
انخفاض

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
5.367.0112.353.446.087.24

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
2322232321

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

رحيل أيقونة المطبخ العربي
ص16

ارتفاع

فضاء

أغلقت أسعار النفط في األسواق العالمية، 
األربعاء، على ارتفاع. جاء االرتفاع قبيل 

قرار مجلس االحتياطي االتحادي )البنك 
المركزي األميركي( رفع سعر الفائدة، 

مدعومة بتراجع مخزونات الخام األميركية 
مع انتعاش نشاط المصافي استعدادًا 
لموسم الطلب على وقود التدفئة في 

الشتاء. وارتفع خام برنت 1.74 دوالر أو 
1.8 بالمئة إلى 96.39 دوالر للبرميل، 

فيما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي 1.95 دوالر أو 2.2 بالمئة إلى 

90.31 دوالر للبرميل. وتوقع خبراء أن 
يتجاوز سعر البرميل 100 دوالر.

نفط

تحكم
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واشنطن تدعم جهود باتيلي في استعادة الزخم نحو االقتراع

لوال
»لوال دا سيلفا رئيسًا للبرازيل«.. ربما 

عاد هذا الرجل من جديد ليصبح األكثر 
شعبية في العالم اآلن.

لوال صاحب الـ77 عامًا المتعاطف 
مع قضية الشعب الفلسطيني، نشأ في 

أسرة فقيرة وعمل ماسحًا لألحذية، يعود 
هذا األسبوع ليدهشنا، فبعد خروجه من 

السجن بتهمة الفساد، جرى انتخابه 
رئيسًا للبرازيل للمرة الثالثة.

المرشح اليساري نجح في الفوز بجولة 
ثانية متفوقًا على منافسه اليميني 
المتطرف الرئيس المنتهية واليته 

جائير بولسونارو... فهل ينجح 
لوال دا سيلفا مرة أخرى 
في النهوض باقتصاد 

بالده المتهاوي، وإنقاذ 
البرازيل من 

عزلتها؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القمر 
الصناعي العسكري، الذي تم إطالقه 

الخميس الماضي، بواسطة صاروخ 
حامل من قاعدة »بليسيتسك«، بدأ 
استخدامه والتحكم فيه من القوات 

الجوفضائية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، 

األربعاء، إن القمر الصناعي تم إطالقه 
بواسطة صاروخ حامل من طراز 

»سويوز2.1 بي«.
وأكدت أن األنظمة الموجودة على 
متن القمر تعمل بشكل طبيعي، وقد 

تولت القوات الجوفضائية الروسية 
التحكم فيها، كما تم تخصيص الرقم 

.»Cosmos-2552« التسلسلي للقمر

من مطروح وصبراتة إلى إيطاليا.. كيف واجه شاب ورفاقه »شبح املوت«؟

تأهب ملواجهة »األسوأ« بمحطة كهرباء غرب طرابلس

قيمة عقد شراكة 
استراتيجية وقعته 

دولة اإلمارات 
مع الواليات 

المتحدة األميركية 
لالستثمار في إنتاج 
100 غيغاوات من 
الطاقة النظيفة. 
»وكالة أنباء اإلمارات«

100
مليار
دوالر

أعرب القادة العرب في ختام قمتهم 
المنعقدة في الجزائر عن تضامنهم 

الكامل مع الشعب الليبي ودعم 
الجهود الهادفة إلى إنهاء األزمة 

الليبية، وذلك »من خالل حل ليبي- 
ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا 

ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق 
طموحات شعبها في الوصول إلى 
تنظيم االنتخابات في أسرع وقت 

ممكن لتحقيق االستقرار السياسي 
الدائم«.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة 
الذي صدر األربعاء، إذ تضمن »إعالن 
الجزائر« خمس مسائل، بينما حظيت 
القضية الفلسطينية باألولوية وكان 

الملف الليبي ثاني مسألة في الوثيقة 
التي دعت إلى التضامن الكامل مع 
الشعب الليبي ودعم جهود تسوية 

األزمة.

»إعالن الجزائر« يدعم 
»الحل الليبي ـ الليبي« 

وإجراء االنتخابات

ندوة  في  البطل  كان  الذكريات  حديث 
يوسف  الفنان  خاللها  استعرض  حوارية، 
الكردي حياته المهنية ومحطات رحلته مع 

المسرح والسينما والتلفزيون واإلذاعة.
الليبية  »الجمعية  نظمتها  الــنــدوة 
محمود  ببيت  الثالثاء  والفنون«،  لآلداب 
المدينة  إدارة  جهاز  واستضافها  بــي، 

القديمة، وأدارها الكاتب مفتاح قناو.
الكردي عاد بذاكرته إلى أيام طفولته 
عن  حديثه  سياق  في  عقود  ستة  منذ 
معه  تشكلت  الــذي  المدرسي  المسرح 
المنهج  عند  متوقفا  الفنية  شخصيته 
مصدر  كانا  اللذين  والراديو  المدرسي 
اإللهام في تعرفه إلى الكثير من األحداث 
الرئيسة في التاريخ العربي، كحرب الجزائر.

لم  أفالما  الكردي  تناول  السينما  عن 
العرض  مرحلة  إلى  الوصول  لها  يكتب 
الضيقة«  ــة  األزق في  »حــب  فيلم  منها 

قنيدي،  محمد  وإخــراج  الهاشمي  لبشير 
العديد  تصوير  رغم  إنجازه  يكتمل  لم  إذ 
المنفيين  عن  فيلم  وكذا  مشاهده،  من 
»الظلم..  بعنوان  اإليطالية  الجزر  في 

سنوات العذاب« والذي كتب نصه العقيد 
معمر القذافي، وأعد السيناريو له الكاتب 
محمود الديك، وتولى اإلخراج نجدت أنزور 
بين سنتي )2008 و2009(، إال أن العمل 

أوقف قبل اكتماله رغم قطع مراحل كثيرة 
منه بإيطاليا.

آخر ذكريات الكردي كانت عن تجربته 
مع فن »القراقوز« إعدادا وتقديما، والذي 
األطفال،  من  جمهوره  غالبية  يتكون 
واألمــانــة  الــصــدق  موضوعات  متناوال 
رحلته  في  استمر  وقد  غيرها،  واإلخالص 

مع هذا الفن سنوات طويلة.
من  بــمــداخــالت  اختتمت  األمسية 
وهم:  والفنانين  الكتاب  من  عدد  جانب 
يسري عبدالعزيز، مصطفى حقية، وأحمد 
والصادق  األسطى،  وأسماء  الترهوني، 
والدكتورة  الشريف،  ــرج  وف قصيعة، 
بمثابة  كانت  المداخالت  بشيوة.  كريمة 
شهادات حب وتأريخ لرحلة الفنان يوسف 
خدمة  في  المتواصل  وعطائه  الكردي 

الثقافة والفن.
تفاصيل ص 13

بيانات سياسية تدعو إلى االنتخابات.. واستعراضات قوة تلوِّح بالحرب

األزمة الليبية على صفيح التسخني العسكري
االستحقاق  موعد  قــرب  مع  ــال  اآلم تتراجع 
االنتخابي، فيما ترتفع مؤشرات مخاوف الليبيين 
من انزالق البالد نحو توتر عسكري جديد، بعد 

مضي عامين من الهدوء الظاهري.
واستعراض  التصعيد،  تصريحات  وعادت 
الليبي  الشارع  قلق  ليشغال  العسكرية  القوة 
عناوين  أخرى، تحت  تفجّر حرب  إمكانية  من 
أخرى، مع وصول المسار السياسي إلى طريق 
مسدود، ما يقلل من احتماالت تعزيز الحلول 
السلمية لألزمة في البالد، التي بقيت أسيرة 
غياب الثقة بين أطرافها، وحالة االنقسام التي 
يمكن اختصارها في وجود حكومتين تتنازعان 
على شرعية السلطة؛ األمر الذي يهدد بانهيار 
بالعملية  للدفع  والدولية  اإلقليمية  الجهود 

السياسية نحو المسار االنتخابي المأمول.
في السياق ظهر المشير خليفة حفتر خالل 
وسط  الجفرة  داخل  من  لقواته  استعراض 
التركية  السفارة  نظمت  وقت  في  الجنوب، 
الذكرى  لمناسبة  حفال  طرابلس،  بالعاصمة 
التركية،  الجمهورية  تأسيس  إلعالن  الـ99 
بمشاركة الجنرال عثمان إيتاجي قائد القوات 
ومسؤولي  الغربية،  المنطقة  في  التركية 
ومجلس  الرئاسي  والمجلس  الوحدة  حكومة 
الدولة، في أجواء التوقيع على اتفاقات عسكرية 
بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وحكومة 

أنقرة.
وقال حفتر »إن الداعي إلى الحرب، هو من 
أنزل عساكره ومرتزقته فوق أرضنا، طمعا في 
من ظروف  بالدنا  به  تمر  ما  مستغال  ثرواتنا 
طارئة، ليبرم صفقات العار مع الخونة والعمالء 
الذين باعوا وطنهم وشرفهم من أجل السلطة 
والمال«، بعدها نشرت صفحة اإلعالم الحربي 
التابعة لـ»القيادة العامة« صورا لطائرات »ميغ 
29« الحديثة، وقاذفة »سوخوي 24« المتطورة 

رابضة في قاعدة الجفرة الجوية.
القائمة  أكــدت  ذلــك،  عن  بعيدا  وليس 
األميركي  الخارجية  ــر  وزي مساعد  بأعمال 
لشؤون الشرق األدنى يائيل المبرت، خالل لقاء 
الوطنية  الوحدة  الخارجية بحكومة  وزيرة  مع 
نجالء المنقوش بالجزائر، رفض بالدها للحل 

االنقسام  لمربع  ليبيا وعودتها  في  العسكري 
والحرب.

كل هذا يصب في خانة التحديات التي تواجه 
السنغالي  ليبيا  إلى  الجديد  األممي  المبعوث 
الباحث عن حشد دعم دولي  عبداهلل باتيلي، 
النواب  مجلس  رئيس  اتفاق  وجاء  لمساعيه، 
خالد  الدولة  مجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة 
التنفيذية،  السلطة  توحيد  بشأن  المشري 
والتفاهم على المناصب السيادية السبعة ليزيد 
التحديات بما يمكن أن تسببه من  من هذه 

تداعيات في مسار األزمة.
في هذه األجواء عقد مجلس األمن جلسة 
أن  قبل  ليبيا،  في  الوضع  لمتابعة  خصصها 

يليها انعقاد القمة العربية في الجزائر، وأثار 
قرار مجلس األمن الدولي تجديد مهمة بعثة 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، ردود 
فعل داخلية وكيّفه كل طرف حسب موقعه في 
مرضية  القمة  مخرجات  جاءت  فيما  السلطة، 
للغريمين عبدالحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا؛ 
إذ اعتبرها األول داللة على أن موقف العرب 
وصف  فقد  الثاني  أما  تقاربا«،  »األكثر  صار 
دعم  في  بـ»اإليجابي«  العربية  الجامعة  دور 
وجد  بينما  االنقسام،  وإنهاء  الشعب  مطالب 
في  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
قمة العرب مناسبة ليدعو في كلمته إلى تبني 
»موقف عربي موحد تجاه األوضاع في ليبيا، 

وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين 
األجانب والقوات األجنبية عن األراضي الليبية، 
ووقف التدخالت السلبية وغير البناءة، ودعم 
السلمي  ــتــداول  وال الديمقراطي  المسار 

للسلطة«.
ويبدو أن موضوع المرتزقة سيكون الفترة 
المقبلة العنوان األكبر في ملف األزمة الليبية، 
فربما يكون العامل األقوى في التصعيد باتجاه 
تقريب احتمال الحرب، فليس من المستبعد أن 
من  البالد«  »تحرير  شعار  األطراف  أحد  يتخذ 
القوات األجنبية سببا إلطالق الرصاصة األولى، 
التي ستؤدي حتما إلى جولة مكملة لما عرف 
بحرب العاصمة 2019، ولم يخفِ المشير حفتر 
هذا االحتمال حين طالب في كلمته لدى زيارته 
من  األجنبية  القوات  بـ»إخراج  الجفرة  قاعدة 
الليبية، معلنا: »إذا فشلت المساعي  األراضي 
السلمية في ذلك، سنخوض معركة فاصلة من 
أجل تحرير البالد«، وفق ما أفادت وسائل إعالم 

محسوبة على القيادة العامة.
هو  هنا  المستهدف  أن  واضحا  ويبدو 
مسألة  وكانت  التركي،  بالوجود  يتعلق  ما 
سبق  تشنج  مثار  األجنبية  والقوات  المرتزقة 
لقاء القمة، وهو ما يرجح أن يكون وراء سحب 
بند الدعوة لطردهم من البيان الختامي، مع أن 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره 
الجزائري عبدالمجيد تبون اتفقا في لقاء ثنائي 
ليبيا  في  االنتخابات  نحو  الدفع  ضرورة  على 
من  األجنبية  القوات  و»إخــراج  وقت  بأقرب 
البالد«، وتتجلى المشكلة هنا في أن كل من 
طرفي الصراع في البالد له توصيفه الخاص 
للقوات األجنبية المعنية، وحرصه على استثناء 

حليفه األجنبي من توصيف »المرتزقة«.
كل هذا يجعل الدعوات المحلية، واإلقليمية 
بالمسار  التمسك  إلى  تدعو  التي  والدولية، 
االنتخابي، والتعجيل به محل شك واستفهام 
أمام مؤشرات التصعيد العسكري، وإن كان لم 
يتعدَ حتى اآلن التصريحات، واالستعراضات، 
مضادة  ورســائــل  رسائل  من  تحمله  بما 
التصعيد  احتمال  لكن  الصراع،  طرفي  بين 
االنسداد  حالة  استمرت  ما  إذا  قائما،  يبقى 
السياسي، تقابلها استعراضات القوة من هذا 

الطرف أو ذاك.

خليفة حفتر: الداعي إلى الحرب 
هو من أنزل عساكره ومرتزقته فوق 

أرضنا طمعا في ثرواتنا

اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة 
بشأن توحيد السلطة التنفيذية 

والمناصب السيادية يزيد التحديات

طرابلس، بنغازي، سرت، القاهرة- الوسط

●  مقاتلة »ميغ 29« الروسية بقاعدة الجفرة الجوية نشرتها قوات القيادة العامة، األربعاء 2 نوفمبر 2022.      »شعبة اإلعالم الحربي«

»النقد الدولي«: 17.9% نموًا في اقتصاد ليبيا خالل 2023
رسم صندوق النقد الدولي صورة متفائلة 
تحقق  أن  توقع  حين  الليبي،  لالقتصاد 
العام  خالل   % 17.9 بنسبة  نموًا  البالد 

.2023
النمو  بـ»آفاق  الخاص  التقرير  وأفــاد 
لمنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى«، 
أكتوبر  بنهاية  الصندوق  عن  الــصــادر 
قائمة  تــصــدرت  ليبيا  ــأن  ب الــمــاضــي، 
العام  نموًا  األسرع  العربية  االقتصادات 
بواقع  انكماشًا  سجلت  بعدما  المقبل، 
ناتجها  في   2022 العام  خالل   % 18.5

المحلي اإلجمالي.
عن  ورديــة  صورة  التقرير  رسم  أيضا 
نسب التضخم المتوقعة، إذ قال إن تضخم 
أسعار المستهلك في ليبيا سيتراجع خالل 
العام المقبل إلى 2.6 % بعدما قدِّر العام 
سينعكس  الذي  األمر   ،% 6 بنحو  الحالي 

إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب الصندوق، فإن ليبيا ستستفيد 
يرجع  إذ  المرتفعة،  النفط  أسعار  من 
أسعار  ارتفاع  إلى  أساسًا  النمو  مستوى 
المحلي  للناتج  القوي  والنمو  الطاقة 
أسعار  ارتفاع  تأثير  عوض  مما  اإلجمالي، 

المواد الغذائية.
للنفط،  المصدرة  البلدان  في  لكن 
بخطر  الكبيرة  النفطية  اإليــرادات  تقترن 
لم يحدث  وإن كان ذلك  المالي،  اإلسراف 
وفق  ــبــلــدان،  ال معظم  فــي  اآلن  حتى 
مزيج  يــؤدي  وقــد  الصندوق.  تحذيرات 
المحتملة  المعاكسة  التطورات  هذه  من 
المالية  ــاق  اآلف على  حــادة  ضغوط  إلــى 

المالية  النتائج  من  اتضح  كما  المتوقعة، 
السابقة.

عديد  ــضــرر  ت ــاب  ــب أس وبــخــصــوص 
البلدان، أشار الصندوق إلى تباطؤ النشاط 
حدته  في  فاق  الذي  العالمي  االقتصادي 
معدالت  تجاوز  مع  السابقة،  التوقعات 
عدة  خالل  المسجلة  مستوياتها  التضخم 

عقود سابقة.

