل أن يمنح الرئيس نفسه 
حكومة  عن  اإلعالن  ثم  الصالحيات.  كامل 
الماضي.  الشهر  جديدة بصالحيات محدودة 
وكشف تقرير صحفي، أن سعيد، قد يصدر يوم 
17 الجاري، مراسيم رئاسية تقضي بحل حركة 
تونس«. »قلب  وحزب  اإلخوانية«  »النهضة 
وجاء تلويح سعيد، بعد ساعات من تصريحات 
فيها  يزعم  الغنوشي  راشد  البرلمان  لرئيس 
بعودة نشاط المؤسسة التشريعية المجمدة 

»أحب من أحب وكره من كره«.
المختصة  المحاسبات  محكمة  وتنظر 
قضايا  في  بالفعل  االنتخابية  بالنزاعات 
مرفوعة ضد أبرز األحزاب الممثلة في البرلمان 
ومن بينها حزبي »النهضة« و» قلب تونس«، 
الحمالت  خالل  أجنبية  أموال  تلقي  بسبب 

االنتخابية في 2019.
إنها  قانون  رجال  حضور  في  سعيد  وقال 
التي  القوانين  في  الثورة  اعتقال  »محاولة 
وضعوها على المقاس. ما يحصل هو تحايل 

بالقانون«.
نتائج مراقبة  المحكمة حول  تقرير  ويشير 
تمويل االنتخابات ومراقبة مالية األحزاب، إلى 

الكثير من التجاوزات، لكن لم تصدر بعد أي 
الرئيس  لكن  المخالفين.  نهائية ضد  أحكام 
القضايا  هذه  سقوط  من  يخشي  التونسي 
بالتقادم في مدة ثالثة سنوات بسبب البطء 
من  بد  »ال  سعيد:  وقال  األحكام.  إصدار  في 
تصور جديد يتيح اختصار اآلجال. أعتقد بأنه ال 
بد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم«.
الصادق  بالعميد  لقائه  وانتقد سعيد لدى 
بكلية  الدستوري  القانون  وأستاذ  بلعيد، 
أمين  بسوسة،  السياسية  والعلوم  الحقوق 
ترتيب  في  بـ»التباطؤ«  أسماه  ما  محفوظ، 
دائرة  تقرير  في  ورد  ما  على  القانونية  اآلثار 
التشريعية  باالنتخابات  المتعلق  المحاسبات 
واعتبر  تجاوزات.  2019 من  لسنة  والرئاسية 
على  نشرا  فيديو  ومقطع  بالغ  وفق  سعيّد، 
أنه  األنترنت،  على  الجمهورية  رئاسة  صفحة 
تقرير صادر عن  يبقى  أن  المقبول  غير  »من 
محكمة، وفيه الكثير من التجاوزرات، دون أي 

أثر قانوني«.
حركة  من  المستقيل  القيادي  أكد  بدوره، 
»النهضة« سمير ديلو، أن عودة »اإلسالميين« 
إلى الحكم انتهت وأصبحت من الماضي. وأضاف 
الثورات  بعد  ظهر  كما  السياسي  اإلسالم  أن 
أن  معتبراً  لالستمرار،  صالحًا  يعد  لم  العربية 
هناك مقاربة في السياسة مفادها بأنه لم تتجدد 

فسيتجاوزك الزمن.
واقع  حول  تقرير  صنّف  ومؤخرا، 
ضمن  تونس   2021 لسنة  الديمقراطيات 

فيه  تشهد  وقت  في  الهشة،  الديمقراطيات 
مؤشرات الديمقراطية على المستوى العالمي 
تراجعا منذ سنة 2016 وفق هذا التقرير الذي 
 International IDEA منظمة  سنويا  تعده 

ومقرها في ستوكهولم.
المسار  أن  إلى  المنّظمة  وأشارت 
التجربة  تعتبر  التي  تونس،  في  الديمقراطي 
بـ»الربيع  عُرف  ما  في  الناجحة  الوحيدة 
الرئيس  عزل  مع  اضطرابات  شهد  العربي«، 
عمل  وتعليق  الحكومة  لرئيس  سعيّد  قيس 
يوليو  من  والعشرين  الخامس  في  البرلمان 

الماضي.
وفي خضم هذا الضباب السياسي، تواجه 
ال  بلد  في  خانقة  اقتصادية  أزمة  تونس 
المزمنة،  فيه  االستقرار  انعدام  حالة  تشجع 
اقتصاد  يكابد  إذ  والمانحين.  المستثمرين 
البالد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل 
النمو االقتصادي %0,6 خالل السنوات العشر 
 6% إلى  التضخم  ارتفعت نسبة  األخيرة. كما 
في  الوضع  تفاقم  من  الصحية  األزمة  وزادت 

البالد وحرمته من إيراداته السياحية.
طلبا  مؤخرا  الدولي  النقد  صندوق  وتلقى 
الجديدة  التونسية  الحكومة  من  للمساعدة 
وهناك مباحثات تقنية جارية لتحديد األولويات 
االقتصادية للبالد، حسب ما أفاد الناطق باسم 
المؤسسة الخميس. وقال جيري رايس خالل 
مؤتمر صحفي »تلقينا مؤخرا من تونس، من 
السلطات طلبا لبرنامج جديد يدعمه صندوق 

دائما  »كنا  بالقول  واستدرك  الدولي«.  النقد 
وسنظل شريكا قويا لتونس«.

وتكرارًا لتصريحات أدلى بها مؤخرًا جهاد 
وآسيا  األوسط  الشرق  إدارة  مدير  أزعور، 
الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر 
شدد  عمّان،  األردنية  العاصمة  في  عُقد 
بين  التقنية  المباحثات  أن  على  رايس  جيري 
إلى  تهدف  التونسية  والسلطات  الصندوق 
جديد  تمويل  برنامج  إطالق  إمكانية  »بحث 

لصالح تونس«.
تحديد  على  تتركز  »المباحثات  أن  وتابع 
أولويات تونس، أولويات اقتصادية وتحديات 
من  بد  ال  وإصالحات  بها  النهوض  يجب 
التي تشهدها  الحالية  األزمة  لتجاوز  تنفيذها 
تقديم  من  رايس  جيري  يتمكن  لم  البالد". 

جدول زمني.
المثقلة  تونس  عادت  الماضي،  مايو  وفي 
للتفاوض  عقد  خالل  الرابعة  للمرة  بالديون 
اتفاق  إلى  سعيًا  الدولي  النقد  صندوق  مع 
على ثالث سنوات والحصول للعام 2021 على 
3,3 مليارات يورو )4 مليارات دوالر( في مقابل 
وعد بإصالحات يبدو االلتزام بها أصعب من 

السابق.
ويقول الخبير االقتصادي التونسي، الدكتور 
سامي لعرفاوي لـ »راديو سبوتنيك«: »يمكن 
القبول  طريق  في  تسير  تونس  أن  القول 
فيما  خاصة  الدولي  النقد  صندوق  لشروط 
األساسية  للمواد  الدّعم  بسياسة  يتعلق 

وللمحروقات وغيرها«
التونسية  الحكومة  تسعى  »ربما  وأضاف 
في  الدعم  حيث  من  تدخلها  من  للتخفيف 
في  كذلك  البطء،  من  بشيء  المواد  هذه 
الوظائف  في  الجدد  العمال  استقطاب  عملية 
العامة، وفي سنة 2021، لم يقع حل الفرص 
نوع  وهذا  الحكومية  الوظائف  في  لالنتداب 
من االستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، 
لهذه  االستجابة  من  مفر  ال  أنه  وأعتقد 

الشروط«. 

ذكرى »الثورة« تقترب وسط انسداد سياسي وأزمة اقتصادية

البرد يقتلهم

قيادي سابق بـ»النهضة«: عودة 
»اإلسالميين« إلى الحكم انتهت 

وأصبحت من الماضي

 1200 أسرة يمنية فرت إلى مخيم السميا 
الصحراوي هربا من القتال

 نقص المواد الغذائية والبطانيات والمياه 
وحتى عدم وجود مرافق صحية كافية

صندوق النقد الدولي تلقى مؤخراً طلباً 
للمساعدة من الحكومة التونسية وهناك 

مباحثات تقنية جارية

اليمن،  شمال  في  مأرب  مدينة  شرق  الصحراوي  السميا  مخيم  في 
الحوثيين  المقاتلين  بين  المعارك  نتيجة  هربت  عائالت  تتكدس 
مضطرّة  نفسها  تجد  حيث  خيام  في  للحكومة  الموالية  والقوات 

أصال. الشحيحة  الموارد  لتقاسم 
من بين هؤالء، علي يحيى هيبة، الذي لم يجد خيارا سوى الفرار 
المخيم هربا من تصاعد  إلى  مرة أخرى مع زوجته وأطفاله السبعة 
مع  واحدة  خيمة  عائلته  لتتشارك  مأرب  مدينة  حول  القتال  حدة 

األشخاص. عرات 
ليحمي  بطانيتين  سوى  عاما   39 البالغ  هيبة  عائلة  تملك  وال 
في  المخيّم  ويقع  ليال.  القارس  الصحراء  برد  من  أنفسهم  أفرادها 
من  كبيرة  أعدادا  واستوعب  مأرب،  مدينة  شرق  الوادي  مديرية 
مأرب  مدينة  جنوب  الواقعة  المديريات  من  فروا  الذين  النازحين 

ذاته. االسم  تحمل  التي  المحافظة  مركز  وهي 
بشراسة  الماضي  فبراير  منذ  الحوثيون  المسلحون  ويقاتل 
مأرب،  مدينة  على  والسيطرة  للدخول  للحكومة  الموالية  القوات 
وتدور  اليمني.  الشمال  كامل  على  يدهم  بوضع  لهم  سيسمح  ما 

المدينة. وجنوب  وغرب  شمال  المعارك 
هذا  منتصف  نزوحه  كيفية  برس«  »فرانس  لوكالة  هيبة  ويروي 
قائال  مأرب،  مدينة  جنوب  تقع  بمنطقة  الروضة  مخيم  من  الشهر 
خدمات  فيها  يوجد  ال  الخالي.  الربع  صحراء  من  جزء  انها  »انظروا 

انسانية. ليس لدينا مدارس وال مستشفيات وال أي خدمات«.
ست  مع  القش  من  وكوخين  واحدة  خيمة  هيبة  عائلة  وتتشارك 
عائالت اخرى، ويؤكد أن هناك نحو 35 شخصا على األقل في الخيمة.

يشكو  الخصوصية،  وانعدام  االزدحام  إلى  وباإلضافة 
والمياه  والبطانيات  الغذائية  المواد  في  نقص  من  النازحون 
خدمات  أي  توفر  وعدم  كافية  صحية  مرافق  وجود  عدم  وحتى 

قريبة. مناطق  في 
وقال رب العائلة بحسرة »نعاني من الكثير من األمور«، موضحا 
حتى  الكافية  القدرة  نملك  وال  الخيم  في  ساتر  إقامة  يمكننا  »ال 
يستخدمون  أطفال  أربعة  إلى  ثالثة  »كل  وتابع  إقامة حمام«.  على 

واحدة«. بطانية 

الجاري،  الشهر  حتى  عائلة   60 سوى  السميا  في  هناك  يكن  لم 
الدولية. الهجرة  منظمة  بحسب 

أسرة   1200 نحو  إن  برس«  »فرانس  لوكالة  المنظمة  وقالت 
مشيرة  القتال،  من  هربا  المخيم  في  الشهر  هذا  استقرت  يمنية 
مواد  توزيع  »مثل  هناك  الخدمات  بتوفير  مؤخرا  بدأت  أنها  إلى 
وخزانات  المراحيض  وبناء  بالشاحنات  المياه  ونقل  الطارئة  اإلغاثة 

المياه«.
نحن  الشتاء،  أشهر  اقتراب  »مع  فإنّه  المنظمة،  وبحسب 
والمواد  االغطية  أو  المالبس  يملكون  ال  الكثيرين  أن  من  قلقون 
أولئك  خاصة  ودافئين،  آمنين  للبقاء  يحتاجونها  التي  األساسية 
من  الناس  لحماية  مجهزة  غير  مؤقتة  مالجئ  في  يعيشون  الذين 

الجوية«. العوامل 
النازحين  من  للكثير  ملجأ  بمثابة  مأرب  مدينة  اعتُبرت  ولطالما 
مدينة  في  جديدة  ببداية  أملوا  أو  المعارك  من  هربا  فروا  الذين 
النيران  مرمى  في  اآلن  أصبحوا  ولكنهم  لسنوات،  مستقرة  ظلت 

عليها. للسيطرة  القتال  تصاعد  ظل  في 
139 مخيّما للنازحين في مدينة  وتشير الحكومة إلى وجود نحو 
بداية  منذ  نازح  مليون   2,2 نحو  استقبلت  وقد  والمحافظة،  مأرب 

.2014 في  اليمني  النزاع 
وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت هذا الشهر أّن أكثر من 45 
ألف شخص نزحوا عن منازلهم منذ نحو شهرين بسبب القتال العنيف 
الهباش  علي  السميا  على مخيم  المشرف  ويشير  مأرب.  في محافظة 
األخيرة،  األسابيع  في  العائالت  من  الكثير  استقبل  المخيم  أن  إلى 
موضحا »لم يكن هناك أي مأوى فقمنا باستضافتهم في هذا المخيم 
أو  مأوى  لديهم  ليس  البعض.  اخرى، وتكدسوا مع بعضهم  أسر  مع 

مكان يفترشونه او بطانيات وال منازل. ال شئ لديهم«.
المخيم قائال  وبأسى، يصف علي أحمد عبد اهلل سوء األوضاع في 
تصلنا  لم  إنسانية.  مساعدات  أي  تصلنا  لم  ثالث.  أو  مرتين  »نزحنا 
أي بطانيات أو فرشات. البرد يوشك أن يقتلنا وال أحد يساعدنا سوى 
اهلل«. واألحد أعلنت منظمة االمم المتحدة للطفولة »يونيسف« عبر 
النظيفة  المياه  من  مكعب  متر  الف   133 لتوفير  تدخلها  عند  تويتر 
وتركيب  النظافة،  مستلزمات  من   1330 وتوزيع  يومي،  أساس  على 
إضافيًا،  مرحاضًا   222 تركيب  على  العمل  مع  مؤقت  مرحاضا   78

وإقامة 13 نقطة لتوزيع المياه.

● أطفال يقفون أمام خيمة في مخيم السميا للنازحين شرق مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة اليمنية في شمال البالد
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اقتصاد

كالم في األرقام

انخفاض متوقع
 في نمو االقتصاد العالمي

 لعام 2022

قالوا

08

مع  الكبير  الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  استعرض 
في  التقدم  مستوى  كوبيش  يان  ليبيا  لدى  األممي  المبعوث 
االتجاه،  هذا  في  المبذولة  والجهود  المصرف،  توحيد  مسار 
بالمسار  المعنية  الدولية  العمل  مجموعة  مع  التعاون  واستمرار 

االقتصادي.
اإلثنين  طرابلس  في  الكبير  بمكتب  عقد  الذي  اللقاء  وتطرق 
الملحوظ في األداء  التحسن  الماضي، بعض الموضوعات منها: 
االقتصادي والنمو المتوقع، إضافة إلى توقعات األداء االقتصادي 

المتوقع، حسب المصرف. 2022 وحجم اإلنفاق  للعام 
وسير  المشترك،  االهتمام  ذات  »لقضايا  مناقشة  جرت  كما 
العملية االنتخابية وجهود األطراف الدولية لدعم هذا المسار«.

اهتمام أممي بمستجدات توحيد املصرف املركزي

مخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع 
معدل التضخم ونستحدم 
كل الوسائل المتاحة 
لوقف هذه الزيادة

رئيس االحتياطي الفدرالي 
األميركي جيروم باول

% 2.3
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.605دوالر أميركي
5.2198يورو

6.1371الجنيه االسترليني
1.2274الريال السعودي
1.2538درهم إماراتي

0.7233االيوان الصيني

2020  /12/1 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

●  سوق للخضروات والفواكه في ليبيا

الدولي بالبنك  والتحويالت  الهجرة  مجال  في  االقتصاديين  كبير   *

يحتاج المهاجرون إلى الحماية 
من العمل الشاق واألجور 

المتدنية في ظل أزمة كورونا

رئيس قسم التخزين عبدالكريم معاطي:

ميناء بنغازي مستعد الستقبال 15 سفينة في وقت واحد

قال رئيس قسم المناولة والتخزين بميناء بنغازي 
البحري عبدالكريم معاطي إن الميناء مؤهل الستقبال 
مشيرًا  حمولتها،  وتفريغ  واحد  وقت  في  سفينة   15
إلى أنه شهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية ورصف 

الطرق وبناء مبانٍ جديدة.
أعمال  في  الخطورة  نسبة  أن  معاطي  وأوضح 
المناولة والتفريغ والشحن »تصل إلى %100«، ولذا 
يوفر للعاملين زي خاص بالسالمة، إضافة إلى وجود 
حديثه  وفق  طارئ،  ألي  والسالمة  األمن  جهاز  أفراد 

لوكالة األنباء الليبية.
وأشار إلى استمرار العمل بالالئحة المالية القديمة 
في نقل الحاويات، والقيم موضوعة منذ العام 1986، 
كبير  إجحاف  وبها  جدًا،  قليلة  قيم  »هي  مضيفًا 
للعاملين بالشركة؛ على سبيل المثال مناولة الحاوية 
حسب  تكلفتها  الميناء،  رصيف  على  السفينة  من 
تصل  القيمة  أن  حين  في  فقط،  دينارًا   50 الالئحة 
الخاص،  القطاع  في  الحاوية  على  دينار   1500 إلى 
الشهوبي  محمد  المواصالت  وزير  طالبنا  ولهذا 
لتعديل الالئحة، فقيمة المناولة تختلف باختالف نوع 

البضائع«.

شحنات السيارات
وبشأن شحنات السيارات، نوه بأن التعامل معها 
بعض  وفي  اإلنتاج،  مقابل  الحوافز  آلية  »وفق  يتم 
التعامل  يصعب  معطلة  السيارة  تكون  األحيان 
المستعملة  ومنها  جدًا،  قديمة  وموديالتها  معها، 
حسب  على  معها  »نتعامل  مكماًل:  والجديدة«، 
المالية  القيمة  تقدير  ناحية  من  والحجم،  الوزن 
للتاجر  تسليمها  ويتم  السيارات،  شحنة  لتفريغ 

مباشر«. بشكل 

عدد  على  تعتمد  التفريغ  مدة  إن  معاطي  ويقول 
عليها،  المجهزة  الروافع  وعدد  بالسفينة،  الحاويات 
وكلما زاد عدد روافع السفن زاد معدل سرعة التفريغ، 
مردفًا: »يوجد لدينا روافع أرضية سريعة نستخدمها 
لسرعة إنجاز العمل، وهي ذات حموالت مختلفة تحمل 
100 طن وأخرى 80 طنًا، وغيرها من األوزان الثقيلة، 
500 حاوية في مدة  المحملة  السفن  بتفريغ  ونقوم 

أقصها 24 ساعة، بمعدل 30 حاوية في الساعة«.

روافع  ثالث  نستعمل  األحيان  بعض  »في  وتابع: 
لكل  حاوية   30 يعني  المناولة،  عملية  لزيادة  أرضية 

رافعة في ثالث روافع سريعة، ويصل اإلنجاز بنقل 90 
شكر  شهادة  على  تحصلنا  وقد  الساعة،  في  حاوية 
تقدير من خطوط مالحية دولية على سرعة معدالت 

األداء«.
اإلرهاب«  على  »الحرب  فترة  خالل  أنه  إلى  ونبّه 
معداته،  من   %  90 القسم  خسر  بنغازي،  مدينة  في 
متابعًا:   ،2017 العام  أكتوبر  في  بالتحديد  وذلك 
عاطلة،  المعدات  أغلب  كانت  العمل  تسلمنا  »عندما 
ثم تعاقدنا على عدد من الشاحنات من بينها جرارات 
المخازن«  أو  للساحات  وتنقل  الحاويات  عليها  تحمل 

وذلك لنتمكن من أداء عملنا.

هل تعافى االقتصاد العاملي؟
أصدرت شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية والبنك الدولي 
للتو التقرير نصف السنوي الجديد المعنون موجز الهجرة والتنمية 
التحويالت  تدفقات  في  تعافيًا  نشهد  أن  للنظر  الالفت  ومن   .35
في العام 2021، في إثبات جديد لمدى موثوقيتها بوصفها شريان 
في  وخصوصًا  األصلية،  بأوطانهم  المهاجرين  ألسر  مطلق  حياة 

أوقات الحاجة.
إلى  التحويالت  تدفقات  تصل  أن   ،2021 العام  في  ونتوقع، 
بزيادة  دوالر،  مليار   589 إلى  الدخل  ومتوسطة  منخفضة  البلدان 
قدرها 7.3 % عن العام 2020. وتبلغ التحويالت حاليًا أكثر من ثالثة 
فإنها   – الصين  وباستثناء  الرسمية،  اإلنمائية  المساعدات  أمثال 

تزيد بأكثر من 50 % عن االستثمار األجنبي المباشر.
يأتي هذا التعافي بعدما أبدته التدفقات من قدرة على الصمود 
في النصف الثاني من العام 2020، والتي عوضت تقريبًا االضطراب 
سوى  العام  هذا  تدفقات  تسجل  ولم  الثاني،  الربع  عاناه  الذي 
انخفاض متواضع بنسبة 1.7 % في مواجهة واحدة من أشد حاالت 

الركود العالمي.
استثنائية  بصورة  قويًا  التحويالت  تدفقات  في  النمو  كان 
)%21.6( في أميركا الالتينية والبحر الكاريبي. وانتعشت التحويالت 
أيضًا بقوة، في أكثر المناطق األخرى، حيث سجلت نموًا يتراوح بين 
5 %، و10 %، في أوروبا وآسيا الوسطى، والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء ، ولكن كانت الوتيرة 
أبطأ في شرق آسيا والمحيط الهادئ )باستثناء الصين( حيث بلغت 

.% 1.4
المهاجرون مساندتهم  النامية، كثف  العالم  وفي جميع مناطق 

المتضررة  البلدان  سيما  وال  األصلية،  بلدانهم  في  ألسرهم 
وراء  الفضل  ويرجع  كورونا.  فيروس  من  دلتا  متحور  انتشار  من 
قدرتهم على ذلك إلى االنتعاش المشجع في النشاط االقتصادي 
والتوظيف في بلدان المقصد الرئيسية للمهاجرين، والذي يمكن 
عزوه جزئيًا إلى المحفزات المالية االستثنائية الطارئة، والسياسات 

النقدية التيسيرية التي اتخذت لمواجهة جائحة كورونا.
للتحويالت  أكبر خمسة بلدان متلقية  2021، كانت  العام  في 
بالقيمة الحالية للدوالر األميركي هي: الهند والصين والمكسيك 
والفلبين وجمهورية مصر العربية. ومن حيث النسبة من إجمالي 
للتحويالت  متلقية  بلدان  خمسة  أكبر  كانت  المحلي،  الناتج 
ولبنان  تونغا  حجمًا:  األصغر  االقتصادات  من   2021 العام  في 
الواليات  وكانت  وهندوراس.  وطاجيكستان  قيرغيز  وجمهورية 
للتحويالت  مصدر  أكبر  المتحدة 
اإلمارات  تلتها   ،2020 العام  في 

العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية وسويسرا.

األمــوال  ــال  إرس تكلفة  وظلت 
عبر الحدود الدولية مرتفعة، حيث 
المتوسط  في   %  6.4 نحو  بلغت 
 .2021 العام  من  األول  الربع  في 
إلى  التحويالت  ــال  إرسـ ــعــد  ويُ
أفريقيا جنوب الصحراء مرتفعًا بشكل خاص )%8(. وتكشف البيانات 
الخاصة بمسارات التحويالت ارتفاع التكاليف في العادة عند إرسال 
خالل  من  أو  الرقمية  القنوات  مع  مقارنة  البنوك،  عبر  التحويالت 
شركات تحويل األموال التي تقدم خدمات إرسال األموال وتسلمها 

نقدًا.
ويبدو أن أعداد المهاجرين الدوليين قد انخفضت للعام الثاني 
الجدد، وارتفاع أعداد  المهاجرين  التوالي، مع ضعف تدفقات  على 
المهاجرين العائدين في العامين 2020 و2021. واستمر انخفاض 
عدد العمال األجانب في منطقة مجلس التعاون الخليجي، التي تُعد 
الرئيسية،  التحويالت  ومصادر  المهاجرين  مقاصد  أكبر  بين  من 
الواليات  لدخول  المهاجرين  محاوالت  وازدادت   .2021 العام  في 
المتحدة عبر حدودها الجنوبية في العام 2021. غير أن هناك زيادة 
وبلدان  المكسيك  في  المحصورين  العابرين  المهاجرين  عدد  في 

أميركا الوسطى.
 ،2022 العام  النمو في  التحويالت في  ومن المتوقع أن تستمر 
وإن اكتنفتها مخاطر تطورات سلبية. فأزمة كورونا أبعد ما تكون 
إلى الزوال، وال تزال تشكل أهم مخاطر التطورات السلبية المحيطة 
البلدان  التحويالت إلى  العالمي، والتوظيف، وتدفقات  النمو  بآفاق 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
المقصد  بلدان  في  المالي  التحفيز  برامج  تستمر  أن  يمكن  وال 
الرئيسية للمهاجرين إلى أجل غير مسمى. وفضاًل على ذلك، فإن 
الرقمية،  التحويالت  إلى  النقدية  التحويالت  قنوات  من  التحول 
الذي لوحظ في ذروة أزمة كورونا في العام 2020، قد أخذ مجراه 
تسريع  النمو  من  مزيد  تحقيق  وسيتطلب  األرجح.  على  الطبيعي 
)معامالت(  حسابات  على  المهاجرين  فئات  حصول  إمكانية  وتيرة 

بنكية )التي تُعد ضرورية الستخدام القنوات الرقمية(.
ومما يقف عائقًا أمام هذه العملية لوائح مكافحة غسل األموال، 
ومحاربة تمويل اإلرهاب المتسمة بالصرامة، والتي ال تسهل، على 
سبيل المثال، فتح حسابات للعمالء من خالل تقنيات معرفة العمالء 

.)e-KYC( اإللكترونية
على  للحفاظ  السياسات مواصلة جهودهم  واضعي  على  ويجب 
وزيادة  التحويالت،  تكلفة  خفض  طريق  عن  التحويالت  تدفق 
على  التحويالت  خدمات  ومقدمي  المهاجرين  حصول  إمكانية 
الخدمات المصرفية، واتخاذ تدابير على صعيد السياسات للتصدي 
الصحية  والرعاية  اللقاحات  على  الحصول  )من حيث  كورونا  ألزمة 
واإلسكان والتعليم( بما يشمل المهاجرين. وقد يحتاج المهاجرون 
أجورًا  ومنحهم  الشاق  بالعمل  إثقالهم  من  الحماية  إلى  أيضًا 
متدنية من جانب أرباب العمل في أثناء األزمة. وأخيرًا، يواجه كثير 
للمهاجرين  المهاجرين األصلية عودة غير متوقعة  من مجتمعات 
والمغتربين بأعداد كبيرة. وربما كانوا في حاجة إلى المساندة في 
توفير الرعاية الصحية، ومرافق الحجر الصحي، وغيرها من الخدمات 

االجتماعية، للتخفيف من وطأة هذا الوضع على نحو فعال.

الوسط - عبدالرحمن أميني
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أسعار األغذية في ليبيا ترتفع إلى أعلى مستوى في 2021
مبادرة »ريتش« قدرت الزيادة بـ25 %

إلى  ليبيا  في  األغذية  سلة  تكلفة  ارتفعت 
 25 يناهز  بما   2021 في  لها  مستوى  أعلى 
المبادرة  أعدته  استطالع  في  جاء  حسبما   ،%
»ريتش«،  الليبية  السوق  لمراقبة  األوروبية 
فيروس  بــأزمــة  التأثر  ــى  إل ــادة  ــزي ال مرجعة 
صرف  سعر  في  والتذبذب  المستجد«،  »كورونا 
تسبب  الذي  األجنبية،  العمالت  أمام  الدينار 
من  المستوردة  المواد  ألسعار  كبير  ارتفاع  في 

الخارج.
تكلفة اإلنفاق على المواد الغذائية الرئيسية 
في  لألسرة  األساسية  االحتياجات  تلبي  التي 
جميع أنحاء ليبيا زادت بواقع 8.3 % بين شهري 

.2021 يوليو وأغسطس 
ومواد   %  7.2 الطعام  نسبة  زيــادة  وجــاءت 
في  زيــادة  في  أثر  ما  وهو   ،%  15.7 النظافة 
االستطالع  ــق  وف أغسطس،  خــالل  التكلفة 

الماضي. األحد  عنها  المعلن 
في  ارتفاع  أعلى   2021 العام  سجل  وعمومًا 
 %  24.2 بنسبة  الغذائية،  المواد  مختلف  أسعار 
لـ»كوفيد  الصحية  األزمة  قبل  ما  من مستويات 

- 19« في مارس 2020.