طرابلس- الوسط

»سنوات العذاب«.. فيلم القذافي الذي لم يكتمل

●  صندوق النقد الدولي

 ●

كل شيء

● جانب من ندوة الجمعية الليبية لآلداب والفنون، الثالثاء
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الدويبي يهدي 
برونزية بطولة العالم 

للشعب الليبي

12

تكريم عاملي للروائي 
الليبي إبراهيم الكوني
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»أيام قرطاج السينمائية« تعرض بعض األفالم في السجون»أيام قرطاج السينمائية« تعرض بعض األفالم في السجون

توثيق الحسابات الطبية على »يوتيوب«توثيق الحسابات الطبية على »يوتيوب«

لمهرجان  والثالثون  الثالثة  الدورة  افتتحت 
السبت،  تونس،  في  السينمائية«  قرطاج  »أيام 
يعرض  وأفريقية  عربية  أفالمًا  يشمل  برنامج  مع 
المجموع،  وفي  السجون،  بعض  داخل  بعضها 
حتى  الممتد  الحدث  خالل  فيلمًا   170 يُعرض 
في  سينما  قاعة   22 في  نوفمبر،  من  الخامس 
عرضًا   60 بمعدل  أخرى،  ومدن  العاصمة  تونس 
كل يوم في إطار المهرجان السينمائي األفريقي 
األعرق الذي انطلق العام 1966 واستحال موعدًا 
أربعين  نحو  األفالم  وتمثل   ،2014 منذ  سنويًا 
ضيفة  السعودية،  بينها  وأفريقيًا،  عربيًا  بلدًا 
أعمال  أربعة  مع  العام  هــذا  المهرجان  شــرف 

سينمائية.
السينما  على  الــضــوء  المهرجان  ويسلط 
أفالم  عشرة  نحو  عرض  خالل  من  الفلسطينية، 
»تخليد  في  وتسهم   1969 العام  منذ  ُأنتجت 
من  وكفاحه  الفلسطيني  الشعب  نــضــاالت 
المهرجان،  إدارة  حسب  وطنه«،  استرداد  أجل 
المسابقة  في  روائيًا  طوياًل  فيلمًا   12 ويشارك 

القصيرة. الرسمية، وعدد مماثل من األفالم 
الشجرة«  »تــحــت  فيلم  القائمة  وتــضــم 
تتطرق  التي  السحيري  أريج  التونسية  للمخرجة 
وعمال  عامالت  بين  الغرامية  للعالقات  فيه 
إحدى  في  التين  قطف  موسم  خــالل  زراعيين 
انتباه  العمل  هذا  لفت  وقد  التونسية.  القرى 
المخرجين في  أسبوعي  فعاليات  المتابعين خالل 
أيضًا  الرسمية  المسابقة  وتضم  كان،  مهرجان 
نصر،  سمير  للمخرج  »شرف«  المصري  الفيلم 
من  المجتمع  في  الطبقي  النظام  إلى  ويتطرق 

عن  مقتبس  وهو  سجن،  داخل  في  أحداث  خالل 
تحمل  التي  الشهيرة  إبراهيم  اهلل  صنع  رواية 

نفسه. العنوان 
»العبد«  فيلم  المسابقة  ضمن  يُعرض  كما 
ويتطرق  الجوهري،  اإلله  عبد  المغربي  للمخرج 
مسائل  ــى  إل »إبــراهــيــم«  شخصية  عبر  فيه 
المهرجان  يضم  كذلك،  والعبودية،  الحرية 
جنوب  أفريقيا  بلدان  من  سينمائية  أعــمــااًل 
 Le Panthéon de la« فيلم  بينها  الصحراء، 
عمل  وهو  أودوتان،  جان  البنيني  للمخرج   »joie
بأعمال  يتيم مفتون  استعراضي« عن  »موسيقي 
ثروة  حقق  كبير«  »شقيق  جانب  من  فيال  تشييد 
المهرجان  برنامج  ويتضمن  أوروبا،  في  طائلة 
الــتــراث  حفظ  مسألة  حــول  نــقــاش  ورشـــات 
عن  وكذلك  »المهدد«،  األفريقي  السينمائي 
األفريقية  السينمائية  اإلنتاجات  توزيع  صعوبات 
كبرى  جوائز  ثالث  وتُمنح  العالم،  في  والعربية 
الروائية  )األفــالم  األربــع  المسابقات  فئات  في 
الطويلة  الوثائقية  واألفالم  والقصيرة،  الطويلة 
الفضي  أو  الذهبي  التانيت  هي  والقصيرة(، 
لألفالم  التحكيم  لجنة  ويترأس  البرونزي،  أو 
المغربي  المخرج  والقصيرة،  الطويلة  الروائية 
في  يُعرض  الــذي  التازي  الرحمن  عبد  محمد 
التي  السلطانة  »فاطمة  فيلمه  المهرجان  افتتاح 
فاطمة  النسوية  االجتماع  عالمة  عن  تنسى«  ال 
فئتا  أما   ،2015 سنة  توفيت  التي  المرنيسي 
فتترأس  والقصيرة  الطويلة  الوثائقية  األفالم 
كليمنس  مــاري  الملغاشية  المنتجة  لجنتهما 

بايس. أنديامونتا 

األطباء  حسابات  »يوتيوب«  شبكة  ستوثق 
القنوات  أصــحــاب  الصحيين،  والمعالجين 
اإلضــاءة  بــهــدف  الشهيرة،  منصتها  على 
الــمــوثــوقــة في  ــمــصــورة  ال الــمــقــاطــع  عــلــى 
سعي  إطار  في  ذلك  ويأتي  الصحي،  المجال 
المضللة،  المعلومات  لمكافحة  »يوتيوب«، 
بــرس«،  »فــرانــس  وفــق  الصعيد،  هــذا  على 
للمستخدمين  يسمح  أن  التغيير  شأن  ومن 
النوعية  ذات  المقاطع  على  ــورًا  ف بالتعرف 
أعلنت  ما  وفق  الصحية،  المسائل  في  الجيدة 
)شركة  »ألفابت«  لمجموعة  التابعة  الخدمة 
»يوتيوب«،  في  المسؤول  وكتب  األم(،  غوغل 

هذا  أن  مدونة  على  رسالة  في  غراهام،  غارث 
على  المستخدمين  مساعدة  شأنه  من  األمر 
جانب  من  مصنوعة  محتويات  »يجدوا«  أن 
على  ناشطين  صحيين  وأخصائيين  أطباء 
مسار  سيكون  معها«،  و»يتفاعلوا  المنصة 
تحقق  عمليات  خصوصًا  يشمل  الذي  التوثيق، 
األخصائيين  أمام  أيضًا  متاحًا  الشهادات،  من 
في  العاملة  والمؤسسات  العقلية  الصحة  في 
شهدت  كــوفــيــد19-،  جائحة  ومــع  القطاع، 
سياًل  االجتماعية  والشبكات  اإلنترنت  صفحات 
بشأن  المضللة  أو  الخاطئة  المعلومات  من 

واللقاحات. األمراض 

ما  لطيفة،  للفنانة  بلدي«  »من  أغنية  حققت 
بعد طرحها  مليون مشاهدة، وذلك  يقرب من 
الخميس الماضي عبر موقع الفيديوهات األشهر 
لطيفة  الفنانة  كليب  حقق  كما  »يوتيوب«، 
الجديد  ألبومها  من  واحــدة«  مرة  »هنعيشها 
طرحه  منذ  مشاهدة،  مليون   12 من  أكثر 
شهر  في  »يوتيوب«،  الفيديوهات  موقع  عبر 
أغانٍ   6 الجديد  األلبوم  الماضي، ويضم  يوليو 
وأغنيتان  المصرية  باللهجة  أغانٍ  ثالث  منها 
التونسية،  باللهجة  وأغنية  العراقية  باللهجة 
وتأتي األغاني على النحو التالي، إذ تبدأ بأغنية 
»أحسن أحسن« كلمات تامر حسين وألحان عزيز 
مرة  »هنعيشها  أغنية  توما،  وتوزيع  الشافعي 
واحدة« كلمات مالك عادل وألحان محمد يحيى 

وتوزيع محمد حمدي، أغنية »من بلدي« كلمات 
عبدالفتاح،  خالد  وألحان  حكيم  كريم  الشاب 
هي  التونسية  باللهجة  أغنية  األلبوم  ويضم 

أغنية »طار طار« وألحان رضا شعير.
ويضم األلبوم أغنيتين باللهجة العراقية من 
وتوزيع  سالم،  علي  وألحان  نمير  تراث  كلمات 
بعمل  قام  كما  عبدالمنعم،  ووسام  نمير  تراث 
مهندس  األغاني  لكافة  والمكساج  الماستر 

الصوت أمير محروس.
الفنانة  طرحت  الماضي،  فبراير  شهر  وفي 
الفيديوهات  موقع  عبر  »حلم«،  أغنية  لطيفة 
إذ  للموسيقى،  »ديــزر«  وتطبيق  »يوتيوب«، 
الفيديو كليب،  األغنية على طريقة  تم تصوير 
الفنية  أعمالها  أحدث  لطيفة  الفنانة  وصورت 

وهى قصيدة »حلم«، التي تقدمها من كلمات 
وألحان  السيد،  حسين  الكبير  الراحل  الشاعر 
الموسيقار طالل، وتوزيع يحيى الموجي، وذلك 
بعد النجاحات المتتالية التي حققتها في أعمالها 

الفنية طوال الفترة الماضية.
وأكدت لطيفة أن المخرج وليد ناصيف، نجح 
في وضع فكرة مبتكرة تناسب مضمون األغنية 
والكليب برؤية فنية رشيقة متطورة، حيث تظهر 
في العمل بأجواء جديدة ومختلفة تمامًا تتناسب 
مع أجواء الشتاء وحالة الحنين للماضي الجميل، 
أغنيتها  احتفلت بوصول  الفنانة لطيفة  وكانت 
الجديدة »األستاذ« إلى 5 ماليين مشاهدة، عبر 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الشخصي  حسابها 

لتبادل الصور والفيديوهات »إنستغرام«.

رغم قلق األهل من العواقب السلبية لتَسَمر أبنائهم ساعات أمام شاشات 
ألعاب الفيديو، أظهرت دراسة كبيرة نُشرت، اإلثنين، في مجلة »جاما نتوورك 
أوبن« الطبية أن إلقبال األوالد على وسيلة التسلية منافع معرفية أيضًا وكانت 
دراسات سابقة ركزت على اآلثار السلبية أللعاب الفيديو ومن بينها االكتئاب 
أو العدوانية المتزايدة، وأكد معد الدراسة الرئيسي بدر الشعراني، وهو أستاذ 
مساعد في الطب النفسي لدى جامعة »فيرمونت«، أن الدراسات السابقة 
وتحديداً تلك التي تستند إلى التصوير الدماغي، كانت محدودة بسبب قلة 
المشاركين فيها وحلل الشعراني إلى جانب زمالئه بيانات تابعة للدراسة 
الواسعة التي تتمحور على التطور المعرفي لدماغ المراهقين، بتمويل من 
المعاهد الصحية األميركية وراجعوا إجابات المشاركين في الدراسة ونتائج 
االختبارات المعرفية التي ُأجريت لهم، باإلضافة إلى التصوير الدماغي لنحو 
ألفي طفل تراوح أعمارهم بين تسع سنوات وعشر قسموا إلى مجموعتين: 
األولى تضم األطفال الذين ال يلعبون بألعاب الفيديو مطلقا والثانية تشمل 
المدة  واختيرت هذه  يوميًا  أكثر  أو  األلعاب ثالث ساعات  يلعب بهذه  مَن 
ألنها تتجاوز الساعة أو الساعتين التي توصي بها األكاديمية األميركية لطب 

األطفال لِمَن هم أكبر سنًا بقليل.
وأوكل إلى كل من المجموعتين تنفيذ اختبارين. يتمثل األول في عرض 
الزر  يضغطوا  أن  عليهم  الذين  األطفال  أمام  ويساراً  يمينًا  موجهة  أسهم 

المناسب لها في أسرع ما يمكن وكان عليهم عدم نقر أي زر إذا ظهرت عالمة 
على  قدرتهم  لقياس  وسيلة  االختبار  هذا  ويشكل  األسهم.  بدل  »توقف« 
التحكم في أنفسهم أما االختبار الثاني، فيتمثل في عرض وجهين أمامهم 
بشكل متتال وعليهم أن يشيروا ما إذا كانت الصورتان تعودان إلى الشخص 
نفسه. ويهدف هذا العمل إلى اختبار الذاكرة العاملة لديهم، وهي ذاكرة 
اإلحصائية  البيانات  بعض  وبعد تصحيح  موقتة  المعلومات بصورة  تعالج 
المتعلقة بأمور عدة بينها دخل الوالدين وحاصل الذكاء وعوارض الصحة 
الذهنية، توصل الباحثون إلى أن األطفال الذين لعبوا بألعاب الفيديو كان 
أداؤهم أفضل في االختبارين ورُصد عمل أدمغة األطفال أثناء االختبارين من 
خالل استخدام تقنيات تصوير خاصة. وأظهرت أدمغة األطفال الذين يلعبون 
بألعاب الفيديو نشاطًا أكبر في أجزاء الدماغ الخاصة باالنتباه والذاكرة وخلص 
معدو الدراسة إلى أن »النتائج تقدم احتمااًل مثيراً لالهتمام يتمثل في أن 
ألعاب الفيديو توفر تجربة تعليمية معرفية ذات تأثيرات معرفية عصبية قابلة 
للقياس« وليس ممكنًا بعد معرفة ما إذا كان األداء المعرفي األفضل يؤدي 
إلى اللعب أكثر، أو أن اللعب لفترة أطول هو المسؤول عن تحسين األداء، على 
ما يوضح الشعراني. ويأمل فريقه في الحصول على إجابة أوضح مع استمرار 
الدراسة عندما يكبر األطفال وهذا من شأنه أيضًا استبعاد المتغيرات األخرى 

كالبيئة المنزلية لألطفال ونشاطهم الجسدي ونوعية نومهم .

ألعاب الفيديو تحسن أداء األطفال املعرفي

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(.

»من بلدي«.. لطيفة تقترب من مليون مشاهدة في يومني

شعر الحكمة
االيــام يـاما من اكـبار اتـعري

وديما المواقف في الرجال توري
وانشـد امجــرب ال تسـال طبيب
صبرك على جرحك اللي متهري
وماجرح يوجع كان جرح حبيب
اجروح الحياة يابورفيق موري

صحيح واعره وقت السند ايغيب

برنامج إلكتروني يرصد مستخدمي 
مواقع التواصل االجتماعي

والمشاهير  الفنانين  رفع مجموعة من 
ــالء_ ــغ الــمــغــاربــة، هــاشــتــاغ »#ال_ل

حساباتهم  عبر  وذلـــك  األســعــار«، 
ــع الــتــواصــل  ــواق الــرســمــيــة عــلــى م
رجوى  الفنانة  وكانت  االجتماعي، 
الهاشتاغ،  هذا  رفع  من  أول  الساهلي 
وذلك  لتعميمه،  متابعيها  دعت  كما 
»حسبنا  فيه:  جــاء  تعليق  خــالل  من 
تفعيل  المرجوا  الوكيل،  ونعم  هلل 
الهاشتاغ في تعاليق وبوسط عندكم، 
عدد  انضم  عقبها،  اهلل«.  باسم  نبداو 
المغاربة  واإلعالميين  الفنانين  من 
المنددين بارتفاع  إلى ركب المشاهير 
األسعار وغالئها بالمغرب، وإضافة إلى 
عديد المشاهير فإن عددًا من نشطاء 
رفعوا،  قد  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ــغــالء_ »#ال_ل هاشتاغ  ــس،  أم ــوم  ي

لالرتفاع  منهم  رفضًا  وذلك  األسعار«، 
المواد  من  عدد  أسعار  عرفته  الــذي 
الحليب  مثل  والغذائية،  االستهالكية 
الــيــاغــورت  مثل  مشتقاته  وبــعــض 
أسعار  ارتقاع  إلى  إضافة  واألجــبــان، 
البناء  مواد  وأيضًا  المشروبات  بعض 

وأسعار المحروقات.

بي  )إف  الفيدرالي  التحقيقات  لمكتب  التابع  اإللكتروني  »سوميكس«  برنامج  يعمل 
التواصل  مواقع  مستخدمي  مراقبة  على  األرجح،  على  به  تسمعوا  لم  الذي  األميركي،  آي( 
فإنها  الدقيق،  موقعكم  غالبًا  »غوغل«  شركة  وتعلم  قريبًا،  هاتفكم  كان  وإذا  االجتماعي. 
إكس  إي  إم  أو  »إس  برنامج  وُطور  للشرطة،  المعلومة  هذه  تسليم  بسهولة  تستطيع 
»مواضيع  هوية  تحديد  في  للمساعدة  االجتماعي؛  التواصل  استغالل  فريق  )سوميكس(« 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  لعمالء  ويتيح  المواقع«،  عن  ومعلومات  وضحايا،  مجهولة، 
االطالع على أي شيء على شبكة اإلنترنت بمفعوٍل رجعي، إذا كان الهدف وقف جريمة ما، 
أو الحفاظ على سالمة األميركيين. وبينما سعى قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الحد 
قانونًا من مدى مراقبة المكتب النشاطات اإللكترونية العامة، فإن مسؤولين أقروا لموقع 
محدودة  غير  مراقبة  إجراء  يستطيع  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  بأن  توداي«  إي  إس  »يو 

لمواقع التواصل االجتماعي ألهداف تخدم إنفاذ القانون.
به مكتب  يقوم  ما  أن  اهتمامه هو  أثار  أن »ما  تامي عبدهلل  الصحفي  من جهته، شرح 
التحقيقات الفيدرالي، من خالل هذا الفريق، هو مراقبة معلومات متاحة للعامة، أي يشبه ما 
تفعلونه أو أفعله أنا على مواقع التواصل االجتماعي. إذن، أين األمر الجلل؟ أعني أن الناس 

كانت ربما لتلومهم إن لم يقوموا بهذه المراقبة«.

كلمة1000

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

واجه مستخدمو »إنستغرام«، صعوبات تقنية، إذ 
أشار بعضهم إلى أن حساباتهم عُلقت أو أصبحت 
غير متوافرة، بينما قالت المنصة االجتماعية إنها 

تعمل على حل المشكلة وغرد قسم التواصل التابع 
لشركة »ميتا« في حسابه عبر تويتر »ندرك أن 

بعضكم يواجه صعوبات في استخدام حساباته في 
»إنستغرام«، مضيفًا: »نعمل على حل المشكلة 

ونعتذر عن إزعاجكم«، وأكد عشرات المستخدمين 
االثنين في منشورات عبر مواقع التواصل أنهم غير 
قادرين على استخدام حساباتهم في »إنستغرام« 

أو أنهم تلقوا رسائل تشير إلى أن حساباتهم 
عُلقت ولفت موقع »داون ديتاكتر« المتخصص 

إلى أن العطل طال عدة آالف من الحسابات، فيما 
سُجل رقم قياسي للحسابات المُتوقفة نحو الساعة 
14.00 بتوقيت غرينتش. وفي 22 سبتمبر، سُجل 

خلل مماثل لم تفسر »إنستغرام« عند حدوثه أي 
توضيح، ويأتي انقطاع خدمة »إنستغرام« بعد أقل 

من أسبوع على عطل طال تطبيق »واتساب« التابع 
لشركة »ميتا« وتأثر به الثالثاء الماضي مليارات 

من المستخدمين.

أعلنت »ميتا«، الشركة األم لـ»فيسبوك« أن أرباحها 
تراجعت بأكثر من 50 % إلى 4.4 مليار دوالر في 

الربع الثالث مقارنة بـ9.2 مليار دوالر للفترة نفسها 
العام الماضي، مشيرة إلى اعتزامها إحداث تغييرات 

كبرى لتعزيز الفعالية في أجواء اقتصادية ضاغطة 
وتواجه شبكة التواصل االجتماعي العمالقة جمودًا 

على صعيد عدد المستخدمين واقتطاعات في 
الميزانيات اإلعالنية، وقد أشارت إلى أن عائداتها 
تراجعت إلى 27.7 مليار دوالر من 29 مليار دوالر 

العام الماضي وقال الرئيس التنفيذي لـ»ميتا« 
مارك زوكربيرغ: »نحن نقترب من العام 2023 

وتركيزنا منصب على تحديد األولويات والفاعلية 
بما سيساعدنا في المضي قدمًا وسط األجواء 

)االقتصادية( الحالية لتعزيز قوة الشركة« وتراجعت 
أسهم الشركة 19.1 % مسجلة 105 دوالرات 

للسهم في تداوالت ما بعد اإلغالق، وهو سعر أدنى 
بنحو الثلثين مقارنة بمطلع العام.

وأشار زوكربيرغ في تصريح لمحللين إلى ديناميات 
تطرح تحديات للمجموعة على غرار اقتصاد كلي 
متقلب وازدياد المنافسة وخسارة إعالنات وتزايد 

تكاليف استثماراتنا الطويلة األمد، مشدداً على أن 
»آفاق منتجنا تبدو، مما أشاهد، أفضل حاال مما 

تشير إليه بعض التعليقات« وارتفع عدد مستخدمي 
»فيسبوك« النشطين شهريًا بنسبة 2 % فقط إلى 
2.96 مليار مستخدم في نهاية سبتمبر في األثناء، 

ارتفع عدد موظفي المجموعة العمالقة إلى 87 
ألفًا و314 موظفًا وهي زيادة قدرها 28 % مقارنة 

بالعام الماضي، وفق تقرير الشركة، الذي قالت فيه 
إنها تجري تغييرات كبرى في كل األقسام لزيادة 

الفاعلية التشغيلية .

عطل يضرب منصة 
»إنستغرام«.. مجددًا

أرباح »ميتا« تتراجع بأكثر 
من 50 % بسبب اإلعالنات

●

لـ»تويتر«،  الجديد  المالك  ماسك،  إيلون  أعلن 
دوالرات   8 مقداره  شهريًا  رسمًا  تغريدة،  في 
حساباتهم  توثيق  في  يرغبون  الذين  للمستخدمين 
»القوة  تغريدة:  في  ماسك  وكتب  المنصة،  على 
في  شهريًا«،  دوالرات   8 مقابل  َأزرق  للناس! 
قرب  تظهر  التي  الزرقاء  التوثيق  عالمة  إلى  إشارة 
الجديدة  الخطة  أن  موضحًا  الموثقة،  الحسابات 
وتخلق  الحالي«  والفالحين  اللوردات  »نظام  ستقلب 
مصدرًا جديدًا إليرادات المنصة، كما قام الملياردير 
»تويتر«  إدارة  مجلس  بحل  ماسك،  إيلون  األميركي 
من  كجزء  للشركة،  الوحيد«  »المدير  نفسه  وعين 

القيام بها منذ شراء المنصة. التي بدأ  الخطوات 
بحل  ماسك،  إيلون  األميركي  الملياردير  قام 
مجلس إدارة »تويتر« وعين نفسه »المدير الوحيد« 
القيام  بدأ  التي  الخطوات  من  كجزء  للشركة، 
يضم  اإلدارة  مجلس  وكان  المنصة  شراء  منذ  بها 
الرئيس  إلى  باإلضافة  تايلور،  بريت  السابق  رئيسه 
الخطوة،  وبهذه  أغراوال.  باراج  المعزول  التنفيذي 
السابقين  المديرين  جميع  أقال  قد  ماسك  يكون 
وكرس  اإلدارة،  مجلس  يشكلون  كانوا  الذين 
»مونت  بحسب  الشركة،  على  المطلقة  سيطرته 

الدولية. كارلو« 
لمراجعة  مجلسًا  سينشئ  أنه  أعلن  ماسك  وكان 

عددًا  سيطرد  وأنه  المحتوى،  على  اإلشراف  قرارات 
للمستخدمين  السماح  كذلك  الموظفين،  من  كبيرًا 

»تويتر«. إلى  بالعودة  المحظورين سابقًا 
الناظمة،  األميركية  الهيئات  »تويتر«  وأبلغ 
ماسك  إيلون  من  خطابًا  تسلمه  الماضي،  األسبوع 
الذي وقعه  االتفاق  أنه سيمضي قدما في  فيه  يذكر 
مليار   44 مقابل  المنصة  على  لالستحواذ  العام  هذا 

الشركة  »نية  أن  تغريدة  في  »تويتر«  وأكد  دوالر 
للسهم  دوالر   54.20 بسعر  الصفقة  إتمام  هي 
عن  التخلي  قرر  ربما  ماسك  أن  إلى  مشيرًا  الواحد«، 
الشروط  وتضمنت  الصفقة  إللغاء  القانونية  معركته 
فوري  بشكل  المحكمة  وقف  الرسالة  في  المذكورة 
من  كان  الذي  ماسك  ضد  الدعوى  إجراءات  جميع 
وقت  في  القسم  تحت  إليه  االستماع  يتم  أن  المقرر 
الماضي،  أغسطس   30 وفي  األسبوع  هذا  الحق 
»تويتر«  إلى  جديدة  رسالة  في  ماسك  إيلون  تذرع 
في  السابق  األمن  رئيس  حاكها  التي  باالتهامات 
قراره  إضافية  بحجج  ليبرر  زاتكو؛  بيتر  الشركة 
التخلي عن مشروع االستحواذ على المجموعة، الذي 

يوليو. مطلع  أعلنه 
ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  وعبر 
»في  اآلن  أصبحت  »تويتر«  منصة  ألن  سروره  عن 
أيادٍ أمينة«، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك 
للتواصل  سوشال«  »تروث  شبكة  عبر  وقال  عليها، 
تويتر  ألن  جدًا  سعيد  »أنا  له،  التابعة  االجتماعي 
بعد  يديرها  ولن  أمينة،  أيادٍ  في  اآلن  أصبحت 
بلدنا  يكرهون  راديكاليون  يساريون  مجانين  اآلن 
بالفعل«. إال أن الملياردير الجمهوري لم يذكر ما إذا 
قد  كانت  التي  المنصة  مجددًا  استخدام  ينوي  كان 
حظرت حسابه بعد الهجوم على مبنى »الكابيتول«.

ـ»تويتر« إيلون ماسك يفرض رسومًا على الحسابات املوثقة ب فنانون يرفعون هاشتاغ »#ال_لغالء_األسعار« في املغرب



متابعات متابعات03 03

بالجزائر،  انعقدت  التي  العربية  القمة  وضعت 
بين  توافق  وبناء  ليبيا  أزمة  تسوية  مسألة 
أولوياتها،  سلم  ضمن  المختلفة  األطــراف 
يصر  األول  إقليميان،  فريقان  يوجد  فيما 
الحكومة  تشكيل  قبل  ما  إلى  العودة  على 
فتحي  برئاسة  النواب  مجلس  من  المكلفة 
والثاني  االنتخابية،  العملية  إلدارة  باشاغا 
الــوحــدة  حــكــومــة  اســتــمــرار  عــلــى  يتحفظ 
الدبيبة  عبدالحميد  برئاسة  الموقتة  الوطنية 
واضحة  غير  االنتقالية  المرحلة  الستكمال 

اآلن. حتى  المعالم 
المجلس  رئيس  قــال  فيما  ــك،  ذل يأتي 
في  االستمرار  إن  المنفي،  محمد  الرئاسي 
تطلعات  عن  يعبر  »ال  االنتقالية  المراحل 
يخدم  وال  دولته،  بناء  في  الليبي  الشعب 
الدائم«،  االستقرار  تحقيق  في  مصلحته 
عمر  »تطيل  االنتقالية  المراحل  أن  معتبرًا 
األزمات، وتسهم في تفاقمها، فضاًل عن أنها 
حقه  الليبي  الشعب  ممارسة  أمام  حاجزًا  تقف 

بي«. النتخا ا
القمة  أمام  خطابه  خالل  المنفي،  وأكد 
الثالثاء  يومي  الجزائر  في  المنعقدة  العربية 
يوظف  أن  ضــرورة  الماضيين،  ــاء  ــع واألرب
الطريق  خارطة  تنفيذ  الستكمال  حوار  أي 
السياسي،  الــحــوار  ملتقى  عــن  المنبثقة 
وتحقيق هدفها في تعزيز الشرعية السياسية، 
أساس  على  ورئاسية  برلمانية  انتخابات  عبر 

واضح. دستوري 

ضرورة االبتعاد عن االنقسام
من  ما  كل  عن  االبتعاد  ضرورة  إلى  ودعا 
منوهًا  ليبيا،  في  االنقسامات  زيــادة  شأنه 
التوافق  على  والدولة  النواب  مجلسي  بدعوة 
أساسها  على  تُجرى  دستورية،  قاعدة  لوضع 

اآلجال. أقرب  في  ونزيهة  حرة  انتخابات 
على  الــرئــاســي  المجلس  رئيس  ــدد  وش
التي  االقتصادية،  القضايا  معالجة  ضرورة 
تعد أحد أهم مكونات األزمة في ليبيا، »نظرًا 
لالقتصاد  المتنوعة  غير  الريعية  للطبيعة 
عن  العام  المال  تحييد  يتوجب  حيث  الليبي، 
والترشيد  العدالة  وضمان  السياسي،  الصراع 

اإلنفاق«. في 
تجاه  موحد  عربي  موقف  بتبني  طالب  كما 
جميع  رحيـل  على  التركيز  مع  الليبي،  الوضع 
والقوات  األجــانــب  والمقاتلين  المرتزقة 
وغير  السلبية  التدخالت  ووقــف  األجنبية، 
والتداول  الديمقراطي  المسار  ودعم  البناءة، 

السلطة. على  السلمي 

في  المجلس  دور  ــى  إل المنفي  وأشـــار 
المصالحة  جهود  قيادة  في  بمهمته  القيام 
وديمقراطي  سلمي  النتقال  تمهيدًا  الوطنية؛ 
انتخابات  عبر  والتنفيذية،  التشريعية  للسلطة 
برلمانية ورئاسية متالزمة، مثنيًا على الجهود 
أجل  المجلس »من  لعمل  المصاحبة  اإلقليمية 
الذي  الوطنية،  المصالحة  مشروع  إطــالق 
المسارات،  كافة  لدعم  األهم  األساس  يمثل 
المنشود«. والسالم  االستقرار  إلى  للوصول 

ورفض المنفي رهن مقدرات الشعب الليبي 
إلى أي آلية دولية، مهما كانت النيات الحسنة 
ليبي  بتوافق  يتحقق  لكنه  وراءها،  تقف  التي 
إلى  ووصوله  العام،  المال  حياد  ضرورة  على 
كل  فيها  تشارك  شفافة،  آلية  عبر  مستحقيه 
مالية  خاللها  من  وتُضبَط  الليبية،  األطراف 
يعزز  بما  االنتقالية،  المراحل  خالل  الدولة 
األرضية  ويهيئ  العام،  المال  ويحفظ  الثقة، 
االنتخابات  إلجــراء  المناسبة  االقتصادية 

. ة د لمنشو ا
تركيا من  الموقف 

ذكر  عن  العربية  الدول  بعض  وتراجعت 
األمــر  تعلق  عندما  صــراحــة،  تركيا  ــم  اس
وسورية  والعراق  ليبيا  في  أنقرة  بتدخالت 
كما  المتطرفة.  التنظيمات  محاربة  بحجة 
فوق  من  أنقرة  تدين  أن  الجزائر  رفضت 
إلى  االجتماعات،  كواليس  حسب  أراضيها 
في  »االنتقائية  سمته  ما  على  تحفظها  جانب 
ليبيا«. في  نفوذ  لها  أخرى  غربية  قوى  إدانة 
الحكومتين،  ــة  أزم إلــى  اإلشـــارة  ودون 
في  ــة  األزم حــول  النهائية  الوثيقة  جــاءت 
رفض  على  بالتشديد  الجزائر  بقمة  ليبيا 
على  والحفاظ  الخارجي  التدخل  أشكال  كل 
الدولة وسالمة  وسيادة  بوحدة  االلتزام  مبدأ 
التصعيد  عن  االمتناع  إلى  ودعت  أراضيها. 
النشطة  اإلرهابية  التنظيمات  محاربة  وإلى 

الليبي. التراب  على 
اإلجــراءات  اتخاذ  على  العرب  اتفق  كما 
على  تُجرى  دستورية  قاعدة  لوضع  الالزمة 
تقديم  مع  ونزيهة،  حرة  انتخابات  أساسها 
 )5 +5 ( المشتركة  العسكرية  للجنة  الدعم 
واستكمال  قرارها،  استقالل  على  والحفاظ 
األمنية  المؤسسات  توحيد  فيها  بما  تدابيرها 

موحدة. تنفيذية  سلطة  تحت 
العسكرية  القيادات  بلقاء  الوثيقة  وأشادت 
وطالبت  المنصرم،  يوليو   18 في  الليبية 

والمقاتلين. المرتزقة  بخروج 
في  حدث  ما  بشأن  التضارب  تزايد  ومع 
الخارجية  الشؤون  وزير  المغلقة، خرج  الجلسة 
اإلثنين،  مساء  لعمامرة،  رمطان  الجزائري 
التدخل  حول  خالفات  وجود  إشاعات  ليفند 
معتبرًا  والجزائر،  مصر  بين  ليبيا  في  التركي 

التعامل مع »األشقاء في  في تصريحات له أن 
أن  خصوصًا  المواضيع  كل  في  يجري  مصر 
العربية،  الجامعة  في  معًا  يعمالن  البلدين 
»لكل  وأضــاف:  األفريقي.  االتحاد  في  كما 
لكل دولة  أن  التزاماتها ومواقفها، كما  دولة 

بينهما«. وتوافق  تفاهم  بناء  على  الرغبة 
مصري–تركي خالف 

الخارجية  وزير  فيه  أعلن  جاء ذلك في وقت 
قناة  مع  لقاء  خالل  شكري،  سامح  المصري 
توقف  الماضي،  الثالثاء  السعودية  »العربية« 
مسار مباحثات التطبيع مع تركيا ألنه لم يطرأ 
تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا، 
النفط  عن  التنقيب  مذكرة  على  تعليقًا  وذلك 
الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الموقتة، 
صالحية  تملك  ال  طرابلس  حكومة  أن  معتبرًا 
التوقيع على مثل هذا االتفاق. وأضاف شكري: 
من  األجنبية  القوات  خروج  عدم  المقلق  »من 
إجراءات حاسمة  اتخاذ  وعدم  اآلن،  ليبيا حتى 

الهدف«. هذا  لتحقيق 
الخارجية  وزارة  بــاســم  الــنــاطــق  ونــفــى 
حدوث  ــد،  زي أبــو  أحمد  السفير  المصرية 
شكري،  سامح  الخارجية  وزير  بين  مشادة 
نجالء  الوحدة  بحكومة  الخارجية  ــرة  ووزي
العربية  القمة  تحضيرات  خالل  المنقوش 
في  التباين  أسباب  كشف  أنه  إال  الجزائر،  في 

وجهات النظر، حيث اعتبر موقف سامح شكري 
المناقشات،  خالل  وواضحًا  قويًا  »كان  بأنه 
الوحدة  حكومة  منح  محاوالت  مواجهة  في 
إدارة  في  دورًا  واليتها  المنتهية  الوطنية 
المرحلة االنتقالية تحت أي مسمى أو تبرير«، 

تعبيره. وفق 
عقد  أهمية  على  توافق  حدوث  إلى  وأشار 
خروج  وضرورة  وقت،  أقرب  في  االنتخابات 
والمقاتلين  والمرتزقة  األجنبية  القوات 
األجانب، ودعم الوصول لحل ليبي–ليبي وفقًا 

لقرارات األمم المتحدة واالتفاقات ذات الصلة 
وسيادتها. ليبيا  وحدة  يحفظ  بما 

العربية،  القمة  جلسة  هــامــش  وعــلــى 
األربعاء، ردت المنقوش بأن ليبيا تعيش أزمة 
تتعافى  »بالدنا  مضيفة:  سياسية  وخالفات 
إلى  للوصول  انتخابات  تنظيم  إلى  وتتطلع 
الشعب  إليه  يطمح  الذي  السياسي  االستقرار 

. » لليبي ا
المسائل  »أكثر  من  ليبيا  أن  واعتبرت 
النظر..  وجهات  في  خالف  بسببها  يثار  التي 
والبد  لالختالف  احترام  هناك  يكون  أن  والبد 
وتحدياتها  مشاكلها  عن  تتحدث  أن  للدول 
تكون  أن  دون  مباشرة  بطريقة  ومشاريعها 

أخرى«. دولة  أي  على  وصية  دولة  أي 
يرى  طــرف  كل  أن  المنقوش  وأوضــحــت 
عن  معبرة  معينة،  زاوية  من  الليبي  الشأن 
احترامها لكل رأي، لكنها شددت على ضرورة 

بأنفسهم. مسائلهم  الليبيين  حل 
الغيط وأبو  باتيلي  بين  لقاء 

بين  تنسيقًا  العربية  القمة  وشــهــدت 
أبو  أحمد  العربية  للجامعة  العام  األمين 
باتيلي،  اهلل  عبد  األممي  والمبعوث  الغيط 
العربية  االجتماعات  فرصة  انتهز  فاألخير 
ذات  الفاعلة  الجهات  مع  المشاورات  لتكثيف 
الصلة وتحقيق هدف إجراء انتخابات برلمانية 

تعهد  أنه  خاصة  قصوى،  كأولوية  ورئاسية 
النواب  مجلس  قادة  بين  اجتماع  بتسهيل 
التزاماتهما  لفهم  للدولة  األعلى  والمجلس 
األخير  واتفاقهما  الدستورية  القاعدة  بشأن 

الرباط. المغربية،  العاصمة  في 
في  الغيط  وأبو  باتيلي  بين  لقاء  وخالل 
لعناصر  عرضًا  الغيط  أبــو  قــدم  الجزائر، 
واتفق  الليبي.  الملف  من  العربي  الموقف 
العمل  »مواصلة  على  وباتيلي  الغيط  أبو 
العربية  الجامعة  بين  الوثيق  والتنسيق 
في  للحل  مسار  إليجاد  األممية  والمنظمة 
وصيانة  االنتخابات  إجراء  إلى  يفضي  ليبيا 

ومؤسساتها«. البالد  وحدة 
الجامعة  إن  الغيط  أبو  قال  له  كلمة  وفي 
إلى  تحتاج  واألزمة  ليبيا،  في  التطورات  تتابع 
وبمساعدة  الليبية  األطراف  قبل  من  مرونة 
تخطي  أجل  من  ممكنة  وهي  أساسًا،  عربية 
العقبات التي تحول دون إجراء االنتخابات في 
تضع  العربية  الجامعة  أن  إلى  الفتًا  القريب، 

الليبيين. آمال  تحقيق  أعينها  نصب 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  أما 
العربية  القمة  في  شارك  الذي  غوتيريس، 
العالم  »وحدة  أن  اعتبر  فقد  شرف،  كضيف 
وقت مضى،  أي  أهمية من  أكثر  باتت  العربي 
انقسامات  يشهد  الذي  الوقت  هذا  في  خاصة 
جغرافية سياسية متزايدة«، مؤكدًا أنه يتطلع 
سبيل  في  الجامعة  مع  العمل  مواصلة  إلى 
المنطقة،  أنحاء  جميع  في  التحديات  مواجهة 
بدءًا من سورية ولبنان واليمن... وصواًل إلى 

والسودان. والصومال  ليبيا 

هل تنتهي األزمة في 2023؟
عبد  الجزائري  الرئيس  يأمل  جانبه،  من 
هو   2023 العام  يكون  أن  تبون  المجيد 
ناشد،  إذ  الليبية؛  لألزمة  بالنسبة  الحل  عام 
األطراف  جميع  العربية،  بالقمة  كلمته  خالل 
لحل  الشامل  الحوار  لغة  تبني  المتصارعة 
عن  بعيدًا  ليبيا  في  الوضع  فيها  بما  النزاعات 

الداخلية. الشؤون  في  تدخل  أي 
سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  معه  ويتفق 
لتوحيد  حــان  قــد  الــوقــت  »إن  ــال:  ق ــذي  ال
ويجب  مكانتها..  ليبيا  تستعيد  حتى  المواقف 
إرادة مشتركة حقيقية إليجاد  أن تكون هناك 
التي  المشكالت  كل  لتجاوز  مشتركة  حلول 

. » جهنا ا تو
أن  يمكن  »ال  أكد:  ليبيا،  في  الحل  وعن 
عليه  التأكيد  تم  ما  وهو  ليبيًا،  إال  يكون 
الجوار  دول  آليات  اجتماع  خالل  الجزائر  في 
تبعها  وما   2021 أغسطس  شهر  في  الليبي 
العام  بداية  تونس  في  دورية  مشاورات  من 

الجاري«.