أسباب زيادة األسعار
الزيادة  تلك  أسباب  »ريتش«  استطالع  وأرجع 
نتجت  الذي  الصرف،  سعر  تذبذب  إلى  أيضًا، 
البضائع  من  به  بأس  ال  عدد  سعر  زيادة  عنه 
 ،%  25.15 بنسبة  التونة  مثل  المستوردة 

والسكر   ،%  12 والدقيق   ،%  20.8 والبيض 
الغذاء  سلة  تكلفة  في  زيادة  أكبر  أما   ،%  4.3
مصراتة  مثل  الغربية  المدن  في  فلوحظت 
 ،% 28.6 38.3 %، وسرت  بـ42.8 %، والخمس 

وغدامس 20.4 %.
أوائل  في  عدل  المركزي  ليبيا  مصرف  وكان 
 2021 يناير  من  الثالث  وتحديدًا  الجاري،  العام 
ليصبح  األجنبية،  العمالت  مقابل  الدينار  سعر 

1.4 دينار. 4.46 دنانير للدوالر، بداًل عن 
بشكل  النظافة  مواد  تكلفة  في  الزيادة  أما 
بعض  أسعار  بارتفاع  مدفوعة  فكانت  أساسي، 
اليدين  معقم  غرار  على  المستوردة  المنتجات 
غسل  وصابون  األسنان  ومعجون   ،%  116.1

.% 42.9 اليدين 
زيادة أسعار األدوية والوقود

شهدت  التي  ــة  األدويـ ــوق  س وبخصوص 
ارتفاعًا هي األخرى بسبب األزمة الوبائية، فإنه 
بعضها  أسعار  قفزت  وأغسطس،  يوليو  بين  ما 

بي  وفيتامين   ،%  12.5 الباراسيتامول  مثل 
.% 2.4 بواقع  وأموكسيسيلين 

نسبة  تكلفة  أظهرت  فقد  الطاقة  مواد  أما 
أظهرت  إذ  %؛   15 قدرها  إجمالية  زيادة  الوقود 
زيادة في كل من الشرق بـ22.4 % والغرب 9.4 

%، وانخفاضًا في الجنوب بـ4.2 %.
نقص  تسجيل  جرى  أغسطس  شهر  وخالل 
الموازية  األسواق  نشاط  أنعش  ما  الوقود،  في 
في كل من الشرق والغرب، باإلضافة إلى ذلك، 
الوطنية  المؤسسة  داخل  االستقرار  عدم  فإن 
للنفط قد يكون سببًا في تأثر نقل تلك المواد، 

المبادرة. وفق 
العقارات  على  يطرأ  لم  ــه،  ذات الوقت  في 
النازحين،  عدد  تراجع  في ظل  األسعار  في  تغير 
واستنادًا إلى مقارنة بين شهري أبريل ويونيو، 
طفيف  بشكل  اإليجارات  أسعار  انخفضت  فقد 

2021 في طرابلس بـ1.6 %. منذ يوليو 
مايو  بشهر  مقارنة  ملحوظ  بشكل  وتراجعت 

لكن  المنطقة،  هذه  في   %  18.9 لنحو   ،2020
ارتفعت   ،)2020 )مايو  نفسه  بالشهر  مقارنة 

.% 2.4 األسعار في بنغازي 

عالمية زيادة 
»مؤتمر  قال  الماضي،  نوفمبر  منتصف  وفي 
)أونكتاد(  والتنمية«  للتجارة  المتحدة  األمم 
بنسبة  ترتفع  قد  العالمية  االستيراد  أسعار  إن 
11 % وأسعار المواد االستهالكية بـ1.5 % بين 

.2023 والعام  الحالية  الفترة 
تداعيات  أن  المنظمة  ــذه  ه ــت  ــح وأوض
المعيشية  الظروف  تهدد  »كــورونــا«  جائحة 
لدى  األهم  الضرر  تركت  بينما  للمجتمعات، 
بفترات  تأثرت  التي  االستهالكية  المنتجات 
البحرية،  سيما  ال  الشحن،  وأزمــات  اإلغالقات 
البضائع، ومن  لزيادة أسعار شحن  أدى  وهو ما 

ثم زيادة األسعار.
تكاليف  ــاد  ــ ازديـ أن  ــى  إلـ ــت  ــوه ن كــمــا 
بالنسبة  األسعار  ارتفاع  إلى  سيؤدي  الشحن 
إيجاد  يتم  لم  ما  المقبل،  العام  للمستهلكين 

الوباء. الناجمة عن  للمشاكل  حلول 
غير  طلبًا  العالمية  التوريد  سالسل  وواجهت 
الماضي،  للعام  الثاني  النصف  منذ  مسبوق 
عن  عوضًا  السلع  على  المستهلكون  أنفق  إذ 

اإلغالق. أثناء عمليات  الخدمات 
في  صعوبات  إلى  الطلب  في  االرتفاع  وأدى 
ومنها  السلع،  بنقل  المتعلقة  المرافق  بعض 
ونقص  الحاويات  لسفن  االستيعابية  القدرة 

الموانئ. الحاويات والعمالة واالزدحام في 

بنغازي- الوسط
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 تعديل سعر صرف الدينار 
والوضع الوبائي ضاعف 

األعباء على األسر

 زيادة تصل إلى 12.5 % 
لبعض األدوية..  وانخفاض 

في أسعار العقارات

    ديليب راثا *

 التكلفة الرسمية لمناولة 
الحاوية 50 دينارا  فقط.. 

والفعلية 1500 

●  إحدى السفن قبل دخولها ميناء بنغازي البحري



اقتصاد 09

أعلن وزير المواصالت بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي 
التوصل إلى اتفاق على إعادة تشغيل الخط الجوي بين ليبيا ومالطا قريبًا.

صليبا،  تشارلز  مالطا  جمهورية  بسفير  الوزير  جمع  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
وقنصل مالطا براين زارا، اإلثنين الماضي.

المعوقات  بعض  ناقش  اللقاء  بأن  المواصالت  وزارة  نشرته  بيان  وأفاد 
والعراقيل التي تسببت في توقف حركة الرحالت الجوية بين ليبيا ومالطا؛ 
بهذا  المتعلقة  القضايا  جميع  لمعالجة  توصله  الشهوبي  الوزير  أكد  حيث 
الخصوص، مشيرًا إلى العمل على إعادة تشغيل الخط الجوي بين البلدين 

قريبًا.
عودة  آلية  يلماز  كنعان  تركيا  سفير  مع  الشهوبي  بحث  آخر،  سياق  في 

الشركات التركية الستئناف العمل بمشروع مطار طرابلس.

إعادة تشغيل الخط الجوي بني ليبيا ومالطا قريبًا
الحكومة تتعهد بتسييل مخصصات مالية ملؤسسة النفط السعر بالدوالرنوع الخام

72.05برنت

68.65غرب تكساس

80.31دبي

74.20سلة أوبك

75.44خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     12/1/ 2021

التعديات على خطوط شركة 
البريقة أمام النائب العام

شركة روسية تستكمل 
حفر بئر بغدامس

بحوض  بئر  حفر  استكمال  الروسية  »تاتنفت«  شركة  تعتزم 
بعد  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أكدت  حسبما  قريبًا،  غدامس 
اجتماع لرئيسها مصطفى صنع اهلل مع مدير عام الشركة في ليبيا 
ألبرت سافولين، ونائبه ناجي معتوق ومدير االستكشاف بالشركة 
تيمور فيلزوف، بحضور المستشار بإدارة االستثمار بالمؤسسة ضو 

زهمول.
بئر  حفر  استكمال  االجتماع  خالل  الشركة  عام  مدير  وأعلن 
كذلك  جرى  فيما  غدامس،  بحوض   82/4 القطعة  في   )B2_4(

استعراض نشاط الشركة في ليبيا خالل الفترة الماضية.
تساعد  التي  اللوجستية  األمور  بعض  أيضًا  االجتماع  وبحث 
البنود  بعض  إلى  إضافة  عالية،  بكفاءة  عملها  إنجاز  في  الشركة 
الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا بين المؤسسة والشركة.

عن  ممثلين  مع  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة  مسؤولون  بحث 
النيابة العامة إزالة التعديات على خطوط شركة البريقة لتسويق 
النفط، على خلفية البالغ المقدم من الشركة بشأن إزالة التعديات 
التي طالت خطوط نقل الوقود بين مستودعي الزاوية - طرابلس.
اإلزالة  آلية  والنيابة  المؤسسة  مسؤولي  بين  اجتماع  وناقش 
والخاصة،  العامة  الممتلكات  أصحاب  سيواجهها  التي  والصعاب 

باإلضافة إلى الخسائر المترتبة على أمر إزالة العوائق.
ورئيس  اهلل،  صنع  مصطفى  المؤسسة  رئيس  االجتماع  حضر 
لجنة اإلدارة لشركة البريقة إبراهيم بوبريدعة، والمستشار محمود 
أبو  أيمن  والمستشار  العام،  النائب  بمكتب  النيابة  وكيل  اليسير 

الشواشي المكلف من النائب العام لمناقشة الملف.
من  مقدمة  بديلة  استراتيجية  خطة  النفط  مؤسسة  وتبنت 
شركة البريقة لتسويق النفط، تتمثل في الموافقة على تخصيص 
بناء  من  تمكنها  النفطي،  جنزور  لمستودع  مجاورة  أرض  قطعة 

قدراتها التخزينية الالزمة، وإنشاء نقطة استالم بحرية عائمة.
وستجرى تغطية نفقات هذا المشروع من خالل بعض الترتيبات 
الوحدة  حكومة  إلى  أحالتها  أن  للمؤسسة  سبق  التي  المالية 
العالقة، وكل  ذات  األطراف  االتفاق على دعوة  تم  الوطنية، حيث 
متابعتها  ستجرى  التي  التنفيذ،  موضع  الخطة  لوضع  يخصه  فيما 
واإلشراف على تنفيذها من قبل مكتب النائب العام بصفته الجهة 

المختصة المحال إليها البالغ.

واشنطن - وكاالت

●   رجل يرتدي كمامة في متجر للسلع  الغذائية بالواليات المتحدة 

التضخم األميركي يصل إلى مستويات خطرة

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  نائب  تعهد 
العاجل  بالتدخل  أبوجناح،  رمضان  الموقتة، 
وباألخص  النفط،  لقطاع  الالزمة  األموال  لتسييل 
القصوى  ألهميته  )التشغيل(  الثاني  الباب 

اإلنتاج. عمليات  الستمرارية 
المؤسسة  رئيس  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
بوجناح،  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط،  الوطنية 
فتح  الشباب  وزير  برفقة  وذلك  الماضي،  األحد، 

الزني. اهلل 
يواجهها  التي  التحديات  اللقاء  واستعرض 
تخصيص  تأخر  في  المتمثلة  والغاز،  النفط  قطاع 
لإليفاء  وشركاتها؛  للمؤسسة  المالية  الميزانيات 
والخدمات  والنقل  واإلعاشة  التموين  بالتزامات 
القطاع  مرافق  وصيانة  ولتطوير  الحيوية 
كونه  وزيادته  اإلنتاج  عمليات  الستمرار  المختلفة 

الوطني. لالقتصاد  الرئيس  الرافد 

15 مليار دوالر تراجعًا في 
االحتياطي السعودي بالخارج

إردوغان يرفض أي تسوية بشأن معدالت 
الفائدة رغم انهيار الليرة

أي  مجددًا  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  رفض 
رغم  الرئيسية،  الفائدة  معدالت  مستوى  بشأن  »تسوية« 

التركية. الليرة  انهيار 
 13 وفقدت  الماضي،  األسبوع  التركية،  العملة  وتراجعت 
% من قيمتها في غضون ساعات، الثالثاء، أمام الدوالر، وهو 
ألسعار  التخفيضات  من  سلسلة  عن  جزئيًا  ناجم  انخفاض 
وكالة  وفق  التركي،  الرئيس  قررها  التي  الرئيسية  الفائدة 

»فرانس برس«.
بفتح  الماضي،  السبت  إردوغان،  أمر  ذلك،  على  وردًا 
التفتيش الحكومية للتالعب باألسعار.  تحقيق من قبل هيئة 
نهاية  تركمانستان  من  عودته  رحلة  في  للصحفيين  وقال 

أبدًا  أدافع  ولن  أدافع  وال  قط  أدافع  »لم  الماضي:  األسبوع 
تصريحات  في  وختم  الرئيسية«.  الفائدة  أسعار  رفع  عن 

نقلتها قناة »إن تي في«: »أرفض أي تسوية«.
يعتبر  الكالسيكية،  االقتصادية  النظريات  عكس  وعلى 

التضخم. المرتفعة تعزز  الفائدة  إردوغان أن معدالت 
التركي  المركزي  البنك  قام  الرئيس،  لرغبة  ووفقًا 
أخرى  مرة  الرئيسي  الفائدة  بتخفيض سعر  رسميًا  المستقل 
من  أقل  في  الثالثة  للمرة   )15% إلى   16 )من  نوفمبر  في 
شهرين، في حين كان التضخم قريبًا من 20 % خالل عام - 

معدل أعلى بأربع مرات من الهدف األصلي للحكومة.
نوفمبر  لشهر  التضخم  معدل  إن  الخبراء  بعض  ويقول 
الليرة  وفقدت   .%  20 يتخطى  قد  الجمعة  سيعلن  الذي 
التركية أكثر من 40 % من قيمتها مقابل الدوالر منذ بداية 

العام.

العربية  للمملكة  التابعة  الخارج  في  االحتياطية  األصول  تراجعت 
 450 15 مليار دوالر بنهاية أكتوبر الماضي لتصل إلى  السعودية بنحو 

465 مليار دوالر في نهاية سبتمبر. مليار دوالر مقابل 
وجاء تراجع األصول االحتياطية بشكل رئيسي بسبب تراجع بند »نقد 
»فرانس  وكالة  حسب  سنوي،  أساس  على  الخارج«  في  وودائع  أجنبي 

برس«.
السعودي،  المركزي  للبنك  االحتياطية  األصول  إجمالي  ويشمل 
النقد  صندوق  لدى  االحتياطي  الخاصة،  السحب  وحقوق  والذهب، 
االستثمارات  إلى  إضافة  الخارج،  في  والودائع  األجنبي  والنقد  الدولي، 

في أوراق مالية في الخارج.
وفي تفاصيل بنود األصول االحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت 
االستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري %1.5، وفقًا 

»االقتصادية«. لجريدة 
وتراجع إجمالي النقد األجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 125 

.% 7.5 مليار دوالر بنهاية الشهر الماضي بنسبة 
وأكد البنك المركزي السعودي في وقت سابق، أن عوائد استثمارات 
بنظيراتها  البنك، شبيهة  يديرها  التي  الخارج،  في  السعودية  احتياطات 

العالمية. المركزية  البنوك  في 
خالل  األجنبية  احتياطاتها  من  دوالر  مليار   50 السعودية  وفقدت 
لصندوق  تحويلها  جرى  دوالر  مليار   40 منها   ،2020 وأبريل  مارس 
في  الفرص  ليستغل  العامة(،  االستثمارات  )صندوق  السيادي  الدولة 

العالمية مع تداعيات »كورونا«. األسواق 

)المصرف  الفدرالي  االحتياطي  رئيس  حذر 
من  الثالثاء،  باول،  جيروم  األميركي  المركزي( 
التضخم«  معدل  ارتفاع  »تواصل  مخاطر  أن 
في  ستنظر  المؤسسة  أن  إلى  مشيرًا  ازدادت، 

إلغاء الحوافز بأسرع مما كان مقررًا.
العام  التضخم  تراجع  باول  توقع  حين  وفي 
مجلس  في  المصرفية  اللجنة  أمام  قال  المقبل، 
مصطلح  لـ»إسقاط«  حان  الوقت  إن  الشيوخ، 
حسبما  األسعار،  ارتفاع  توصيف  في  »الموقت« 

نقلت عنه وكالة »فرانس برس«.
إفادة  في  الفدرالي  االحتياطي  رئيس  وقال 
نشرت اإلثنين الماضي إن المتحور »أوميكرون« 
لـ»كوفيد- 19« يمكن أن يبطئ تعافي االقتصاد 
بشأن  الشكوك  ويزيد  العمل  وسوق  األميركي 
التضخم  ترفع  التي  العوامل  بأن  وأقر  التضخم 
طويلة  لفترة  »ستستمر  المتحدة  الواليات  في 

المقبل«. العام 
اإلفادة  في  الواردة  التعليقات  وتعكس 
الشيوخ،  بمجلس  المصرفية  للجنة  المقدمة 
بشأن  الفدرالي  االحتياطي  رئيس  قلق  تزايد 
أكد  الذي  العام،  التضخم هذا  الحاد في  االرتفاع 

مرارًا أنه موقت.
أن  من  العالمية  الصحة  منظمة  وحذرت 
يمثل خطرًا  »أوميكرون«  الجديد  المتحور  ظهور 
بينما يجتمع  العالم،  »مرتفعًا جدًا« على مستوى 
لندن  في  السبع  مجموعة  دول  في  الصحة  وزراء 

الوباء. للبحث في تحدي مكافحة 
فيها  اكتشف  التي  الدول  الئحة  تزال  وال 
أولى  أن رصدت  بعد  تطول  »أوميكرون«  متحور 
القارة  نوفمبر في جنوب  بالمتحور في  اإلصابات 
تعليق  إلى  الدول  من  عددًا  دفع  ما  األفريقية؛ 
إجراءات  وفرض  المنطقة  هذه  إلى  الرحالت 

وقائية، وفق »فرانس برس«.
أعباء  من  للوباء  الجديدة  النسخة  وزادت 
تهديدًا  تشكل  أن  ويمكن  العالمي  االقتصاد 
منظمة  خبراء  كبيرة  أعلنت  حسبما  لالنتعاش، 
االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون 

لورانس بون، األربعاء.
المتحور  أن  من  بقلق  »نشعر  بون  وقالت 
مستويات  يفاقم  أوميكرون،  للفيروس،  الجديد 
ومن  أصاًل،  المرتفعة  والمخاطر  اليقين  عدم 
لالنتعاش«.  تهديدًا  يشكل  أن  يمكن  ذلك  أن 
خفض  المنظمة  إعالن  بعد  تصريحاتها  وجاءت 

.2021 للعام  العالمي  للنمو  توقعاتها 

أن  باريس  ومقرها  المنظمة  تقرير  في  وجاء 
من  حذرت  أنها  غير  يتواصل؛  العالمي  التعافي 
بدرجة  توازنه  ويختل  زخمًا  خسر  التعافي  أن 

أكبر.
إزاء  حذر  تفاؤل  عن  المنظمة  عبرت  وبينما 
وارتفاع  الصحة  مسألة  أن  من  حذرت  التعافي 
وأخطاء  اإلمدادات  سالل  واختناقات  التضخم 

كبيرًا. قلق  تمثل مصدر  المحتملة  السياسات 
القصوى  األولوية  زالت  »ما  المنظمة  وقالت 
هي لضرورة ضمان إنتاج اللقاحات وتوزيعها في 
الجرعات  بما يشمل  العالم  أنحاء  في  وقت  أسرع 
مستقر  غير  التعافي  »سيظل  مضيفة:  المعززة«، 
وغير مؤكد في جميع الدول حتى تحقيق ذلك«.

الرياض- وكاالت

أنقرة - وكاالت
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»غازبروم« تحقق أرباحًا 
قياسية

أعلنت مجموعة الغاز الروسية العمالقة »غازبروم« أنها سجلت 
أرباحًا صافية قياسية في الربع الثالث من العام الجاري في ظل أزمة 
غاز في أوروبا نجمت عن انخفاض غير عادي في المخزونات دفع إلى 

مستويات قياسية.
الصافية  األرباح  بلغت  اإلثنين،  نشرت  التي  النتائج  وبحسب 
لغازبروم 581.8 مليار روبل )6.8 مليار يورو بسعر الصرف الحالي( 
في الربع الثالث من العام، مقابل خسائر بقيمة 251.3 مليار دوالر 

في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق »فرانس برس«.
وارتفعت إيرادات »غازبروم« من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 70 
% على أساس سنوي لتصل إلى 2.37 تريليون روبل )27.8 مليار 

يورو(، وهو رقم قياسي أيضًا.
مجموعة  إدارة  لجنة  رئيس  نائب  صديقوف،  فاميل  وقال 
إن  بيان  في  الروسية،  الدولة  عليها  تسيطر  التي  »غازبروم« 
أداًء  جديدة  مرة  وحققت  متينة،  نتائج  تسجيل  واصلت  »غازبروم 
ماليًا غير مسبوق«. وأشار إلى »التأثير الواضح للوضع على أسواق 
لالتجاه  نظرًا  أكثر  مبهرة  »نتائج  يتوقع  أنه  موضحًا  التصدير«، 

الحالي« في الربع األخير من العام.
وتواجه أوروبا التي تستورد ثلث حاجاتها من الغاز من روسيا، 
مع  عليه  الطلب  ارتفاع  إثر  أشهر  منذ  الغاز  ألسعار  ارتفاع  أزمة 

انتعاش االقتصاد عند تحسن الوضع الوبائي.
الغاز  ارتفاع أسعار  الدول روسيا جزئيًا مسؤولية  وحملت بعض 
2«، فيما تنفي موسكو  أنابيب »نورد ستريم  بهدف تشغيل خط 

ذلك وتلقي اللوم على القرارات األوروبية.

● عامل في شركة غاز بروم الروسية

●  سبائك ذهبية

●  عمالت ورقية من فئة الـ 100 ليرة تركية

 كبيرة خبراء منظمة »التعاون والتنمية«: النسخة المتحورة 
من »كورونا« تهدد انتعاش االقتصاد العالمي
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الثقافة الشعبية والروح املفقودة
رافد علي

النمو  في  بالبساطة  تمتاز  الشعبية  الثقافة 
على  منتجوها  كــان  وإن  حتى  والتطور، 
ككتّاب  والقدرة،  الكفاءة  من  عال  مستوى 
الشعبية  الثقافة  إمام مثاًل.  مسرحيات عادل 
والفالسفة،  المفكرين  بعض  يصنفها 
»نوع  بأنها  المثال،  سبيل  على  زكريا  فؤاد 
وثقافة  المجتمع،  ثقافة  جانب  إلى  ثالث«، 
تنمية المدارك والتهذب، أو الثقافة الراقية، 
وأدبيات  اإلنسانيات  على  منصبة  ألنها 

البشر.
الثقافة  بأنها:  الشعبية  الثقافة  وتعرف 
الشعبي،  والمجتمع  الشعب  تميز  التي 
واألشــكــال  لــلــتــراث  بامتثالها  وتتصف 
الثقافة  وتــبــدو  األســاســيــة.  التنظيمية 
الجماعية  التماثالت  كــل  فــي  الشعبية 
والموجودة،  منها  الفعلية  المعيشية  للحياة 
ورغباتها  الجماعة  تطلعات  في  المتمثلة 
ومعتقداتها، وفي نظرتها للحياة، التي يعبر 
محدد  التعبير  وهذا  شفوية،  بطريقة  عنها 
القصة،  مثل:  متعددة  تعبيرية  أشكال  في 
والحكم،  األمثال  الشعر،  النكتة،  األسطورة، 
سلوكية  وتــظــاهــرات  بيانات  فــي  وكـــذا 
)حفالت شعبية ـ رقص ـ طقوس ـ ممارسات 
ـ والئم واجتماعات( وهذا ما يسميه البعض 
الروحي للشعب،  التراث  الذي هو  بالفلكلور، 
أيضًا  ــو  وه الشفاهي،  ــراث  ــت ال وخــاصــة 
والتقاليد  والعادات  واألساطير  المعتقدات 
اختالف  مع  واألمثال؛  واألغاني  والخرافات 
داخل  ووظائفها  التظاهرات  هذه  حدة  في 
االجتماعية  البنية  مع  وعالقاتها  المجتمع 

العامة.
الشعبية  الثقافة  مفهوم  أن  في  شك  ال 
أن  إال  الفلكلور،  مع  كبير  بشكل  متداخل 
بينهما،  فاصاًل  خطًا  يرسم  الغالب  التيار 
الفلكلور،  أشمل من  تبدو  الشعبية  فالثقافة 
مــادي  وغــيــر  مــادي  مــا هــو  ألنــهــا تشمل 
الحديث  تشمل  ــضــًا  وأي ــوروث،  ــم ال مــن 
المختلفة،  الشعب  شرائح  عند  المستجد 
واإلبــداعــات،  لألفكار  تقبلهم  وكيفية 
الشعبي،  الــمــتــوارث  يعني  فالفولكلور 
تنصب  الشعبية  الثقافة  أن  حين  فــي 
فسحة  فتمنح  والمستجد،  المتوارث  على 
وأيضًا  البسيطة،  الشعب  مستويات  لمعرفة 
يسر  مما  هذا  ولعل  سواء.  حد  على  النخبة 

عبدالحميد  من  كل  األكاديمية  دعائمه 
ــي  أوراغ وأحمد  الصباع  ومرسي  ــواس  ح
الثقافة  لدراسة  البحثية  مجهوداتهم  فى 

عربيًا*. الشعبية 
أن  األقــل،  على  عربيًا،  بأنه  خفيًا  ليس 
الشعبية  الثقافة  بين  خصومة  حالة  هنالك 
الرسمية«– »الثقافة  أو  النخبة،  وثقافة 

النخبة  ترى  إذ  البعض-.  عليها  يطلق  كما 
الثقافة  أن  مجتمعها،  عن  بانعزاليتها 
حقيقتها  في  وأنها  ثقافة،  ال  حالة  الشعبية 
من  تقتبسه  أو  تستحدثه  بما  فــراغ  حالة 
وطنيًا  الراقية  الثقافة  من  مشوهة«  »صور 
الراب  أغاني  حول  النقاش  ولعل  خارجيًا،  أو 
وجملها  اللغوية  بمفرداتها  الشبابية، 
والمغرب  والخليج  مصر  في  الموسيقية 
مالحظة  مع  الخصومة،  هذه  على  حي  مثال 
الجزائرية–المغربية  التصعيد  أزمــة  أن 
الراب فيها  األخيرة قد تم توظيف موسيقى 
موسيقيًا  تنافسًا  أثار  مما  الداخلي،  للحشد 
تمايزًا  خلقت  فنية  ابتكارات  إلــى  أفضى 

إبداعيًا كما يشرح المهتمون.
علمي  كموضوع  الشعبية  الثقافة  أنصار 
ــات  دراس أن  منهم  فريق  ــرى  ي مستقل، 
العربية  المجتمعات  في  الشعبية  الثقافة 
حقبة  تسبق  عــتــيــدة،  قـــرون  ــى  إل تــرجــع 
فيها  الحظ  التي  للغرب،  العلمية  البعثات 
بقضايا  االهتمام  حالة  الــعــرب  الــطــالب 
التي  البلدان  في  والفلكلور  الشعبية  الثقافة 
التعاطي  حالة  فيها  وتلمسوا  إليها،  أوفدوا 
في  وجــدت  فقد  بالخصوص،  األكاديمي 
وعُبيد  منبه  بن  وهب  مجهودات  ثقافتنا 
التي  األحبار  وكعب  الجرهمي  شرية  بن 
أساطير  من  العرب  عرفه  ما  لتقديم  سعت 
وظهور  بداياته  وقصص  الكون  نشأة  حول 
الجزء  فــي  خــلــدون  ــن  اب إن  بــل  الــلــغــات؛ 
وناقش  الفلكلور  تناول  مقدمته  من  األول 
وتعرض  نشأتها،  وظروف  العربية  اللهجات 
األدبية،  بأهميتها  منوهًا  الشعبية  للسيرة 

ومحلاًل نصوصها وخصائصها.
شفهية  الليبية  الشعبية  الــثــقــافــة 
أنها  الحالية  تجلياتها  مــن  ومكتوبة، 
مستوياتها،  كل  على  البالد  أزمة  تعايش 
بما فيها من تطاحن وفرقة، وتقهقر أحوال 
نعرات  وبـــروز  ونـــزوح  وفــســاد  المعيشة، 

إبحارًا  ولعل  ودمـــاء،  والقبيلة  الجهوية 
االجتماعى  التواصل  منصات  على  بسيطًا 
من  ــك،  ذل باستشفاف  للمتصفح  كفيل 
السريعة  والقفشات  واألشعار  النكت  خالل 
تتناول  التي  الليبية،  باللهجة  المكتوبة 

األحداث الجارية. من هذه القفشات مثاًل:
والفاصوليا  عاللبن،  التمر  ركــب  »إلــى 
هو  هذا  عالكاكاوية،  والشاهي  عالكرشة، 
على  الليبيين  شمل  يلم  يقدر  إلى  الوحيد 

بعضهم«.
إحباط  من  فيه  السطحية  رغم  المنشور 
يشير  فإنه  الراهنة؛  الفرقة  واقــع  بسبب 
روح  إلــى  الشديد  العوز  مــدى  إلــى  بشدة 
تجمع  أن  باستطاعتها  ليبية  إبــداعــيــة 
أهمها  مــن  ــدة،  ع ألســبــاب  المتناقضات، 
وعن  أنفسنا،  عن  ابتعدنا  قد  كليبيين  أننا 
ما  بكل  إليه،  المشار  فالمنشور،  ليبيتنا. 
الال  تجمع  لشعبيات  تسميات  من  يشمله 
سحري  تمازج  عن  تعبر  حبكة  في  متالقي 
ومقبولة  معروفة  صــارت  غذائية  لعناصر 
بأرجاء البالد، جاءت نتيجة إبداعية اجتماعية 
شظف  لمكابدة  جميعًا  تشاركت  ليبية، 
الحياة، ولالستمرار فيها قبل النفط وتبعاته.

ليبية صرفة هي  إبداعية  روحًا  أن  ال شك 
بتنا  التي  محنتنا،  عمر  في  الحاضر  الغائب 
الصراع  إدارة  سياسات  بين  فيها  نترنح 
فيه  الحميدة  المساعي  ووســاطــات  ــارة،  ت
أمورنا،  في  السافرة  والتدخالت  أخرى،  تارة 
تقاطعات  كواليس  في  تدار  التي  واألخــرى 
ثالثة.  تارة  في  اإلقليم  قوى  بين  المصالح 
على  وصرنا  ليبيتنا،  عن  فعاًل  ابتعدنا  لقد 
شملنا  لم  ــرار  ق نملك  ال  ــة  األزم مستوى 
يسعى  وشامل،  مستقل  وطني  برنامج  عبر 
هذه  أهل  بأننا  غيرنا،  ويذكر  يذكرنا،  ألن 

الرمال، ومن حقنا أن نعيش باحترام.
هامش.

الوحدة  عن  تعبيره  العربي:  األدب   *
الشعبية.  للفنون  القومي  المركز  والتنوع. 

بيروت. 1987
مرسي  الشعبية.  الثقافة  في  دراســات   *

الصباغ. دار الوفاء. اإلسكندرية.
المعرفي  الحضور  الشعبية:  الثقافة   *
جامعة  أوراغــي.  أحمد  الدراسية.  والقيمة 

الجزائر. تلمسان. 

ال شك في أن مفهوم 
الثقافة الشعبية 

متداخل بشكل كبير 
مع الفلكلور، إال أن 
التيار الغالب يرسم 
خطًا فاصاًل بينهما
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صالح الحاراتي

خير يا شامخ

تستخدم  الصفحات  من  الكثير  أن  انتباهي  لفت  االجتماعي  التواصل  مواقع  فى 
العالم  في  وشخصيات  صفحات  تسمية  في  ومشتقاتها  »شــمــوخ«  لفظة 
الشعاراتية  الكالم  منظومة  أتذكر  جعلني  الذي  األمر  الواقع..  وفي  االفتراضي 
التي سادت زمنًا مضى، ولكن يبدو أنها متغلغلة في العقول لحد كبير. منظومة 
من  فعلها  تفعل  زالت  وما  مضى  زمن  في  ترسيخها  تم  وثفافة  زائفة  كالمية 
االقتراب من  يحاولون  وهم  السلطة  أهل  يمارسه  الذي  الشعبوي  الخطاب  خالل 
البراقة  والعبارات  والوعود  الجوفاء  واأللفاظ  الوهمي  الكالم  خالل  من  الناس 
بسيطة  حلواًل  خطبهم  في  ويقدمون  العواطف  وتثير  المشاعر  تحرك  التي 
رنانة،  فخيمة  شعارات  على  معتمدين  معقدة  واجتماعية  سياسية  لمشاكل 
ويصفون إنجازات صغيرة بأنها إنجازات حضارية عمالقة وغير ذلك من التهويل 

لكل تافه وضئيل.
ونأتي إلى »خير يا شامخ«

المتمركزون  الشباب  أنتج  التي نبهني لها صديق بأنها أحدث ما  العبارة  تلك 
المتكبر  الواهم  اإلنسان  من  ويقولونها سخرية  )لنقوليات(  الشوارع  نواصي  في 
كبيرة،  مكانة  أو  سلطة  إلى  وصل  وأنه  الصواب  على  أنه  يظن  الذي  المتعالي 
وحقيقة  لواقع  توصيفًا  وليس  الكالم،  له  يوجه  ممن  السخرية  منها  والمقصد 
األلفاظ  بتلك  أيضًا  استهزاء  هو  نفسه  الوقت  وفي  بـ»الشامخ«  يدعونه  من 
يدعي  والذي  مضى  زمن  فى  الرسمي  الخطاب  سادت  التي  الزائفة  والشعارات 

ويتوهم الشموخ وما إلى ذلك من الصفات.
فما هو الشموخ

الرفعة  ويعني  أيضًا،  واإلناث  الذكور  على  إطالقه  يمكن  عربي  اسم  شموخ 
يتسم  أن  يفترض  والشامخ  والسمو..  والرقي  الكبيرة  والمكانة  الشأن  وعلو 
وإصدار  القرارات  اتخاذ  قبل  كثيرًا  يفكر  ورزين،  عاقل  أنه  كما  راقية،  بشخصية 

األحكام.
ولفظ شموُخ مصدره شَمخَ

َأْظهَرَ شُمُوخًا: ِإبَاًء وََأنََفًة، اِعْتِزَازًا وَربما تََكبُّرًا… شمَخَ بأنفه أي تعاظم 
وارتفع كِبْرًا وغطرسًة. رَجٌُل شَامِخٌ: مُتََكبِّرٌ

تلك  من  االنفكاك  ألجل  محاولة  هو  بل  مزحًا؛  ليس  اللفظ  لهذا  االنتباه 
تنجزه  لما  الزائد  والتفخيم  المبالغة  جوهرها  التي  الفارغة  الكالمية  المصفوقة 
السلطة القائمة.. فتلك المبالغات والتهويل سوف يتم التعرف عليها من الناس 
ألنها تحت أبصارهم وهم يعرفون مدى حجمها وحقيقتها، واأليام كفيلة بفضح 

وكشف من يوصف بالشامخ وتوصف مواقفه بالشموخ.
بما  والمواقف  واآلراء  األشخاص  توصيف  يتم  أن  هو  والضروري  األوفق  كان 
والتهويل..  التضخيم  عن  بعيدًا  واقعي  بشكل  وأثرها  حقيقتها  مع  يتناسب 
بما هو مرفوض عقاًل وعادة..  الشيء  الغلو واإلفراط في وصف  إلى  الذي يؤدي 
للوقائع وسلوك منافق  إدراكي  والتهويل في أساسهما تشوّه معرفي  فالمبالغة 
أعمااًل  تؤدي  القائمة  السلطة  بأن  الناس  إليهام  أو  السلطة  من  االرتزاق  ألجل 
يصبح  والتعظيم  والتفخيم  التهويل  حديث  المجتمع  في  يسود  وعندما  جليلة.. 
األمر طريقة تفكير وأسلوب حياة شائعًا ومألوفًا وتغيب الشفافية وينتشر الكذب 

والنفاق.
ولألسف وبعد عقد من الزمان استمرت ثقافة التضخيم والتفخيم حتى اليوم، 
العظيم  و»الفاتح  األرضي«  و»الفردوس  العمالقة«  الحضارية  »اإلنجازات  فبعد 
و»رجل  المستشار«  و»فخامة  والمأمورة«  »المباركة  نشهد  نحن  ها  والمجيد« 

بحجم وطن« و»مدينة بحجم وطن«.. إلخ.
الحرص  يجب  فضيلة  مبالغة  دون  هو  كما  الواقع  ووصف  والشفافية  التواضع 

على نشرها واألخذ بها ألن الوهم لن يغني عن الحق شيئًا.

خرافة: »سي بن سي«
نورالدين خليفة النمر

كتابًا  الــعــمــر«  »ســرديــات  تصير  أن  قبل 
عمر  القاص  للكاتب  الـــذات«  »أشــتــات  يحوي 
أبعاٍض من  في  فإنها تشتت  الككلي،  أبوالقاسم 
قصة  نقرأ  الحنظل«  »منابت  ومن  الـ»سجنيات« 
»أبي« التي فيها يعترف السارد بإقرار الطفل بأن 
والعناد  التأتأة  خصيصتيه  أورثــه  أبيه[،  ـ  ]األب 
»وذلك يعني أنه قد اصطفاني ألن أكون امتدادًا 
له«. وفي سياق النص يربط السارد بضمير األنا 
إعاقتي التأتاة والعناد الموروثتين عن األب بقيمة 
]األب[  أنه  اآلن  لي  اتضح  »لقد  وأريحيته  اإليثار 
كان يؤثرني كثيرًا. والدليل على ذلك أنه أورثني 

أهم ما كان يميزه: تأتأته وعناده«.
قبل  من  لنا  المقدمة  األسماء  نسابة  حسب 

كلود ليفي شتراوس بـ»بنيوية األسطورة«
سوفوكليس،  لـ  الملك«  »أوديب  تراجيديا  في 
في  المتمثلة  العائلية  لإلعاقة  خطاطة  يقترح 
للداللة  يحيلنا  بما  »انتصاب«  الوقوف  صعوبة 
phallus« في مبحث  الوهمي  الرمزية »للقضيب 
يجسدها  التي  والسلطة  القوة  حول  الكان  جاك 
وبترجمة  انتصابه.  حالة  في  الــذكــورة  عضو 
أعرج.  يعني:  اسمه  البداكوس،  فالجدّ  األسماء. 
اسمه  ــب:  أودي ابنه  يقتله  الــذي  األب  ــوس  والي
األم  وناكح  القاتل  الحفيد  وأوديــب  أعسر.  يعني 
اسمه  التراجيديا  باسمه  تسمت  الــذي  بالخطأ 
أو  العرجاء  وليس  المتورمة،  القدم  يعني: صاحب 
كما  العسراء  وال  البداكوس،  رجل  كما  الكسيحة 
والواقع  مرضًا.  وليس  حالة  فالتورم  اليوس.  يد 
وهي  مرضية،  حالة  بل  محددًا؛  مرضًا  يعطينا  ال 
المنطق  إلى حالة، ال يستوعبها  تختلف من حالة 
صيغته  في  المرفوع  الوسط  أو  الثالث  بقانون 
الرمزية:»أ« إما أن تكون »ب« أو »ال ب« وال ثالث 
أن  إما  )الشيء  أن  هي  اللفظية:  وصيغته  لهما، 
يتصف بصفة ما أو ال يتصف بها وال ثالث لهذين 
االحتمالين( أو )ال وسط بين النقيضين( وال منزلة 
بين المنزلتين. فإما أن تكون في الكالم مبينًا أو 
ال ـ مبينًا أو في ردة الفعل مقتنعًا أو المقتنعًا؛ إذ ال 

وسط بينهما كالتأتأة كالمًا والعناد قواًل وتصرفًا.
في الخرافة المستعادة من موروث األم الحكوي 
مرة  نصطدم  بتاريخ2021/11/16(   218 )موقع 
أخرى بأوديب اسمه »سي بن سي« وهو شخصية 
تظهر فجأة وال ماٍض لها. ولفظة »سي«، بتفسير 
للفظة  »اختصار  باألساس:  األم  لخرافة  السارد 
ال  هنا  سيد  ولقب  سيد.  بن  سيد  فهو  »سيد«. 
هو  وإنما  والنبالة،  االجتماعية  بالرفعة  له  عالقة 
تأويل  ويمكن  ــول.  األص تراعي  مخاطبة  مجرد 
»سي بن سي« على أنه »س بن س« بحيث يدل 

س«  بن  »س  باسم  أوديب  إن  المجهولية.  على 
التحقق  يمكن  ال  شخصًا  األم  خرافة  في  يظهر 
منه واقعيًا في العالقات حسب خطاطتنا المقترحة 
لرصد المتغير في العالقة التراتبية: ابن<أب، أخ 
الهوامات  إنما يستشف فقط من خالل  أم.  أكبر. 
مفردها  النفسية  المصطلحات  معجم  يعرف  التي 
الفرد  فيه  يكون  خيالي  »مخطط  بأنه:  الهوام 
الطرق  مــشــوه  وبشكل  يــرســم  ــو  وه ــرًا  ــاض ح
الرغبات  تحقيق  يريد  خاللها  من  التي  والوسائل 
الدفاعية  الوسائل  إحدى  هو  والهوام  واعية«  الال 
التي يستخدمها الشخص لتلبية الميول الطبيعية 
التي من خاللها يبرر السلوك الصادر عنه الذي قد 

يكون غير متقبل من المحيط المجتمعي.
أنه  الكان  جاك  يبين  »الذهانات«  كتابه  في 
قد  ما  تعطل  أو  شلل  ثمة  يكون  الــذهــان،  في 
سيرتبط  تعطاًل  األوديبي،  المركب  مركز  يصيب 
التركيبة  في  األب  لوظيفة  يحدث  الذي  بالشلل 
يجعل  المركزي  التعطل  فهذا  للذهاني.  النفسية 
اآلخر األكبر ينسلخ عن ذات الفرد مما يمنعه من 
الذهاني ملزمًا،  إليه. وهكذا يكون  رفع تساؤالته 
لشبكة  وخاص  شخصي  وبتركيب  ذاتي  بابتكار 
إجابات  ابتداع  خاللها  يحاول  رمــزي  شكل  ذات 
مُرضية إلى حدٍ ما، لتساؤالته بخصوص القضايا 

الوجودية الكبرى بالنسبة إليه.
فحسب السارد تبدأ خرافة األم »سي بن سي« 
الوقوف  دون  الحائلة  اإلعاقات  على  يحيلنا  بما 
بانتصاب في تراجيديا أوديب التي يفصلها كلود 
القدم.  متورم  أعسر،  أعــرج،  بـ:  شتراوس  ليفي 
فهو  يمشي!«،  جي  كراعه  مد  سي،  بن  فـ»سي 
يعرف  وال  اإلرادة  عديم  فجأة  »ينبت«  شخص 
فوجد  صدفة  كراعه«  »مد  إنه  إذ  المشي،  حتى 
نفسه يمشي. وهو ال يعرف من أمور الحياة شيئًا، 
أثناء مشيه يمر  أي نوع.  له خبرات من  إذ ليست 
بأشخاص يقومون بعمل ما، فال يكلمهم. عندها 
يقومون بضربه بسبب عدم التحية وقول ما يجب 
عما  فيسألهم  عملهم.  بخصوص  عرفيًا  يقال  أن 
ويمضي  ذلك  فيلقنونه  قوله،  عليه  ينبغي  كان 
في طريقه. يمر بأشخاص آخرين يقومون بعمل 
المجموعة  له  لقنته  بما  فيخاطبهم  آخر  نوع  من 
السابقة. فيهجمون عليه ويشبعونه ضربًا ألن ما 
شخص  يقول  كأن  بالغة،  إساءة  يعتبر  لهم  قاله 
الحكاية  وتمضي  ــو!«.  درت ما  »مبروك  عزاء  في 
الضرب.  يتلقى  مرة  كل  وفي  الشاكلة  هذه  على 
إنه، على خالف األطفال، يتعلم عن طريق الضرب. 

فالمعرفة مشقة ومعاناة«.
هو:  أب/أم  لألبيسية  الثاني  الموروث  العناد 

علم  يرجعه  حياة.  أسلوب  بــاألحــرى،  أو،  سمة 
التحليل النفسى الفرويدى إلى ما يُسمى »عرض 

أو متالزمة سيزيف
السلطة  تحدٍ  وهو   »Sisyphus Syndrome
التحديد  وبهذا  الطفولة.  مرحلة  في  الوالدية 
المعاندة  أو  العناد  متالزمة  ربط  يمكننا  النفسي 
المقتطف  في  ورد  كما  بـ»العُصاب«  السيزيفية 
»أشتات  في  المضاد«  »الهجوم  من  التالي 
الذات«: »الغريب أنه، رغم عنفه وصالبته وعناده 
)كان كثيرًا ما يقول: إني ع العناد نموت!. وكانت 
مازحة:  لي  تقول  أحيانًا  معها  أختلف  حين  أمي 
أمك  وال  بوك  ال  بتجيبه؟!  منين  العناد  انت  عاد 
أيًا  مطلقًا،  بعدها  ضربي  إلى  يعد  لم  عنايدية!(، 
كان عدم رضائه عن سلوكي ومهما تخاصمنا«. 
في  سالفًا،  إليه  المشار  الكان،  جاك  كتاب  حسب 
المقام  بمثابة  األكبر  اآلخر  يكون  العُصاب  حالة 
الذات  وكذلك  المتكلمة  الذات  به  تتأسس  الذي 
قانون،  وجود  ضرورة  يفترض  وهذا  المستمعة، 
انتظام  في  مرتب  الداللي  للمجال  وتسلسل 
في  المتمثل  الكالم  نظام  فيه  يتدخل  رمــزي، 
األم  لخرافة  السردي  للنسيج  األبيسية  اقتحام 
 »Le nom du – Pere« على شاكلة اسم ـ األب
وللمجانسة النطقية بين كلمة اسم nom وكلمة 
إيجابيًا  ينفي  الداللي  النظام  فإن  النافية  ال   non
األب كرمز لعضو الذكورة وسلطته. وبهذا النفي 
شخصًا،  ليس  األوديبي  المركب  في  األب  يكون 
تدخل  الرموز  من  مجموعة  عن  عبارة  ولكنه 
والثقافة،  باللغة،  المجتمعي  العالم  إلى  الطفل 

والقانون .
رخو  إلى  تعيدنا  المضاد«  »الهجوم  شتات 
كقلب  قشرته  داخــل  ينسحب  ــذي  ال القوقعة 
نفسه  يعد  إنما  وبانسحابه  الصماء،  اللوزة 
االنفجار  من  االستعارات،  تصدقه  بما  للخروج، 
األبيسية  حياته  تكلمته طوال  المفاجئ لشخص 
طبيعته:  وليس  تطبعه  عليه  فرضه  بمنطق 
يتشبث  عمومًا  األسرة  داخل  خصامه  في  »كان 
بسخرية  عليها  يعلق  ويظل  محددة  بنقطة 
تنويعات  مع  الكالم  نفس  مكررًا  حولها  ويدور 
التي  أمــي،  مع  حتى  ذلك  يفعل  كان  بسيطة. 
يبدأ  حين  كانت  يضربها.  مرة  من  أكثر  رأيته 
قول  فرصة  له  مانحة  تسكت  معها  خصامه 
بانتباه  إليه  تستمع  تظل  يريد.  ما  وتــكــرار 
معين،  حد  عند  ثــم،  مــا.  شيئًا  تفعل  جالسة 
واضح،  دقيق،  كالم  في  المضاد  هجومها  تشن 
محددة.  نقاط  على  مركزة  مكثف،  متماسك، 

فيضطر إلى الصمت واالنسحاب«.

العناد املوروث 
الثاني لألبيسية أب/

أم هو: سمة أو، 
باألحرى، أسلوب 

حياة. يرجعه علم 
التحليل النفسى 
الفرويدى إلى ما 

ُيسمى »عرض أو 
متالزمة سيزيف

 Sisyphus
Syndrome« وهو 

تحٍد السلطة 
الوالدية في مرحلة 

الطفولة

الواقع الليبي ونظرية املهاترة

العقيد  نظام  ليبيا مؤامرة على  ما حدث في  بأن  الليبيين  الغالبية من  اقتنعت 
بالدول  التالعب  حاول  ألنه  ونظرًا  الناجعة  أو  الناجحة  الخارجية  لسياسته  نظرًا 
سواء العالمية أو العربية كفرنسا وروسيا وليس ببعيد اإلمارات ودولة قطر سواء 
بصفقات الطائرات أو بامتيازات النفط والغاز أو حتى بالعملة الذهبية األفريقية أو 
الواليات األفريقية المتحدة المستحضرة من غياهب الجب. فهل يا ترى هذه هي 
الحقيقة أم هي نظرية المهاترة!! ناسين أو متناسين قضية لوكربي التي سببت 
معاناة الشعب الليبي في الداخل لسنوات من الحصار وفي نهاية األمر دفعت ليبيا 
الليبي كتعويضات ليس لليبيين الذين ذاقوا الويالت  مليارات من أموال الشعب 
في  تسببن  الالتي  البلغاريات  الممرضات  وقضية  العجاف،  السنيين  تلك  من 
القذافي  ببعيد شطحات  وليس  اإليدز  الليبية من مرض  العائالت  معاناة عشرات 
مع كل العالم حتى في أفريقيا نفسها مركز الثقل والحصن الحصين كما يدعي!! 
ودعمه لحركات المتمردين في سيراليون وليبيريا وأوغندا؟!! أنا أقول إنها نظرية 
العصور، وهو  مر  األمم وعلى  والتحول في كل  للتجارب  استيعاب  المهاترة وعدم 
بالمجمل  الماضي  يمحو  أن  المستقبل  يحاول  عندما  والمستقبل  الماضي  صراع 
على  الحاضر  يقف  حتى  والمستقبل  الماضي  يتصالح  أن  بد  وال  الحاضر،  يضيع 
للحالة  صحيح  وتشخيص  استيعاب  عدم  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  قدميه. 
سنوات  في  هناك  جذورها  ولكن  تبدو،  قد  آنية  وعوامل  مؤشرات  على  ارتكازًا 
ولت إبان حكم »ملك ملوك أفريقيا«. ثم دعونا نلقي نظرات ونتمعن أحوال كل 
أو نكبات أوسمها ما شئت، فهل كانت هنالك مؤامرات  التي مرت بثورات  الدول 
هناك  كانت  وهل  حسنة.  بأميركا  عالقاتهما  كانت  اللتين  وتونس  مصر  على 
مؤامرة على سورية واليمن. هل يملك اليمن المليارات أم حاولت طباعة الدوالر 
النتخابات  فاسدة  أمــوااًل  دفعت  أو  الرافال  طائرات  صفقة  ألغت  أم  »اآلسيوي« 

كاميرون أو ساركوزي!!!
وهل كانت كل دول الربيع العربي ذات سياسات خارجية رائعة وخارقة وممانعة 

للكيان الصهيوني؟!!! هذا غير صحيح دون أدنى شك..
ثم إذا كانت مؤامرة لماذا رجع رجال النظام السابق في كل من مصر وتونس 
في  فهم  السلطة  رأس  على  يكونوا  لم  وإن  ليبيا  في  وحتى  والسودان  واليمن 
المشهد السياسي على أقل تقدير. أم أنه المخاض الطبيعي للثورات التى حدثت 

في كل الدنيا؟؟
وكيف تتهيأ كل الدول صاحبة المؤامرة بما فيها حلف الناتو للضغط في اتجاه 
انتخابات نزيهة يؤمنون بأنها سترجع نجل الزعيم السابق سيف اإلسالم؟؟ والذين 
في  حتى  كذبة  عن  عبارة  الديمقراطية  بأن  الناس  ذات  أنفسهم  هم  يؤمنون 

دولهم وإن ما تقرره الدول العظمى سيكون معد مسبًقا!!
إال  هي  ما  والمغالطات  التناقضات  هذه  كل  أن  يعلمون  للتاريخ  المتتبعون 
كما  تهيئها  أن  تحب  الجماهير  سيكولوجيا  في  للمتحكمين  سياسية  »مهاترات« 
أول  مع  تتساقط  لها  زائفة  أمجادًا  ولتصنع  الضيقة  الفئوية  للمصالح  وفقًا  شاءت 
السلمي على  والتداول  المشترك  الحكم  والحريات وتجارب  للحقوق  اختبار حقيقي 
السلطة وسيكون قطارالسباق االنتخابي الذي انطلق أكبر شاهِدٍ على ما يصنعه 

المهاترون خصوصًا عندما يخسرون.

المهدي هندي
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النظر عن كل المالبسات، باعتبار أن  إلى االنتخابات في ليبيا، مشروع مستقبلي، بغض  أفترض أن الذهاب 
ذا الرهان، مرهون بأن االنتخابات وسيلة ضرورة، للخروج من عنق الزجاجة، وأنها وسيلة ناجعة وممكنة. عليه 
فاتخاذها كمركب لإلنقاذ، من حالة الغرق التي يعيشها الليبيون، بمثابة رهن الحّل على المستقبل، والنظر للخلف 

بغضب؛ بل االنكفاء عن ما مضى، وقلب الصفحة.
ُكثر يعرفون بديهة: أن المستقبل طريق ال بد له من طريقة، ولهذا االعتبار، كنت أهتم بالنموذج الصيني، 
ما هو فريد من نوعه، على األقل في العصر الحديث، ورغم ذلك فما يعرف عنه، مقوالت إعالمية الطابع، وأحيانًا 
بالسور  الموسومة  الصينية،  الحالة  ذلك،  إلى  أضف  أيديولوجي.  الزمها  حيث  المطلوب،  على  المصادرة  ُأسها، 
تاريخيًا، واألسطورة تعتبرها بالد يأجوج ومأجوج، أو كما في الساعة: أكلة الخفافيش وطن الكورونا، هكذا من 

الواضح، أنها لم تستهدف بالبحث والدراسة المعمقة، رغم أن العالم يتنفس: صنع في الصين.
آخر وأهم ما طالعت في الخصوص، كتاب: نموذج الصين – الجدارة الساسية وحدود الديمقراطية – تأليف: 
دانييل  المؤلف  فإن  وقبل   .2021 أغسطس   485  – المعرفة  عالم  سلسلة   – عواد  عماد  ترجمة   – بيل  دانييل 
بيل، كما جاء في الكتاب: ولد في العام 1964 في مونتريال/كندا، وتعلم في جامعة مكفيل الكندية وأوكسفورد 
العلوم  كلية  عميد  فيها  كان  التي  بالصين،  هوا  تشيتغ  جامعة  في  فلسفة  أستاذ  وعمل  المتحدة.  بالمملكة 
السياسية واإلدارة العامة، وعمل في الواليات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ في سلك التعليم. ويعد أحد أهم 

المتخصصين في فكر كونفوشيوس وتعاليمه.
- 2

أقدم لكم الكتاب، في فقرات مطولة ألهميتها، أقتبسها أواًل، من خالل ما كتبت السلسلة عنه: في واقع األمر، 
يمكن اعتبار هذا الكتاب، نواة لتيار فكري، قد يؤدي، في مرحلة الحقة، إلى بروز نماذج تنظم سياسة هجينة. قد 
تكون إحدى صورها الجمع، بين نظام الديمقراطية االنتخابية، بقاعدتها الشهيرة »شخص واحد، صوت واحد«، 
والنظام القائم على الجدارة والكفاءة في اختيار القيادة العليا للبالد. أو على األقل إحاطتهم بنخبة مميزة، من 
الخبراء في جميع المجاالت، األمر الذي يمكنهم من وضع خطط على المدى البعيد، وتنفيذها على مراحل محددة 
ومعروفة مسبقا«. وثانيًا مما جاء في مقدمة المؤلف: »في أكتوبر من العام 2013، انتشر بشكل سريع، مقطع 
فيديو بالرسوم المتحركة، مجهول المصدر، وحقق أكثرمن عشرة ماليين مشاهدة في أسبوعين. هذا الفيديو 
الذي نشر في وقت، عُلق فيه عمل الحكومة الفيدرالية األميركية، يقدم صورة للتناقض، بين وسائل اختيار القادة 
في البالد المختلفة. فهو يصور صعود الرئيس باراك أوباما، مثل النيزك من خالل حملة انتخابية، بلغت قيمتها 
انتخابات تقوم على أساس: صوت  اطار  بالنجاح على مستوى قومي، في  الدوالرات، وكللت  الماليين من  مئات 
واحد لكل فرد، هذه العملية يطلق عليها »الديمقراطية«. وفي المقابل يعرض الفيلم، كيفية وصول شي جين 
بينغ في الصين، عبر مسيرة استمرت عقودًا من الزمن، حيث رقي من مستوى المدينة، ثم المقاطعة، ومستويات 
للحزب،  المركزية  اللجنة  عضوية  ذلك  وتلت  اإلقليم،  مستوى  على  وزير  درجة  إلى  ذلك،  بعد  لينتقل  إداريــة، 
فالمكتب السياسي، ومنه إلى موقع القيادة، في اللجنة المركزية للمكتب السياسي للحزب، وفي كل مرحلة من 
مراحل ترقيته، كان يخضع لعملية تقييم جادة، تقوم على المنافسة بغرض قياس إمكاناته في القيادة السياسية. 
هذه العملية يطلق عليها »النظام القائم على الجدارة«. ومن الواضح أن الهدف األساسي لهذا المقطع، تمثل 
القادة  الختيار  أخالقيًا،  مشروعة  طريقة  إلى  مستندًا  باعتباره  الجدارة،  على  القائم  الصيني  للنظام  الترويج  في 

السياسيين على مستوى القمة، وهو النظام الذي ربما يكون حتى أفضل من االنتخابات الديمقراطية«.
الكتاب على أي حال يبحث في هذا، ويقوم بالفصل في موضوع »النموذج الصيني«، المبنى على الجدارة، وعن 
مصداقيته مع االنتخابات الديمقراطية، والكاتب كما أشرنا من أهم المتخصصين، في المرجعية الكونفوشسية 
لمفهوم الجدارة السياسية. غير أن الكتاب، يوضح بشكل جلي، أن الصين اعتمدت قبل مرجعًا عمليًا، المتمثل 
البالد. ومن  الحكم في  لنظام  اتخاذه طريقة  السبق في  لها  التي  السياسية في سنغافورة،  الجدارة  في مفهوم 
دواعي اهتمام الكاتب، بنظام الجدارة السياسية، أن »الصين قد أصبحت واحدة، من أسرع االقتصادات نموًا في 
العالم، على مدار ثالثين عامًا، وشهد عهد ما بعد اإلصالح، اإلنجاز الذي ربما يكون الوحيد، واألكثر إثارة في تاريخ 

البشرية، والمتعلق بالتخفيف من حدة الفقر«.
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االنتخابي  النظام  الفروق، بين  بالتفاصيل  الكتاب مبحث معمق، في أسلوب حكم مختلف وجديد، ويبين  إن 
المسألة بروح نقدية  السياسية ما ال نعرف، والكاتب بحث في هذه  الجدارة  الديمقراطي ما نعرف، وبين نظام 
يجب  وال  يمكن  ال  كهذا  كتاب  وطبعًا  نعرف.  ال  ما  سوء  أو  ذاك،  عن  هذا  أفضلية  مستبعدًا  موضوعي،  وحس 
تلخيصه، ألن هذا يخل بتماسكه من ناحية، ويبسط الموضوعات العميقة والمعقدة، فما يحتاجه الكتاب التأني 
والصبر، ألن ما يدرس واقع ملموس ونظرية متداخلين في آن. عليه أردت التنويه به، فـ»نموذج الصين« لم يعد 
بضاعة غائمة أو أطروحة مطروحة على قارعة الطريق، يمكن التخلص منها أو الحكم عليها بنافل القول، فمفهوم 
الجدارة السياسية، بات نظام حكم ألكبر دولة في العالم، هذه الدولة كصاروخ تحقق مكانة، تجعل منها دولة 

عظمى، وصاحبة االقتصاد األول في العالم غدًا، ما ليس ببعيد.
فهل يمكن اسيتراد نموذج الصين، كما يتم اسيتراد كل شيء من الصين؟، في ختام الكتاب يقول دانييل بيل: 
»منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، نفذت الصين نموذجًا لإلصالح السياسي، هو في الوقت نفسه، واقع 
ومثل أعلى، يمكن أن يستخدم نموذجًا للحكم، مع مزيد من التحسينات في المستقبل. ولكن هل يمكن تصدير 
هذا النموذج، إلى أماكن أخرى؟، في حقيقة األمر يتمثل القيد الرئيس على ذلك، في أن النموذج في حد ذاته، هو 

منتج هجين من خبرة تاريخية فريدة، تخص الصين«.
لكن ما يُستغرب، كيف تم االهتمام بطفرة، التحول الياباني في ستينيات القرن الماضي، وكيف اعتبرت معجزة 
وتم دراستها والبحث فيها، رغم أنها خاصة على المستوى السياسي، لم تأت بجديد وال مفارق، لكن مقاربات عدة 
بحثت في النموذج الياباني. فيما »نموذج الصين« ومفهوم الجدارة السياسية، تكاد ال تسمع بهما، حتى في إطار 
إعالمي سياحي، الذين يرددون ما تصدره وزارة الخارجية األميركية، من تقرير سنوي حول حقوق اإلنسان، خاصة 

في الصين، دون تمحيص، في حين يتغاضون عما في التقرير، حول أنظمتهم .