الوسط–عبد الرحمن أميني

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

السنة السابعة
العدد 363

3 نوفمبر 2022 م اخلميس
9 ربيع اآلخر 1444 هــ

المنفي: يجب التركيز على رحيل 
جميع المرتزقة والمقاتلين األجانب 
ودعم التداول السلمي على السلطة

ال حديث عن الدور التركي.. 
والبيان الختامي يشدد على تنظيم 

االنتخابات في أسرع وقت

القمة العربية تكشف تباين املواقف بشأن ليبيا

● املنفي وجنالء املنقوش خالل القمة العربية 

باشاغا يريد انتخابات »تحت حكومة موحدة«.. والدبيبة: نحن أساس آخر مرحلة انتقالية
الجزائر، غض الطرف  المنعقدة في  العربية،  القمة  فيما حاولت 
عن الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، وركزت على 
مسألة إجراء االنتخابات كأولوية قصوى، فإن رئيسي الحكومتين 
عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا واصال العمل في جزر منعزلة 
ذاته  الموقف  وهو  الشرعية،  صاحب  منهما  كاًل  أن  اعتبار  على 
الصادر،  األخير  األمن  مجلس  قرار  إزاء  الطرفان  اتخذه  الذي 
الجمعة الماضي، برقم 2656 لسنة 2022، والذي حث األطراف 
في  االنتخابات  إلجراء  طريق  خارطة  على  االتفاق  على  الليبية 
أقرب وقت ممكن »بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة 

على الحكم في جميع أنحاء البالد«.
فتحي  برئاسة  النواب  مجلس  من  المكلفة  الحكومة  ورحبت 
الليبيين  أن ما جاء به »خطوات تساعد  بالقرار، معتبرة  باشاغا 
في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت حكومة موحدة قادرة 
اتفاق ليبي– الليبي وعبر  التراب  على بسط سلطتها في كامل 

ليبي«.
وأكدت حكومة باشاغا، في بيان السبت الماضي، أن »الحل 
البد أن يكون ليبيًا خالصًا، وبملكية وطنية تحترم سيادة ليبيا 
بتمديد  مرحبة  وشاملة«،  شفافة  بآليات  ووحدتها  واستقاللها 

والية البعثة األممية للدعم في ليبيا برئاسة عبداهلل باتيلي.

االنتخابات المعطلة
فيما فسر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد 
السلطة  أن  وضــوح  بكل  »يعني  إنه  بقوله  القرار  الدبيبة، 
ما  انتقالية  مرحلة  آخر  في  أساسي  جزء  هي  الحالية  التنفيذية 
قبل الذهاب لالنتخابات«، مجددًا الدعوة إلى »األطراف المعطلة 
لالنتخابات إلى اإليفاء بالتزاماتها«، دون أن يسِم هذه األطراف.

إلى ذلك، اجتمع باشاغا مع »حراك لم الشمل وتوحيد الصف 
والحكماء  واألعيان  المشايخ  من  »عددًا  يضم  الذي  الوطني« 
وقوى وطنية« للتشاور حول الوضع السياسي الراهن في البالد، 
والسبل الكفيلة لتحقيق السالم واالستقرار والمصالحة الوطنية.

أكدوا  الحاضرين  إن  المكتب اإلعالمي لحكومة باشاغا  وقال 
خالل االجتماع على »وحدة التراب الليبي والمساواة في الحقوق 
الفساد  ومحاربة  السلطات،  بين  الفصل  وضرورة  والواجبات، 

الخارجين  عن  االجتماعي  الغطاء  ورفع  والمحسوبية،  والرشوة 
والمرتزقة من  األجنبية  القوات  بخروج  والمطالبة  القانون،  عن 
بسيادة  والتمسك  األجنبي  التدخل  ورفض  الليبية،  األراضــي 

الوطن ووحدته«.
ملتقى جامع لحل األزمة الليبية

وتقديمه  الحكومة  دعمه  جدد  »الحراك  أن  المكتب  وأضاف 
السالم  لتحقيق  معها  والعمل  ومــقــتــرحــات،  اســتــشــارات 
جميع  مع  الفعال  »للتواصل  استعداده  مؤكدًا  والمصالحة«، 
وندوات  لقاءات  وعقد  والدولية،  واإلقليمية  المحلية  األطراف 
ومؤتمرات، والتحضير لعقد ملتقى جامع بإحدى المدن الليبية؛ 
لألزمة  شامل  حل  إلى  تفضي  واقعية  ورؤى  تجارب  الستخالص 

الليبية«.
لم  »حــراك  يضم  أن  على  اتفقوا  الحاضرين  أن  إلى  وأشــار 
السياسية  المكونات  »جميع  الوطني«  الصف  وتوحيد  الشمل 
والقانونية  واالقتصادية  والثقافية  واالجتماعية  والمدنية 
واإلعالمية واألمنية، لدعم الحكومة التي اختارها مجلس النواب، 
األعلى  المجلس  مع  بالتوافق  الليبي  للشعب  الشرعي  الممثل 

للدولة«.
من جانبه، أعلن مبعوث الواليات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد 
الخاص  للمبعوث  الكامل  الدعم  بتقديم  بالده  تعهد  نورالند، 
ألمين عام األمم المتحدة عبد اهلل باتيلي في جهوده الستعادة 

الزخم نحو االنتخابات.

ضرورة إصالح قطاع األمن
وشدد مجلس األمن في قراره على أهمية إجراء حوار وطني 
إلى »خارطة طريق« بين األطراف  التوصل  إلى  ليبيا، داعيًا  في 
في  المسلحة  الجماعات  نزع سالح  على  المجلس  وحث  الليبية. 

ليبيا وإصالح قطاع األمن.
لدى  األميركية  السفارة  في  باألعمال  القائم  قال  ذلك،  قبل 
المتحدة تدعم بشكل كامل  الواليات  ليبيا، ليزلي أوردمان، إن 
جهود باتيلي، »للضغط من أجل اتفاق سياسي يمكن أن يفضي 

إلى انتخابات في الوقت المناسب في ليبيا«.
وزار أوردمان طرابلس، وقال إنه استمتع بالمواقع واللقاءات 
التي قام بها خالل زيارته األخيرة إلى طرابلس، واصفًا القصص 

التي سمعها من الشباب الليبي بـ»الرائعة«.
وقال أوردمان: »كم هو رائع سماع قصص النجاح من الشباب 
الليبي، وتجربة الضيافة الليبية الدافئة خالل زيارتي لطرابلس.. 

شكرًا لكم على حرارة الترحيب«.
وزار أوردمان، قوس ماركوس أوريليوس في وسط طرابلس. 
برنامج  خريجي  من  بـ»الملهمة«  وصفها  مجموعة  مع  واجتمع 
جميع  في  متنوعة  مجتمعات  يمثلون  »الذين  األميركي  التبادل 
للمجتمع«، وفق  إيجابية  الذين يقدمون مساهمات  ليبيا،  أنحاء 
لليبيا  الغني  الثقافي  الماضي  تأمل  »ناقشنا  وأضــاف:  قوله. 
بإعجاب كبير، والخطوات الواجب اتخاذها نحو مستقبل سلمي.. 
استمعنا لقصص نجاح وتحديات وتطلعات الشباب، وآمل العودة 

مرات عديدة«.

اجتماع أفريقي
عبداهلل  السيد  الرئاسي  بالمجلس  النائب  شارك  ذلك،  إلى 
الالفي، األربعاء الماضي، في اجتماع هيئة مكتب رئاسة االتحاد 
األفريقي، كممثل ليبيا التي تتولى منصب النائب الثاني لرئيس 
رئيس  سال،  ماكي  السنغال  رئيس  بمشاركة  وذلك  االتحاد، 

االتحاد األفريقي.
 27 ــدورة  ال في  أفريقيا  مشاركة  مسألة  االجتماع  وناقش 
لمؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي، الذي سيعقد خالل أيام 

في مصر.
القمة  في  أفريقيا  مشاركة  أهمية  االجتماع  تناول  كما 
األفريقية–األميركية الثانية التي ستعقد خالل ديسمبر المقبل. 
وشدد الالفي على ضرورة وضع التزام جاد تجاه القارة األفريقية، 
وحقها في بناء عالقات قوية مبنية على تعزيز التعاون المشترك 
واألمن  بالسلم  يتعلق  فيما  وأولوياتها  احتياجاتها  يلبي  بما 
دول  وإبعاد  الغذائي،  األمن  ودعم  والفقر  اإلرهــاب،  ومحاربة 

القارة عن التجاذبات الدولية.
واإلثنين الماضي، أعلن الدبيبة فتح المنافذ البرية بين ليبيا 
والسودان، وذلك خالل افتتاح أعمال منتدى اقتصادي تحت شعار 
االقتصادية  الغرفة  تنظمه  العبور«،  لتجارة  الحرة  »المنطقة 

الليبية–السودانية المشتركة بالعاصمة طرابلس.
االقتصادية  العالقات  تطوير  على  حكومته  عزم  إلى  وأشار 

والتجارية مع دول الجوار، وفي مقدمتها السودان.

● نورالند● الدبيبة● باشاغا

الحكومة املكلفة من مجلس النواب ترحب بقرار مجلس األمن
نورالند يدعم جهود باتيلي في استعادة الزخم نحو االقتراع

طرابلس- الوسط
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»الرئاسي«: بلديات طرابلس الكبرى ترحب

هل يتفق الليبيون على تفعيل نظام املحافظات؟
الرئاسي  المجلس  اجتماعات  تواصلت 
للترويج  وأعيانها  البلديات  عمداء  مع  الليبي 
المحافظات  بتقسيم  العمل  عودة  لمبادرة 

لالمركزية. تشجيعًا 
العمل  عودة  على  الليبيون  يتفق  فهل 
البلديات  نظام  من  بداًل  المحافظات  بنظام 
وأن  خاصة  الرئاسي،  المجلس  مبادرة  وفق 
عضو المجلس موسى الكوني يؤكد أنها هي 
واالنقسام  الجمود  حالة  إلنهاء  األمثل  الحل 

السياسي؟
 2012 لسنة   59 رقم  القانون  أن  كما 
بشأن اإلدارة المحلية نص على تقسيم ليبيا 
بلديات  تتبعها  المحافظات  من  عدد  إلى 

ومحالت.
بلديات  عمداء  أعلن  جهتهم،  ومن 
عضو  مع  لقائهم  خالل  الكبرى  طرابلس 
بديوان  الكوني  موسى  الرئاسي  المجلس 
ترحيبهم  الثالثاء،  المركز،  طرابلس  بلدية 
وإنشاء  المحافظات،  بنظام  العمل  بعودة 
الالمركزية  أن  واعتبروا  طرابلس،  محافظة 
أزمتها  من  البالد  لخروج  األنجع  الحل  »تقدم 
السيادية  المؤسسات  بوجود  الحالية، 

بداخلها«.
يضمن  الالمركزية  نظام  أن  أكدوا  العمداء 
الليبي  الشعب  ومكونات  مناطق  حقوق 
تسلمها  عبر  المحافظات،  خالل  من  كافة، 
لتقريب  مشاريعها،  إلدارة  ميزانياتها 
مناطقهم،  في  للمواطنين  الخدمات 
هو  طرابلس  محافظة  إعالن  أن  وأوضحوا 
أثر  له  سيكون  وطني،  لمشروع  »نموذج 
صادر  بيان  وفق  ليبيا«،  استقرار  في  بالغ 

الرئاسي. المجلس  عن 
طرابلس  عمداء  ناشد  البيان،  وحسب 
حذو  يحذوا  بأن  ليبيا  بلديات  عمداء  الكبرى 
المحافظات،  بنظام  العمل  بعودة  طرابلس 
االستقرار  تحقيق  على  بقدرته  منوهين 
تخصيص  خالل  من  المكانية  والتنمية 
بالمهام  للقيام  محافظة  لكل  ميزانية 
الحكومة  لرئاسة  الرجوع  دون  لها  الموكلة 
السياسة  إلنجاز  بدورها  ستتفرغ  التي 

للدولة. العامة 

الكوني يشيد
نظر  وبُعد  بوعي  الكوني  أشاد  بدوره، 
يصب  الذي  الفكري  ونضجهم  العمداء 
اإلمكانات  بتوفير  بلدياتهم  مصلحة  في 
خدمة  في  بمهامها  للقيام  تؤهلها  التي 
وفسح  المجاالت،  عديد  في  المواطنين 
في  دورها  ألداء  المركزية  للحكومة  المجال 

الدولة. أمور  متابعة 
وأوضح أن عودة العمل بنظام المحافظات، 
لمساهمته  المرحلة  هذه  خالل  »األنجع«  هو 
سليم  أساس  على  المحلية  اإلدارة  بناء  في 
وإبعاد  االستقرار،  تحقيق  في  عليه  يعتمد 
عانت  التي  العاصمة طرابلس  عن  الصراعات 
طيلة العقد الماضي من تداعياتها، ما يمهد 

النموذجية. المؤسسات  دولة  لبناء  الطريق 
الجلسات  عقد  في  استمراره  أعلن  الكوني 
المجالس  وأعضاء  رؤساء،  مع  الحوارية 
للتعريف  رؤيته  لعرض  المناطق،  في  البلدية 
إلنشاء  واختصاصاتها،  المحافظات،  بنظام 

المعمول  المعايير  وفق  نموذجية  محافظات 
بها في كل دول العالم.

الالمركزية تقدم الحل األنجع
إلنهاء حالة االنسداد

موسى  الرئاسي  المجلس  عضو  كان 
بنظام  للعمل  العودة  ضرورة  أكد  الكوني، 
»تقدم  الالمركزية  أن  معتبرًا  المحافظات، 
الحل األنجع؛ إلنهاء حالة االنسداد السياسي، 
الحالية«، مشددًا  أزمتها  والخروج بالبالد من 
جعل  المركزية  السلطة  نظام  أن  على 
باعتبارها  وصدامات،  صراع  »محل  العاصمة 
المصرف  مثل  السيادية  المؤسسات  تضم 

والوزارات«. المركزي 
جاء ذلك خالل لقاء الكوني مع عميد بلدية 
الماضي،  قبل  األربعاء  وأعيانها،  زارة  عين 
ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي يديرها 
وأعضاء  رؤساء  مع  الرئاسي  المجلس  عضو 
المجالس البلدية في المناطق؛ لعرض رؤيته 

واختصاصاتها،  المحافظات،  بنظام  للتعريف 
بيان  وفق  الحديثة،  ليبيا  بناء  في  ودورها 

الرئاسي. المجلس  صادر عن 

الالمركزية تضمن حقوق كل المناطق
الكوني أوضح أن نظام الالمركزية يضمن 
الليبي،  الشعب  ومكونات  مناطق  كل  حقوق 
ميزانياتها  بتسليمها  المحافظات،  خالل  من 
الحكومة  تتفرغ  لكي  مشاريعها،  إلدارة 
السياسة  متابعة  في  دورها  ألداء  المركزية 
شخصية  وتكليف  الدولة،  وأمور  الخارجية 
اعتبارية على رأس كل محافظة، من خارجها، 

تمنح له كامل الصالحيات إلدارة شؤونها.
عين  بلدية  عميد  ترحيب  إلى  لفت  البيان 
للعمل  للعودة  الكوني  برؤية  وأعيانها  زارة 
مع  تواصلهم  مؤكدين  المحافظات،  بنظام 
جميع عمداء بلديات طرابلس الكبرى، باتجاه 
لمشروع  كمنوذج  طرابلس،  محافظة  إعالن 

مشروع وطني، يطبق في كل مناطق ليبيا.
 59 رقم  القانون  من  الثالثة  المادة  ووفق 
المحلية  اإلدارة  نظام  بشأن   2012 لسنة 
من  ليبيا  في  المحلية  اإلدارة  نظام  يتكون 

والمحالت«. والبلديات،  »المحافظات، 
القانون  من  الرابعة  المادة  وتنص 
»تنشأ  أن  على  حاليًا  به  المعمول 
الجغرافـي،  نطاقها  ويحدد  المحافظات 
ودمجها،  تـسميتها،  ويـتم  مقارهـا،  وتُعـين 
البلديات  تنشأ  كما  بقانون.  وإلغاؤها، 
وتُعـين  الجغرافي  نطاقها  ويحدد  وفروعها 
وإلغاؤها،  ودمجها،  وتـسميتها،  مقارهـا، 
اقتراح  على  بناء  الوزراء  مجلس  من  بقرار 
المحالت  أن»تنشأ  على  أيضا  ونص  الوزير«. 
ودمجها،  وتسميتها،  نطاقها  ويحدد 
عرض  على  الـوزيربناء  مـن  بقرار  وإلغاؤها، 

المحافظ«.
في  »يراعى  أن  على  تنص  نفسها  المادة 
الطبيعية  الظروف  اإلدارية  الوحدات  إنشاء 
والعمرانية  واالقتـصادية  والـسكانية 
يراعـى  كمـا  محلية،  وحدة  لكل  واألمنية 
واإلنتاج«. الخدمات  وحـدات  تكامـل  تحقيـق 

 59 القانون  من  الخامسة  المادة  أما 
المحافظات  »تتمتع  أن  على  فتؤكد 
والذمة  االعتبارية  بالشخصية  والبلديات 

المستقلة«. المالية 

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

●  الكوني وعمداء بلديات طرابلس 1 نوفمبر 2022

الكوني: الالمركزية
تقدم الحل األنجع إلنهاء 

حالة االنسداد

عمداء: تضمن حقوق
مناطق ومكونات الشعب 

الليبي كافة

إعالن محافظة طرابلس 
نموذج لمشروع وطني سيكون 
له أثر بالغ في استقرار البالد

مسؤولو الجهات الرسمية 
والشركات أكدوا ضرورة دعم 
جهود السيطرة على التسرب

●  خريطة المدن الليبية

»البيئة« تطلب رفع درجة االستعداد للتدخل السريع

تأهب ملواجهة »األسوأ« بمحطة كهرباء غرب طرابلس

انقطاع  تكرار  من  ليبيا  في  الكهرباء  أزمة  تشعبت 
بعد  البيئي  التلوث  إلى  أسعارها،  غالء  إلى  التيار، 
التسرب النفطي الذي حدث في خزان الزيت الثقيل 

بمحطة كهرباء غرب العاصمة طرابلس.
البيئة  بوزارة  واإلعالم  الطوارئ  إدارتا  وتابعت 
بصحبة  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  في 
الزاوية  وشركة  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
األعمال  للكهرباء،  العامة  والشركة  النفط  لتكرير 
خزانات  أحد  تسرب  تأثيرات  من  للحد  المستمرة 
على  طرابلس  غرب  كهرباء  بمحطة  الثقيل  الزيت 

المجاورة. البيئة 
والشركات،  الرسمية  الجهات  مسؤولو 
السريعة  للسيطرة  الجهود  دعم  ضرورة  أكدوا 
االحترازية  اإلجراءات  كل  واتخاذ  التسرب،  على 
من  محتملة  تسربات  أي  حدوث  لمنع  والفورية 
من  كبيرة  بكميات  المملوءة  األخرى  الخزانات 
الجهات  إلى جميع  النداء  الثقيل، مع توجيه  الزيت 
للتدخل  واالستعداد  التأهب  درجة  برفع  األخرى 
بيان  وفق  السيطرة،  عن  األوضاع  خروج  حالة  في 

صادر عن وزارة البيئة.