»لمن أبُث أفراحي وأحزاني، أشواق الشباب السرية والوهمية؟ الصدام العنيف مع اهلل والناس؟ وأخيرًا الكبرياء 
الوحشية في الشيخوخة، التي تحترق وترفض حتى الموت ولمن أحكي عن المرات التي فيها انزلقت وسقطت 
وأنا أتسلق مندفعًا، في صعودي الوعر الشاق إلى اهلل، وكم هي المرات التي نهضت فيها مضرجًا بالدم ألعود 
صديقتي  يا  اهلل  عن  حدثيني  اللوز:  شجرة  سألت  وضياعي–حتى  غربتي  يصدق  الصعود..–ومن  إلى  أخرى  مرة 

فأزهرت!«
- بتصرف من تقرير )نيكوس كازانتزاكس( إلى جده )غريكو(.

ما زلت أذكر جيدًا، تلك الحيرة المبهجة، عندما أخذتني أنغام )البزوكي( اليونانية عندما تسكعنا للمرة األولى 
في شوارع أثينا. كان صدى تلك األنغام يبرز حسرة المغنين، الذيي لم نكن نعرف كلمات أغانيهم، التي تأتينا 
القرن  ستينيات  منتصف  في  كانت  التي  )بالكا(  منطقة  أماسي  في  ومطاعم  وبارات  مقاه  من  وهناك،  هنا  من 

الماضي قبلة السواح والمغامرين.
الشجن في األغاني اليونانية، يبرز لوعة المحبين فنتأثر بها من دون أن نعرف في البداية معاني الكلمات. 
في  للدراسة  أوفدوا  الذين  من  رفاق  لنا  كان  فلقد  حميد،  بن  عمر  رفقة صديقي  مرة  أول  أثينا  زرت  أنني  أذكر 
أكاديميتي الطيران والبحرية، كان إبراهيم، ومحمود، وفائز قد مهدوا لنا معرفة خبايا األماكن التي نريدها، وكنا 
نراهم مساء يوم السبت، ويبقون معنا األحد ويعودون إلى معسكراتهم، ويتركون لنا شققهم! عرفنا كيف نؤجر 

سيارة بمبلغ زهيد، وعرفنا أين ومع من نقضي أماسينا البهيجة.
الطائرة الليبية، كانت آنذاك كرافيل، وكان ثمن التذكرة 27 جنيهًا، وال تستغرق الرحلة أكثر من 40 دقيقة، 
حينها كان مطار أثينا مجرد )براكه( من صفيح. في مطار بنينا التقينا بالشاب، آنذاك، العب كرة القدم المتميز 
إبراهيم  وكان  أيضًا.  المتميز  القدم  فتحي مخلوف شقيق عوض مخلوف العب كرة  وأيضًا  البقرماوي،  إبراهيم 
يجيد الغناء، وموهبة اإلحساس بالموسيقي، وكان يكرر أن أنغام البزوكي، تثير أشجانه وكثيرًا ما تأخذه وصلة 
غناء: قال ذات مرة »أنغام موسيقاهم ترغمك على أن تغني موااًل ليبيًا شئت أم أبيت! والسؤال من تأثر بمن؟ 
وعلي  رافع،  ورفقة  رفقتهم،  رحالتي  تكررت  لقد  صادق.  إحساس  وهو  ليبية..«  وكأنها  واللوعة  والحزن  األنغام 

وعدد من شباب ذلك الزمن الجميل، إلى أن أخذت بها بسبب إقامة صديق بها، وما زلت أحن لتلك األيام.
منذ يومين اتصل بي صديق من هناك، واقترحت عليه أن يذهب إلى ميناء غير بعيد من مدينة أثينا، بمدينة 
أن  إال  عليه  وما  ومطاعمها،  وباراتها  مقاهيها  أنوار  تتألأل  صياديها،  رصيف  وبامتداد  )خالكيدا(  اسمها  صغيرة 
ينتقل من منضدة إلى أخرى، فالمناضيد متراصة، وكل مجموعة تخص )مطيعم( محدد، ولكل منه تخصص في 
طبق معين، وباختصار شديد، ينبلج الفجر، من دون أن تنتهي من المرور على الحوانيت كافة، خالل فسحتك في 
ليلة واحدة، فهذا يقدم لك مع مشروب اليونانيين المفضل )أوزو(! مع طبق تخصصه، وهو االخطبوط المشوي 
على الفحم، والثاني يقدم لك حبار بحر متبال بحبره، ومقليا أو مشويا، وثالث يقلي لك )الكاتشامورا( وهي صغار 
أسماك التريليا اللذيذة، والرابع يقدم لك أقراص عجة يرقات األسماك، أو الناموسة مثلما نسميها محليًا، وهي 
التي كانت في طفولتي من أشهر وألذ ما يقدمه لك مطعم بومدين الكائن أمام سينما النهضة ببنغازي، أسفل 
)فياتورينو( وهو ما تسمى بعد  البشائر الشهيرة، آنذاك، وكانت معظم الشوارع المالصقة لشارع  مكتب جريدة 
االستقالل بشارع عمر بن الخطاب، تسمى شوارع النصارى، ومعظم سكانها من اليونانيين، وهكذا انتقلت عجة 

أسماك الناموسة إلى السكان الليبيين القريبين من شوارع النصارى!.
الغريب صديقهما، ولعل  أحبتك وإن كرهتها كرهتك، وسريعًا ما يصبح  أحببتها  إن  أثينا، كالقاهرة، ساحرة 
ذلك بسبب عمق حضارتهما. سريعًا ما تتعلم التحدث باللغة اليونانية، وسريعًا ما يشرحون لك معاني أغانيهم 
وقصصها. كلمة )معكوس( في لهجتنا، الليبية، تعني مدمن الخمر، أو المتشرد، أو ذا الحظ السيئ. أعرف فتاة 
يونانية أحبت شابًا من بنغازي وأحبها هو اآلخر ثم تزوجها وهاجرا إلى كندا. عندما التقيته كانت أغنية يونانية 
اشتهرت في ذلك الوقت، تقول كلماتها: )ساغبو ماكوس( وتعني أحبك كثيرًا يا حبيبي. وجاءت الفتاة إليه، ذات 
أوالد  تدخل  ما  سريعا  ولكن  »معكوس«(  عني  )تقول  آخرتها،  وقال:  غضبًا،  فاشتاط  باألغنية،  له  وتغنت  يوم 
لكثيرين،  ُأخذوا بها. أصبحت قبلة  اليونان،  بنغازي عشقوا  األغنية. كثيرون من شباب  له معنى  الحالل وفسروا 

أعرف شخصًا قيل عنه: »أن الشهور العربية لديه: رجب وشعبان واليونان!«.
جيلي عرف األديب الروائي المفكر)نيكوس كازانتزاكس( في منتصف ستينيات القرن الماضي، من بعد وفاته 
أنتوني كوين،  الذي قام ببطولته  اليوناني،  أو ثماني سنوات وبالتحديد من بعد نجاح فيلم زوربا  بحوالي سبع 
الخالص  ليجد  يبحث  وهو  حياته  نهاية  حتى  استمر  لقد  الدين.  مسألة  وتحلل  تناقش  أخرى  أفالم  بعد  ومن 
الكامل نحو قناعته الدينية. واستمر في مناقشة دينه واصطدم بكنيسته، التي رفضت دفنه في مدافنها، ودُفن 
بالفعل خارج أسوار مدينة كريت، وكان قد طلب أن يكتب على قبره »ال أطمع في شيء. ال أخاف من شيء. أنا 
الستينيات،  الكثيرين من جيل  لدى  الحرية  الماضي. كانت  القرن  انتشرت في ستينيات  القناعة  حر«. مثل هذه 
أبرز ما سيطر  إيجابًا، أحد  أو  الديني، سلبًا  المعتقد  النقاش في  التفكير، ولذا كان  التحرر من كل ما يكبل  هي 
أفراحهم  المادي، تتضح بوتيرة متسارعة. وظلت  الرخاء  الذي بدأت فيه مظاهر  الوقت  على تفكيرهم، في ذلك 
كثيرون،  كوين!  أنتوني  باقتدار  جسده  الذي  زوربا،  لسان  على  كازانتزاكس  قالها  مثلما  متذبذبة  وأحزانهم 
)البزوكي(  آلة  إيقاع  مع  أقدامه  حركة  يضبط  الراقص  كان  التي  زوربا،  موسيقى  إيقاع  على  رقصوا  رفاقي،  من 

اليونانية، ثم يطير في الهواء ليضرب قدمه بكفيه ويعود ثانية يتحرك على ايقاعات هذه الموسيقي.
أنني  أقول لكم  زوربا؟ وهل عندما  إيقاعات موسيقى  أنقر أحرف جهازي، وال أسمع سوى  أنني  أقول لكم  هل 
وبعض الرفاق رقصناها في مالهي )بالكا( في أثينا، وفي جزيرة رودس، وكأننا يونانيون؟ وكيف أقنعكم وأفسر 
النقاشات التي لم تتوقف مع شباب وشابات من السويد والدنمارك والنرويج، بلغة إنجليزية ركيكة، تغلب عليها 
اللغة اليونانية، التي تعلمتها حتى أنني خطبت فتاة يونانية وظلت تعلمني لغتها في األماكن التي ال يمكن أن 

ينسى الشاب فيها دروسه.
لقد تزامنت أفراحي، وأشواقي واندفاعي عندما كان عمري قبيل وبعيد العشرينيات، خالل ثورة شبابية عمت 
أثينا، وهناك  العالم، فما إن يتوفر لي ثمن التذكرة، والقليل من المال حتى أنطلق في رحلة النصف ساعة إلى 
للرحلة  بنغازي مثابرًا ومخطًطا  إلى  األكثر وأعود  اثنين على  أو  إلى رفقة طيبة! قد تستمر أسبوعًا  إاّل  أحتاج  ال 
القادمة. ومثلما قلت من قبل أني عدت بضلعة، أو اثنتين مكسورتين نهاية سنة 1967 كسرهما بحار أميركي 
من المارينز، نتيجة نقاش عن )نكسة( سنة 1967. وتزامنت عودتي مع بدء سنتي األولى بالجامعة الليبية. وهل 
وكثرة  البترول  ضخ  صاحبت  كافة  المجاالت  في  رهيب  انفتاح  إلى  أشير  أن  دون  من  حدث،  ما  سرد  في  أستمر 
على  توزيعه  بسبب  وأيضًا  الخمسينيات،  في  قلته  بسبب  بالفعل  منه  محرومين  كانوا  من  أيدي  في  المال، 
إاّل قلة ال يعرفون: »ماذا يريدون بالضبط؟«  اقتصادية، لم يحرم منها أحد  مشروعات خلقت حالة من مناشط 
كان السوق متاحا للجميع، وعاصرت أسماء تعد من أثرياء ليبيا، ابتدأوا من الصفر وبإمكانات بسيطة، هم اآلن 
من رجال المال، من قبل أن تفتح األبواب على مصراعيها لمشاريع األشغال العسكرية، وكذلك التطوير العمراني 
الذي جعل أبواب المصارف مُشرّعة أمام كل من يريد أن يعمل ويكسب، وأيضًا أمام الكثير من المغامرين نجح 
إبريل   15 يوم  زوارة  1969 حتى خطاب  الحال من سبتمبر  استمر هذا  نجح، وضاع منهم من ضاع،  منهم من 

1973، ليقفل الباب تمامًا، سوى لقلة، من بعد يوم 7 إبريل 1976. والتداعيات مستمرة.

محمد عقيلة العمامي

أحمد الفيتوريسالم العوكلي

ضرورة،  تدل،  مجتمع،  أي  في  الهوية،  عن  الحديث  كثرة 
مشكلة  األقل،  على  أو  أزمة  يعاني  المجتمع  هذا  أن  على 
لو  دار جدال حولها  لما  وإال  وتعريفها،  في تحديد هويته 

كانت معرّفة ومحددة.
الرؤية  للهوية.  رؤيتان  هناك  النظرية  الناحية  ومن 
وإلى  مرة  تُعطى  ما  مجتمع  أو  هوية شعب  أن  ترى  التي 
وهي  ــزول.  ي وال  يحول  ال  ثابت  جوهر  أنها  أي  ــد،  األب
مُثل  مثل  األعالي  في  معلقة  مثالية،  ميتافيزيقية  رؤية 
من  الــرؤيــة  هــذه  أصحاب  يعاينه  ما  ــم  ورغ أفــالطــون. 
ينتمون  الذي  الشعب  هوية  على  تطرأ  وتغيرات  تبدالت 
تبدل  من  الهوية  هذه  ينال  ما  يعتبرون  فإنهم  إليه؛ 
طريق  عن  سواء  »اآلخــر«،  فيه  تسبب  انحراف  إال  هو  ما 

وأن  الثقافي«،  »الغزو  طريق  عن  أو  العسكري،  االحتالل 
أبناء  من  ويحتضنونه  التبدل  بهذا  يتأثرون  الذين  أولئك 
مقلدين  تُبّع  مجرد  إال  هم  ما  كثروا،  أو  قلوا  شعبهم، 
وهذا  الهوية  هذه  جسد  على  تظهر  وبثور  وتشهوات 

الشعب.
ال  أنه  ترى  التي  التاريخانية،  الواقعية  الرؤية  هناك  ثم 
التاريخية.  والتفاعالت  التحوالت  تأثيرات  عن  بمنأى  شيء 
ثابتًا  معطى  ليست  هــذه،  النظر  وجهة  من  فالهوية، 
وجوهرًا مصمتًا منعزاًل؛ وإنما هي صيرورة تاريخية تتبلور 
وتأخذ أبعادها عبر التاريخ، ولن تكون ثابتة في أية فترة.

فورًا  تعاين  ما  نــادرًا  الهوية  في  التحوالت  أن  صحيح 
عبر  تتراكم  ولكنها  ثباتها،  بتصور  يغري  مما  ومباشرة، 

مثلما  الحاالت،  بعض  وفي  مالمحها.  تتضح  حتى  الزمن 
في  طفرة  تحدث  جديدة،  أديــان  واعتناق  الثورات  في 
أشبهها  أنا  ثابتة.  تبدو  عمومًا،  ولكنها  الهوية.  محتوى 
فما  التقليدية،  الساعات  في  الدقائق،  أو  الساعات  بعقرب 
من أحد يشاهد حركتهما، ولكن إذا نظر إليهما بعد فترة 

يتضح له أنهما قد تحركا. أو كما يحدث في حركة الظل.
في  التغير  بحتمية  تسلم  التي  الواقعية،  النظرة  هذه 
سليمًا  فهمًا  توفر  تسارع،  أو  التغير  هذا  تباطأ  الهويات، 
من  يستجد  ما  مع  الواقعي  التعاطي  من  وتمكن  لألمور 
الهويات  رثاء  من  بداًل  طبيعيًا،  أمرًا  باعتبارها  تحوالت 
اآلخر  مشجب  على  التبدالت  هــذه  وتعليق  الضائعة 

باعتباره »غازيًا ثقافيًا«.

التي  الخطابات  بعض  عن  السابقة  كتاباتي  إطــار  في 
مسبقة  أحكام  من  أو  تمتحن،  لم  فرضيات  من  تنطلق 
كنت  إليها،  المفضية  للمفاهيم  تفحص  أو  التفات  دون 
من  النمط  بهذا  يحيط  أن  يمكن  اصطالح  عن  أبحث 
موقتًا  وضعته  الذي  المتسرعة،  اآلراء  إبداء  أو  الكتابة 
إلحدى  مشاهدتي  وأثــنــاء  »المونولوج«  عنوان  تحت 
الجوية«  الكوارث  »تحقيقات  الوثائقية  السلسلة  حلقات 
حيث  الــظــاهــرة؛  ــذه  ه لــوصــف  مناسب  اصــطــالح  ــرز  ب
على  لسيطرته  الطيار  فقد  بخصوص  التحقيقات  أوضحت 
ضربتها  إذا  الطائرة  أن  معلومة  لديه  كانت  ألنه  الطائرة 
الكابتن  جعل  ما  اآللي،  الطيار  فسينفصل  جوية  صاعقة 
التحكم  زمــام  يستلم  الفكرة  لهذه  تمامًا  المستسلم 
ارتفاعها لكي يحلق بها  الطائرة محاواًل زيادة  اليدوي في 
وبين  بينه  الصراع  هذا  وأدى  يهبط  أن  قبل  أخرى  دورة 
البحر  مياه  صوب  راسيًا  الطائرة  انحدار  إلى  اآللي  الطيار 
جعلها  محدد  بارتفاع  اآللي  الطيار  برمجة  تنقذها  لم  لو 
الطائرة  كابتن  تفسير سلوك  إطار  وفي  جديد،  من  ترتفع 
أو  المعرفي  النفق  يسمى  فيما  دخل  أنه  التقرير  أوضح 
نفق اإلدراك الذي جعله ال يرى اإلشارات التي تظهر على 
الطيار  بأن  المنبهة  األصوات  يسمع  وال  أمامه  الشاشات 

اآللي لم ينفصل.
 Cognitive tunneling اإلدراكي  أو  المعرفي  النفق 
»معالجة  يعني:  الحصادي،  نجيب  الصديق  أفادني  كما 
ما في غياب معلومات  األهمية لمهمة  غاية في  معلومات 
المسؤول  وهو  المهمة.  لهذه  مهمة  تكون  قد  ثانوية 
ويسمى  بشرية.  أخطاء  تسببها  التي  الــحــوادث  عن 
أشياء  على  التركيز  بسبب  المقصود  غير  العمى  أيضًا 
الحلول  أوضح  عن  نتغاضى  يجعلنا  قد  ما  أخرى  وإغفال 

لمشاكلنا«.
المدنية  ــة  ــدول »ال علي  رافــد  ــاذ  األســت مقالة  فــي 
بهذا  يبدأ  الوسط،  بوابة  بموقع  المنشورة  والقبيلة« 
عبر  العنوان،  من  يتضح  االلتباس  أن  رغم  الكبير  العنوان 
العنوان  هذا  أن  غير  القبيلة،  على  المدنية  الدولة  عطف 
المدنية  الدولة  لمفهوم  النظرية  التوطئة  ورغم  الكبير 
ضيق  نفق  في  يدخل  أن  يلبث  ال  فإنه  العصبية؛  ومظهر 
كإثبات  الليبي  البرلمان  أمام  العكوز  مشهد  إلى  ليوصله 
إلى  يؤدي  ما  المدنية،  الدولة  بناء  تعرقل  القبيلة  أن  على 
يجعلنا  الذي  المقصود«  غير  الصمم  أو  »العمى  من  حالة 
الدولة،  بناء  عرقلة  في  أهمية  األكثر  الجوانب  نرى  ال 
وضعت  التي  تابوت  المئتا  المثال،  سبيل  على  فيها،  بما 
التي  التفجيرات  أو  السابق،  الوطني  المؤتمر  مقر  أمام 
صياغة  هيئة  ومقر  االنتخابات،  مفوضية  إلى  توجهت 
ولم  وغيرها،  طبرق،  في  النواب  مجلس  وقرب  الدستور، 
هذا  يحيلنا  كما  األعمال.  هذه  بكل  عالقة  للقبيلة  تكن 

في  تتمثل  التي  القش  رجل  ألغلوطة  أخرى  مرة  النفق 
ونسيان  صورها  أضعف  عبر  ظاهرة  تفسير  أو  رأي  دحض 
لهذه  ليبية  تسمية  اقترح  بأن  يغريني  ما  العامة،  الصورة 

األغلوطة: أغلوطة رجل العكوزر بدل رجل القش.
يعطف  الذي  العنوان  من  بداية  النفق  هذا  حفر  يبدأ 
أو  النقيض،  باعتارها  القبيلة  على  المدنية  الدولة 
بدايات  الغرب  في  ظهر  المدنية(  )الــدولــة  مصطلح 
سلطة  أو  الدينية  الدولة  مقابل  في  عشر  التاسع  القرن 
العصبيات  الوقت  ذلك  حسبانه  في  يأخذ  ولم  الكنيسة، 
المصطلح  منتجي  ألن  مثاًل،  اإلقطاع  كنظام  االجتماعية 
عصر  صوبه  توجه  الذي  االجتماعي  النظام  أن  يدركون 
يطرأ  ما  مع  والتكيف  للتغير  قابل  التنوير  فكر  معظم 
الجامدة  الدينية  البنية  بينما  متغيرات،  من  الدولة  على 
هي  الظالم  بقرون  سميت  قرونًا  ــا  أوروب حكمت  التي 
القابلة  الدولة  ونظام  المجتمع  على  خطرًا  تشكل  من 
في  استاطيقية  إيمانية  منظومة  باعتبارها  للتطور، 
السبب  ولهذا  االجتماعية،  المكونات  ديناميكة  مقابل 
القبيلة،  من  يأتي  المدنية  الدولة  على  الخطر  بأن  القول 
حقيقة  عن  بنا  ينأى  ما  بقدر  أغلوطة،  في  يقع  ما  بقدر 
الدولة  لجوهر  بعقيدته  المضاد  السياسي  اإلسالم  أن 
الذي  الدستور  مشروع  ولعل  فعاًل،  الخطر  هو  المدنية 
الخطر  هذا  يؤكد  التيار  هذا  هيمنة  تحت  ليبيا  في  أنجر 

الدولة. عليها  ستبنى  التي  القاعدة  عبر 
تغير  لو  حتى  القبيلة  أن  مفاده  ما  رافد  السيد  يقول 
القبيلة  بأن  القول  »إن  تتغير:  فلن  أعضاؤها  أو  شيوخها 
من  المحكومة  باألمس،  القبيلة  غير  اليوم  أصبحت  قد 
أصحاب  اليوم  يتوالها  إذ  متعلم،  وغير  جليل  شيخ  قبل 
قول  هو  والتخصصات،  العلوم  مختلف  في  عليا  شهادات 
وعلميًا  حقيقيًا  مؤشرًا  القول  هذا  فليس  الدقة،  تعوزه 
أساسى  ضمان  هو  وال  تغيّرت،  قد  القبيلة  أن  على 
وهذا  زالــت«.  قد  المدنية  مع  القبيلة  معضلة  أن  على 
ساكن  بــاألرض  متعلق  شيء  فال  وغريب،  قطعي  حكم 
ألن  فقط،  نظري  افتراض  الفيزياء  في  السكون  وحتى 
بشري  باجتماع  بالك  ما  الزمن،  مع  يتغير  الجماد  حتى 
ويجزم  الحياة،  في  يستمر  كي  للتكيف  بطبيعته  يسعى 
عن  الصادرة  البيانات  يراجع  أن  حتى  دون  الحكم  بهذا 
الديمقراطي  المسار  بتفعيل  تطالب  القبائل  اجتماعات 
القبيلة  على  يعيب  آخر  جانب  ومن  المدنية.  والدولة 
في  للعصبية  تلجأ  أنها  يقول  قليل  بعد  ثم  العصبية، 
»في  الشيخ  وسيلة  ألنها  أخــرى،  عصبيات  مواجهة 
العصبيات  وأمــام  العامة،  العصبية  ــام  أم التحشيد 
أن  على  يــدل  وهــذا  المنافسة«.  ــرى  األخ االجتماعية 
تمثال  أكثر  نجدها  بل  بالقبيلة  مرتبطة  غير  العصبية 
العنف  يسمونه  لعنف  كوسيلة  الدينية  الجماعات  في 

المدن  بين  الناعمة  العصبيات  تظهر  مثلما  المقدس، 
وهي  العام،  بقاع  كل  في  الرياضية  واألندية  والواليات 
وراء  كانت  التي  المتطرفة،  البيضاء  العصبية  نفسها، 
اقتحام  من  عنها  تمخض  وما  االنتخابات  في  ترامب  فوز 
قرون  ثالثة  بعد  وتخريبه  األميركي  النواب  مجلس  لمقر 

الديمقراطية. من 
وال  قبيلة  شيخ  ليس  العكوز(  )رجل  بوعطيوة  الحاج 
مؤيدًا  كان  بل  النواب،  مجلس  لمضايقة  قبيلته  استخدم 
مجلس  رئيس  عمه  ابن  مواجهة  في  الشبان  بعض  من 
المؤتمرات  فترة  منذ  مشاكس  شخص  وهو  النواب، 
رفع  ــذي  ال العكوز  لذلك  استمرار  وعــكــوزه  الشعبية، 
نفسها  طبرق  في  الشعبي  المؤتمر  جلسات  إحدى  في 
مثلما  أعلى  من  ليبيا  في  العوج  أن  للحاضرين  ليقول 
البرلمان  ضد  بوعكوز  يكن  ولم  أعلى،  من  العكوز  عوج 
اتفاق  مخرجات  اعتماد  عدم  الوحيد  مطلبه  كان  ولكن 
مقالة  أكثر من  في  أني هاجمت  وقتها  وأذكر  الصخيرات، 
اتضح  الوقت  مع  والذي  السياسي،  االتفاق  هذا  معرقلي 
أن  ويبدو  السياسي،  العزل  قانون  إلى  تضاف  كارثة  أنه 