حبس 3 مسؤولين بمحطة كهرباء غرب طرابلس
العام  النائب  مكتب  أعلن  الماضي،  والخميس 
مدير  من  كل  حبس  الصور  الصديق  المستشار 
لجنة  ورئيس  طرابلس،  غرب  كهرباء  توليد  محطة 
التنظيفات الصناعية، ورئيس قسم األمن والسالمة، 
بسبب حادث تسرب نفطي من إمدادات المحطة، ما 
أدى إلى تلوث التربة ومياه البحر قبالة بلدية جنزور، 
البحرية  واألحياء  اإلنسان  صحة  يعرِّض  بشكِل 

وسالمة البيئة للخطر.
نشره  بيان  في  أوضح  العام،  النائب  مكتب 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحته  عبر 
إجراءات  باشرت  العامة  النيابة  أن  »فيسبوك«، 
البيئة  بسالمة  يمس  نشاط  مزاولة  إزاء  التحقيق 

باتخاذ  المحقق  بادر  حيث  المحطة،  محيط  في 
وتعزيز  المواطن،  صحة  بحماية  الكفيلة  اإلجراءات 
بحماية  الصلة  ذات  الدولية  للمقررات  االمتثال 

البيئة واألحياء والبحار.
معاينة  إجراءات  اتُّخذت  فقد  البيان،  وحسب 
التشغيل،  باحتياجات  المحطة  إمداد  مستوعِبات 
منها،  الثقيل  الوقود  تسرُّب  أسباب  على  للوقوف 
واتضح أن »األمر مردُّه إلى إهمال وتقصير في أداء 
المستوعبات  هياكل  في  التصدعات  معالجة  واجب 

رغم الخطر القائم أمام إدارة المحطة«.

تنفيذ خط رابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس
الشركة  أعلنت  الماضي،  يوليو  منتصف  وفي 

 400 تنفيذ خط  أعمال  في  البدء  للكهرباء  العامة 
غرب  ومحطة  طرابلس  جنوب  محطة  بين  الرابط 
الطاقة  نقل  في  سيسهم  الخط  هذا  طرابلس. 

وفق  السابقة،  الخطوط  على  األحمال  من  ويخفف 
بموقع  الرسمية  صفحتها  عبر  للشركة  منشور 

»فيسبوك«. االجتماعي  التواصل 
ديوان المحاسبة: تعاقدات شركة الكهرباء 

تجاوزت 16 مليار دينار خالل 2021
السنوي  تقريره  في  المحاسبة  ديوان  أن  يذكر 
الشركة  تعاقدات  أن  أظهر   2021 العام  عن 
مليار   16 تجاوزت   2021 خالل  للكهرباء  العامة 
منذ  المبرمة  العقود  إجمالي  يزيد  حين  في  دينار، 
دينار،  مليار   35 على   2021 وحتى   2001 العام 
الطاقة  في  العجز  تغطية  مشكلة  استمرار  رغم 

الكهربائية.

التجاري  الفاقد  قيمة  إن  قال  الديوان 
مليون   540.47 نحو  بلغت  المنتجة  للكهرباء 
من  األول  والنصف   2020 العام  خالل  دينار 
الكهرباء  شركة  أنفقت  بينما  الماضي،  العام 
مشاريع  عدة  على  دينار  مليار   1.5 من  أكثر 

البالد. بأنحاء 

صرف 800 مليون دينار من باب الدعم
التي  المبالغ  أن  إلى  لفت  المحاسبة  ديوان 
خالل  الدعم  باب  من  الكهرباء  لشركة  صُرفت 
في  دينار،  مليون   800 تجاوزت  الماضي  العام 
سنة  من  الشركة  لحساب  المديونية  رصيد  تنامي 
ألخرى حتى وصلت في نهاية العام 2020 إلى نحو 

5.53 مليار دينار.
وأوضح التقرير، الذي صدر في سبتمبر الماضي، 
أن نحو 65 % من الطاقة الكهربائية المنتجة تأتي 
من حرق الغاز الطبيعي بمحطات اإلنتاج، ونحو 15 
% من حرق الوقود الخفيف، الفتًا إلى أن 30 % من 
المنطقة  في  توجد  المركبة  الكهربائية  القدرات 
 35 ونحو  الشرقية،  المنطقة  في   % و30  الغربية، 
 )%  5( بسيطة  ونسبة  الوسطى،  المنطقة  في   %

بالجنوب.
القضايا  ارتفاع عدد  إلى  المحاسبي لفت  التقرير 
المرفوعة من وعلى الشركة إلى نحو 6266 قضية 
زالت  ما  قضية   3185 منها   ،1990 العام  منذ 

متداولة حتى اآلن.

4.36 مليار دينار.. الديون المستحقة للشركة
العامة  الشركة  إدارة  »تهاون«  التقرير  والحظ 
زيادة  إلى  أدى  ما  الديون،  تحصيل  في  للكهرباء 
الديون  إجمالي  بلغ  فقد  كبير،  بشكل  المديونية 
4 مليارات و368 مليون دينار،  المستحقة للشركة 
المستهلكين  صغار  لدى  مستحقات  على  موزعة 
لدى  وديون  دينار،  مليون  و435  مليار  بواقع 
ومستحقات  دينار،  مليون  بـ787.72  الشركات 
و144.8  مليارين  بقيمة  العامة  الجهات  لدى 

دينار. مليون 

موظفون باالبتدائية.. وشهادات حفظ القرآن
بطريقة  يجري  الوظيفي  التسكين  أن  وأضاف 
تناسب  عدم  اتضح  إذ  مدروسة،  وغير  عشوائية 
المؤهل العلمي والتخصص مع الوظيفة، مشيرًا إلى 
أن لدى بعض الموظفين شهادات ابتدائية وثانوية 

وعلومًا عسكرية وشهادات حفظ القرآن الكريم.

»انحرافات«.. وتكليف باألمر المباشر
ووجد ديوان المحاسبة »انحرافات« بنسب كبيرة 
الفعلية،  التشغيلية  والمصروفات  التقديرات  بين 
التشغيلية  التكليف  أوامر  جميع  أن  إلى  مشيرًا 
العام  خالل  للكهرباء  العامة  الشركة  عن  الصادرة 

2021 جرت بالتكليف المباشر.
بشأن  أبرمتها  التي  الشركة  لعقود  وبالنسبة 
ينفذ  لم  أنه  التقرير  الحظ  والتركيبات،  التوريدات 
منها حتى تاريخه ما نسبته 28 % من إجمالي تلك 
العام  في   %  66 وبنسبة   ،2020 العام  في  العقود 

.2021

هيمنة لتقنيات شركتي »سيمنس« و»جي آي«
لتقنيات  واضحة  هيمنة  عن  التقرير  وتحدث 
شركتي »سيمنس« و»جي إي« على سوق الكهرباء 
في ليبيا، خاصة أن نحو 80 % من وحدات التوليد هي 
من تصنيع الشركتين )45 % شركة سيمنس، و33 % 
شركة جي آي(. والحظ الديوان عدم إجراء الصيانات 
والعمرات في مواعيدها، األمر الذي أدى إلى تراكم 
أثر  ما  الصيانات،  إلجراء  تحتاج  التي  الوحدات  عدد 
سلبًا على أداء وإنتاجية هذه الوحدات وجعل تكاليف 
غازية  وحدات  معظمها  أن  خاصة  أكبر،  صيانتها 
غيرها  من  أكثر  والعمرات  الصيانات  إلجراء  وتحتاج 

من التقنيات األخرى.

أزمة الكهرباء
متكررة  انقطاعات  ليبيا  مناطق  غالبية  وتعاني 
للتيار الكهربائي، فيما ترجع الشركة العامة ذلك إلى 
الشرعية  غير  التوصيالت  بينها  من  عديدة،  أسباب 

والتعديات والسرقات وعدم سداد الديون.

●  تسريب خزان الزيت بمحطة كهرباء غرب طرابلس ) وزارة البيئة(

● االجتماع الفني المشترك 31 أكتوبر 2022

●  محطة غرب طرابلس للكهرباء )أرشيفية(

حبس مسؤولين بتهمة اإلهمال والتقصير في حادث التسرب النفطي.. والنائب العام: بادرنا باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية صحة المواطن
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يقطن  اإليطالية  ميالنو  مدينة  بنايات  إحدى  في 
رأسه عدة  في  المصري محمد، كما تقطن  الشاب 
غادر  فقد  عينيه،  عن  النوم  تذهب  متناقضة  أفكار 
أشهر  عدة  منذ  إيطاليا  إلى  متسلاًل  مصر  محمد 
من  الخروج  حلم  تحقيق  إلى  سعيًا  ليبيا،  عبر 
الذين يركبون  الفقر، ومثل آالف األشخاص  دائرة 
قوارب الموت عبر البحر المتوسط، ال يزال الشاب 
المصري يحلم بفرصة عمل أو البت في طلب لجوء 

اإليطالية. للسلطات  به  تقدم  إنساني 
اليزال  اللحظة،  هذه  وحتى  الماضي  مايو  منذ 
التي  التسلل  رحلة  يتأمل  عامًا،   20 »محمد.خ«، 
مدينة  ساحل  عبر  إيطاليا  إلى  مصر  من  قطعها 
صبراتة الليبية غرب العاصمة طرابلس، والمخاطر 
18 ساعة  نحو  قارب خشبي  متن  على  القاها  التي 
إلى الشواطئ اإليطالية، ويروي محمد  حتى وصل 
عبر  لـ»الوسط«  المرعبة  رحتله  تفاصيل  بعض 
وخيبة  الترحيل  كابوس  »يرعبني  قائاًل:  الهاتف 

أمل أهلي فيا إذا رجعت إلى بلدي«.
الشاب المصري ينتمي إلى أسرة ريفية بسيطة 
وال  مصر،  بدلتا  الغربية  محافظة  قرى  إحدى  في 
أدوات  محل  سوى  الدنيا  حطام  من  والده  يملك 
األسرة  متطلبات  يكفي  يكاد  »ال  متواضع  منزلية 
الدراسة  التي تتكون من ولدين وبنت في مراحل 
الفقر«،  خط  تحت  األسرة  وتعيش  المختلفة، 

تعبيره. حسب 

من مطروح إلى إيطاليا
شهر  في  كانت  محمد  حياة  في  التحول  نقطة 
في  زمالئه  أحد  فاتحه  عندما  الماضي،  مارس 
هجرة  رحلة  في  إيطاليا  إلى  السفر  بنيته  العمل 
السواحل  تُعرف  حيث  ليبيا،  عبر  شرعية  غير 
نحو  للعابرين  رئيسية  عبور  كنقطة  الليبية 
المهاجرين  من   %  90 يغادرها  المتوسط،  شمال 

أوروبا. إلى  المتوجهين 
ذهن  في  لمعت  إيطاليا  إلى  الهجرة  فكرة 
الثراء  أبواب  انفتاح  في  »أماًل  المصري،  الشاب 
ولم  قوله.  حسب  فقر«،  طول  بعد  وجهه  في 
رحلة  عن  وزميله  محمد  حديث  ينتهي  يكد 
أو من يسمونه  المهرب  الهجرة، حتى تواصال مع 
»الوسيط«، الذي أخبرهما بأن تكلفة رحلة السفر 
85 ألف جنيه مصري  إلى إيطاليا عبر ليبيا ستكون 

)4250 دوالرًا(.
بحلم  محماًل  قريتي  إلى  »عدت  محمد:  يقول 
الهجرة  بفكرة  والدي  وأقنعت  إيطاليا،  إلى  السفر 
عن  المقربين  سؤال  في  الوالد  وبدأ  إيطاليا،  إلى 
من  المبلغ  استدانة  وبدأ  إيطاليا،  إلى  الهجرة 
من  باألسرة  الخروج  أمل  على  والمعارف،  األقارب 

الفقر«. دائرة 
الريفية  األسرة  تلك  جمعت  شاق،  جهد  بعد 
بعد  المصري  الشاب  ليتلقى  المطلوب،  المبلغ 
)المهربين(  الوسطاء  أحد  من  اتصااًل  قليلة  أيام 
مطروح،  مدينة  إلى  فورًا  التوجه  بضرورة  يخبره 
أن  دون  إيطاليا  إلى  السفر  رحلة  »بدأت  يقول: 

موعدها«. أعلم 

أنفاس تختنق
تواصل  حيث  مطروح،  إلى  حقيبته  محمد  حزم 
ليرشده  هاتف  رقم  مع  الساحلية  المدينة  في 
السيارة  لكن  السلوم،  إلى  تحمله  سيارة  أول  إلى 
جبلية  طرق  على  به  تنقلت  سيارات  أصبحت 
السلوم، ويوضح: »كانت  إلى أن وصل  ومنحدرات 
في  نتزاحم  كنا  حيث  السلوم،  إلى  شاقة  الرحلة 
كدنا  حتى  أنفاسنا،  وتختلط  ضيقة،  نقل  سيارات 

نختنق«.
المصري  القروي  الشاب  رحلة شاقة، وصل  بعد 
في  كان  حيث  السلوم،  مدينة  إلى  ورفاقه 
مرشدو  أنهم  عرفوا  البدو،  من  صبية  استقبالهم 
المرشدون  هؤالء  لينظم  الجبلية،  المسارات  رحلة 
منها  كل  يقود  جماعات،  في  المهاجرين  أفواج 

مرشد.
الصمت  يلتزم  المرشد  »كان  محمد:  يقول 
أحدنا  لو سقط  حتى  خلفه  ينظر  وال  الرحلة،  طول 
نتبعه  »كنا  ويضيف:  ميتًا«،  حتى  أو  عليه  مغشيًا 
متعرجة،  جبلية  مسارات  في  نقاش  أو  سؤال  دون 
أحيانًا،  الطريق  مسارات  يغير  كان  أنه  والحظت 

أجساد متالصقة فوق األمواج
بدأت  المتهالك  الخشبي  القارب  متن  على 
غير  الهجرة  رحلة  من  واألصعب  األخيرة  المرحلة 
أجساد  تتالصق  كانت  حيث  إيطاليا،  إلى  الشرعية 
المتهالك  الخشبي  القارب  متن  على  المهاجرين 
يحرصون  كانوا  األثناء  هذه  وفي  18ساعة،  طوال 
ويتلفظون  الكريم  القرآن  آيات  قراءة  على 
واقتصرت  العاتية،  األمواج  وسط  الشهادتين 

الوجبة على علبة تونة وخبز.
هي  الرحلة  مسار  في  األقسى  اللحظة  كانت 
المياه  البحر، حيث غمرت  في عرض  الموج  ارتفاع 
اهلل  عناية  »كانت  يقول  محمد  لكن  القارب،  أجزاء 
الصعبة بسالم،  الدقائق  عظيمة، ومررنا من هذه 

وتمكنا من إزاحة المياه من على ظهر القارب«.
مدة  أن  رغم  أنه  محمد،  رواية  في  المالحظ 
أن  إال  ساعات،   7 نحو  تتجاوز  ال  العادية  الرحلة 
من  قريبًا  مسارًا  يسلك  أن  إلى  اضطر  القارب 
ويقول:  للتوقيف،  لتعرضه  تفاديًا  التونسية  المياه 
اقترب من  أن  بعد  17 ساعة  نحو  الرحلة  »تأخرت 
العودة  منا  وطلبوا  السواحل،  حرس  عناصر  قاربنا 
االستجابة  في  تلكأنا  وحين  الليبية،  المياه  عبر 
القارب  غادر  أن  إلى  عناصرهم  أحد  تبعنا  لهم، 

التونسية«. المياه 
المهاجرين  يحمل  الذي  القارب  وصول  فور 
المصريين إلى المياه اإليطالية في مايو الماضي، 
اإليطالية  السلطات  مع  المهاجرين  بعض  تواصل 
السلكي  أجهزة  عبر  اإليطالي  األحمر  والصليب 

الرحلة. بداية  في  المهاجرون  تسلمها 
ويقول محمد: »فور وصولنا أجرت لنا السلطات 
وبعد  كورونا،  ومسحة  طبيًا  كشفًا  اإليطالية 
وسلمونا  إطعامنا  تم  البصمات،  وأخذ  استجوابنا 
إعاشة«،  مستلزمات  من  يلزم  ما  فيها  حقيبة 
عبر  وأوراقي  إجراءاتي  »استكملت  ويضيف: 
وضعية  على  للحصول  اإليطالي  األحمر  الصليب 

إنساني«. لجوء 
القانونية  المستشارة  ماسيمي،  أدياليد  وتقول 
في »ASGI«، وهي جمعية إيطالية متخصصة في 
الهجرة، »تحدث هذه العملية في النقطة الساخنة 
طالب  بين  المهاجرين  فرز  ويجري  المبيدوزا،  في 
اللجوء أو ألسباب اقتصاديةـ فإذا كان ذلك ألسباب 
قانوني.  غير  المهاجر  أن  يعني  فهذا  اقتصادية، 
في  قانوني  البقاء بشكل  يمكنه  اللجوء،  أما طالب 
نيوز«  »مهاجر  موقع  وفق  اإليطالية«،  األراضي 

الشرعية. غير  الهجرة  المعني بشؤون 
أخذ  يتم  االستجواب  نهاية  »في  وأضافت: 
يتم  وبالتالي  وتسجيلها.  المهاجرين  بصمات 
على  )دبلن(،  إجراء  إلى  المهاجرين  إدخال  تلقائيًا 
التي  الدولة  إيطاليا،  في  إجراءاتهم  تسجل  أن 
تعتبر مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بهم، ولن 
بلد  في  لجوء  طلب  تقديم  على  قادرين  يكونوا 

أوروبي آخر، إال في حاالت محددة«.

في ميالنو
اآلليات  من  استفاد  محمد  المصري  المهاجر 
تدفقات  ظاهرة  إلدارة  القائمة  اإليطالية 
االستقبال  بين  تجمع  سياسات  خالل  من  الهجرة، 
إقامة  منحه  جرى  السياق  هذا  وفي  واالندماج، 
موقتة تمتد إلى مطلع 2023، انتظارًا لبت القضاء 
كالجئ  البالد  في  وجوده  مستقبل  في  اإليطالي 
المرحلة  هذه  إلى  الوصول  حين  وإلى  إنساني، 
مدينة  ضواحي  بإحدى  شقة  في  تسكينه  جرى 
)أفريقيين،  آخرين  مهاجرين   4 بصحبة  ميالنو 

وبنغالي(. وباكستاني 
من  محمد  يستفيد  السكن،  على  وعالوة 
اإليطالية،  السلطات  توفرها  وجبات  )بونات( 
شهري  ومصروف  وصيفية،  شتوية  ومالبس 
من  ورفاقه  هو  إلحاقه  جرى  كما  يورو،   75 يبلغ 
اإليطالية،  اللغة  لتعليم  بمدرسة  المهاجرين 
المعلمين  من  طيبة  معاملة  »ألقى  ويقول 
بين  يفرقون  ال  الذين  المدرسة،  في  والمعلمات 

المهاجرين على أساس جنس أو لون«.
»المهاجرين  أن  يرى  المصري  الشاب  أن  ورغم 
بلدانهم«،  في  يجدونها  ال  ومعاملة  مزايا  يتلقون 
هذه  الستمرار  يطمئن  ال  لكنه  تعبيره،  حسب 
اللحظة  بين  مهددة  ويراها  المحدودة،  المزايا 
الجديدة،  الحكومة  من  محتملة  بقرارات  واألخرى 
كما  إيطاليا«،  من  الترحيل  درجة  إلى  تصل  ربما 

أنه يؤرقه استمراره ألشهر دون عمل.