أبعد نظرًا من قلمي. العكوز كان  ذاك 
أسوأ  النواب  مجلس  أن  وبحدة،  مرارًا  كتبت  أن  سبق 
ما  أسوأ  ليس  الواقع  في  لكنه  األرض،  وجه  على  برلمان 
بوعكوز  صورة  في  نختزله  حين  ونظلمه  ليبيا،  في  حدث 
ليبيا  في  )الديمقراطي(  المسار  يمثل  ظل  أنه  وننسى 
قانون  ألغى  وأنــه  المنتخب،  الوحيد  الجسم  باعتباره 
للعفو  قانونًا  أصدر  وأنه  الذكر،  سيئ  السياسي  العزل 
المعرفي  والنفق  وطنية،  لمصالحة  سعيه  سياق  في  العام 
في  يرون  ال  الكثيرين  يجعل  ما  هو  ــي  اإلدراك النفق  أو 
الميليشيات  سوى  قريب  أو  بعيد  من  يذكرون  وال  نهايته 
الوطني  المؤتمر  مقر  أمــام  تابوت  بمئتي  جــاءت  التي 
صوب  والخفيفية  والمتوسطة  الثقيلة  أسلحتها  ووجهت 
ومن  السياسي  العزل  قانون  يصدر  أن  أجل  من  مدخله 
مدينة  غزو  يشرعن  الــذي   7 رقم  القرار  يصدر  أن  أجل 
من  أكثر  عمره  حساب  تصفية  أجل  من  أخــرى  لمدينة 
أمام  وقفت  كلها  طرابلس  عكاكيز  أن  لو  وتمنيت  قرن. 
حتى  الدخول  من  النواب  ومنعت  الوطني  المؤتمر  مقر 
البنية  وضعت  التي  والقرارات  القوانين  هذه  تصدر  ال 
ما  هي  والتي  الالحقة،  والحروب  األزمــات  لكل  التحتية 
الشرق قرب  أقصى  يلوذ بطبرق في  النواب  جعلت مجلس 
الميليشيات وعن  يبتعد عن نفوذ هذه  سكن بوعكوز كي 
الضوء  أو  البوصلة  توجيه  األحوال  جميع  وفي  التوابيت. 
المدنية  الدولة  تهدد  واعتبارها  المشاهد  هذه  صوب 
اإلعالمية  ومؤسساته  السياسي  ــالم  اإلس اتخذه  نهج 
المدنية  للدولة  فعاًل  المهددة  أجندتهم  عن  النظر  إلبعاد 
والنخب  الُكتاب  بعض  وقــع  ولألسف  وإجرائيًا،  نظريًا 
كمين  في  التيار،  لهذا  الفكري  التصدي  بهم  المناط 
الفكرية  خلفياتهم  الذين  الكتاب  وأقصد  االنتباه  تشتيت 
واعتبارها  الدين  تسييس  ضد  تكون  أن  المفترض  من 
الكاتب  تطرق  ولعل  لهم.  ــى  األول الفكرية  المعركة 
السادسة  والمادة  الدستور  لمشروع  مرارًا  الككلي  عمر 
هذه  يؤكد  الحقوق  باب  مــواد  لكل  الناسخة  )الدينية( 
المضاد  التيار  هذا  مع  الثقافية  معركتنا  في  األولوية 
وللديمقراطية  الجوهري  )المدنية(  لمفهوم  بطبيعته 
عقيدته  من  أساسي  جزء  وهذا  )الوطن(  لمفهوم  وحتى 
الديمقراطية  الدولة  إجــراءات  في  دخوله  وما  الراسخة 
هذا  منظر  قال  كما  أو  للتمكين  براغماتية  وسيلة  إال 
حين  منه  تنزل  قطار  مجرد  الديمقراطية  إردوغان:  التيار، 

إلى المحطة. يوصلك 
كارثة،  إلى  يؤدي  طائرة  قيادة  في  المعرفي  النفق 
يؤدي  الدين  وفي  االستبداد،  إلى  يؤدي  السياسي  وفي 
أو  العمى  من  نوع  إلى  يؤدي  الكتابة  وفي  اإلرهاب،  إلى 
 Scareware وير  سكير  يسمى  بما  شبيه  وهو  الصمم، 
تستخدم  التي  الخبيثة  البرمجيات  أشكال  من  شكل   :
إدراك  أو  قلق،  أو  صدمة،  إلحداث  االجتماعية  الهندسة 
شراء  في  بالمستخدمين  التالعب  أجل  من  تهديد  وجود 

فيها. مرغوب  غير  برامج 
برنامج  هي  تسويقها  المراد  السلعة  حالتنا،  وفي 
حدث  ما  كل  وراء  شخصيًا  أراه  الذي  السياسي  اإلسالم 
ومدعومًا  منظمًا  تيارًا  باعتباره  أزمــات،  من  ليبيا  في 
لصندوق  بؤاغماتي  استخدام  من  متعددة؛  خيارات  وله 
أجندته  فرض  في  اإلرهابية  أذرعه  استخدام  إلى  االقتراع 

اإلنساني. والترقي  والتطور  التاريخ  لمنطق  المضادة 

10 - قبل أن تزهر شجرة 
اللوز

هل يصلح »النموذج 
الصيني« ليبيا؟

السنة السابعة
العدد 315

اخلميس
27 ربيع اآلخر  1443 هـ

2  ديسمبر 2021 م

الهوية بني الثبات والحركة

11

عمر أبو القاسم الككلي



ثقافة
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
السنة السابعة

العدد 315
اخلميس 2 ديسمبر 2021 م

27 ربيع اآلخر  1443 هـ

لوحات  لها  اكتشفت  ثم  لوحاتها،  من  واحدة  شدتني 
التشكيلي  للفن  المتابع  وأنا  كيف؟  واستغربت،  أخرى، 
شدتني  التي  اللوحة  لصاحبة  بلوحات  ألتِق  لم  الليبي 
وتذكرت  الكيب،  عبداللطيف  نهلة  الفنانة  إنها  كثيرا: 
والتجارة  االقتصاد  كلية  في  طالبًا  كان  عندما  والدها 
مع  السلة،  كرة  لعبة  في  متميزًا  رياضيًّا  كان  ببنغازي. 
المطردي،  وعبداهلل  فرحات  وأحمد  البقرماوي  إبراهيم 
أثناء  بنغازي  نــوادي  من  لواحد  لعب  أنه  أيضًا  وأظن 
إقامته الدراسية هناك، والبد أنه َلعب لناديه )االتحاد( .

لمناشط  المتابعة  صديقتنا  ــدت  وج بحثي  أثناء 
أخليفه  محبوبة  األدبية،  والشاعرة  الفنية  الليبي  الشأن 
نهلة  الفنانة  عن  تقول  البليغ،  الناعم  القلم  صاحبة 
بالدنا  في  الثقافية  الحركة  يتابع  »من  اللطيف:  عبد 
ظاهرة  إلــى  سينتبه 
وناعمة  وردية  لطيفة 
بمسكٍ  وعابقة  جدًّا 
وطـــيـــب. ظـــاهـــرة ال 
عنها  التغافل  يمكن 
وكأنها  تمر  تركها  أو 
طـــيـــف عـــابـــر غــيــر 
إلى  مشيرة  مستقرأ« 
بمكان  األول  معرضها 
بالبحرين،  إقامتها 
ــرزة حــائــطــهــا  ــ ــب ــ م
لكم  الفني،فانتقيت 
المرفقة  اللوحات  منه 

مع هذا الموضوع.
عبداللطيف  نهلة  السيدة  الفنانة  أن  نعرف  أن  بقي 
القاهرة  جامعة  في  تخرجت   ،1968 سنة  مواليد  من 
ألحقته  ثــم  محاسبة،  بــكــالــوريــوس  على  وحصلت 
ولما  ــز.  ــل وي فــي  »جــلــمــورغــن«  جامعة  بماجستير 
منذ  مارسته  الذي  فالرسم  تموت-  ال  الهواية  كانت 
الزواج  ثم  الدراسة،  بسبب  عنه  انقطعت  ثم  الصغر، 
،فيما  فهي  عنها؛  تغب  لم  أبنائها-  تربية  ومسؤوليات 
الفنية،  خصوصا   ، الهواية  جمرة  أن  غفلت  قد  يبدو، 
إلى  الرماد،  تحت  متوهجة،  تظل  الزمن  طال  مهما 
في  عائلتها  مع  استقرت  أن  وما  جديد.  من  تشتعل  أن 
الفنية،  الــورش  من  بالعديد  التحقت  حتى  البحرين 
المدرسة  عن   2017 منذ سنة  خاصة  بدروس  ودعمتها 

الواقعية.
الجميل  الجانب  »أخــذنــي  تجربتها:  عــن  تــقــول 
بالدنا،  طبيعة  جمال  عن  ناهيك  الليبي،  تراثنا  في 
ذاكرتي  من  مستدعية  تراثنا،  من  بصور  فاستعنت 
فكانت  اللوحات،  من  ــددًا  ع فأعددت  بها  نُحت  ما 
سكوير(  )الجفير  المعرض  فــي  األولـــى  مشاركتي 
مجموعة  ضم  الــذي  المنامة،  في  البحرين  بمملكة 
ولبنان  وروسيا  البحرين  من  والفنانين  الفنانات  من 

والفلبين« والسعودية 

حق األربعاء 
محمد الدقاق

التشكيلية نهلة عبد اللطيف الكيب

بقي أن نعرف أن 
نهلة عبداللطيف 

تخرجت في جامعة 
القاهرة وحصلت على 

بكالوريوس محاسبة
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ألقاها املحامي عبد الباري تربل

»الثقافة الدستورية« في محاضرة باملركز الليبي للمحفوظات
طرابلس : عبدالسالم الفقهي

من تنظيم المركز الليبي للدراسات الثقافية

قادربوه يحاضر عن »الدرس الثقافي« بدار الفقيه

الثقافية،  للدراسات  الليبي  المركز  م  نظَّ
اإلثنين، بدار حسن الفقيه، محاضرة بعنوان 
ألقاها  الثقافي«  الدرس  في  المنهج  »نقد 
تناول  المركز،  رئيس  قادربوه  صالح  الشاعر 
لمسارات  المشكلة  التاريخية  األطر  خاللها 
المحلي  المستويين  على  الثقافي  المناخ 
واستنطاق  وكشف  نقد  وسبل  والعربي، 
يمكن  التي  واألدوات  المشهد،  هذا  مكنون 
هذا  في  النظر  أن  وأوضح  عليها.  االعتماد 
تعلقت  التباسات  مجموعة  استدعته  المحور 
على  المنكبة  الثقافية  الدراسات  بمسار 
»توليد  كيفية  واستكشاف  الظواهر  تحليل 
المعنى ونشره والتنازع عليه وربطه بأنظمة 
المجاالت  من  إنتاجه  وكيفية  والتحكم  القوة 
ضمن  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 
تشكيل أو ظرف اجتماعي معين«، ما يعني أن 
الثقافي مادة ومعنى هو نتاج قابل للسيطرة 

حتى وإن حاول التمرد أو التملص.

تفاعل وتحليل
مناهج  إلى  يوجه  انتقاد مؤسس  وأشار ألبرز 
الثقافية بتنوعاتها وهو  الظاهرة  الدرس في 
كونها جميعًا تقوم على أساس المثال، حتى 
وإن كان تفاعلها التحليلي صارمًا أو محايدًا، 
بالبحث  المعنية  الموضوعة  تقدم  فنتائجها 
سياسية،  أو  اجتماعية  سلطة  شكل  في 
اكتفاء  ذات  صورة  تكون  أن  إلى  ترفعها 
منهجي يتيح البناء عليه ال نقضه، والنقض ال 
كذريعة نقدية؛ بل كحالة سؤال حادة تقطع 
ثم  ومن  نقاشه  أو  لمساءلته  لتعود  وعي  مع 
فيها  يلتقي  التي  الخصائص  في  تقديمه 

الشعبي بالفلسفي.
من  كثيرة  نماذج  حاولت  »لقد  وأضاف 
حيوية  رؤية  تقدم  أن  الثقافي  الدرس  عمل 
الثقافي  االستهالك  كنقاش  للظواهر 
بعد  ما  وإرث  الثقافية  االجتماعية  واألنماط 
يصطدم  المنهج  لكن  التكنولوجية  الثورة 
ثورية  لحاالت  وينحاز  والتوجيه،  بالغائية 
شكاًل  اإلنساني  النتاج  تقييم  يتم  عبرها 

ومحتوى« .
الدرس  مناهج  بنقد  يتصل  فيما  وأردف 
الشكلي  التفسير  على  »القائمة  الثقافي 
قديمًا  بالموروث  النظرية  اإلحاطة  للصراع« 
إجرائي  تيار  إلى  تتحول  جعلها  ما  وحديًثا، 

من  مهمًا  عضويًا  جزًءا  كونها  من  أكثر 
تفاعلية  في  تناقش  ال  نفسها،  الظاهرة 
إلى  بشكل دائم بل تتقصى وتتقصد وتنزع 
الظاهرة  هذه  وعي  على  العلمي  االستحواذ 

وآفاقها وحتى إخفاقاتها.

فلسفة جديدة
الثقافية  الدراسات  فاعلية  أن  المحاضر  ويرى 
على  بحرصها  مرتبطة  المعرفية  وقيمتها 
بإنتاج  وذلك  اإلنساني  الوجود  تفسير 
اإلنسان  بصورة  بدًءا  الجديدة،  الفلسفة 
لكن  أيضًا،  وتحلله  موته  وصورة  وحركته 
اإلنساني  الوعي  وسائط  استعمال  عبر  ال 

تقدم  فقد  بشراكتها،  بل  التكنولوجية 
السينما مثاًل تفسيرًا فلسفيًا تقدميًا لحضور 
اإلنسان بنهج السرد الثقافي القابل لإلضافة 
العرقية  الخصوصية  توهم  عن  بعيدًا  دوما، 
نماذجها  تنوع  في  والنفسية،  والطبقية 

المنحازة للنظام التداولي والمنشقة عنه.
وخلص في تحليله بتورط الدرس الثقافي 
ليفهم علة وجودها،  البشرية  أثر  في تقصي 
الكبرى  المعاني  تبصر  عن  ينزاح  جعله  ما 
الظاهرة،  سبقت  التي  اإلنساني  للوجود 
هو  بل  فقط؛  فعله  ما  هو  اإلنسان  فليس 
وليس  أيضًا،  يفعله  ولن  يفعله  لم  ما  كل 
ما عليه وما سيكونه وما كانه،  المجتمع هو 
مدى  في  ذلك  كل  تقاطع  احتمال  هو  بل 

مسيرة هذا المجتمع قدمًا أو للوراء.
تستلهم  كانت  الثقافية  التيارات  أن  وأكد 
ازدرائه،  من  أو  الصراع،  أساس  من  مبادئها 
بينما على النهج الثقافي أن يكون صورة من 
الفهم  يستنفد  ربما  الذي  الدرامي  الصعود 
السياسي،  أو  النفسي  التدافع  لحالة  النمطي 
العامة،  والقيم  الفردية  النزعة  حضور  بين 

وبين النبوءة والسلطة.
الشاعر  من  لكل  مداخالت  الورقة  وعقب 
عبدالحكيم كشاد والصحفية فتحية الجديدي 
والفنان أحمد الغماري، تناولت االتجاه النقدي 
المطلوب لمعالجة القصور في فهم الظواهر 
السينما كنص  العامة، كذلك عالقة  الثقافية 
المجتمعي  والواقع  الفكرية  بالحالة  وصورة 
وإيجابًا،  سلبًا  التحول  هذا  مالمح  ورصد 
فيها  سار  التي  الخطوط  لمناقشة  إضافة 
مستوى  على  بالخصوص  الغربي  المنهج 
والسرد  التشكيل  في  والتطبيق  التنظير 
التحليلي  النتاج  في  ذلك  وأثر  والموضوعات 

للمشهد الثقافي العربي.

● ● المركز الليبي للدراسات الثقافية ينظم محاضرة بعنوان »نقد المنهج في الدرس الثقافي« للشاعر صالح قادربوه

طرابلس : عبدالسالم الفقهي

والدراسات  للمحفوظات  الليبي  المركز  نّظم 
التاريخية، األربعاء، محاضرة للمحامي عبد الباري 
المفهوم  بين  الدستورية  »الثقافة  بعنوان  تربل 
والتطبيق«، أجاب فيها عن جملة من التساؤالت 
والثقافة  الدستور  بين  الفرق  ماهية  في  الباحثة 
توجد  وهل  بينهما؟  العالقة  وما  الدستورية، 

دالئل على هذه الثقافة؟ وهل عرفها الليبيون؟.
العام  التعريف  المنظور  هذا  وفق  وتناول 
للثقافة كتأطير مرجعي وكمدخل للعنوان الرئيس 
استنادًا على منظور فلسفي يصفها بـ»مجموعة 
عن  الفرد  سلوك  لتقويم  المتبعة  الضوابط  من 

طريق الخوض في المعارف والعقائد والفنون«.

روح النص
وأردف أن المقصود بالثقافة الدستورية ال يعني 
الحديث عن النصوص بقدر ما يُراد به أن األولى 
بمثابة الروح لجسد األخيرة، ولكن لفهم دالالت 
المصطلح ينبغي السؤال لماذا تحصل االنقالبات 
وجود  عدم  رغم  أخرى  في  تحدث  وال  دول  في 
دساتير بها؟ فهل الدستور المكتوب هو ضمانة 
التداول  فيها  يتم  مستقرة  لحياة  فعاًل  حقيقية 
السلمي للسلطة؟ أو بمعنى آخر هل يعني وجود 
ثقافة  لدينا  يكون  أن  ضرورة  مكتوب  دستور 

دستورية؟
وأضاف أن الناس في الحالة الليبية يتحدثون 
عن الدستور ويطالبون بوجوده مكتوبًا قبل أية 
انتخابات، وكذا يرون الدستور وفق ثالثة اتجاهات 
أولها نظرتهم إليه كنصوص قانونية وسمة من 
الدول  بباقي  وأسوة  والحداثة،  المدنية  سمات 

العالم التي تحتكم إلى وثيقة مكتوبة.

ينادى  ما  لترسيخ  الوسيلة  ترى  الثانية  والفئة 
به من أفكار قد ال تكون حتى من مصلحة البلد، 
فيما تتجه الغالبية من الشعب إلى اعتباره البلسم 
الشافي والخالص لنا من كل مشاكلنا وهو ما ال 

أثر له في المسودة المعتمدة.
وأوضح تربل أن المشكلة ليست في الدستور 
بل في فهم روح نصوصه ومعاني كلماته وبعث 
مفهوم  إدراك  في  القصور  كذلك  فيها،  الحياة 
المواطنة وانعدام المعرفة التي تقودنا إلى ذلك 
جعلنا  الذي  الشمولي،  والحكم  االستعمار  بسبب 
الفرد، ويكمن  العبودية والتدجين وحكم  نعشق 
جوهر االحتياج في وجود دولة مؤسسات مشبعة 

بالثقافة الدستورية قبل النص المكتوب.

تداول سلمي
الستقرار  مكتوب  دستور  اشتراط  بعدم  والقول 
الدول بحسب تعبيره ليس اكتشاًفا جديدًا بدليل 
مناخًا  تعايش  لكنها  دستورًا  تمتلك  ال  دول  أن 
سلميًا،  السلطة  فيها  وتتداول  ديمقراطيًا، 
السوابق  نظام  تعتمد  التي  بريطانيا  في  كما 
اإلسالمية  الدولة  عهد  إلى  وبالرجوع  القضائية، 
دستور  على  تستند  لم  لها  إمارة  آخر  وحتى 
مكتوب سواء في زمن فورتها وعنفوانها أو خالل 

ضعفها وانهيارها.
دساتير  بها  كثيرة  دول  هناك  المقابل،  وفي 
مكتوبة ومع ذلك حدث فيها انقالب، فحتى نهاية 
دستور  هناك  كان   1969 العام  من  أغسطس 
عليه  الدوس  جرى  التالي  اليوم  وفي  ليبيا،  في 
باألقدام. وهو ما جرى في بعض البلدان العربية، 
القائمة  الدستورية  للثقافة  الحاجة  تبرز  وهنا 
في  تكمن  المحاضر  يراها  كما  ثالثة  أركان  على 
التمتع  على  وقدرتنا  معينة،  حقوق  على  االتفاق 

عقدًا  يشبه  فيما  عنها  للدفاع  واستعدادنا  بها، 
يلخص  مكتوب،  غير  المواطنين  بين  اجتماعيًا 
إلى ترجمة المغزى من هذه الثقافة وهي تحويل 
إلى  اليومية  حياتك  في  الجامدة  النصوص  روح 

حركة حياة حتى دون وجودها مكتوبة.

ثقافة مجتمعية
الحالة  عن  تربل  تحدث  فكرته  جوهر  ولتأكيد 
الشعب  قاوم  عندما  لذلك  كنموذج  التركية 
 2016 محاولة االنقالب على الديمقراطية سنة 
للسلطة،  السلمي  التداول  مبدأ  على  مؤكدًا 
الدستور قد ال يعرفها  أيضا فمواد  أميركا  وفي 
بينهم  سرى  عرفا  أن  إال  األميركيون،  بعض 
ودياناتهم  وأعراقهم  أجناسهم  اختالف  على 

في عدم جواز المساس بها.
مدى  على  إنها  يقول  الليبية  التجربة  وعن 
في  إال  الثقافة  هذه  تعرف  لم  طويلة  عقود 
قضى  إدريس  الملك  إن  ذلك  ومضات،  شكل 
باكرًا على األحزاب وهو ما يعني توجيه ضربة 
الوحيدة  والحالة  الدستورية،  للثقافة  قاسمة 
في  وجودها  على  بها  االستدالل  يمكن  التي 
تقدَّم  الذي  الطعن  هي  الليبي  المجتمع  ثقافة 
المرسوم  على  طعنًا  الديب  علي  المحامي  به 
لوالية  التشريعي  المجلس  بحل  الملكي 
الجمود  بمرحلة  ومرورًا  الغرب،  طرابلس 
تاريخ  1969 نشهد منذ  السياسي ما بعد سنة 
بالمدينة  والتفاخر  للقبيلة  أكثر  ارتدادًا   2011
غير  ومشاحنات  حروب  في  البالد  أوقع  ما  وهو 
الوعي  غياب  بسبب  منها  طائل  وال  مبررة 
كل  برغم  والتي  الثقافة  هذه  أهمية  بمدى 
زالت  ال  التي  بذورها  في  األمل  نفقد  لن  شيء 

• الدكتور عبدالباري تربلموجودة.

• افتتاح معرض الكتاب بسرت

• سالم أبوظهير

• حضور محاضرة المحامي الدكتور عبدالباري تربل

افتتاح معرض الكتاب بجامعة سرت

تدوينات على جدار فبراير

سالم أبوظهير ينشر كتابا جديدا على منصة »كيندل«
القاهرة - الوسط

»إلكترونية«  تجربة  ثــانــي  فــي 
سالم  الصحفي  الكاتب  نشر  لــه، 
على  »تدوينات  كتابه  أبوظهير 
جدار فبراير«، على منصة »كيندل« 

للنشر اإللكتروني.
تدوينة   »100« الكتاب  واحتوى 
المجتمع  مناحي  مختلف  تناولت 
واالقتصادية  االجتماعية  الليبي 
العشر  فترة  ،خــالل  والسياسية 
سنوات األولى من عمر ثورة السابع 

عشر من فبراير.
 »276« الكتاب  صفحات  عــدد 
بإمضاء  تشكيلية  لوحة  مع  صفحة، 
أبوشويشة،  رضوان  الراحل  الفنان 
عشرة  إلى  الكتاب  المؤلف  وقسَّم 

فصول.
قضايا  األول  الفصل  وتــنــاول 
الوطنية  بالمصالحة  تتعلق 
تضمن  الثاني  والفصل  والدستور، 
تدوينات تتعلق بثورة فبراير وسُبل 
والمؤسسات  القانون  دولــة  بناء 
الثالث  الفصل  قــدم  فيما  فيها، 
قدمت  متنوعة  إخــبــاريــة  تقارير 
تفصياًل واستعراضًا دقيًقا لعدد من 
خالل  ليبيا  في  واألحــداث  الظواهر 

تلك الفترة.
وعنوانه  ــع  ــراب ال الفصل  أمّـــا 
ليبيا«، فاستعرض  »حدث فقط في 

الظواهر  من  ــددًا  ع فيه  المؤلف 
في  برزت  التي  واإليجابية  السلبية 
ليبيا خالل الفترة المشار إليها، وفي 

الفصل الخامس مقاالت عن »معمر 
متنوعة  لجوانب  القذافي«، تطرقت 
وكيفية  عالقته  وعــن  حياته،  عن 
ثورة  أحــداث  مع  وتعاطيه  تعامله 

فبراير.
السادس  الفصل  تناول  وفيما 
ظاهرتي »الفساد وتهريب وتعاطي 
السابع  الفصل  تناول  المخدرات«، 
تحت  واالغــتــيــاالت  القتل  قضايا 

عنوان »من يقتل فينا؟«.
مقاالت  الثامن،  الفصل  وتناول 
تناولت قضايا »الصحافة واإلعالم«، 
لقضايا  التاسع  الفصل  وتــطــرق 
أمّا  فبراير،  في  اإلنــســان  حقوق 
»علم  وعــنــوانــه  العاشر  الفصل 
نفس فبراير« فقد تناول واقع وحال 
المواطن الليبي من منظور نفسي.

سرت - محمود الصالحي
وحقوق  المهجَّرين  لشؤون  الدولة  وزير  وحقوق افتتح  المهجَّرين  لشؤون  الدولة  وزير  افتتح 
أحمد  د.  الوطنية  الوحدة  بحكومة  أحمد اإلنسان  د.  الوطنية  الوحدة  بحكومة  اإلنسان 
سرت  بجامعة  السبت،  أبوخزام،  سرت المحجوب  بجامعة  السبت،  أبوخزام،  المحجوب 
الجامعة  تنظمه  الذي  الجامعة   تنظمه  الذي   20212021 الكتاب  الكتاب معرض  معرض 

تحت شعار »أشرعة المعرفة«.تحت شعار »أشرعة المعرفة«.
ويشارك في المعرض ويشارك في المعرض 3131 ناشرًا بين جامعات  ناشرًا بين جامعات 
ومجلس  الثقافة  ووزارة  والطباعة،  للنشر  ومجلس ودور  الثقافة  ووزارة  والطباعة،  للنشر  ودور 
الثقافة العام، وبما يزيد على عشرة آالف عنوان.الثقافة العام، وبما يزيد على عشرة آالف عنوان.

يستمر  الذي  المعرض،  افتتاح  حفل  يستمر وحضر  الذي  المعرض،  افتتاح  حفل  وحضر 
أسبوعًا، رئيس جامعة سرت د. سليمان الشاطر، أسبوعًا، رئيس جامعة سرت د. سليمان الشاطر، 
ووكيل الجامعة للشؤون العلمية والكاتب العام ووكيل الجامعة للشؤون العلمية والكاتب العام 
وأعضاء  الكليات  عمداء  من  وعدد  وأعضاء بالجامعة،  الكليات  عمداء  من  وعدد  بالجامعة، 
هيئة التدريس، وعدد من مدراء المكاتب سرت هيئة التدريس، وعدد من مدراء المكاتب سرت 

ومندوبي دور النشر والمثقفين.ومندوبي دور النشر والمثقفين.
في  المسؤولين  بعض  رفقة  الوزير  في وتجول  المسؤولين  بعض  رفقة  الوزير  وتجول 
»بهذا  سعادته  عن  معبرًا  المعرض،  »بهذا أجنحة  سعادته  عن  معبرًا  المعرض،  أجنحة 
ويهدف  سرت  لجامعة  يضاف  الذي  ويهدف اإلنجاز  سرت  لجامعة  يضاف  الذي  اإلنجاز 
شأنها  من  التي  النقاط،  من  جملة  شأنها لتحقيق  من  التي  النقاط،  من  جملة  لتحقيق 
زيادة الدفع بعجلة التقدم العلمي داخل الجامعة زيادة الدفع بعجلة التقدم العلمي داخل الجامعة 

وداخل مدينة سرت«.وداخل مدينة سرت«.



فن 13

بعد تكريمه في »القاهرة السينمائي«..