من مطروح وصبراتة إلى إيطاليا.. كيف واجه شاب ورفاقه »شبح املوت«؟

القاهرة - الوسط: عالء حموده

● نازحون محتجزون في ليبيا )أرشيفية(

محمد: واجهت المصير المجهول ومعي 85 مصرياً داخل قارب متهالك 18ساعة.. عبرنا عدة مدن ليبية وكانت وجبتنا »علبة بسكويت ال تسد الرمق.. وماءً ملوثاً«

مصري يروي وقائع الرحلة غير الشرعية لـ»الوسط«:

والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  جهود  تواصلت 
الهيئة  وأعلنت  ليبيا،  في  المفقودين  على 
الثالثاء، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بالمكب 

العام في مدينة ترهونة.
فرق  إن  مقتضب،  بيان  في  الهيئة،  وقالت 
المقبرة  اكتشفت  الرفات  عن  البحث  إدارة 

الجديدة، فيما بدأت عمليات االنتشال.
العام  النائب  أعلن  الماضي،  أغسطس  وفي 
الصديق الصور، فتح 280 قضية تتعلق بالمقابر 
ترهونة،  مدينة  في  حديثًا  المكتشفة  الجماعية 
المحاكم،  إلى  منها  قضايا  إحالة عشر  إلى  الفتًا 
وتوجيه تهم القتل والتعذيب والخطف واإلخفاء 
القسري والسطو المسلح والسرقة إلى 20 متهمًا.
ملف المقابر الجماعية يحمل كل »معاني اإلبادة«

ورفض الصور خالل مؤتمر صحفي، استغالل 
وقال:  وإعالمية،  سياسية  ألغراض  القضية 
الضحايا  أسر  هم  األولى  بالدرجة  يعنينا  »ما 
يهمنا  وال  العام،  النائب  مكتب  مع  المتابعين 
من يريد االستفادة من القضية لخدمة أغراض 

سياسية أو إعالمية«.
جثث مجهولة الهوية في ترهونة

ترهونة  في  الجماعية  المقابر  ملف  إن  وقال 

إعطاء  إلى  الفتًا  اإلبادة«،  »معاني  كل  يحمل 
نيابة  رئيس  وتكليف  بالغة،  أهمية  الملف 
التحقيق  لمباشرة  األعضاء  من  ومجموعة 
259 جثة  وسرعة إنهائه، متحدثًا عن استخراج 
من 82 مقبرة في ترهونة وضواحيها، فيما جرى 

التعرف على هوية 120 جثة.
مطالب بدعم جهود البحث عن المفقودين

»ضحايا  رابطة  دعت  سبتمبر،  منتصف  وفي 
عمليات  وتسهيل  الدولة  دعم  إلى  ترهونة« 

القسري،  االختفاء  ضحايا  األشخاص  عن  البحث 
هذا  في  المنجز  التقدم  على  أهاليهم  وإطالع 

الملف بانتظام.
وجددت الرابطة في بيان، مطالبتها لحكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة، ومكتب النائب العام، 

بالعمل  الضبطية  والجهات  العدل،  ووزارة 
التحقيقات،  وفتح  والتحري،  الضبط  أوامر  على 
ومقاضاة الجناة، وكشف الحقيقة لذوي الضحايا، 
كما  المفقودين.  على مصير  التعرف  في سبيل 
من  المجرمين  إفالت  عدم  بضمان  طالبت 

الذين يتجولون  العقاب، خصوصًا »المطلوبين 
بحرية في دول الجوار«.

الالفي يزور اللجنة الدولية للمفقودين
في سياق قريب زار النائب بالمجلس الرئاسي 
مقر  الماضي،  األسبوع  نهاية  الالفي،  عبداهلل 
في  الهاي  بمدينة  للمفقودين  الدولية  اللجنة 
كاثرين  للمنظمة  العام  المدير  والتقى  هولندا، 
عمل  عن  إحاطة  له  قدمت  التي  بومبيرغر، 
عمليات  وتحديات  والعالم،  ليبيا  في  المنظمة 
تضمنت  الالفي  زيارة  المفقودينز  عن  البحث 
المفقودين  على  للتعرف  المعامل  في  جولة 
وطبيعة  النووي  الحمض  عينات  بمطابقة 
منظومات البيانات المشتركة بين الدول بشأن 

المفقودين.
المجلس  حرص  الالفي  أكد  اللقاء  وخالل 
الرئاسي على متابعة ملف البحث عن المفقودين 
في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، وحتى 
المفقودين من غير الليبيين في ليبيا، بالتعاون 

مع المؤسسات والوزرات المعنية.
اللجنة  استئناف  ضرورة  على  شدد  الالفي 
في  متمثلة  ليبيا  في  بالكامل  عملها  الدولية 
الفني،  والدعم  القدرات  وبناء  التدريب  برامج 
العمل  وتوحيد  تنسيق  ضرورة  على  وحث 
ملف  في  المحلية  المؤسسات  بين  والجهود 
المفقودين  ذوي  إشراك  وضمان  المفقودين، 

في مسار المصالحة على كافة المستويات.

مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

● اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في توهونة 1 نوفمبر 2022● الالفي في لجنة المفقودين في هولندا 26 أكتوبر 2022

اكتشفتها فرق البحث بالمكب العام:

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

وخالل الرحلة تسلقنا أسوارًا يعلو طولها ٤ أمتار«.

»حالوة« الوصول في ليبيا
وصل  أيام،  امتدت  السلوم  من  رحلة  بعد 
الشاب المصري ورفاقه المهاجرون غير الشرعيين 
وليبيا،  مصر  بين  العازل  الحدودي  السلك  إلى 
على  يتعرف  لم  ليبي  شخص  انتظارهم  في  وكان 
ضمن  من  أنه  و»يبدو  الليل،  جنح  في  مالمحه 
لتبدأ رحلة طويلة  التهريب«، وفق محمد،  سلسلة 
بين  فيها  يتنقل  الليبية  األراضي  داخل  أخرى 
وكانت كل سيارة  عددها،  يعرف  ال  كثيرة  سيارات 
مبلغ  إلى  إشارة  في  الوصول«،  »حالوة  تطلب 

ليبيا. لدخول  مكافأة  مالي 
قطعت السيارات التي حملت محمد مشوارًا كبيرًا، 
وأجدابيا  بنغازي  منها  عديدة  ليبية  بمدن  ومرت 
وأحيانًا  الراحة  محطات  وكانت  ومصراتة،  وسرت 
مخازن   - واحدة  ليلة  سوى  تستمر  لم   - االنتظار 
تفتقر  المخازن  »كانت  ويقول:  متهالكة،  قديمة 
ألساسيات الحياة اآلدمية، وكانت وجبتنا فيها علبة 

بسكويت ال تسد الرمق، وزجاجات ماء ملوثة«.
هربًا  مخزن  إلى  مخزن  من  ننتقل  »كنا  يضيف: 
عناصرها  أن  يبدو  التي  الشرطة،  مطاردات  من 
ذلك  وظهر  بالمهربين،  عالقة  على  بعضها  كان 
التي  الكمائن  في  التعامل  خالل  من  بوضوح 

الطريق«. في  قابلتنا 
تتماشى  الشرعي  غير  المهاجر  هذا  شهادة 
لمجلس  التابعة  العقوبات  لجنة  أعدته  تقرير  مع 
معظم  أن  كشف   ،٢٠١٨ العام  في  الدولي  األمن 
في  المتورطة  المسلحة  والجماعات  العصابات 
من  جزء  هي  ليبيا  في  والبضائع  البشر  تهريب 
إلى  تنتمي  وأنها  وسياسية،  عسكرية  تحالفات 
واستشهد  الرسمية«.  األمنية  »المؤسسات 
جهاز  قوات  ألقت  مهاجرين  بشهادات  التقرير 

عليهم. القبض  الردع 
األراضي  في  الشرعية  غير  الهجرة  رحلة  خالل 
هو  شرقًا  أجدابيا  مدينة  في  التوقف  كان  الليبية، 

محطة مهمة، وحسب
المتفق عليه قبل مغادرة مصر، استقبل وسيط 
مصر،  في  هاتف  رقم  وأعطاهم  المهاجرين  ليبي 
جنيه(  ألف   85( عليه  المتفق  المبلغ  تحويل  ليتم 

من خالله.
لـ»الوسط«  أجدابيا  في  محلية  مصادر  وتقول 
الهجرة  رحلة  في  مهمة  نقطة  المدينة  هذه  إن 
بين  قوية  تحالف  شبكة  توجد  إذ  المشروعة،  غير 
نافذين في جهات أمنية وأطراف محلية تقوم على 
وتوضح  المصريين،  وتحديدا  المهاجرين  تهريب 
يكون من شخص  العصابة  هرم  قمة  أن  المصادر 
ليبي يعاونه وسطاء مصريون، يتواصلون مع وكالء 

في مصر، فيما يشبه المافيا العابرة للحدود.

المتفق  المبلغ  مصر  في  الوسيط  تسلم  بعد 
االنطالق  نقطة  إلى  محمد  رحلة  استمرت  عليه، 
وحين  اإليطالية،  للسواحل  ستقله  التي  الساحلية 
جموع  كانت  ليبيا،  غرب  صبراتة  شاطئ  وصل 
أفريقية  جنسيات  من  الشرعيين  المهاجرين 
الخشبية  القوارب  انتظار  في  وعربية  وآسيوية 
بضع  وخالل  »رحالت«،  يسمونها  كانوا  التي 
يقل  متهالكا  خشبيا  قاربا  محمد  ركب  دقائق 
تزاحم  أن  بد  »ال  ويقول:  مصريًا،  مهاجرًا  نحو85 
ستفوتك  وإال  القارب،  في  قدم  بموطئ  للحاق 
غير  موعد  في  آخر  مركب  انتظار  وتضطر  الرحلة 

معلوم«.
مياه  شهدت  الماضية،  العشرة  الشهور  وخالل 
غير  الهجرة  لرحالت  استئنافًا  المتوسط  البحر 
درجات  ارتفعت  كلما  أكثر  تنشط  التي  الشرعية، 
ذلك  ومع  دولية،  منظمات  تقديرات  وفق  الحرارة، 
الطقس  حالة  استطالع  على  المهربون  يحرص 
البحر،  عرض  في  طارئ  جوي  ظرف  ألي  تحسبا 
هذا  أن  يعتقد  ال  الذي  المصري،  المهاجر  وفق 
المهاجرين،  حياة  على  المهربين  خوف  من  نابع 
ما  إذا  رحالتهم  على  يحدث  قد  ما  تأثير  من  »بل 

رحلتنا،  من  يومين  فقبل  للغرق،  القارب  تعرض 
تعرض  قد  نفسه  للمهرب  تابعا  قاربا  أن  عرفنا 
رواية  توقيت  بأسى.  محمد  قالها  للغرق«، 

المنظمة  أعلنته  ما  مع  يتزامن  المصري  المهاجر 
غرق  عن  الماضي،  أبريل  في  للهجرة،  الدولية 
نحو  غرق  إلى  أدى  ما  ليبيا،  سواحل  قبالة  زورق 
يناير  من  األول  من  الفترة  وخالل  شخصًا.   35
المنظمة  رصدت  الماضيين،  أبريل   30 وحتى 
 436 وفقدان  شرعيين  غير  مهاجرًا   114 وفاة 
المتوسط  البحر  عبور  محاولتهم  خالل  آخرين، 
عن  فضاًل  األوروبية،  الشواطئ  إلى  ليبيا  من 
خالل  ليبيا  إلى  مهاجرًا  و461  آالف  أربعة  إعادة 

نفسها. الفترة 
إلى  المصري  المهاجر  هذا  وصول  ويعني 
أنه واحد من   ،2022 ربيع  اإليطالية في  الشواطئ 
بين 16 ألفًا و229 مهاجرًا مصريًا وصلوا الشواطئ 
أكتوبر   20 حتى   2022 يناير  بداية  منذ  اإليطالية 
21 % من إجمالي المهاجرين  الماضي، بما يشكل 
 716 و  ألفًا   76 نحو  البالغ  الجنسيات،  مختلف  من 

مهاجرًا، حسب تقديرات وزارة الداخلية اإليطالية.
قالت  مصرية  حكومية  مسؤولة  لكن 
الجهات  مسؤولية  تعد  »األرقام  إن  لـ»الوسط« 
اللجنة  رئيسة  وأوضحت  أصدرتها«،  التي  والدول 
الشرعية  غير  الهجرة  لمكافحة  التنسيقية  الوطنية 
نائلة جبر، أن »مصر لم تعد دولة معبر  المصرية 
سواحلها  من  يخرج  ولم  للمهاجرين  مصدرة  أو 
وهذه   ،٢٠١٦ العام  منذ  واحد  هجرة  مركب 

األعداد خرجت من ليبيا في فصل الصيف«.
 104 من  يقترب  مصر  سكان  »عدد  وأضافت: 
لعدد سكان  بالنسبة  محدود  الرقم  وهذا  ماليين، 
السجن  إلى  تصل  »عقوبات  إلى  وأشارت  مصر«. 
غير  الهجرة  مكافحة  قانون  في  والغرامة  المشدد 

المهاجرين«. وتهريب  الشرعية 

● المهاجر المصري محمد

● هوية المهاجر المصري في إيطاليا

مصادر: أجدابيا تضم شبكة تحالف بين 
أطراف بجهات أمنية ومحلية تقوم على 
تهريب المهاجرين وتحديداً المصريين

نائلة جبر: مصر لم تعد مصدرة 
للمهاجرين ولم يخرج من سواحلها 

مركب هجرة واحد منذ 2016

كابوس الترحيل ظل 
يرعبني خوفاً من خيبة أمل 

أهلي إذا رجعت إلى بلدتي
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مع  الروسية–األوكرانية  الحرب  تشهده  جديد  تصعيد 
إعالن موسكو مطلع األسبوع الجاري تعليق مشاركتها في 
توسطت  التي  األسود،  البحر  عبر  الحبوب  تصدير  اتفاق 
القرار  تداعيات  من  مخاوف  وسط  المتحدة،  األمم  فيها 
ما  حيث  العالمي،  الغذائي  األمن  على  وآثــاره  الروسي 
بسبب  اإلثنين؛  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفعت  أن  لبثت 

باالتفاق. المتعلقة  اليقين  عدم  حال 
بسبب  باالتفاق  تقيدها  تعليق  السبت،  أعلنت،  روسيا 
عسكرية  سفنًا  استهدف  مسيرة  بطائرات  مكثف  هجوم 
المتمركز  األسود  البحر  في  ألسطولها  تابعة  ومدنية 
لكن  الــقــرم،  جــزيــرة  بشبه  سيفاستوبول  خليج  فــي 
الموانئ  من  اإلبحار  واصلت  الحبوب  تحمل  التي  السفن 
الوسطاء  أحد  وباعتبارها  اإلثنين.  اليوم  األوكرانية 
من  الحبوب  تصدير  إعادة  يتيح  الذي  االتفاق  هذا  في 
الدبلوماسية  مساعيها  تركيا  كثفت  األوكرانية،  الموانئ 
فيما  إلنقاذه،  محاولة  في  وأوكرانيا  روسيا  من  كل  مع 
دون  االتفاق  تنفيذ  في  االستمرار  أن  من  موسكو  حذرت 

»خطيرا«. سيكون  مشاركتها 
لبرنامج األغذية  وغادرت عشر سفن على األقل، تابعة 
المخصصة  القمح  من  طن  ألــف   30 محملة  العالمي 
الموانئ  األفريقي،  القرن  في  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة 
لمبادرة  المتحدة  األمم  منسق  وكتب  االثنين  األوكرانية 
على  االثنين  صباح  عبداهلل  أمير  األوكرانية  الحبوب 
هدفًا  مدنية  شحنة  أي  تصبح  أن  ينبغي  »ال  »تويتر«: 

يمر«. أن  يجب  الطعام  رهينة.  تُحتجز  أن  أو  عسكريًا 
سفينة   12 تغادر  أن  المقرر  من  كان  المجموع،  وفي 
أربع سفن  أن تتجه  االثنين ويفترض  األوكرانية  الموانئ 
الذي  المشترك  التنسيق  لمركز  وفقًا  البالد،  إلى  أخرى 
واألمم  تركيا  فيه  توسطت  الذي  االتفاق  على  يشرف 

المتحدة.

»مواصلة الجهود«
االثنين  إردوغــان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وأكد 
عن  والدفاع  الجهود«  مواصلة  على  »عازمة  تركيا  أن 

التردد  »رغم  األوكرانية  الحبوب  صادرات  حول  االتفاق 
الروسي«.