»إنكانتو« يتصدر 
شباك التذاكر 

األميركي

TOP
10

األحد،  المتخصصة،  ريليشنز«  »إكزبيتر  شركة  أعلنت 
من  »إنكانتو«  الجديد  المتحركة  الرسوم  فيلم  تصدر 
»ديزني« إيرادات شباك تذاكر صاالت السينما في أميركا 

الشمالية فور إطالقه.
المراهقة  مغامرات  على  يتمحور  الذي  الفيلم  وهذا 
العادية ميرابيل المولودة في عائلة وسط جبال كولومبيا 
يتمتع كل فرد فيها بقوى سحرية، حصد 27 مليون دوالر 
على مدى ثالثة أيام، و40.3 مليون منذ إطالقه األربعاء، 
لدى  شعبية  العطالت  أيام  أكثر  أحد  الشكر،  عيد  عشية 

األميركيين، وفق »فرانس برس«.
أفتراليف«  »غوستاباسترز:  في  األشباح  صيادو  أما 
نوع  من  ولكن  خارقة  بقوى  أيضًا  هم  يتمتعون  الذين 
آخر، أقل سحرًا، فتراجعوا إلى المركز الثاني في الترتيب، 
24.5 مليون دوالر من الجمعة  الفيلم  إيرادات  إذ بلغت 
الشاشات  على  لعرضه  الثاني  األسبوع  في  األحد،  إلى 

األميركية الشمالية.
أوف  »هاوس  نصيب  من  فكانت  الثالثة  المرتبة  أما 
مليون   14.2 حقق  إذ  سكوت،  ريدلي  للمخرج  غوتشي« 
دوالر في األسبوع األول لطرحه. ويتناول هذا الفيلم الذي 
الحب والمجد والخيانة، قصة جريمة  تمتزج فيه قصص 
اإليطالية  األزياء  دار  وريث  غوتشي،  ماوريتسيو  قتل 
تؤدي  التي  ريجاني  باتريتزيا  زوجته  بتدبير من  الراقية، 

دورها المغنية ليدي غاغا.
من  »ديزني«  إنتاجات  أحدث  »إيترنلز«،  فيلم  وبقي 
الرابع  المركز  احتل  إذ  القمة،  أفالم  بين  »مارفل،  عالم 
رفع  مما  الرابع،  أسبوعه  في  دوالر  مليون   7.9 محقًقا 

إجمالي إيراداته حتى اآلن إلى 150.6 مليون دوالر.
األول  األسبوع  إيرادات  دوالر  مليون   5.3 إلى  ووصلت 
لعرض فيلم »ريزيدنت إيفل: ولكام تو رانكون سيتي«، 
فيديو  لعبة  ويتناول  السلسلة،  من  السابع  الجزء  وهو 

مليئة بالجثث المتحركة )الزومبي(.
وفي ما يأتي بقية األفالم في التصنيف:
وفي ما يأتي بقية األفالم في التصنيف:

6 - »كليفورد ذي بيغ ريد دوغ« )4.9 ماليين دوالر(.
7 - »كينغ ريتشارد« )3.3 ماليين دوالر(

8 - »ديون« )2.2 مليون دوالر(.
9 - »نو تايم تو داي« )1.8 مليون دوالر(.

10 - »فينوم: لت ذير بي كارندج« )1.6 مليون دوالر(.
 

كريم عبدالعزيز: لم أندم على أي عمل في حياتي
أعرب النجم المصري كريم عبدالعزيز عن سعادته 
الغامرة بتكريمه في مهرجان »القاهرة السينمائي« 
وحصوله على جائزة فاتن حمامة للتميز، مشيراً إلى 
أن سعادته بهذه الجائزة تأتي من كونها جاءت من 
مهرجان عريق وكبير، وسبق أن حصل عليها نجوم 
كبار، وتحمل اسم النجمة الكبيرة فاتن حمامة. وأكد 
كريم أنه يعيش أجمل أيام حياته بعد هذا التكريم، 
وشعر وكأن السنوات العشرين الماضية مرت وكأنها 

خمس سنوات فقط.
وعبر عبدالعزيز عن سعادته أيضًا بتقديم النجمة 
منى زكي الجائزة له في افتتاح المهرجان، مشيراً إلى 
أنها فنانة من جيله وقف أمامها في السينما، مؤكدًا 
»فرحتي بمنى كانت فرحة بجد من القلب، وعالقتي 
بها رائعة على كل المستويات، وبالطبع عالقتي جيدة 

بكل نجمات جيلي«.
وعن نظرة ماجد الكدواني له خالل تكريمه في 
االفتتاح، قال: »ماجد شخص صادق جداً وجدع وهو 

نعمة في حياتي، وهو أخي وصديقي وحبيبي«.
وقال كريم إنه مقل جدًا في أعماله، وهي صفة 
اتسم بها جيله عكس األجيال السابقة، مشيرًا: »كنا 
ننتظر نزول أعمالنا ثم نبدأ في العمل المقبل وهكذا، 
ورغم أن هذا خطأ لكنه كان سمة جيلنا في بداياته، 
لكن أخيراً أصبحنا نفعل عكس ذلك ونعمل في أكثر 
من فيلم بنفس التوقيت، والحمد هلل لم أندم على 

أي عمل قدمته«.
النجومية هو أال  وقال كريم إن أفضل شيء في 
وأكثر  أنه نجم،  أال يشعر  فالفنان يجب  بها،  تشعر 
عملهم  يحبوا  أن  الجديد  للجيل  أوجهها  نصيحة 
ويحترموه، فأكثر جملة كان والدي يقولها لي وأنا 
أن  ويجب  سبقونا  ممن  السينما  ورثنا  أننا  طالب 

نحافظ عليها.
وأكد بطل فيلم »أبوعلي« أن الوصول للعالمية 
السعي،  إال  الفنان  على  وما  ممثل،  كل  حلم  هو 
وصناعة السينما في مصر تطورت جداً بما يمكن أن 

يساهم في االنتشار العالمي.
وعن صعوبات الحياة الفنية قال كريم: »ال يوجد 

عمل خاٍل من الصعوبات، المهم أن يتواجد الفنان 
في البداية ثم يثبت نفسه، ثم يحافظ على المكانة 
التي يصل إليها، وأعتقد أن جيلنا واجه تغيرات عديدة 
منها مواقع التواصل االجتماعي والثورات، وواجهنا 
كل تلك الصعوبات، وقد كنت محظوظًا أنني نشأت 

في بيت مخرج فكان طريقي ممهداً بشكل كبير«.
وأضاف: »كنت دائمًا أضع عادل إمام ونور الشريف 
على  كبرنا  ألننا  عيني،  أمام  عبدالعزيز  ومحمود 
أعمالهم، وكنت أتطلع للوصول إلى ما وصلوا إليه 

من نجومية«.

وتابع: »نحن جيل تربينا على مدارس من سبقونا 
في الفن من األجيال السابقة، ولم نكبر على فكرة 
نجاح  هو  نجاح  أي  أن  ونعرف  اثنين،  أو  وان  نمبر 
يحصد  وأن  النجاح  على  قادر  فنان  وأن كل  موقت، 

أعلى اإليرادات وليست حكراً على أحد«.
وشدد النجم المصري على أن بدايته الحقيقية 
في السينما كانت في فيلم »اضحك الصورة تطلع 
شريف  على  حامد  مروان  »عرفني  كاشفًا:  حلوة«، 
بطولة  فيلم من  في  للمشاركة  له  وقدمني  عرفة 
أعطاني  يوم  أول  ومن  جميل،  وسناء  زكي  أحمد 
مشهدًا رئيسيًا للنجم الراحل وطلب مني تقديمه، 
ورغم خوفي لكني كنت أرى نفسي محظوظًا ألني 
كبار«،  مخرجين  وكذلك  النجوم،  كبار  مع  عملت 
وأضاف أن كل شخص عمل معه ترك فيه بصمة، 
وكل مرحلة في حياته الفنية حققت إضافة ما في 

حياته.
وكشف كريم أن مظهره الحالي و»لوك الشنب« 
مرتبط بدوره في فيلم »كيرة والجن« الذي يواصل 
»االختيار3«  لتصوير  يستعد  كما  حاليًا،  تصويره 

بمشاركة النجمان أحمد عز وأحمد السقا.

يأتيني  أعماله، قال: »عندما  اختيار  وعن طريقة 
سيناريو أقرأه للنهاية بتأن كبير، ألن الحدوتة يجب 
أن تجذب الفنان، ثم أعود وأقرأ شخصيتي وحدها، 
وال يكفيني أن تكون الشخصية وحدها جذابة، بل 

يجب أن يشدني العمل ككل«.
وعن اعتباره أحد جانات عالم الفن قال عبدالعزيز 
إن الوسامة وحدها ال تكفي وأن األداء هو الفيصل 
ألن الشكل قد يدخل أحدهم إلى عالم التمثيل لكنه 

لن يمكنه من المواصلة إذا لم يكن أداءه مميزًا.
وكشف كريم أن دوره في فيلم »الفيل األزرق« هو 
أكثر دور أثر في نفسيته، قائاًل: »كنت عندما أسمع 
عن تأثر الفنانين نفسيًا باألدوار التي يقدمونها أقول 
لنفسي أن هذا مجرد كالم، لكنه حقيقي جدًا، وقد 

حدث معي خاصة في فيلم الفيل األزرق«.
ويتمنى  يقدمه  لم  الذي  الوحيد  الدور  وعن 
اآلن«،  حتى  الشرير  دور  أقدم  »لم  قال:  تقديمه 
السينما حاليًا قال: »أنا راض  وعن تقييمه لوضع 
أنها  وأرى  كبير،  بشكل  المصرية  السينما  عن 
السينما  سواء  وتزدهر  سنواتها  أفضل  تعيش 
ستظل  السينما  أن  وأرى  التجارية،  أو  الفنية 
بشكلها المتعارف عليه، فالمنصات اإللكترونية قد 
تؤثر على التلفزيون ولكنها لن تؤثر على السينما 

بشكلها التقليدي الذي نعشقه جميعًا«.
واعتبر بطل فيلم »أوالد العم« أن السينما بالنسبة 

له أهم من التلفزيون، وذلك بحكم دراسته وكذلك 
التاريخ، ولكن هناك بعض األعمال التلفزيونية 
تقديمها مهما  تجبره موضوعاتها على  التي 

كان لديه من ارتباطات.
وشدد النجم المصري على أنه ال يتدخل 
أبدًا في عمل المخرج أو السيناريست، ألنه 
األمور  هذه  مثل  أن  ويعلم  إخراج  دارس 
أنه  على  مؤكداً  العمل،  صالح  في  ليست 
مستعد للعمل مع أي مخرج مهما يرى فيه 

الموهبة والرؤية الالزمة لتقديم عمل جيد.
التحرش هي من  وكشف كريم أن قضية 

القضايا التي يتمنى تقديمها لو قرر يومًا أن يقدم 
فيلمًا روائيًا قصيرًا، مؤكداً أن الفن يتأثر بالمجتمع 

الذي ينتمي له.

 أستعد
 لـ »االختيار3« 
مع السقا وعز

أتمنى مناقشة قضية 
»التحرش« قريباً.. وتأثرت 

نفسياً بسبب »الفيل األزرق«

 راهنت على دوري
في »العذاب امرأة« 

رغم رفض محمود ياسين

القاهرة ــ محمد علوش

عن  نيللي  الكبيرة  المصرية  النجمة  أعربت 
من  عليه  حصلت  الذي  بالتكريم  سعادتها 
اعتبرت  كما  السينمائي«،  »القاهرة  مهرجان 
وجودها وسط الحشد الكبير الذي حضر ندوة 
بالنسبة  كبيرًا  شيئًا  بـ»القاهرة«  تكريمها 

لها.
فهي  الفن،  تعتزل  لم  أنها  نيللي  وكشفت 
في  موجود  فالفن  تعتزل،  أن  لها  يمكن  ال 
عروقها منذ والدتها، فهي تعمل به منذ كان 
في  نفسها  وجدت  ولكنها  سنوات،   3 عمرها 
أعمال،  وراء  أعمااًل  ترفض  الماضية  السنوات 
يمكن  الذي  السبيل  تعرف  ال  أنها  إلى  مشيرة 

أن يعيدها للعمل من جديد.
من  معين  دور  أو  فكرة  توجد  ال  وتابعت: 
ولكن  جديد،  من  للعودة  يدفعها  أن  الممكن 
مكتوبًا  كان  إن  ككل  العمل  هو  يعنيها  ما 

بشكل جيد أم ال.
عندما  أنها  الكبيرة  النجمة  وكشفت 
عبدالوهاب  محمد  األجيال  موسيقار  شاركت 
لم  العذاب«  من  »شيء  اإلذاعي  المسلسل  في 
يكن يعرفها أحد، حتى أن المخرج محمد علوان 
مصر  بدأت  اسمها،  يذكر  ال  أيام  ألربعة  ظل 
تشارك  التي  الطفلة  هذه  من  عن  تسأل  كلها 
ليلى  الراحلة  الفنانة  أن  وأوضحت  عبدالوهاب، 
فوزي هي من رشحتها للعمل لعبدالوهاب، كما 
رشحتها للعمل في فيلم »المراهقة الصغيرة«، 

التي  بالشقاوة  تتسم  كانت  أنها  إلى  مشيرة 
كانت تليق على الدورين.

بتقديم  اشتهرت  التي  نيللي  وأكدت 
األمر كان صعبًا  أن  أعوام،  مدار  على  الفوازير 
غرفة  لها  خصصوا  أنهم  حتى  عليها،  جدًا 
الراحة،  من  قسطًا  تنال  كي  التلفزيون  داخل 
للمنزل،  العودة  استطاعتها  في  يكن  لم  ألنه 
ومتعبة،  صعبة  أيامًا  كانت  أنها  على  مشددة 
فإنها  بذلته؛  الذي  والجهد  التعب  رغم  ولكن 
الذي  النجاح  بسبب  حياتها،  أيام  أحلى  كانت 
وقت  تخلو  كانت  الشوارع  أن  لدرجة  حققته، 

الفوازير. عرض 
في  للعمل  اختيارها  كواليس  وكشفت 
عبدالحميد  فهمي  المخرج  قبل  من  الفوازير 
أنها  إلى  وقتها، مشيرة  لم يكن معروفًا  الذي 
للسينما،  حبها  بسبب  رفضت  البداية  في 
استعراضات  وجود  للموافقة  دفعها  ما  ولكن 

خالل الحلقات وهو الفن الذي تحب تقديمه.

إنشائها  فكرة  المصرية  النجمة  واستبعدت 
االستعراضي،  الفن  أو  الرقص  لتعليم  مدرسة 
بأن  شيء  أي  تعلم  يريد  شخص  أي  وطالبت 

له ويتدرب عليه جيدًا. يستعد 
قصة  طرح  فكرة  نيللي  استبعدت  كما 
بها  ليس  حياتها  ألن  فني،  عمل  في  حياتها 
تكتب  أنها  إلى  مشيرة  تقديمه،  يمكن  شيء 

خواطر يومية فقط، وليست ذكريات.
امرأة«  »العذاب  فيلم  بطلة  وكشفت 
الراحل  النجم  أمام  لبطولته  اختيارها  كواليس 
المخرج  أن  إلى  مشيرة  ياسين،  محمود 
تقديم  البداية  في  عليها  عرض  يحيى  أحمد 
شخصية دكتورة على أن يزيدوا في مساحته، 
إال أنها وبعد قراءتها للسيناريو كاماًل، طالبت 
الذي  األمر  وهو  الشريرة،  الست  دور  بتقديم 
البداية،  في  ياسين  ومحمود  المخرج  رفضه 
والحمد  النهاية،  في  وافقا  إصراري  مع  ولكن 

هلل الدور نجح مع الجمهور.
المعجزة،  فيروز  وبين  بينها  الفرق  وحول 
أنها  هو  الوحيد  الفرق  أن  نيللي  أكدت 
في  طفلة،  كانت  منذ  الفني  مشوارها  تابعت 
السبب  تعرف  وال  التوقف،  قررت  فيروز  حين 
يومًا  تسألها  ولم  فيروز  توقف  وراء  الحقيقي 

عن ذلك.
السوشيال  أن  المصرية  النجمة  واعتبرت 
ميديا وما وصلت إليه التكنولوجيا حاليا ما إال 
العلمي  الخيال  أفالم  مثل  علمي  خيال  مجرد 

التي كانت تقدم في الماضي. 

اإليراني رسولوف والروسي سيريبرينكوف.. »املمنوعان«

قتالية«،  رياضة  بمثابة  »السينما  اعتبار  يمكن 
العمل  من  الممنوعان  المخرجان  يثبت  ما  حسب 
رسولوف  محمد  اإليراني  بلديهما،  في  بحرية 

سيريبرينكوف. كيريل  والروسي 
»ذير  فيلمي  عروض  انطالق  األربعاء  ويتزامن 
و»بتروفز  لرسولوف  للشر(  وجود  )ال  إفيل«  نو  إز 
في  لسيريبرينكوف  بتروف(  )إنفلونزا  فلو« 
حافلين  مسارين  بعد  الفرنسية،  السينما  دور 
هو  المخرجين  بين  المشترك  فالجامع  بالعقبات. 
المهرجانات  أكبر  بالتقدير في  أن فيلميهما حظيا 
من  يتمكنا  لم  لكنهما  العالم،  في  السيمائية 

لتقديمهما. بلديهما  مغادرة 
»الدب  بجائزة   2020 العام  رسولوف  فاز 
»ال  فيلمه  عن  برلين  مهرجان  في  الذهبي« 
لموضوع  المعة  رؤية  يشّكل  الذي  للشر«  وجود 
المخرج  وشارك  العصيان.  وواجب  اإلرادة  حرية 
)49 عاما( من مكان وجوده في إيران في احتفال 

تكريمه.
كان رسولوف وقتها خاضعا لمنع السفر، إذ حُكم 
السابق بالسجن عاما واحدا بتهمة  العام  عليه في 
في  السياسي  للنظام«  معادية  »لدعاية  الترويج 
إيران، على أثر فيلمه »رجل نزيه« الذي نال جائزة 
فئة »نظرة ما« في مهرجان كان العام 2017. وبعد 
ليبدأ  اإليراني  القضاء  استدعاه  برلين،  جائزة  نيله 

تنفيذ العقوبة، لكنه لم يمُثل.
المخرج  قرر  الرقابة،  على  االلتفاف  إلى  وسعيا 

تمارس  إذ  قصيرة،  أفالم  تصوير  البداية  في 
أفالم  أن  ولو  الطويلة،  تلك  من  أقل  رقابة  عليها 

رسولوف ال تُعرض أصال في بلده.
التصوير،  إلى مواقع  الذهاب  ولكي يتمكن من 
التنّكر حينًا، وإلى تعميم سيناريوهات  إلى  اضطر 
يرسل  الحاالت  بعض  في  وكان  آخر،  حينا  خاطئة 
أن  أيضا  روى  لكنه  منه..  بدال  شخصا  ببساطة 
إال  منه  كان  فما   ، يوم  ذات  عليه  تعرف  شرطيا 
سيلزم  بذلك  عانيًا  فمه  على  إصبعه  وضع  أن 

الصمت ولن يشي به.
رسولوف  أنجز  جدا،  صعبة  تصوير  ظروف  وفي 
يتضمن  الذي  للشر«  وجود  »ال  فيلمه  تصوير 
تتمحور  االستسالم  أو  العصيان  عن  قصص  أربع 
وجهة  من  اإلعدام  عقوبة  هو  واحد  موضوع  على 
تقارير  وتشير  الضحايا.  وعائالت  المنفذين  نظر 
246 شخصا اعدموا  منظمة العفو الدولية إلى أن 

في إيران خالل العام 2020.
عرضها  بالفيديو  مقابلة  في  المخرج  وقال 
األربع تستند على تجربته  القصص  إن  المهرجان 
اليوم  للحرية  تعريف  »أفضل  أن  واعتبر  الخاصة. 
هو قدرة األفراد على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم«. 
واضاف »لقد تساءلت غالبا عما يعنيه لشخص ما 
ال  »قول  أن  ورأى  استبدادي«.  لنظام  ال  يقول  أن 
شيء  ثمة  ولكن،   ... بكثير  أصعب  الحياة  يجعل 

من الجمال في قول ال«.
السجادة  من  سيريبنيكوف  كيريل  حُرم  كذلك 
مدرجًا  كان  بتروف«  »إنفلونزا  ففيلمه  الحمراء. 
كان  مهرجان  في  الرسمية  المسابقة  ضمن 
منعته  الذي  المخرج  لكنّ  األخير،  السينمائي 

من  يتمكن  لم  روسيا،  مغادرة  من  السلطات 
فيلمه. لمواكبة  الفرنسية  المدينة  إلى  المجيء 

للكاتب  رواية  من  المقتبس  الفيلم  وهذا 
التغير  ويروي  سالنيكوف  أليكسي  الروسي 
مدينة  من  لعائلة  اليومية  الحياة  في  السريالي 
أفرادها  إصابة  بعد  األورال  جبال  في  صناعية 
المعاصر  المجتمع  عنف  يعالج  باإلنفلونزا،  الثالثة 
ويتناولها  الشخصية،  طفولة  بلطف  ويستحضر 

في مشاهد باألبيض واألسود.
تصوير  خالل  يُحاكم  سيريبرينكوف  وكان 
حكم  عامة،  أموال  اختالس  قضية  في  الفيلم 
وقف  مع  سنوات  ثالث  بالسجن  نهايتها  في  عليه 
تمضية  إلى  واضطر  السفر،  من  ومنعه  التنفيذ 

بموسكو. أيامه في محكمة 
يدفع من دون  أنه  ويرى مؤيدو سيريبرينكوف 
روسيا  في  لالستبداد  وانتقاده  جرأته  ثمن  شك 

الرجعية. فأكثر نحو  أكثر  النظام  ينحو  حيث 
في  برس«  »فرانس  لوكالة  المخرج  وقال 
تصوير  أن  كان  مهرجان  في  الفيديو  عبر  مقابلة 
وكل  الباكر،  الصباح  »في  يحصل  كان  الفيلم 
واضاف  وبعدها.  المحاكمة  جلسات  قبل   ، ليلة« 
أن »هذه المرحلة المجنونة« بالنسبة له أصبحت 

بأكمله. الفيلم  لطاقم  مجنونة«  »مرحلة 
من   2021 فبراير  في  سيريبرينيكوف  أزيح 
منصبه مديرا لمسرح »غوغول« في موسكو نظرا 
المدينة عقده، لكن مشاريعه  لعدم تمديد بلدية 
األوبرا،  مجال  في  وخصوصا  تتوقف،  ال  الفنية 
ويعمل عليها من منزله بواسطة تقنية اجتماعات 

الفيديو.

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ الوسط

عبرت عن سعادتها بتكريمها من »القاهرة السينمائي«..

نيللي: لم أعتزل الفن ولكن ال أعرف طريق العودة له

● محمد رسولوف

● كيريل سيريبرينكوف
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ممثال الكرة الليبية.. وبلوغ 
مجموعات »الكونفدرالية«

الحدث

زين العابدين بركان

ملعب  من  طرابلس«  »األهلي  فريق  عاد 
مستضيفه  أمام  بخسارة  باماكو  العاصمة 
لصفر  بهدف  المالي  »الملعب«  فريق 
الدور  لحساب  األولى  الذهاب  مباراة  في 
»الكونفدرالية«  لبطولة  والثالثين  الثاني 
األفريقية، وهي نتيجة باإلمكان تعويضها 
في  ببنغازي  الحاسم  العودة  لقاء  في 
الخامس من شهر ديسمبر المقبل، والتأهل 
»الكونفدرالية«  لبطولة  المجموعات  لدور 

األفريقية والذهاب بعيدًا في منافساتها.
وطرأ تعديل على موعد مباراتي الذهاب 
»أنيمبا«  أمام  »االتحاد«  لفريق  واإلياب 
النيجيري بحيث تقام مباراة الذهاب األولى 
بنيجيريا يوم السبت المقبل، بينما سيكون 
أو  ببنغازي  االتحاد  بملعب  الحسم  موعد 
الكرة  تونس، وهي فرصة تجددت لممثل 
الليبية بتخطي عقبة الفريق النيجيري وبلوغ 
»الكونفدرالية«  لبطولة  المجموعات  دور 
والفرصة باتت متاحة ألول مرة أمام ممثلينا 
لبلوغ هذه المرحلة، خاصة أن كال الفريقين 
قد عزز صفوفه بانتدابات والعبين محترفين 
الفارق  اإلضافة وصنع  تقديم  على  قادرين 
إنجاز  وتحقيق  المنافسة  الفرق  ومقارعة 
وسجل  السابق  رصيده  إلى  يضاف  جديد 
الكرة الليبية ووضع حد لسلسلة اإلخفاقات 
والخيبات المتتالية التي طالت الكرة الليبية 
ومنتخبنا الوطني الذي غادر كل المنافسات 
بداية من الـ»شان« إلى تصفيات الـ»كان« 

إلى المونديال.
مسيرة  وتواصل  استمرار  في  أمل  كلنا 
ممثلي الكرة الليبية وطي صفحة األمس 
ستحمل  التي  المقبلة  المرحلة  وتعزيز 
في  لعل  جديدة  وتحديات  استحقاقات 
بطولة  منافسات  تواصل  مقدمتها 
تعثر،  بال  القدم  لكرة  الليبي  الدوري 
والتي نعول عليها كما يعول عليها الجهاز 
ترتيب  إعادة  في  الوطني  لمنتخبنا  الفني 
وضخ  وتجديده  الوطني  المنتخب  صفوف 
من  يكتشفها  أن  يمكن  به،  شابة  دماء 
المقبلة  فالمرحلة  الممتاز،  الدوري  خالل 
تحتاج لتكاتف وتعاون كل الجهود وتحلي 
الجميع بروح المسؤولية وتغليب المصلحة 
وتوفير  الشخصية،  المصلحة  على  العامة 
كل  نجاح  على  تساعد  وأجواء  ومناخ  بيئة 
التزامات واستحقاقات المرحلة التي نريدها 
مغايرة تمامًا لتخبطات وإخفاقات المرحلة 
أمل  خيبات  من  حملته  ما  بكل  الماضية 

على كافة الواجهات.
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في
مفتاح املرمى للمالكمة  الفنية  اللجنة  رئيس  حيا 

جريدة  إلى  خاص  تصريح  في  بلوزه 
»الوسط« األندية واالتحادات على جهودها 
المهرجانات  عديد  تنظيم  في  المبذولة 
وقال  ومصراتة،  وبنغازي  طرابلس  بمدن 
بلوزه: »إن المالكمة الليبية في أيادٍ أمينة، 
على  خطوة  تعد  الناشئين  مدارس  وإن 
الطريق الصحيح، وإن مهرجانات للمالكمة 
التي  الواعدة  المواهب  عديد  فيها  برزت 
واكتسبت  للعبة،  زاهر  بمستقبل  تبشر 
لمسات  وقدمت  بالنفس،  الثقة  المواهب 

بلوزه:  وأكمل  الحلبة«.  فوق  رائعة  فنية 
ستتواصل  الجميع  جهود  تضافر  »بفضل 
المهرجانات الشهرية في جميع المناطق«، 
للمالكمة  الليبي  االتحاد  رئيس  عن  وصدر 
مدارس  عشر  بإنشاء  قرار  البهلول  يوسف 
العام  االتحاد  إشراف  تحت  للناشئين، 
مباشرة، موزعة على جميع المناطق الليبية.

األسود  رمضان  بصالة  مدرسة 
بطرابلس، وُأسندت مهمة التدريب للمدرب 
زوارة  بمدينة  ومدرسة  األسود،  صبري 
ومدرسة  المنصوري،  محمد  المدرب  مع 
مع  الخمس  بمدينة  المرقب  جامعة  بصالة 
المدرب جمعة الفتني، ومدرسة بصالة نادي 

السويحلي بمصراتة والمدرب مفتاح بادي.

بلوزه: مواهب واعدة في طريق املالكمة الليبية

● منافسات المالكمة الليبية

على  المغربي  الرباطي«  »الفتح  حصل 
طرابلس«  »األهلي  من  جديد  عرض 
بشأن شراء مهاجمه الدولي أنيس سلتو 
حيث  المقبل،  الشتوي  الميركاتو  في 
لرئاسة  الحجوي  حمزة  عودة  غيرت 
موقف  من  كثيرًا  الرباطي«  »الفتح 
وكان  سلتو،  رحيل  بشأن  الفريق 
عقد  شراء  مهندس  الحجوي  حمزة 
أعاره  ما  وهو  قبل موسمين  سلتو 
طرابلس«  »األهلي  لصفوف 
دوالر  ألف   120 مقابل  الحقًا 
الرباطي«  »الفتح  ويرغب 
سلتو  راتب  من  التخلص  في 
خالل  آخر  بمهاجم  وتعويضه 
من  بتوصية  المقبلة  الشتوية  االنتقاالت  فترة 
المدير الفني الجديد جمال السالمي ليكون سعر 
بيع أنيس سلتو الجديد أكثر من 160 ألف دوالر، 

بحسب موقع »كوورة«.
صفوف  إلى  عودته  عامًا(،   29( سلتو  وأعلن  وسبق 
إعارته  انتهاء  بعد  المغربي،  الرباطي«  »الفتح  فريقه 
إلى ناديه السابق »األهلي طرابلس«، بنهاية الموسم 
الثاني  المركز  الذي حصد فيه مع »الزعيم«  المنقضي، 
حصد  بعدما  القدم،  لكرة  الممتاز  الدوري  مسابقة  في 
قائاًل:  إعارته  انتهاء  سلتو  وكشف  اللقب،  »االتحاد« 
التي  الفترة  على  العريق  األهلي  أشكر جمهور  »أحب 
والطاقم  األهلي  إلدارة  الشكر  وكل  معكم،  قضيتها 

الفني على هذه الفترة القصيرة بالنسبة لي«.

طالب رئيس االتحاد الليبي للكرة الطائرة، عدنان البكباك، في رسالة له عبر الفيديو 
موجهة إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، 

باإلسراع بدعم األندية واالتحادات الرياضية وعدم التركيز على لعبة واحدة. وقال 
البكباك في رسالته: »الرجاء كل الرجاء االهتمام باألندية واالتحادات الرياضية واأللعاب 

الرياضية ودعمها«. وأشار البكباك إلى أن األندية المشاِركة في مسابقات الكرة 
الطائرة، تعيش في ظروف مادية صعبة، مما أدى إلى انسحاب فريقي 

»البراق أجدابيا« و»التحدي مصراتة«، قبل انطالق مسابقة الدرجة األولى، 
وحاليًا »األفريقي زليتن«، قد يضطر لالنسحاب أيضًا.