 19 في  وقع  الذي  االتفاق  رعاة  أحد  التركي  الرئيس 
ترددها  تبدي  روسيا  أن  »مع  قال  اسطنبول  في  يوليو 
أوكرانيا(،  )مثل  نفسها  التسهيالت  على  تحصل  ال  ألنها 

للبشرية«. خدمة  الجهود  مواصلة  على  عازمون  نحن 
الروسي  الدفاع  وزيــر  أن  اإلثنين  موسكو  وأعلنت 
ناقشا خالل  أكار  التركي خلوصي  سيرغي شويغو ونظيره 
الخاص  االتفاق  تنفيذ  روسيا  »تعليق  هاتفية،  مكالمة 
األوكرانية«،  الموانئ  من  الزراعية  المنتجات  بتصدير 

التفاصيل. من  المزيد  تقديم  دون  من 
الدول  واحدة من كبرى  تعتبر  التي  أوكرانيا  واضطرت 
عمليات  كل  وقف  إلى  العالم،  في  للحبوب  المصدرة 
أواخر  في  الروسي  الغزو  بعد  كامل  شبه  بشكل  التسليم 
يوليو  في  إليه  التوصل  تم  الذي  االتفاق  ويعتبر  فبراير. 
بها  التي تسبب  العالمية  الغذاء  أزمة  للتخفيف من  حيويًا 

النزاع.
يمكن  آمن  ممر  بموجبه  ُأنشئ  الذي  االتفاق  وسمح 
تخضع  حيث  اسطنبول  إلى  خالله  من  اإلبحار  السفن 
من  طن  مليون   9.5 من  أكثر  بتصدير  تفتيش،  لعمليات 
تجديده  المقرر  من  وكان  اآلن،  حتى  األوكرانية  الحبوب 

نوفمبر.  19 في 
لها  يسمح  روسيا  مع  منفصل  اتفاق  وقــع  كذلك، 
العقوبات  رغم  الروسية،  وأسمدة  غذائية  مواد  بتصدير 
بتاتا،  يطبق  لم  لكنه  موسكو.  على  المفروضة  الغربية 
المسألة  هذه  من  تشكو  التي  موسكو  استياء  أثار  ما 
بريطانيين  خبراء  الروسي  الجيش  واتهم  أسابيع.  منذ 
األوكرانية  ميكواليف  منطقة  في  أوتشاكوف  في  مقرهم 
الضربة،  تنفيذ  على  قواتها  وتدريب  كييف  بمساعدة 
في  بالضلوع  لندن  الروسية  القوات  اتهمت  وكذلك 
»نورد  أنابيب  في خطي  بتسرب  تسببت  التي  االنفجارات 
في  البلطيق  بحر  في  الروسي  الغاز  لنقل  و2«   1 ستريم 

)أيلول(. سبتمبر 
بما  البريطانية  الــدفــاع  وزارة  ــددت  ن جانبها  من 
»تحويل  الى  تهدف  روسيا  من  ملفقة«  »قصة  اعتبرته 
غير  أوكرانيا  على  للهجوم  الكارثية  إدارتها  عن  االنتباه 

ماريا  الروسية  الخارجية  باسم  الناطقة  وقالت  الشرعي«. 
كانت  القرم  قاعدة  في  المستهدفة  السفن  إن  زاخاروفا 

الحبوب. تصدير  باتفاق  مشمولة 
تصدير  التــفــاق  انــتــقــادات  روســيــا  وجهت  ــرًا،  وأخــي
تضررت  الحبوب  من  صادرتها  أن  إلى  مشيرة  الحبوب، 
سيفاستوبول  حاكم  وأكد  الغربية.  العقوبات  جراء  من 
السبت  هجوم  أن  رازفوجايف  ميخائيل  لروسيا  الموالي 

القرم. له  الذي تعرضت  »األكبر«  كان 
برايس،  نيد  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق 
مبادرة  في  لمشاركتها  روسيا  وقف  أن  اإلثنين  اعتبر، 
فيها  توسطت  التي  األسود،  البحر  عبر  الحبوب  تصدير 
األمن  على  فــوريــة«  ضــارة  ــار  »آث له  المتحدة،  األمــم 
ارتفعت  الغذائية  المواد  أسعار  وإن  العالمي،  الغذائي 

باالتفاق. المتعلقة  اليقين  عدم  حال  بسبب 

ابتزاز جماعي
موسكو  مطالبة  أن  اإلثنين  المتحدة  الواليات  واعتبرت 
ألغراض  الحبوب  تصدير  ممر  استخدام  بعدم  كييف 
أنه  يبدو  »هذا  برايس:  وقال  جماعيًا«.  »ابتزازًا  عسكرية 

جماعي«. ابتزاز  أو  جماعي  عقاب 

مطالب روسية
الرئيس الروسي فالديمير بوتين طلب من نظيره التركي 
من  حقيقية«  »ضمانات  إنه  الثالثاء  إردوغان  طيب  رجب 
الحبوب  تصدير  يتيح  الذي  االتفاق  احترام  بشأن  كييف 

فيه. مشاركتها  روسيا  علقت  والذي  األوكرانية 
بوتين  اعتبر  ــان،  إردوغ مع  هاتفية  مكالمة  وخــالل 
»ضمانات  على  كييف  من  الحصول  »الضروري«  من  أنه 
خصوصًا  إسطنبول،  التفاقات  الصارم  باالحترام  حقيقية 
ما  وفق  عسكرية«  ألغراض  اإلنساني  الممر  يستخدم  أال 

بيان. في  الكرملين  أوضح 
»ال  »تليغرام«:  على  الروسية  الدفاع  وزارة  وكتبت 
حتى  المنطقة  هذه  في  شيء  أي  سالمة  لضمان  مجال 
هذا  استخدام  بعدم  إضافية  بالتزامات  أوكرانيا  تتعهد 

عسكرية«. ألغراض  الطريق 
تصدير  التفاق  الضامنة  المتحدة  األمم  الوزارة  ودعت 

المساعدة  إلى  يوليو،  في  وقع  الذي  األوكرانية  الحبوب 
استخدام  أوكرانيا بعدم  في »الحصول على ضمانات من 
لتصدير  المخصصة  األوكرانية  والموانئ  اإلنساني  الممر 

روسيا«. ضد  عدائية  ألعمال  الزراعية  المنتجات 
األمني  الممر  طــول  على  السفن  »تحرك  وتابعت 
الجيش  وقيادة  األوكرانية  القيادة  إن  إذ  مقبول،  غير 
ضد  قتالية  عمليات  لتنفيذ  تستخدمانه  األوكــرانــي 
أال  يتعين  الحالية  الظروف  ظل  »في  وأضــاف  روسيا«. 
كيان  أي  أمــن  ضمان  بشأن  أسئلة  أيــة  هناك  تكون 
األوكراني  الجانب  يقبل  حتى  إليه  المشار  االتجاه  في 
ألغراض  الطريق  هذا  استخدام  بعدم  إضافية  التزامات 
من  تنسحب  لم  روسيا  إن  الجيش  وقــال  عسكرية«. 
ما  يذكر  ولم  فحسب،  بها  العمل  علقت  وإنما  الصفقة 
عبر  اإلبحار  في  السفن  استمرت  إذا  موسكو  ستفعله 

الطريق.
الغذائي لألمن  ضامن  أوكرانيا 

فولوديمير  ــي  ــران األوك الرئيس  أكــد  جانبه،  مــن 
األمين  مع  هاتفية  مكالمة  خالل  اإلثنين  زيلينسكي، 
أوكرانيا  أن  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
العالمي«  الغذائي  لألمن  ضامنًا  »البقاء  على  عازمة 
زيلينسكي  وكتب  الحبوب.  من  صادراتها  ومواصلة 
لألمم  العام  األمين  مع  »تحدثت  قائاًل:  »تويتر«،  على 
أوكرانيا  التزام  أكــدت  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة 

الحبوب«. باتفاق 
بيتر  التشيكي  ــوزراء  ال رئيس  مع  محادثات  وعقب 
الحبوب  تصدير  ستواصل  بالده  إن  زيلينسكي  قال  فياال، 
لألمم  برنامج  بموجب  األسود  البحر  على  موانئها  من 
روسيا منه، وذلك ألن  انسحاب  الرغم من  المتحدة، على 
العالمية. الغذاء  ألسواق  االستقرار  تحقق  الشحنات  هذه 

روسيًا 50 صاروخًا 
جريفيث  مارتن  لإلغاثة  المتحدة  األمم  منسق  قال 
الحبوب  ممر  في  تبحر  سفن  هناك  تكن  لم  إنه  االثنين 
وهو  األول(،  )تشرين  أكتوبر   29 ليلة  األسود  البحر  في 
لهجوم  فيه  تعرضت  سفنها  إن  روسيا  قالت  الذي  اليوم 
فيما  القرم،  جزيرة  شبه  في  سيفاستوبول  خليج  في 
األوكرانية  الجوية  القوات  الميداني  الصعيد  على  أكدت 

50 صاروخ كروز« في هجوم  أن روسيا أطلقت »أكثر من 
صباح  أوكرانيا،  في  الطاقة  منشآت  على  جديد  مكثف 

اإلثنين.
على  الصاروخية  ضرباتها  صعدت  قد  روسيا  وكانت 
على  باللوم  ألقت  أن  بعد  الماضية  األسابيع  في  أوكرانيا 

القرم. دمر جسر  الذي  االنفجار  في  كييف 

طرق برية
إن بالده  اليوم  الفرنسي مارك فيسنو  الزراعة  وزير  وقال 
لمرور  رومانيا  أو  بولندا  عبر  برية  إتاحة طرق  إلى  تسعى 
البحر  لطريق  كبديل  أوكرانيا  من  الغذائية  الصادرات 
إلى  »نتطلع  ــي(  )آر.إم.س إلذاعة  صرح  فيسنو  األســود. 
من  التمكن  عدم  حالة  في  باإلمكان،  كان  إذا  ما  معرفة 
المرور بداًل عن ذلك عبر  البحر األسود،  المرور من خالل 
البرية  المواصالت  دراسة  خالل  من  خاصة  برية،  طرق 

وبولندا«. رومانيا  عبر 
قرار  السبت،  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  ووصف 
اعتبر  فيما  »مشين«،  بأنه  االتفاق  من  االنسحاب  روسيا 
مجددًا  تستخدم  روسيا  أن  بلينكن  أنتوني  خارجيته  وزير 

الحرب. في  »الغذاء سالحًا« 
أنطونيو  المتحدة  لــألمــم  الــعــام  األمــيــن  وأعـــرب 
الحالي  الوضع  حيال  البالغ  »قلقه  عن  األحد،  غوتيريس، 
وفق  ــود«،  األس البحر  في  الحبوب  بمبادرة  المرتبط 
تأجيل  قرر  غوتيريس  أن  أوضح  الذي  باسمه  المتحدث 
يوم  لمدة  الجزائر  في  العربية  القمة  لحضور  مغادرته 

القضية«. هذه  على  التركيز  أجل  »من 
»العودة  على  أمس،  روسيا،  األوروبي  االتحاد  وحض 
عن قرارها«. وعلى »تويتر« أكد وزير الخارجية األوكراني 
في  حاليًا  هي  حبوب  سفينة   176« إبحار  تمنع  روسيا  أن 
سبعة  إلطعام  تكفي  الحموالت  أن  إلى  مشيرًا  البحر«، 

شخص. ماليين 
وقف  في  اعتبرتا  قد  المتحدة  واألمم  كييف  وكانت 
الرئيس األوكراني  سابق أن االتفاق ال يزال ساريًا. وأكد 
»نية  يعكس  الروسي  القرار  أن  زيلينسكي  فولوديمير 
المجاعة  بهاجس  مجددًا  للتلويح  روسيا  لدى  واضحة 

وآسيا«. أفريقيا  في  واسع  نطاق  على 

موسكو، كييف–وكاالت

مذبحة حتصد 156 شخصًاالدميقراطيون أمام »موجة حمراء« موعودة

»هالوين« كوريا الجنوبية يتحول لرعب مستقبل بايدن مرهون بأسبوع انتخابي حاسم في أميركا
دموي حقيقي.. واتهامات للشرطة من  األول  الثالثاء،  من  اعتبارًا  المتحدة  الواليات  دخلت 

جو  الرئيس  لمستقبل  حاسمًا  انتخابيًا  أسبوعًا  نوفمبر، 
ختامه  في  يتمكنوا  أن  في  الديمقراطيون  يأمل  بايدن، 
خصومهم  قبل  من  موعودة  حمراء«  »موجة  كسر  من 

الوالية. منتصف  انتخابات  في  الجمهوريين 
تتزايد  التضخم،  حول  تمحورت  طاحنة  حملة  وبعد 
األحمر،  باللون  تقليديًا  المعروفين  الجمهوريين  ثقة 
وحزبه  الديمقراطي  الرئيس  حرمان  على  بقدرتهم 
المقررة  االنتخابات  في  البرلمانية  غالبيته  من  األزرق 
التي  االنتخابات  هذه  وخالل  نوفمبر.  من  الثامن  في 
في  لبايدن  األربعة  األعــوام  واليــة  منتصف  في  تأتي 
تجديد  إلى  األميركيون  الناخبون  يدعى  األبيض،  البيت 
كامل مقاعد مجلس النواب )435(، وثلث مقاعد مجلس 
الجمهوريين  زعيم  وتوجه   .100 من  المؤلف  الشيوخ 
بالقول:  الناخبين  إلى  ماكارثي  النواب كيفن  في مجلس 
أكثر مما يجب  المتصاعد ودفع  التضخم  تعبتم من  »إذا 
مفتوحة  حدودنا  بأن  ذرعًا  ضقتم  وإذا  الوقود،  لشراء 
فالجمهوريون  زيادة مطردة،  الجريمة تشهد  نسبة  وأن 

حيالكم«. عهدًا  قطعوا 

تأييد بايدن
وتقليديًا تعد االنتخابات التي تجرى بعد انقضاء عامين 
الرئاسية بمثابة استفتاء على سياسات سيد  الوالية  من 
البيت األبيض، وغالبًا ما يجد حزب الرئيس نفسه تحت 
بايدن  وسعى  الناخبين.  من  عقابي  تصويت  مقصلة 
هذه  بأن  األميركيين  إقناع  إلى  الماضية  الفترة  خالل 
أساسية  عناوين  في شأن  خيار  أمام  االنتخابات تضعهم 
المواضيع  من  وغيرها  باإلجهاض  الحق  مصير  مثل 
في  له  مؤيدة  غالبية  على  باالتكال  بتشريعها  وعد  التي 

الكونغرس.
وخالل اآلونة األخيرة بدأ بايدن المتهم بانفصاله عن 
بالمشاركة  التضخم،  أي  الناخبين،  إلى  بالنسبة  األولوية 
مؤكدًا  للديمقراطيين،  االنتخابية  الحملة  خالل  ميدانيًا 
سيضعفون  الذين  هم  الجمهوريين  أن  لمناصريه 
األخيرة،  اآلونة  في  أجريت  استطالعات  ووفق  االقتصاد. 
النتزاع  كبيرة  بحظوظ  الجمهورية  المعارضة  تتمتع 
مصير  يبقى  حين  في  الــنــواب،  مجلس  في  الغالبية 
في  الغالبية  فقدان  واضح. وسيوجه  غير  الشيوخ  مجلس 
عزمه  يؤكد  الذي  بايدن  إلى  قوية  ضربة  الكونغرس 

.2024 العام  ثانية  رئاسية  لوالية  الترشح 

واليات مفتاحية
قبل  أوساطهم  في  السائد  التفاؤل  على  مؤشر  وفي 
يضعون  أنهم  الجمهوريون  يخفي  ال  االنتخابات، 
على  حكرًا  تقليديًا  كانت  مقاعد  انتزاع  عينيهم  نصب 
القول  الجمهوريون  المرشحون  ويكرر  الديمقراطيين، 
أجل  من  دونكم«،  من  حمراء  موجة  »ال  لمناصريهم: 

بكثافة. االقتراع  على  قواعدهم  تحفيز 
ماليين  مئات  إنفاق  تخللها  انتخابية  حملة  وخالل 
الكونغرس  على  السيطرة  معركة  ستتركز  الــدوالرات، 

لحظات من الموت والهلع عاشها المحتفلون 
بعدما  الجنوبية  كوريا  في  بـ»الهالوين« 
إلى مذبحة حقيقة  المنتظر  االحتفال  تحول 
ــل،  األق على  شخصًا   156 ضحيتها  راح 
غالبيتهم من الشباب، كما ُأصيب العشرات 
خالل  السبت،  مساء  الحشد  تدافع  أثناء 
وباء  بعد  األول في سيول  »الهالوين«  عيد 
في  احتشدوا  اآلالف  عشرات  »كوفيد–19«. 
أول احتفال بعيد الهالوين منذ سنوات، بعد 
تخفيف السلطات في كوريا الجنوبية القيود 
أن  إال  »كوفيد–19«،  بسبب  المفروضة 
احتشادهم في زقاق ضيق بالعاصمة الكورية 
أن  بعد  التدافع  حــادث  عنه  نتج  الجنوبية 
باالختناق  منهم  العشرات  وُأصيب  حوصروا 

والسكتات القلبية.
أعلن  الجنوبية  كوريا  في  الشرطة  قائد 
الثالثاء، أن قوات إنفاذ القانون تلقت عددًا 
الذي  المميت  التدافع  قبل  البالغات  من 
يكن  »لم  تحركها  ولكنها  سيول،  شهدته 
يون  الوطنية  الشرطة  قائد  وقال  كافيا«. 
الشرطة كانت على علم بأن  إن  هي كيون 
»حشدًا كبيرًا تجمع قبل وقوع الحادث، األمر 

الذي يشير إلى خطر ملح«.
ُأجريت  التي  الطوارئ،  مكالمات  ونبهت 
وكالة  نشرت  والتي  بساعات،  الكارثة  قبل 
األنباء الكورية الجنوبية »نيوز 1«نصوصها، 
من العدد الكبير من األشخاص الموجودين 
أكد  األشــخــاص  أحــد  الــحــادث.  مكان  في 
بالتوقيت   20,09 الساعة  عند  للشرطة 
المحلي )11.09 بتوقيت غرينتش(، أي قبل 
»هناك  المأساة،  وقوع  من  تقريبًا  ساعتين 
للدفع،  يتعرضون  هنا  الناس  من  الكثير 
عليكم  فوضى.  إنها  واإلصابة.  ــدوس،  وال
الشرطة  قائد  واعتبر  األمر«.  على  السيطرة 
المعلومات،  لهذه  االستجابة  أن  الوطنية 
وزير  قال  جهته،  من  كافية«  »غير  كانت 
البرلمان »أود  أمام  الداخلية لي سانغ مين 
أن أغتنم الفرصة لتقديم اعتذاراتي الصادقة 
كوزير  الحادث،  هذا  على  العام  الــرأي  إلى 
الناس«، قبل أن يحني  مسؤول عن سالمة 

رأسه حزنًا أمام النواب والكاميرات.
 100 نحو  مشاركة  المتوقع  من  وكــان 
شارع  في  االحتفاالت  هذه  في  شخص  ألف 
إتايوان، ولكن بسبب الطبيعة غير الرسمية 
السلطات  وال  الشرطة  تقم  لــم  للحدث 

في عدد من الواليات المفتاحية. ويرجح أن تعطي نتائج 
مجلس  دفة  ميل  في  الفصل  الكلمة  بنسلفانيا  والية 
العمدة  فيها  بمقعد  الفوز  على  يتنافس  إذ  الشيوخ، 
الثري  الجراح  مع  فيترمان  جون  الديمقراطي  السابق 
ترامب. السابق دونالد  الرئيس  المدعوم من  أوز  محمد 

نتيجة  وأهمية  التنافس  حــدة  على  مؤشر  وفــي 
انتخابية  الوالية، ستكون بنسلفانيا هذا األسبوع محطة 
عن  أوباما  باراك  والسابق  بايدن  الحالي  رؤساء،  لثالثة 

الجمهوريين. عن  وترامب  الديمقراطيين 

معركة ترامب
يتوقع   ،2020 للعام  الوالية  منتصف  انتخابات  في  وكما 
كفة  ترجيح  في  أساس  بشكل  جورجيا  والية  تسهم  أن 
وارنوك،  رافايل  الديمقراطي  ويسعى  آخر،  على  طرف 
الوالية  هذه  عن  مقعدًا  ينال  أسود  سيناتور  أول  وهو 
الفوز  إلى  العنصري،  التمييز  من  بماضيها  عرفت  التي 
المرة في مواجهة هرشيل  ثانية، وهذه  انتخابية  بدورة 
ترامب.  بدعم  يحظى  أسود  سابق  رياضي  وهو  ووكر، 
ودعم  االنتخابية  المعركة  هذه  في  ثقله  ترامب  ووضع 
يجمعهم  ومتنوعة،  متوقعة  غير  خلفيات  من  مرشحين 
للجدل  المثير  الملياردير  يخفي  وال  له.  المطلق  والؤهم 
2017 و2021، ميله إلى  الذي تولى الرئاسة بين عامي 
2024، في ما قد يؤدي إلى تكرار  العام  الترشح مجددًا 
في  األخير  لمصلحة  انتهت  بايدن  وبين  بينه  معركة 

.2020 للعام  الرئاسية  االنتخابات 
مع  بها  يتمتعون  التي  الثقة  فرط  على  مؤشر  وفي 
ترامب  مناصرو  يؤكد  نوفمبر،  من  الثامن  تاريخ  اقتراب 
2022 لن تشهد فقط »موجة حمراء«، بل  أن انتخابات 

»تسونامي«. مع  موعد  على  ستكون 
في  السياسية  العلوم  أستاذ  جيويت،  أوبري  وأوضح 
جامعة سنترال فلوريدا: »لقد نجح الجمهوريون في إقناع 
األميركيين ذوي األصول اإلسبانية بالبدء في التصويت« 
كبير  بشكل  الممثلين  السكان  هؤالء  أن  حين  في  لهم، 

فعال.  بشكل  الحشد  بتنظيم  المحلية 
تنشر  لم  بأنها  اإلثنين،  الشرطة،  واعترفت 
سوى 137 عنصرًا في إتايوان مساء السبت، 
العدد  هذا  أن  إلى  ذاته  الوقت  في  مشيرة 

كان أعلى من السنوات السابقة.
شرطي   6500 نشر  المقابل  في  لكن 
العاصمة  فــي  ــرى  أخ بتظاهرة  لإلحاطة 
ألف   25 فيها  شــارك  الجنوبية،  الكورية 
شخص فقط، وفقًا لوسائل األعالم المحلية. 
وتُعرف الشرطة في كوريا الجنوبية ببراعتها 
بلد يشهد  الحشود، في  السيطرة على  في 
في  بها  يحيط  التي  التظاهرات  من  كثيرًا 
الشرطة  عناصر  من  عدد  األحيان  معظم 
حالة  في  ولكن  المشاركين.  عــدد  يفوق 
احتفاالت هالوين في إتايوان، لم يكن هناك 
منظم معين. واحتشد المحتفلون في الحي 
الحانات  في  المختلفة  المناسبات  لحضور 
عمدة  وقدم  والمطاعم،  الليلية  والنوادي 
سيول أوه سي هون اعتذارًا علنيًا. وقال وهو 
المطلقة  »بالمسؤولية  يشعر  إنه  يبكي، 
عن هذا الحادث«. بدوره، قال رئيس كوريا 
خالل  الثالثاء،  يــول،  سوك  يون  الجنوبية 
اجتماع حكومي إن »سالمة األشخاص مهمة 

سواء كان هناك منظم لحدث ما أم ال«.
»مهارات  اكتساب  إلى  البالد  يون  ودعا 
الحشود.  إدارة  لتحسين  متقدمة«  رقمية 
األدوات  هذه  إن  يقولون  مراقبين  ولكن 
متوافرة بالفعل، غير أنه لم يجِر استخدامها 

في إتايوان.
تملك بلدية سيول نظام مراقبة للحشود 
الهواتف  بيانات  يستخدم  الحقيقي  بالوقت 
المحمولة لتقدير حجم المشاركين في حدث 
السبت،  معين، ولكنها لم تستخدمه مساء 

وأشار  الديمقراطيين.  نحو  أكثر  يميلون  الوالية،  في 
والحاكم  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  تأثير  مدى  إلى 
اليمين  في  الصاعد  النجم  ديسانتيس،  رون  الحالي 
بشأن  للغاية  المحافظ  موقفهما  خالل  من  المتشدد، 
إنها  يقوالن  لما  انتقاداتهما  أو  المجتمعية  القضايا 

أهداف »شيوعية« إلدارة بايدن.