أكد مقرر االتحاد الليبي للطب الرياضي، عبدالحميد لياس، أن االهتمام الطبي بالفرق ◆
بات ضروريًا ومهمًا، وطالب باشتراط تقديم الدعم المالي الحكومي لجميع االتحادات 
الرياضية. كما شدد على أهمية االهتمام بالرعاية الطبية والتوثيق الطبي للرياضيين، 

وأبدى لياس في كلمة له في اجتماع وزير الرياضة مع االتحادات، اندهاشه لعدم 
اهتمام االتحادات بالكشوفات الطيبة والتدوين وإقامة قاعدة بيانات طبية، وفتح 

الملف الطبي، خاصة اتحادات األلعاب الجماعية، كما أكد لياس أنهم يتجاهلون 
ملف الطب الرياضي المهم، خاصة مع وجود حاالت وفاة للرياضيين في بعض 

المالعب المحلية والعالمية.

◆

المنتخب الوطني يغيب عن مونديال العرب واألمم األفريقية والمرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم

القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  ودع 
المتوسط«  ليغيب »فرسان  ثالثة محافل مهمة، 
عن مونديال العرب في قطر، الذي يختتم في 18 
بطولة  عن  الغياب  يشمل  كما  الجاري،  ديسمبر 
من  الفترة  خالل  الكاميرون  في  األفريقية  األمم 
المرحلة  وأخيرًا   ،2022 فبراير   6 وحتى  يناير   9
المقبلة  العالم  كأس  نحو  المؤهلة  الختامية 
عشر  بين  إقامتها  المقرر   ،»2022 »قطر  في 
منتخبات في القارة السمراء خالل مارس المقبل، 
الجزائر وتونس  التصنيف األول منتخبات:  ويضم 
والمغرب والسنغال ونيجيريا، بينما ضم التصنيف 
ومالي  وغانا  والكاميرون  مصر  منتخبات:  الثاني 
في  ليبيا  منتخب  ليدخل  الكونغو،  وجمهورية 

هدنة موقته لحين إشعار آخر.
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أكد  جانبه،  من 
أي  محاسبة  مع  أنه  الشلماني  عبدالحكيم  القدم 
الفني للمنتخب الوطني  مدرب، وأن فترة المدير 
كليمنتي  خافيير  اإلسباني  القدم  لكرة  األول 

الحالية البد أن تخضع للتقييم والمحاسبة.
تليفزيونية  تصريحات  في  الشلماني  وأضاف 
التأكيد  تم  أنه  الوطن«،  روحها  »ليبيا  لقناة 
المقبلة  المعسكرات  أن  اإلسباني  المدرب  على 
ظروف  يقدر  أن  وعليه  ليبيا،  في  إال  تكون  لن 
ليبيا ويعمل من داخلها، وأكمل قائاًل: »لم تكن 
كأس  إلى  نصل  ولم  السابق،  في  مميزة  نتائجنا 
وهناك  الطريقة،  بهذه  انتقادنا  يتم  حتى  العالم 
قدم  كرة  يريد  ال  ومن  الكرة،  اتحاد  يحارب  من 

في ليبيا«.
في  الثالث  المركز  ليبيا  منتخب  واحتل 
مجموعته السادسة األفريقية المؤهلة نحو كأس 
 7 حصد  أن  بعد   ،»2022 »قطر  المقبلة  العالم 
الترتيب  صاحب  الغابون  مع  بالتساوي  نقاط 
الثاني، بفارق األهداف لصالح األخير، بينما تصدر 
نقطة   14 برصيد  األول  المركز  مصر  منتخب 
بينما  وليبيا،  الغابون  عن  أيضًا  نقاط   7 بفارق 
جاءت أنغوال في المركز الرابع واألخير بالمجموعة 
برصيد 5 نقاط، وتراجع »فرسان المتوسط« عن 
6 نقاط بالفوز  التي حصدوا فيها  القوية  البداية 
أمام  خساراتين  أن  إال  أنغوال،  ثم  الغابون  على 
وإيابًا  ذهابًا  والرابعة  الثالثة  الجولتين  في  مصر 
بنغازي،  في  بثالثية  ثم  اإلسكندرية،  في  بهدف 
قبل  قلياًل،  »الفرسان«  نشاط  إيقاف  في  تسببتا 
أخير  الغابون، ثم تعادل  أمام  ثالثة  تلقي خسارة 

مع أنغوال.
مع  المستوى  دون  الليبي  المنتخب  ظهر 
لحالة  انعكاس  في  التصفيات،  مباريات  توالي 
»فرسان  منتخب  عاشه  الذي  الفني  الضعف 
كليمنتي  خافيير  اإلسباني  مع  المتوسط« 
الثانية،  واليته  في  وتحديدًا  الفني،  المدير 
سماء  في  واألوحد  األبرز  اإلنجاز  صاحب  كونه 

الوطني  الفريق  قاد  عندما  الليبية،  القدم  كرة 
لالعبين  األفريقية  األمم  ببطولة  الفوز  نحو 
األولى،  واليته  في   »2014 الـ»شان  المحليين 
ورغم تصريحاته الوردية في بداية عمله األخير، 
مطالبه  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  وتلبية 
بإقامة معسكر خارجي في تركيا، لم يستمر جني 
أرجع  كثيرًا وسريعًا، حيث  الفريق  وتراجع  الثمار، 
العبيه  على  كليمنتي  اعتماد  إلى  ذلك  الخبراء 
الوالية  رحلة  معه  خاضوا  الذين  السابقين 
وتقدمه  السن  لعامل  يلتفت  أن  دون  األولى، 
ومحمد  سالمة  علي  الالعب  مع  الحال  هو  كما 
وآخرين،  نشنوش  ومحمد  المنير  ومحمد  زعبيه 
أعمار  بمعدل  النزول  بضرورة  ينذر  الذي  األمر 

الالعبين.
كليمنتي،  قبل  من  دعوته  من  الرغم  وعلى 
قدم  نشنوش  محمد  الدولي  الحارس  أن  إال 
»فرسان  قائمة  إلى  االنضمام  عدم  عن  اعتذارًا 
منتخب  مالقاة  إلى  التوجه  قبل  المتوسط« 
شهر  من  عشر  الثاني  في  ليبرفيل  في  الغابون 
فى  بنغازي  في  أنغوال  ثم  الماضي،  نوفمبر 
آخر  إطار  في  ذاته  الشهر  من  عشر  السادس 
تصفيات  ضمن  والسادسة،  الخامسة  جولتين 
نحو  المؤهلة  األفريقية  السادسة  المجموعة 
ليفضل   ،»2022 »قطر  المقبلة  العالم  كأس 
رغم  الدعوة،  تلبية  عدم  عن  االعتذار  نشنوش 

السابقة  المباريات  في  ومشاركته  مساهمته 
أمام  له  ظهور  آخر  وكان  التصفيات،  بنفس 
منتخب مصر المتصدر برصيد عشر نقاط، ذهابًا 
يأتي  بينما  بنغازي،  في  وإيابًا  اإلسكندرية،  في 

منتخب ليبيا وصيفًا برصيد ست نقاط.
الغابون  من  كل  أمام  نشنوش  ظهر  كما 
الحارس  أمام  الفرصة  إفساح  ليفضل  وأنغوال، 
الوحيشي،  مراد  أو  الالفي  معاذ  الثاني  البديل 
»األهلي  فريقه  لمباريات  التفرغ  ثم  ومن 
الـ32 مكرر من  الدور  في  طرابلس«، حيث ظهر 
فريق  أمام  األفريقية  »الكونفدرالية«  بطولة 

المالي،. »الملعب« 
يحرس  نشنوش  محمد  الدولي  أن  يذكر 
 2012 العام  منذ  األول  الليبي  المنتخب  شباك 

العام  الـ»شان«  ببطولة  معه  وتوج  اآلن،  وحتى 
لـ»فرسان  بطولة  أشهر  أفريقيا،  بجنوب   2014
قليلة،  مناسبات  في  إال  يغب  ولم  المتوسط«، 
بسبب اإلصابة، حيث حافظ على مكانه كحارس 
أساسي للمنتخب الوطني األول على مدى قرابة 

متتالية. سنوات  عشر 
العمالق محمد  الدولي  الحارس  سجل 

ش  نشنــــــو
كثالث  اسمه 
س  ر حـــــــا
مى  مــــــــر

تــــــاريخ  في 
تاريخ  في  والرابع  طرابلس«  »األهلي  النادي 
تاريخيًا  قياسيًا  رقمًا  يسجل  الذي  الليبي  الدوري 
في  نشنوش  لينجح  الممتاز  الدوري  ببطولة 
شنقب  مصباح  للعمالق  القياسي  الرقم  معادلة 
على  مباراة  لـ11  شباكه  نظافة  على  بالحفاظ 

التوالي،
وكان مصباح شنقب هو صاحب الرقم القياسي 
شباكه  نظافة  على  الحفاظ  في  بنجاحه  التاريخي 
متتالية  مباراة  عشرة  إلحدى  امتدت  فترة  ألطول 
ولم  طرابلس«  »األهلي  مع  دقيقة   990 لمدة 
فريق  أمام  البطولة  نهائي  سوى  الفريق  يخسر 
فريقه  ليكتفي   ،84  -  83 موسم  في  »المدينة« 

بلقب وصيف بطل الموسم.

هدنة موقتة لـ »كليمنتي« مع »فرسان املتوسط«

القاهرة - الوسط

تراجع كبير في النتائج بالتصفيات 
القارية وغموض حول غياب نشنوش 
المفاجئ بعد سلسلة األرقام القياسية

طرابلس - محمد ترفاس

الشلماني يكشف سياسته الجديدة

● البكباك

● جانب من تدريبات المنتخب الليبي في آخر تجمع

● نشنوش

● سلتو

للفروسية فريد  الليبي  العام  عقد رئيس االتحاد 
وانضم  تونس  في  نظيره  مع  اجتماعًا  السبعي 
االتحاد  رئيس  المغلقة  الدائرة  عبر  لالجتماع 
االتحاد  رؤســاء  اتفق  وقد  للفروسية،  الجزائري 
المغاربي على عدة نقاط من بينها تفعيل االتحاد 
المغاربي للفروسية؛ حيث تم اختيار رئيس االتحاد 
لالتحاد  رئيسًا  السبعي  فريد  للفروسية  الليبي 

واختيار ليبيا المقر الرسمي لالتحاد.
والعمل على إقامة المباريات المغاربية مباراة 
تصنيف  حسب  واحــدة  نجمة  فئة  بنظام  دولية 
االتحاد الدولي للفروسية إلتاحة الفرصة بشكل 
في  األعضاء  لالتحادات  التابعين  للفرسان  أكبر 
المشتركة  الخبرات  وتبادل  الدولي  التصنيف 
المشترك  والسعي  األعــضــاء  ــحــادات  االت بين 
الدولية في  الشارة  الفنية لحمل  الكوادر  لتأهيل 

السدود  وتصميم  التحكمية  التخصصات  جميع 
وإدارة  المباريات  وإدارة  البيطرين  والدكاترة 
والقدرة  الحواجز  قفز  رياضتي  في  االسطبالت 

والتحمل.
الدولية في  المباريات  انطالق  وتحديد موعد 
البطولة األولى نجمة واحدة في األيام من 4 إلى 
6 من شهر مارس 2022 في ليبيا، ويتبعها نهاية 
الشهر نفسه مبارتان في تونس لتحضير الفرسان 
للمشاركة بشكل مشرف في بطولة العاب البحر 
والعمل  الجزائر.  في  المقبل  الصيف  المتوسط 
على إقامة معسكر مشترك بين فرسان الممثلين 
البحر  العاب  انطالق  قبل  األعضاء  لالتحادات 
الجهات  مخاطبة  على  االتفاق  وتم  المتوسط، 
الرسمية المسؤولة عن الصحة البيطرية لتسهيل 

التنقل بين الدول األعضاء.

»العاصمة«  نادي  في  وفارس  مدرب  مليطان  خليفة  عبدالوهاب  الفارس 
للفروسية، قفز الحواجز من أسرة رياضية في رياضة الفروسية وهو ابن 
الفارس الدولي خليفة مليطان الذي حصد عديد الجوائز المحلية والدولية 

وهو من الزمن الجميل لرياضة فروسية قفز الحواجز.
جريدة »الوسط« التقت الفارس والمدرب عبدالوهاب خليفة مليطان 
التراتيب  عديد  على  الحصول  أبرزها  المهمة،  النقاط  عديد  أكد  الذي 
وآخرها بطولة مصراتة؛ حيث تحصل على عدة مراكز بين األول والثاني 
والثالث، ولديه مشاركات دولية ومحلية ومشاركات في دولة تونس عدة 
مرات وتحصل سنة 2015 على قالدة ذهبية وحصل سنوات 16 و17و18 
على نجمة ونجمتين، قائاًل: »نحرز في المراكز األولى والثانية والثالثة مع 
المطار ومسالتة  وأبوسليم وطريق  كثيرة في مصراتة  مشاركات محلية 

وبنغازي جميع البطوالت المحلية«.
التعريف.  »الوالد خليفة مليطان غني عن  قال:  الرياضية  أسرته  وعن 
كنت  أن  منذ  والدي  من  الخبرة  واكتسبت  الليبي،  الذهبي  الزمن  فارس 
صغيرًا أنا وأشقائي، أنا من مواليد سنة1991 تعلمت الفروسية منذ السنة 
وعبدالرؤوف  وعبدالفتاح  عبدالعظيم  وأشقائي  السادسة،  أو  الخامسة 

وعبدالرحيم وعبدالرحمن كلهم فرسان وسائرون على نمط الوالد«.
اإلمكانات  »تنقصه  قال:  الليبي،  الفارس  ينقص  ماذا  سؤاله  وعن 
ملوك.  رياضة  هي  الفروسية  فرياضة  الرياضة،  لهذه  الدولة  ودعم 
رياضة مكلفة جدًا وتحتاج إلى خيول متمرسة من الدول األوروبية وهي 
الدولية بطولة مشرفة،  البطوالت  الثمن وستكون مشاركاتنا في  غالية 
والجهات  الليبية  الدولة  من  وأتمنى  الخيول،  تجهيزات  إلى  باإلضافة 
ونتمنى  الحالي،  الوقت  في  البسيطة  باألمور  ولو  حتى  دعمنا  المختصة 
بالدنا  في  ودولية  كحلية  بطوالت  إلقامة  السعي  الفروسية  اتحاد  من 
ألننا نحتاج لالحتكاك حتى نقضي على حاجز الخوف من خالل االحتكاك 
محليًا وخارجيًا«. وعن المدربين المحليين هل هم أكفاء قال: »المدربون 
المحليون يحتاجون إلى دورات مكثفة ألن هذه الرياضة كل يوم تتطور، 
ومن فترة لم نشارك في أي دورة متقدمة، وبصفتي مدربًا وفارسًا نحتاج 
إلى الدورات المتقدمة أو جلب مدربين لنا أكفاء حتى نخلق جياًل جديدًا 

متمكنًا يشرفون ليبيا في المحافل الدولية«.

الزنكولي يدعو »األولمبية« 
لالجتماع وعرض 

مسودة النظام األساسي

مليطان: دعم الدولة لرياضة الفروسية ضرورة

وجه األمين العام للجنة األولمبية الليبية، 
خالد الزنكولي، الدعوة ألعضاء مجلس 
إدارة اللجنة األولمبية الليبية لالجتماع 

بقاعة اجتماعات اللجنة بشارع عمر المختار 
بطرابلس، وبحسب رسالة الدعوة، تضمن 

جدول األعمال اعتماد محضر االجتماع 
السابق، وعرض تقارير مكاتب االستثمار 

والمشروعات والقانونية، وتضمنت البنود 
أيضًا التأكيد على ما جرى إقراره بشأن 

اعتماد مقترح الدعم المطلوب من الدولة 
على الموازنة المقترحة للعام 2022.

أيضًا شملت الدعوة عرض اإليرادات 
المقترحة من إيرادات استثمارات اللجنة 

األولمبية وتوزيعها على الموازنة المقترحة 
للعام 2022، وعرض مسودة النظام 
األساسي للجنة األولمبية الليبية بعد 

مناقشتها مع اللجنة األولمبية الدولية، 
تمهيدًا لعرضها في االجتماع العادي 

الليبية،  للجمعية العمومية للجنة األولمبية 
وتناولت الدعوة عرض مذكرة عضو مجلس 

اإلدارة محمد أبوسيف الدعيكي، وما تتضمنه 
من بنود، وسيحدد في االجتماع مكان 

وموعد االجتماع المقبل للجمعية العمومية 
الليبية. للجنة األولمبية 

طرابلس - الصديق قواس

طرابلس - محمد ترفاس

● مليطان مع محرر الوسط

● السبعي يتوسط رجال الفروسية

 لـ »مغاربي الفروسية«
ً
 رسميا

ً
.. وليبيا مقرا

ً
السبعي رئيسا
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

من  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  خروج  رغم 
العالم  أحداث مهمة وهي تصفيات كأس   3
وكأس  بالكاميرون  أفريقيا  وكأس   2022
من  الليبي  الجمهور  وصدمة  بقطر،  العرب 
هذا الخروج المتوالي، وفي عام واحد وفترة 
بطولة  مثل  حدث  في  خاصة  قريبة،  زمنية 
نتوقع  لم  التي  البطولة  وهي  العرب  كأس 
كل  رغم  الليبي..  الجمهور  عنها  يغيب  أن 
ذلك لم نرَ تقييمًا أو محاسبة أو تقريرًا فنيًا 
الرياضي  العام  الرأي  على  يعرض  وادرايًا 
يمكن  وكيف  الخلل  وأسباب  مكامن  ويحدد 
تطوير األداء. ورغم كل االنتقادات العديدة 
الفني  والطاقم  الكرة  التحاد  وجهت  التي 
تقييمًا  نرَ  لم  والسابق  الحالي  واإلداري 
يمكن  حقيقية  مكامن  يحدد  حقيقيًا 

عليها. الوقوف 
نطالب  أن  التجني  من  يكون  قد 
اتحاد الكرة بالتأهل لكأس العالم في 
مجموعة فيها مصر وأنغوال والغابون، 
يفتقد  الليبي  المنتخب  أن  خاصة 
التأهل  لكن  الفنية،  الخصائص  من  كثيرًا 
ولألسف  مستحياًل  ليس  أفريقيا  أمم  لكأس 
العام  مشاركة  آخر  منذ  يتأهل  لم  المنتخب 
بطوالت  األربع  في  غيابها  ويسجل   2012

األخيرة.
على  القدرة  عدم  الكبرى  الطامة  وكانت 
لتكون  السودان  أمام  العرب  لكأس  التأهل 
أبانت  والتي  الكأس  أفاضت  التي  القطرة 

التخطيط. غياب 
صعبة  المنافسة  أحيانًا  تكون  قد 
نجد  وقد  قوية،  تقابلها  التي  والمنتخبات 
كأس  تصفيات  في  خاصة  أحيانًا  العذر 
المنطقي  وغير  المقبول  غير  ولكن  العالم، 
وعدم  بالعمل،  والعشوائية  التقييم  غياب 
أو  لإلعالم  تقارير  وتقديم  محاسبة  وجود 
أنه  الكرة  اتحاد  ليؤكد  العمومية  الجمعية 

جيد. بشكل  يعمل 
واإلدارية  الفنية  الطواقم  اختيار  أن  كما 
والمعايير،  الذاتية  للسيرة  يخضع  أن  يجب 
وهذا غير موجود، ويتم اختيار البعض خاصة 

اإلداريين بالوالء والصداقة وليس الكفاءة.
على  الليبية  الكرة  تعيشها  حزينة  قصة 
لمرحلة  ونصل  الظروف  تتحسن  أن  أمل 
أن  كما  أخطأ،  لمن  والمحاسبة  التقييم 
المدربين  مع  التعاقد  عند  األهداف  غياب 
يمكن  فكيف  اإلخفاق..  أسباب  أحد 
األهداف  معرفة  دون  التعاقد 
الطاقم  ومحاسبة  وتحديدها 
عن  منتخب  ألي  الفني 

التقصير؟!

غياب التقييم 
واملحاسبة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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وافقت وزارة الصحة الليبية على طلب فريق »األهلي 
طرابلس« على حضور الجمهور بعدد معين في لقاء 
إياب »األهلي طرابلس« مع ضيفه »الملعب« المالي، 
التي ستقام في الخامس من شهر ديسمبر الجاري 
إياب دور  بنينا« ضمن  أرضية ملعب »شهداء  على 
الـ32 المكرر من كأس »الكونفدرالية«، المؤهل إلى 
دوري المجموعات، وسعى فريق »األهلي طرابلس« 
حال  المجموعات  دوري  إلى  تؤهله  بنتيجة  للخروج 
مالي  في  ُأقيمت  التي  الذهاب،  مباراة  تعويض 
وفقدها بنتيجة هدف دون رد، بينما طرأ تعديل على 
موعد مباراتي الذهاب واإلياب لفريق »االتحاد« أمام 
»أنيمبا« النيجيري بحيث تقام مبارة الذهاب األولى 
بنيجيريا السبت المقبل، بينما سيكون موعد الحسم 

بملعب »االتحاد« ببنغازي أو تونس.
وأعلن فريق »االتحاد« استعداداته لمالقاة فريق 
»أنيمبا« النيجيري، في ذهاب الدور 32 المكرر لكأس 
»الكونفدرالية« األفريقية، إال أن الفريق الضيف غاب 
ولم يحضر إلى تونس بسبب البروتوكول الصحي في 
تونس الذي يمنع من وصول فريق »أنيمبا« النيجيري 
في الموعد المحدد لتتواجد بعثة الفريق النيجيري في 
المغرب في انتظار ما تسفر عنه اإلجراءات الوقائية، 

أن  القدم »كاف«  لكرة  األفريقي  االتحاد  اقترح  وقد 
تقام  أو  المغرب  في  واإلياب  الذهاب  مباراتا  تقام 
نادي  لكن  المغرب في ديسمبر،  في  فاصلة  مباراة 
»االتحاد« رفض المقترح وتمسك بموعدي مباراتي 
الذهاب واإلياب. المثير أن رئيس مجلس إدارة نادي 

عن  يتنازل  لن  أنه  أكد  عبودة،  محمود  »االتحاد«، 
حقوق ناديه فيما يخص إقامة المباراة في موعدها، 
قائاًل: »رفضنا رفضًا قاطعًا مقترحات لجنة المسابقات 
بالكاف«، وكانت لجنة المسابقات باالتحاد األفريقي 
لكرة القدم تقدمت بمقترح، بأن تقام مباراتا الذهاب 

واإلياب في المغرب، أو تقام مباراة فاصلة واحدة في 
المغرب خالل شهر ديسمبر المقبل، كما طالب عبودة 
حقوق  عن  بالدفاع  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  من 
النادي والضغط من أجل تلبية موقف النادي جراء ما 

يدور من كواليس في أجندات االتحاد األفريقي.

وقد نص البروتوكول الذي وضعه »كاف« لعودة 
المباريات في المسابقات المختلفة في ظل جائحة 
في  أنه  على  تنص  واضحة  نقطة  بضم  »كورونا« 
إلى  السفر  من  المشارك  الفريق  تمكن  عدم  حالة 
قيود  أي  بسبب  المباراة  مكان  أو  المضيف  البلد 

المشارك  الفريق  اعتبار  فسيتم  بـ»كورونا«،  تتعلق 
المعني قد خسر المباراة )2 - 0(، خصوصًا أنه عقد 
االجتماع الفني للمباراة بحضور ممثل نادي »االتحاد« 
بحضور  النيجيري  »أنيمبا«  فريق  ممثل  وغياب 
الطاقم التحكيمي ومراقب المباراة، فكانت المباراة 
ستقام األحد الماضي بملعب »مصطفى بن جنات« 

بالمنستير في تونس.
سبق وفرض االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« 
عقوبة قاسية على نادي »االتحاد« وحارس مرماه في 
الفريق األول، الالعب معاذ الالفي، وصلت إلى إيقاف 
األخير ست مباريات أفريقية بجانب غرامة مالية كبيرة 
جاءت  والعقوبة  دوالر،  ألف   20 إلى  تصل  لالتحاد 
على خلفية المخالفة التي ارتكبها معاذ الالفي ضد 
مواطنه المحترف بصفوف »الترجي« التونسي حمدو 
الهوني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا ، 
التي ُأقيمت في تونس، وسيحرم الالفي من اللعب مع 
فريقه في المباريات األفريقية، لذا اتخذت إدارة النادي 
اإلجراءات القانونية للطعن في العقوبة وتخفيفها إلى 

أربع مباريات.
لكرة  األفريقي  االتحاد  منح  الموسم  بداية  وفي 
القدم »كاف« ليبيا رسميًا مقعدين بداًل عن أربعة في 
الجاري؛  الموسم  األفريقية لألندية خالل  البطوالت 
دوري  بطولتي  في  الليبية  الفرق  نتائج  تراجع  بعد 

أبطال أفريقيا و»الكونفدرالية«.

»كاف« يرفض طلبات »االتحاد« ويجبره على مواجهة »أنيمبا«.. وحضور جماهيري لـ »الزعيم«
طرابلس – الصديق قواس

تأجيل قمة العاصمة بسبب المشاركة األفريقية وسط ترقب وانتظار لحل األزمة بعد البيان الناري

»األهلي طرابلس« يصعد أزمة الورفلي ويعصف بالديربي أمام »االتحاد«

القدم عن  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  لم تكد بطولة 
موسم 2022 - 2021 تنطلق بسالم، حتى اصطدمت 
بأول عقبة ومشكلة كبرى، خاصة بإعالن نادي »األهلي 
طرابلس« تعليق مشاركته في البطولة التي تحمل رقم 
»47«، معلنًا عدم االستمرار في اللعب، إلى حين البت في 
موضوع المدافع سند الورفلي من قبل االتحاد الدولي 
طرابلس«  »األهلي  أصدر  أن  بعد  »فيفا«،  القدم  لكرة 
والجمعية  النادي  إدارة  مجلس  »تابع  فيه:  قال  بيانًا، 
العمومية باهتمام، التطورات األخيرة بخصوص موضوع 
مسؤولياتنا  من  وانطالقًا  محمد،  مسعود  سند  الالعب 

ومهامنا نوضح لجماهيرنا الموقف برمته«.
وتابع البيان: »أواًل، قمنا منذ اللحظة األولى بعد توقيع 
الالعب مع نادي االتحاد بمخاطبة لجنة أوضاع الالعبين 
بعدة مراسالت مع المستندات المطلوبة بما فيها فسخ 
 ،2019 سبتمبر   10 بتاريخ  الموقع  بالتراضي  العقد 
وطالب  المرسل«،  البيان  بتاريخ  مراسلة  آخرها  وكان 
»األهلي طرابلس« بتنفيذ كل البنود المنصوص عليها 
في فسخ العقد بما فيها الشرط المالي، كون الورفلي 
العبًا سابقًا في »األهلي طرابلس«، واشترط قبل رحيل 
على  الحصول  المغربي  »الرجاء«  في  لالحتراف  الالعب 
شرط جزائي حال بيعه ألي نادٍ ليبي، وهو ما لم يفي 
طيلة  المراسالت  على  يرد  لم  بل  »االتحاد«،  نادي  به 
والمطالبة  عليهم،  التردد  من  بالرغم  الماضية  المدة 
بالرد على المراسالت، مشيرًا إلى أنهم تفاجؤوا بوصول 
رسالة تفيد بتسجيل سند ومنحه بطاقة اللعب وتحويل 
الدولي  باالتحاد  المنازعات  فض  لجنة  إلى  الموضوع 
لكرة القدم لتنظر فيه بالرغم من عدم استنادهم إلى 
أي نصوص قانونية أو لوائح معمول بها تمنح الحق في 

تسجيل الالعب ومنحه بطاقة اللعب.
الماضي  »االتحاد«، رسميًا في سبتمبر  نادي  وأعلن 
فريق  مدافع  الورفلي،  سند  الليبي  الدولي  مع  التعاقد 
فترة  خالل  حر،  انتقال  صفقة  في  المغربي  »الرجاء« 
نادي  إدارة  وكشفت  الجارية،  الصيفية  االنتقاالت 
سند  الدولي  المدافع  مع  »التعاقد  قائلة:  »االتحاد« 
الليبية  األندية  لزعيم  جديدًا  العبًا  ليكون  جاء  الورفلي 
وعميدها، رحبوا معنا بصخرة دفاع المنتخب الوطني«، 
رسمية  عروضًا  الماضية  الفترة  خالل  الورفلي  وتلقى 
الكرة  قطبا  رأسها  على  المحلية،  األندية  من عدد من 
صفوف  لتعزيز  و»االتحاد«؛  طرابلس«  »األهلي  الليبية 
سند  ورحل  الجديد،  الكروي  الموسم  في  الفريقين 
الورفلي عن نادي »الرجاء« المغربي بشكل رسمي، بعد 
انتهاء عقده بعد مسيرة رائعة مع الفريق، حقق خاللها 
عديد األلقاب، منها الدوري المغربي العام 2020 وكأس 
االتحاد األفريقي، في مناسبتين العامين 2018 و2021، 
ونجح كذلك في الظفر بكأس السوبر األفريقي في العام 

.2018
مسابقة  من  الثاني  األسبوع  مباريات  وانطلقت 
لجنة  جانب  من  تأجيل  وسط  الممتاز،  العام  الدوري 
المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم لديربي طرابلس 
و»األهلي  »االتحاد«  بين  الثانية،  المجموعة  في 

بطولة  في  األفريقية  مشاركتيهما  بسبب  طرابلس«، 
الورفلي،  أزمة  فيه  تتفاقم  وقت  في  »الكونفدرالية«، 
الجميع في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه  ليبقى 
عن  طرابلس«  »األهلي  بعدول  سواء  المقبلة،  األيام 
قراره والعودة للمشاركة أو االستمرار في تصعيد األزمة.

وظهرت مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 
بقرار من رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني، ولجنة 
سلسلة  بعد  المغربي،  عبدالمولى  برئاسة  المسابقات 
 20 بمشاركة  لتنطلق  سابقة،  لمواعيد  التأجيالت  من 
فريقًا موزعة على مجموعتين ضمت المجموعة األولى: 
و»التحدي« و»خليج سرت«  الجبل«  »الهالل« و»شباب 
و»األخضر«  بنغازي«  و»األهلي  و»النصر«  و»دارنس« 
الثانية:  المجموعة  وضمت  و»التعاون«،  و»الصداقة« 

»االتحاد« و»األهلي طرابلس« و»أبوسليم« و»الخمس« 
و»االتحاد  و»األولمبي«  و»المحلة«  و»السويحلي« 

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

الصعود بالدوري الدرجة األولى لتحديد الفريقين اللذين 
سيكونان ضمن فرق الممتاز في الموسم الجديد، علمًا 
الكروي  للموسم  األولى  الدرجة  دوري  مسابقة  بأن 
الجديد ستشهد مشاركة 47 فريقًا، 20 فريقًا بالمنطقة 
فرق  وستة  الغربية،  بالمنطقة  فريقًا  و21  الشرقية، 
بالمنطقة الجنوبية، وهو رقم قياسي جاء نتيجة الخلل 
في تطبيق آلية الصعود والهبوط، وإلغاء دوري الدرجة 

األولى لسنتين، مما عجل بتضخم عدد الفرق.
المسابقات  بلجنة  مصدر  أكد  نفسه،  الوقت  في 
األندية  مباريات  أن  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد 

االتحاد  نطاق  في  الممتاز  القسم  في  المشاركة 
الفرعي طرابلس، ستجرى على مالعب محايدة إلى 

حين جاهزية ملعب طرابلس.
يأتي  القرار  هذا  أن  المصدر  وأوضح 

إدارة  مجلس  قرار  من   »7« بالمادة  عماًل 
»االتحاد« رقم 79 لسنة 2021، واألندية 
طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  هي 
و»الشط«  و»المحلة«  و»المدينة« 
تم  التي  المالعب  أن  كما  و»أبوسليم«، 
مالعب  هي  الغربية  بالمنطقة  اعتمادها 
و»الزاوية«  و»أبوسليم«  »الخمس« 

و»صرمان« و»صبراتة« و»مصراتة«.
لجنة  اعتمدت  أخرى،  ناحية  من 

األول،  األسبوع  مباريات  نتائج  المسابقات 
بتعادل »الهالل« مع »التعاون« )2/2(، وفوز 

بثالثية  سرت«  »خليج  على  بنغازي«  »األهلي 
نظيفة، وتعادل »دارنس« و»النصر« دون أهداف، 

وفوز  بهدف،  الجبل«  »شباب  على  »الصداقة«  وفوز 
هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  »المحلة«  على  »األولمبي« 
بهدف،  »الشط«  على  طرابلس«  و»األهلي  واحد، 
وهي  رد،  دون  بهدفين  »المدينة«  على  و»الخمس« 
نفس نتيجة فوز »االتحاد« على »أبوسليم«، بينما تعادل 
»السويحلي« و»االتحاد المصراتي« دون أهداف، في حين 
فاز »األخضر« على »التحدي« بخمسة أهداف مقابل هدف 
واحد، وبحســـــب المادة الثانية جرى اعتماد 54 بطــــاقة 

للمجموعة   23 األول،  األسبوع  فــــــي  إنـذار 
األولى، و31 للمجموعة الثانية، كما يعاقب 

مصطفى  سند  »أبوسليم«،  العب 
عبدالحفيظ، باإليقاف عن اللعب 

واحدة،  لمباراة 
مرافق  ويعاقب 
»االتحاد  نادي 
 » تي ا لمصر ا
الطاهر  محمد 
عن  باإليقاف 
فريقه  مرافقة 
واحدة  مباراة 

مع غرامة مالية 
قدرها 300 دينار، 

ويعاقب فريق »السويحلي« بغرامة مالية قدرها 1000 
ألف دينار، ويقبل االحتجاج المقدم من نادي »أبوسليم« 
شكاًل ورفضه الموضوعًا، لعدم صحة ما تضمنه االحتجاج، 

وألن تسجيل الالعب صحيحًا وفقًا لنص المادة 20.

● نجوم األهلي طرابلس في التدريبات أمام الجماهير● تدريبات اللياقة البدنية في نادي االتحاد

54 بطاقة وإيقافات 
وغرامة مالية 1300 

دينار بعد األسبوع األول 
في الدوري الممتاز

بعد اللجوء إلى »فيفا«

القاهرة - الوسط

● مباراة افتتاح الدوري لألهلي طرابلس أمام الشط

● الورفلي

تعاقدت إدارة نادي »المدينة« مع المدرب الوطني 
حمدي بطاو مرة أخرى خلفًا للمدرب المغربي الحسن 
الغسلي الذي قاد »المدينة« في مباراة واحدة، وجاء 
رحيل الغسلي من تدريب الفريق عقب الخسارة من 
»الخمس« في أول مباراة له بالدوري الليبي الممتاز 
فريق  يقود  كان  والذي  رد،  دون  هدفين  بنتيجة 
المدرب حمدي بطاو،  المباراة  »الخمس« في هذه 
وأعلنت إدارة نادي »الخمس« إقالة المدرب حمدي 
بطاو من مهامه كمدير فني بسبب جلوسه مع نادٍ 

آخر دون إعالم مجلس اإلدارة.
الجاري  الموسم  امتداد  إلى  يأتي هذا في اشارة 
الجديد لسابقه الذي شهد تحوالت كبيرة في مقاعد 
المدربين، حيث حفل الدوري الليبي الموسم الماضي 
بعديد المفارقات واألرقام والحكايات المثيرة، خاصة 
فيما يتعلق بحركة تنقالت المدربين المستمرة التي 
انتهاء منافسات  إال مع  التي لم تهدأ  بدأت مبكرًا، 
حركة  أكبر  الموسم  شهد  حيث  الكروي،  الموسم 
مدربي  بين  والمقاعد  للكراسي  وتبادل  تنقالت 
على  أبقت  التي  الفرق  عدد  إن  حتى  المسابقة، 

يتجاوز  الموسم ال يكاد  التي بدأت معها  مدربيها، 
استبدلت  فرقًا  هناك  إن  بل  الواحدة،  اليد  أصابع 
في  المفارقة  لكن  الموسم،  خالل  مدرب  من  أكثر 
تولوا  وطنيين  مدربين  ثالثة  هناك  أن  الموسم 
وقبل  الموسم،  خالل  مختلفين  فريقين  تدريب 
الثالثي  وهم  الذهاب،  مرحلة  مباريات  تكتمل  أن 
مشواره  بدأ  الذى  المريمي  عمر  الوطني  المدرب 

هذا الموسم مع فريق »المدينة« 
ثم غير وجهته لينتقل إلى تدريب 
فريق »أبوسليم« والمدرب الوطني 
صبري قشوط الذي استهل مشواره 

مع فريق »الوحدة« ثم غادره ليقود 
المدرب  سجل  بينما  »الشط«،  فريق 

الوطني جالل الدامجة عودة لفريقه »الوحدة« 
بعد تجربته مع فريق »السويحلي«.

وفي سبتمر الماضي قدمت إدارة نادي »المدينة«، 
أعرق األندية الليبية في مؤتمر صحفي بمقر النادي، 
األول هذا  القدم  لفريق كرة  الجديد  الفني  الطاقم 
الحسن  الجديد  المغربي  المدرب  بقيادة  الموسم 
ومدرب  خزام،  يونس  المدرب  ومساعده  الغسلي، 
التونسي  البدني  والمعد  الوخي،  جمال  الحراس 
»المدينة«  نادي  إدارة  وكانت  البدوي،  صدام 

تعاقدت مع عدة العبين استعدادًا للموسم الجديد، 
حيث تمني اإلدارة نفسها بالمنافسة هذا الموسم، 

بعد أن اختتم نادي »المدينة« موسمه الماضي 
في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

عقد وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، اجتماعًا بصالة اجتماعات 
الوزارة مع رؤساء االتحادات الرياضية، بحضور وكيل الوزارة جمال 
أبونوارة، ومدير إدارة شؤون الرياضة بالوزارة عبدالرزاق ملوس، 
اإلمكانات  حسب  االتحادات،  بدعم  الوزير  تعهد  االجتماع  وخالل 
المتاحة واألولوية لالتحادات التي لم تدعم سابقًا، مع العمل على 
المشتركة  اللجنة  طريق  عن  المختلفة  للرياضات  المعدات  جلب 
االتحادات  مع  وبالتنسيق  الليبية  األولمبية  واللجنة  الوزارة  بين 

الرياضية فيما يخص المواصفات الفنية.
ازدواجية  بخصوص  المشاكل  حلحلة  إلى  باإلضافة  هذا  يأتي 
لسنة   111 رقم  السابق  الهيئة  قرار  وتفعيل  الموازية  االتحادات 
التطرق  تم  كما  المتميزين،  الرياضيين  تكريم  بشأن   ،2016
التي تحصلت على مناصب في  الرياضية  إلى تكريم الشخصيات 
بالرياضيين  واالهتمام  والعربية،  والقارية  الدولية  االتحادات 
المشتركة،  اللجنة  طريق  عن  األلعاب  مختلف  في  المتميزين 

واالهتمام بمقر االتحادات الرياضية والبنى التحتية للمنتخبات.
جمال  األندية  لشؤون  الرياضة  وزارة  وكيل  طالب  أن  وسبق 
الدولي  طرابلس  ملعب  صيانة  في  باإلسراع  الحكومة  أبونوارة 
الحظر  برفع  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  مطالب  لتلبية 
له  مداخلة  في  أبونوارة  جمال  وقال  الدولي،  ملعب طرابلس  عن 
المقاعد  صيانة  تتطلب  الملعب  صيانة  »إن  »ميادين«،  ببرنامج 
وحجرة  المالبس  تغيير  حجرات  وتوسيع  اإلنارة  أعمدة  وصيانة 
خاصة بكاميرات المراقبة«. وأضاف أبونوارة: »سيتم صرف نصف 
واألهلي  واالتحاد  طرابلس  األهلي  أندية  من  لكل  دينار  مليون 
نادياشً   14 لعدد  دينار  ألف   350 مبلغ  وصرف  والنصر،  بنغازي 
ومبلغ 300 ألف دينار لألندية الهابطة إلى الدرجة األولى«، وطالب 
وكيل الوزارة األندية المشاركة في بطولتي أفريقيا بتقديم مذكرة 
إلى وزارة الرياضة تطرح فيها الميزانية التي تحتاجها في المشاركة 

من نقل وسفر وإقامة وتذاكر طيران لدراسة األمر.

اجتماعها  دمشق«،  »حي  لنادي  العمومية  الجمعية  عقدت 
أمانة  النتخاب  بطرابلس،  »الركسوس«  فندق  بقاعة  االنتخابي 
عن  النتائج  وأسفرت  النادي،  إدارة  ومجلس  العمومية  الجمعية 
العمومية،  الجمعية  ألمانة  رئيسًا  زايد  رحيل  مفتاح  انتخاب 

الدروقي. المصراتي ونزار نوري  وعضوية وسام عبدالرحمن 
رئيسًا  سعيد  محمد  العرب  عز  انتخب  اإلدارة  مجلس  وفي 

وأمين  طليبة،  محمود  إسماعيل  ونائبه  النادي،  إدارة  لمجلس 
صالح  القانوني  والعضو  أبوحمرة،  محمد  معاذ  الصندوق 
الترهوني،  الفيتوري  أحمد  وعضوية  محمد،  عبداهلل  الدين 
انوير،  مفتاح  برئاسة  لجنة  االنتخابية  العملية  على  وأشرفت 

وعضوية فرج امليك وأنور الدعيكي وأنور الطوباشي 
عمران. وعبدالحكيم 

بطاو يعود لتدريب »المدينة« بعد إقالة من »الخمس«

عمومية »حي دمشق« تختار زايد وعز العرب

● الجويفي خالل اجتماعه مع االتحادات الرياضية

وزارة الرياضة تتعهد بحلول مادية لالتحادات

● بطاو

●  انتخابات نادي 
حي دمشق
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ماذا يراد منه؟

من له المصلحة في االحتكام إليه؟

متى ينبغي أن يتدخل؟

أين تنتهي حدود تدخله؟

لماذا يتحفظ البعض على إقحامه في الصراع السياسي؟

كيف يمكن تطبيق أحكامه في هذا الظرف الذي تعيشه البالد؟

القضاء الليبي

++HH55

 كل شيء كل شيء

ونيس محمد القذافي
12/1 رحيل ونيس محمد القذافي، عُيّن بالمجلس  يصادف يوم أمس 
بمثابة حكومة  رئاسته، وهو  تولى  أول من  1952، وهو  التنفيدي سنة 
النظام  إلغاء  الوزارات بعد  1954، ثم تولى عددًا من  لوالية برقة سنة 
الملكي،  العهد  في  وزارة  أقصر  رئاسة  تولى  من  آخر  وهو  الفيدرالي، 

.1969 1 سبتمبر  التي تمت اإلطاحة بها في 
صدر  الجهاد.  لحركة  صبيًا  وانتسب   1924 سنة  بنغازي  في  وُلد 
 ،1937 سنة  السودان  إلى  فهرب  شنقًا،  باإلعدام  غيابي  حكم  بحقه 
اإلدارة،  حسن  عنه  عُرف  إذ  مؤهاًل؛  إداريًا  يعد   1943 سنة  منه  وعاد 
عاش  يوميًا.  14 ساعة  بمعدل  يعمل  أنه  عنه  ويعرف  واألمانة،  والخلق 
في منزل متواضع بشارع محمد موسى. وبعد التعديل الدستوري وإلغاء 
 ،1968 الوزارات. وفي مطلع سبتمبر  تولي عددًا من  الفيدرالي  النظام 
بالنظام  الجيش  أطاح  حتى  فيه  واستمر  الوزراء،  مجلس  برئاسة  ُكلف 
سراحه  أطلق  عامين،  لمدة  وسُجن   .1969 أغسطس   31 يوم  الملكي 
في  سويسرا  في  المنية  وافته  بسيط،  شهري  بمرتب  ليبيا،  في  وعاش 

4 من الشهر نفسه. 1986/12/1 ووسد ثرى بنغازي يوم 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

 27 غرق  األخبار  فيه  حملت  الذي  التالي،  اليوم  عقب  ومباشرة  الماضي،  األسبوع  في 
مهاجرًا في بحر المانش، جاءوا من بلدان مختلفة آسيوية وشرق أوسطية، كانوا على 
التايمز  صحيفة  عدد  خرج  اإلنجليزية،  الضفة  إلى  طريقهم  في  مطاطي  قارب  متن 
يقارن.  ال  نحو  على  الشرعية  غير  الهجرة  مأساة  لخص  كاريكاتوري،  برسم  اللندنية 
وعلى  البحر،  عباب  يمخر  خشبي،  كفن  إلى  المطاطي  القارب  الرسام  حول  وباختصار، 
 To( بداًل من )To the bitter end( :متنه مهاجرون. وكتب باللغة اإلنجليزية معلقًا

.)the better end
كلمة »Better« التي تعني أحسن أو أفضل »تغيرت إلى »Bitter« وهي صفة غير 
»إلى  من  المعروف  األصلي  المعنى  قلب  التغيير  مرارة–عنيف–شديد.  تعني  إيجابية 
نهاية أو غاية أفضل« ليصبح »إلى نهاية أو غاية مريرة« النهايات المريرة ال تحتاج 
إلى قواميس لشرحها. وال يختلف حولها بشر. االختالف، فقط، ينشأ حول من يتحمل 

مسؤولية حدوثها.
التقارير اإلعالمية ذكرت أن نائبًا من حزب المحافظين وضع المسؤولية على كاهل 
الغرق، بزعمه  المهاجرين من  إنقاذ  أمر  المتولية  الدولية  منظمات اإلغاثة اإلنسانية 
المهاجرين.  لنقل   ،)Sea Taxis( بحرية  أجرة  سيارات  شكل  على  قوارب،  توفيرها 
يكيلون  والفرنسيون  المسؤولية.  ويحملونهم  الفرنسيين  يتهمون  البريطانيون 
لهم الكيل مضاعفًا. وفي الوقت ذاته، تواصل قوارب المهربين شحن المهاجرين عبر 

البحر، متجهة تحت جنح الظالم، إلى الشاطئ اإلنجليزي.
عدة،  والمنتجون  مهاجرون.  وضحاياها  مهربون.  أبطالها  هذه،  الموت  لعبة 
يجيدون التحدث عن حقوق اإلنسان من دون تلعثم، ويتعهدون، في وسائل اإلعالم، 

بحمايتها والدفاع عنها بأساطيلهم وجيوشهم.
دوائر  ضمن  يقع  ال  كــوارث  من  يحدث  وما  ــوال،  األم جمع  هدفهم  المهربون 
وغير  إنجلترا.  إلى  سالمين  والوصول  البحر  عبور  هدفهم  والمهاجرون  اهتماماتهم. 
ذلك من أمور ال تعنيهم. اللعبة لن تتوقف، ألن المهاجرين لن يتوقفوا عن الهروب 

من أوطانهم بحثًا عن حياة أفضل. وبالنسبة لهم، فإن 
محاولة عبور البحر، والموت غرقًا على أمل تحقيق 
في  مريــــرة  نهاية  انتظار  من  خير  أفضل  حياة 
أوطــــان منهوبة، وموبوءة بالحروب، وباألمراض 

والعلل االجتماعية واألخالقية واالقتصادية.
البريطانيين  عن  مختلف  وضع  في  الفرنسيون 
مهاجرين  من  يتخلصون  ألنهم  األزمة،  هذه  في 
البقاء في فرنسا، وسببوا لهم مشاكل  ال يريدون 
األوضاع  سوء  من  ويفاقمون  وبيئية،  اجتماعية 
وفقًا  بردهم  ملزمة  غير  فرنسا  أن  كما  للحكومة. 
عضوًا  ليست  اآلن  بريطانيا  ألن  دبلن،  التفاقية 
البريطانيين  أن  حين  في  األوروبــي.  االتحاد  في 
من  أن  والسبب  عليه.  يحسدون  ال  وضــع  في 
األوروبي  االتحاد  من  الخروج  حملة  أهداف  أهم 
على  السيطرة  باستعادة  الهجرة،  من  الحد  هدف 
المنافذ الحدودية. وها هي حكومة السيد بوريس 
إذ  منه.  مخرج  ال  مأزق  في  نفسها  تجد  جونسون 
يأتونهم  آالف  على  السيطرة  بوسعهم  ليس 
واصلين أسبوعيًا، على قوارب مطاطية من الضفة 

والحزب  الحكومة  لقلق  مدعاة  صارت  حتى  باستمرار،  تتفاقم  واألعــداد  الفرنسية. 
ذلك  انعكاس  من  خوف  وهناك  جميعًا.  األوروبي  االتحاد  من  الخروج  وأنصار  الحاكم 

القلق إلى ما هو أسوأ، خالل االنتخابات النيابية القادمة.
والحلول المطروحة من وزارة الداخلية البريطانية ظلت تدور في حلقة مفرغة ألنها 
جميعًا تعتمد على أن تقوم فرنسا بدور جهاز شرطة متخصص في حماية بريطانيا من 
المهاجرين. ولم يبق لدى السيدة وزيرة الداخلية البريطانية سوى اإلدالء بتصريحات 
لوسائل اإلعالم تفتقد لغة الدبلوماسية، ضد حكومة باريس. وردت باريس على ذلك، 
وزير  إليه  دعا  طارئ،  مؤتمر  لحضور  الحادثة  بعد  إليها  وجهت  رسمية  دعوة  بسحب 
الخالفات  رقعة  الهجرة.  من  بلدانهم  المتضررة  أوروبا  وزراء  كل  الفرنسي  الخارجية 
الصعب تجسيرها، في مناخ ملبد بسوء  بينهما صار من  والهوة  البلدين،  تتسع بين 

النوايا.
شهر  في  المقبلة  الرئاسية  االنتخابات  على  بعينين  جانبه،  من  ماكرون  الرئيس 
أن  المانش  لبحر  إنه ال يريد  الغرق  2022، قال في تصريح تعليقًا على حادثة  أبريل 
يتحول إلى مقبرة. ولم يشر ولو عرضًا إلى المقبرة األخرى، في البحر المتوسط، التي 

تبتلع العشرات من المهاجرين!
أن جذور  يدركون  وباريس،  لندن  السياسيتين، في كل من  للساحتين  المتابعون 
الـ»بريكست«. وأن استياء فرنسا من الخروج  األزمة الحالية زرعت بذورها خالل أزمة 
البريطاني ليس خافيًا على أحد، لخوفها من أن نجاح بريطانيا خارج االتحاد قد يشجع 
االتفاق  عن  بريطانيا  تراجع  من  استيائها  إلى  إضافة  الخروج.  على  آخرين  أعضاء 
باتفاقية  اإلضرار  عدم  يضمن  بما  المفاوضات  استئناف  بإعادة  ومطالبتها  التجاري، 
السمك  لصيادي  تراخيص  لمنح  تجاهلها  وكذلك  إيرلندا،  شمال  إقليم  في  السالم 
الفرنسي  الرئيس  الخروج.  اتفاق  حسب  اإلقليمية  مياهها  في  للصيد  الفرنسيين 
2010، مرة  ماكرون رفض انعقاد لقاء القمة بين الحكومتين، الذي يعقد منذ العام 
كل سنتين، بزعم أنه ال جدوى من انعقاده. األمر الذي أقلق حكومة لندن. ولم يعد 
أمام البريطانيين سوى انتظار حدوث معجزة لوضع يزداد تعقيدًا، بأمل الوصول إلى 
البحر  واستمرار  بقاء  فرنسا، ويضمن  التوتر مع  فتيل  بنزع  يتكفل  دبلوماسي  تفاهم 

المتوسط فقط مقبرة للمهاجرين!

بحر املانش املتوسط!

ندَّدت »المنظمة الليبية للتراث«، عبر صفحتها في موقع 
»فيسبوك«، باستمرار التعدي على الغابات والمناطق األثرية 
في الجبل األخضر. وقالت المنظمة في منشور لها: »يستمر 

التعدي على الغابات والمناطق األثرية في الجبل األخضر، دون 
وجود رادع وإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه اإلرث الحضاري 

والتراثي والطبيعي لبلدنا«.
وتابعت المنظمة: »ألكثر من 1500 عام ظلت كنيسة 

برطلس وحيدة ومميزة وتنتظر الترميم في تلك المنطقة 
الريفية الجميلة، إال أن أيادي العبث أبت إال أن تشوه معلمًا 

أثريًا بارزًا لحقبة خلت«.
ونشرت مجموعة من الصور، معلِّقة: »الصور صباح اليوم 
حيث يقوم أحد المواطنين ببناء استراحة في محيط المبنى 
األثري، دون أدنى إحساس بالمسؤولية الوطنية أو مراجعة 

الذات مع العلم أن منطقة برطلس تخلو من أي تجمع سكاني أو 
أي بناء مما جعلها واحدة من أجمل المناطق بطبيعتها وآثارها 

المتفرقة والقليلة«.

كنيسة برطلس.. معلم أثري في خطر

الحلول املطروحة من 
الداخلية البريطانية 
ظلت تدور في حلقة 
مفرغة ألنها جميعًا 

تعتمد على أن تقوم 
فرنسا بدور جهاز 

شرطة متخصص في 
حماية بريطانيا من 

املهاجرين

»فاكسني« 
كلمة العام

قاموس »ميريام وبستر« 
األميركي على اإلنترنت يختار 

»فاكسين« كلمة العام 2021.
أعلن قاموس »ميريام وبستر« 

األميركي الشهير، على اإلنترنت، 
اختيار كلمة »فاكسين« 

)»لقاح« باإلنجليزية( كلمة العام 
2021. وأعاد ذلك إلى كون 

الكلمة تحوَّلت من مجرد عالج 
رئيسي لجائحة »كوفيد- 19« 

إلى »حجة سياسية ومصدر 
لالنقسام«. وعّلل القاموس 

في بيان قراره معتبرًا أن »قّلة 
من الكلمات هي التي تستطيع 

التعبير عن الكثير خالل فترة من 
الزمن«.. وزادت عمليات البحث 
على اإلنترنت عن كلمة »لقاح« 

بنسبة 60.1 % بين العامين 
2020 و2021 ، و10.48 % بين 

العامين 2019 و 2021.

أقدم قالدة
في التاريخ

بولندا  في  قالدة  اكتُشَفت 
عمرها  ويبلغ   2010 سنة 

تُعتَبَر  عام، وهي   41500
التاريخ  أقدم قالدة في 

شكل  على  باليد  منقوشة 
أنها هي  كما  »نقاط«، 
بدقة  المؤرخة  الوحيدة 

متطورة. تقنية  بفضل 
القالدة  هذه  ارتفاع  ويبلغ 

قرن  عاج  من  المصنوعة 
والتي  الماموث،  حيوان 

الوقت،  بمرور  لونها  دكن 
سنتيمتر.  4.5

الثقب  يظهر  زال  وما 
من  تمر  الذي  الصغير 

لوضع  سلسلة  خالله 
كذلك  الرقبة.  حول  القالدة 

 50 من  سلسلة  تحيّر 
وهي  منقوشة  »نقطة« 

على  نفذت  صغيرة  شقوق 
متناغمة،  منحنيات  شكل 

األحافير. علماء 

»جاهزون لنشر بعثة الخبراء 
االنتخابية التابعة لالتحاد األوروبي 

في ليبيا قبل االنتخابات«

الممثل األعلى لالتحاد األوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية 

جوزيب بوريل

»ندعم كافة الجهود الدولية
 لنشر السلم 

واالستقرار في ليبيا«

رئيس جمهورية الكونغو 
دونيس ساسو نغيسو

عمل  أطول  سويفت  لتايلور  الجديدة  الضاربة  ول«  تو  »أول  أغنية  أصبحت 
دقائق   10 على  األغنية  تمتد  إذ  األميركي؛  األغنيات  سباق  يتصدر  غنائي 
باي«  »أميريكن  أغنية  تاليا  متخطية  ثانية،  و13 
اللقب لنصف  التي حافظت على هذا  الشهيرة 

قرن تقريبًا.
الممتدة  ماكلين  دون  أغنية  وخسرت 
أمام  اللقب  ثانية،  و42  دقائق   8 على 
تايلور  أغنية  من  الجديدة  النسخة 
تايلورز  ول  تو  »أول  الضاربة  سويفت 
األسبوع  هذا  تربعت  التي  فرجن« 
»هوت  األغنيات  سباق  صــدارة  على 
»بيلبورد«  مجلة  تنشره  الذي   »100

المتخصصة.
تايلورز  »ريد  من  جزء  األغنية  هذه 
أللبوم  جديد  تسجيل  وهو  فرجن« 
شهير أصدرته المغنية األميركية 

بنسخته األولى سنة 2012.
سويفت  تايلور  وقــدّمــت 
ول«،  تو  »أول  من  نسختين 
حوالي  على  ثانيهما  تمتد 
وبحسب  ــق.  ــائ دق خمس 
تُحتسب  »بيلبورد«،  قواعد 
واحـــدًا  عــمــاًل  النسختان 
ما سهّل  المنافسة،  ضمن 
تاليا  سويفت  تايلور  على 
الــرقــم  هـــذا  تحقيق 

القياسي.

أقوالهمأقوالهمأغنية  أول تو ول .. األطول

الثنائية  العالقات  لتعزيز  »مستعدون 
األمني  المجال  في  سيما  ال  ليبيا،  مع 

التحديات  لمواجهة  والشرطي 
» لمنطقة با

رئيس الحكومة الجزائرية، وزير المالية 
أيمن بن عبدالرحمن

 »إجراء االنتخابات في ليبيا في 
موعدها المحدَّد 24 من ديسمبر، 

يبدو لي صعبًا؛ لكن إجراءها في يناير 
سيكون أمرًا جيدًا لليبيا«

وزيرة الداخلية اإليطالية 
لوتشانا المورجيزي
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