متحدرون من أميركا الالتينية
معينة  نسبة  مع  األمر  »نجح  الجامعي  األستاذ  وتابع 
الذين  الالتينية  أميركا  من  المتحدرين  األميركيين  من 
الجنوبية  أميركا  أو  كوبا  من  نهرب  لم  ألنفسهم  قالوا 

هنا«. نفسه  الشيء  على  للحصول 
من جانبها، قالت سوزان ماكمانوس، أستاذة العلوم 
»الجمهوريون  فلوريدا:  ساوث  جامعة  في  السياسية 
الديموغرافية  التغيرات  مواكبة  في  بكثير  أفضل 
على  وأشــارت  الوالية.  هذه  في  والكبيرة«  المستمرة 
جــاءوا  الشباب  من  »العديد  أن  إلــى  المثال  سبيل 
الجمهورية(  )السلطات  ألن  عائالتهم  مع  هنا  لالستقرار 
»كوفيد  مواجهة  في  المدارس«  إغالق  في  ترغب  لم 
الحملة  خالل  نسبيًا  متحفًظا  بايدن  جو  وكان   .»19  –
يفترض  والتي  الوالية  منتصف  النتخابات  االنتخابية 
تحول  إلى  األقل  على  تؤدي  أن  الرأي،  استطالعات  وفق 
ركزت  وبعدما  الجمهوري.  الجانب  إلى  النواب  مجلس 
الحق  مثل  قضايا  على  بشدة  انطالقها  عند  الحملة 
مواجهة  في  الديمقراطية  عن  والدفاع  اإلجهاض  في 
المعيشة  كلفة  حول  قوية  رسائل  يرسل  محافظ  معسكر 
إلى  أكثر  التطرق  الديمقراطي  الحزب  يريد  والجريمة، 

لألميركيين. اليومية  الحياة  مخاوف 
لكن جو بايدن يكافح لتقديم نفسه على أنه »رئيس 
كذلك،  المتسارع.  التضخم  سياق  في  الوسطى«  للطبقة 
الرئيس  من  المساعدة  إلى  الديمقراطي  الحزب  دعا 
ال  خطابية  بمواهب  يتمتع  الذي  أوباما  باراك  السابق 

قواته. لحشد  عليها  جدال 

وفق وسائل اإلعالم المحلية.
إتايوان  كذلك، فشِلت سلطات مقاطعة 
في نشر دوريات أمنية، حيث قال المسؤولون 
منه  أكثر  »ظــاهــرة«  يعتبر  هالوين  إن 
للسيطرة  رسمية  خطة  يتطلب  »مهرجانًا« 
على الحشود. وفي تلك الليلة، اندفع عشرات 

اآلالف من الناس إلى زقاق ضيق.
تدافع  مشهد  عــيــان  شــهــود  ووصـــف 
إلى سحق  أدى  مما  المرتبكين،  المحتفلين 
غياب  في  الــزقــاق،  في  العالقين  الناس 
وأشار  الحشود.  على  السيطرة  أو  الشرطة 
محللون إلى أنه كان من الممكن تفادي هذا 
الوضع بسهولة، حتى مع وجود عدد صغير 

من أفراد الشرطة.
وقال كيث ستيل األستاذ في علم الحشود 
في جامعة سوفولك »اإلدارة الجيدة واآلمنة 
للحشود ليست مسألة نسب ومعدالت، بل 
قدرة  أجل  من  الحشد،  باستراتيجية  تتعلق 

وتدفق وكثافة آمنين« للتزاحم.
الجنوبي  الكوري  الخبير  أشار  من جهته، 
الشرطة  علمت  لو  أنه  إلى  جو،  يونغ  لي 
قلياًل،  سيكون  عناصرها  عدد  أن  المحلية 
من  الــمــســاعــدة  طلب  بإمكانها  لــكــان 
السكان  من  حتى  أو  المحلية  السلطات 
قسم  في  األستاذ  وقال  المتاجر.  وأصحاب 
الحرائق والكوارث في جامعة سيول: »األمر ال 
يتعلق فقط باألرقام«، مضيفًا أن »المسألة 
تتعلق بمعرفة كيفية التعامل مع هذا العدد 
المحدود )من أفراد الشرطة( ونوع اإلجراءات 
نقص  عــن  للتعويض«  اتــخــذوهــا  الــتــي 
االنتقادات  انتشرت  المأساة،  غداة  العدد. 
متهمة  االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر 

السلطات بعدم االستعداد واالستباق.

واشنطن–وكاالت

سيول–وكاالت

»أرشيفية« ● ضحايا احتفاالت الهالوين بكوريا اجلنوبية● الرئيس األميركي بايدن وزوجته    

● سفن الحبوب تسافر في ممر ضيق في القطاع الشمالي الغربي للبحر األسود

موسكو تشترط ضمانات الستخدام »املمر الغذائي«

األوكرانية  الحبوب  تصدير 
الروسي«  »االبتزاز  بني 

الدولي والقلق 
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وثيقة اتفاق »العسكريني« واملدنيني.. وهم أم حقيقة؟
األزمة  لحل  حثيثة  ومحاوالت  متتالية  اجتماعات  بعد 
ترجح  توقعات  خرجت  السودان،  في  عام  منذ  المستمرة 
لالتفاق  النهائية  الوثيقة  المتحدة  األمــم  تعرض  أن 
خالل  والتغيير«  »الحرية  وقوى  العسكري  المكون  بين 
األسبوعين المقبلين للتوقيع عليها، إال أن الناطق الرسمي 
صحة  نفى  مارشال،  فلورانس  »يونيتامس«،  بعثة  باسم 
لتلك المعلومات، موضحًا أن الحديث عن وثيقة من األمم 
صحيح  غير  والعسكريون  المدنيون  عليها  يوقع  المتحدة 

في الوقت الراهن.
االتفاق  أن  أوضحت  متطابقة  وكانت مصادر سودانية 
الذي يستند لوثيقة دستورية أصدرتها اللجنة التيسيرية 
خالصة  كاملة  للمحامين، سيؤكد تشكيل حكومة مدنية 
الصالحيات، بينما صرح مارشال بأن الحل بيد السودانيين 
أنفسهم، وليس األطراف األخرى، التي تعمل على تسهيل 
مؤكدًا  الثالثية،  اآللية  إلى  إشارة  في  السياسية،  العملية 
على  تعمل  واإليغاد«  األفريقي  واالتحاد  »يونيتامس  أن 
تفاهم  إلى  للوصول  السودانية  األطراف  مع  اليوم  مدار 

واسع، يفضي إلى حل لألزمة.
تأتي تلك التطورات المرتقبة بعد أن شهدت العاصمة 
الحرية  لقوى  اجتماعات  ثالثة  الخرطوم،  السودانية 
بمشاركة  أحدها  يومين،  خــالل  العسكري  والمكون 
مجلس  رئيس  مع  بيرتس،  فولكر  األممي  المبعوث 
برير،  الواثق  والتغيير«،  »الحرية  قادة  بمشاركة  السيادة 
المكون  مالحظات  الستالم  عثمان؛  وطه  فيصل،  بابكر 

العسكري على وثيقة المحامين.
أما الثاني بمشاركة فولكر أيضًا مع الطرفين لمناقشة 
ردود قوى »الحرية والتغيير«. فيما ينتظر أن يتم اجتماع 

حاسم إلعالن االتفاق خالل أسبوعين.
عبد  نصر  اسم  رسميًا  طرحت  الحرية  قوى  وكانت 
الباري وزير العدل السابق لرئاسة الوزراء، ورفض المكون 
العسكري ذلك، مع البحث في الوقت عينه عن اسم بديل 
الــوزراء  رئيس  فرص  بأن  المعلومات  أفــادت  فيما  آخر. 
ممانعته  عدم  رغم  تالشت،  حمدوك  اهلل  عبد  السابق 

العودة وفق مقربين منه.
بيان  في  تأكيده،  جدد  جانبه  من  السوداني  والجيش 
من  الكامل  باالنسحاب  تمسكه  اإلثنين،  متأخر  بوقت 
وقد  السياسية.  القوى  توافق  حال  السياسية  الحياة 
االتحادي  حزبي  لتوقيع  تأييده  العسكري  المكون  أبدى 
وثيقة  على  الشعبي  المؤتمر  وحزب  األصل  الديمقراطي 
دستوريًا  »أساسًا  بوصفها  للمحامين  التسييرية  اللجنة 

للحل«.
والعسكريين  المدنيين  بين  المفاوضات  ــدأت  وب

األمم  من  المكونة  الثالثية«  »اآللــيــة  من  بتسهيل 
والهيئة  األفريقي،  واالتــحــاد  »يونتامس«،  المتحدة 
الحكومية للتنمية في أفريقيا »إيغاد«، بيد أنها تعثرت إثر 
السياسية  العملية  من  العسكريين  خروج  البرهان  إعالن 
في 4 يوليو الماضي، والطلب من المدنيين التوافق على 
للبقاء  المعارضة »حيلة«  اعتبرته  ما  حكومة مدنية، وهو 
الفِرق  جميع  اتفاق  استحالة  على  بالرهان  السلطة  في 

السودانية.
والمملكة  المتحدة  الــواليــات  مــن  كــل  تقود  كما 
في  أفلحت  وإقليمية  دولية  وساطة  السعودية  العربية 
السعودي  السفير  منزل  في  والمدنيين  العسكريين  جمع 
بالخرطوم في يونيو الماضي، ثم انضمت إليهما في وقت 
المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  بريطانيا  من  كل  الحق 
من  وكان  الدولية«.  بـ»الرباعية  اآلن  يُعرَف  ما  لتشكل 
المقرر تقديم مساعدات اقتصادية دولية كبيرة للسودان، 
دوالر،  مليار   60 نحو  البالغة  ديونه  إعفاء  ذلك  في  بما 
وعودة السودان إلى المجتمع الدولي، لكن تلك القرارات 
توقفت بسبب تولي الجيش السلطة في أكتوبر الماضي، 
واالتحاد  المتحدة  األمــم  اعتبرته  الــذي  اإلجــراء  وهــو 
األفريقي واالتحاد األوروبي »انقالبًا عسكريًا«، وعليه جمد 
المؤسسات  وجمدت  السودان،  عضوية  األفريقي  االتحاد 

المالية الدولية مِنحها للسودان.
الدولي،  البنك  مثل  المالية؛  الصناديق  وتشترط 
الستئناف  الخصوص،  وجه  على  باريس،  نادي  ومجموعة 
التعامل مع السودان، استعادة المسار االنتقالي وتكوين 
إبالغ  جرى  ما  وهو  مصداقية«،  »ذات  مدنية  حكومة 
المسؤولين الحاليين به بوضوح، في الوقت الذي تتوالى 

وتشكل  البالد،  في  واألمنية  االقتصادية  االنهيارات  فيه 
ضغطًا كبيرًا على القيادة العسكرية.

والمبعوث األممي، باإلضافة إلى قائد القوات المسلحة، 
عبد الفتاح البرهان، كانا أعربا أخيرًا عن أملهما بالتوصل 
البالد،  والعسكر في  المدنيين  إلى توافق بين  قريبًا جدًا 
المكون  والتغيير«،  »الحرية  قوى  من  شخصيات  أن  إال 
أشيع  ما  نفت الحقًا كل  المعارضة،  في  الرئيسي  المدني 

عن اتفاق وشيك بين المدنيين والمكون العسكري.
دول  أفقر  من  واحــدة  تعد  التي  البالد،  تعيش  فيما 
العالم، منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات 
سياسي  ركود  في  السابقة،  الحكومة  وحل  استثنائية 
من  األممية  المساعي  كافة  من  الرغم  على  واقتصادي، 

أجل إطالق جلسات حوار تفضي إلى حل بين األفرقاء.
السوداني  الرئيس  أنصار  من  آالف  بضع  واحتشد 
من  المنحل  حزبه  وأتباع  األحد،  البشير،  عمر  المعزول 
لدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  مقر  أمــام  »اإلسالميين«، 
االنتقال في السودان، المعروفة اختصارًا بـ»يونيتامس«؛ 
وأيضًا  بيرتس،  فولكر  ورئيسها  بطردها  للمطالبة  وذلك 
لتحذير رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان 
تحالف  مع  مرتقبة  ثنائية  تسوية  اتفاقية  توقيع  من 
المعارضة »الحرية والتغيير«، وفقًا لمشروع دستور مجمع 
عليه، فيما حذرت جهات حقوقية من تهديد الشخصيات 
اإلنساني،  الدولي  للقانون  مخالفًا  واعتبرته  الدولية، 
وطالبت بمحاسبة المحتجين والتعامل مع كافة المحتجين 
أنصار  من  العريض«  اإلسالمي  »التيار  ويتكون  بالمثل. 
ومجموعات  المسلمين،  واإلخوان  الوطني  المؤتمر  نظام 
المتصوفة، ويعمل تحت الفتة »مبادرة  متشددة وبعض 

أهل السودان« بقيادة الزعيم المتصوف »الطيب الجد«.
ومنذ 25 أكتوبر2021، دأب مئات اآلالف من المحتجين 
الخروج  على  المدني،  االنتقال  مسار  بعودة  المطالبين 
القيادة  تنفيذ  دون  حال  ما  يومية،  شبه  مظاهرات  في 
الحكومة  إطاحة  عقب  قطعتها  التي  تعهداتها  العسكرية 
الفريق  أعلن  الماضي،  يوليو  وفي  المدنية.  االنتقالية 
السياسية،  العملية  من  المسلحة  القوات  خروج  البرهان 
ودعا المدنيين للتوافق على تكوين حكومة مدنية، وهو 
ما اعتبرته المعارضة والحراك المدني »مناورة« للبقاء في 

السلطة.
قرب  إعالن  خلفية  على  اإلسالميين  مظاهرات  وجاءت 
والتغيير«  »الحرية  المعارضة  تحالف  بين  التوصل التفاق 
والعسكريين، يتم بموجبه تشكيل حكومة مدنية برئيس 
الفريق  ونائبه  البرهان  يذهب  وأن  ووزراء مدنيين،  دولة 
»حميدتي« إلى مجلس أمن ودفاع يترأسه رئيس الوزراء، 
العسكريين  قبل  من  تراجعًا  اإلسالميون  يعتبره  ما  وهو 

يهدد وجودهم وامتيازاتهم.

السودان في انتظار إعالن الحكومة المدنية

الخرطوم–وكاالت

● عبدالفتاح البرهان
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ميشيل  اللبناني  الرئيس  وقعه  الذي  األخيرة،  اللحظة  قرار  مع 
عون بمرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي قبل مغادرته قصر 
بعبدا، يبدو أن لبنان على موعد مع مرحلة جديدة من الفوضى 
لبنان،  في  السلطة  رأسي  شغور  مع  دستوري  وفراغ  السياسية 
واسعًا  الباب  يفتح  الذي   2008 لسيناريو  بقوة  محتملة  وعودة 

للتسويات والصفقات للخروج من األزمة.
عون  والية  انتهاء  مع  الرئاسي  الشغور  نفق  لبنان  ودخل 
منتصف، ليل اإلثنين الثالثاء، جراء عدم وجود مرشح قادر حتى 
اللحظة على حصد األكثرية المطلوبة في البرلمان. وغادر عون 
القصر الرئاسي األحد، قبل يوم من انتهاء واليته الرئاسية، فيما 
اليوم األخير  احتشد اآلالف من مناصريه لوداعه، وأمضى عون 

من واليته اإلثنين في مقر إقامته في الرابية شمال بيروت.
مع دخول لبنان في الفراغ الرئاسي، إثر انتهاء والية ميشال 
الخاصة  المنسقة  عبرت  سنوات،   6 امتدت  التي  الرئاسية  عون 
لألمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا »عن قلقها من احتمال 
امتداد الفراغ، وتدهور الوضع، ال سيما أن البالد ال تزال تعاني 
تأثير األزمة االجتماعية واالقتصادية والمالية التي طال أمدها«. 
وشددت على »أن معالجة هذه التحديات الرهيبة تتطلب انتخاب 
رئيس جديد بسرعة وتشكيل حكومة«. ومنذ نهاية سبتمر، فشل 
البرلمان أربع مرات في انتخاب رئيس جديد للبالد، مع عدم وجود 

أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية تخوله اختيار رئيس.
البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة  وفي لبنان، 
رئيس  تكليف  يحتاج  ما  غالبًا  والطائفية،  السياسية  القوى  بين 

حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبالد أشهرًا.
ففي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من شغور في سدة 
الرئاسة، انتخب عون رئيسًا بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب 
المهل  احترام  عدم  أن  ومع  األفــرقــاء.  بين  سياسية  تسوية 
الدستورية شائع في لبنان، لكن الفراغ الرئاسي هذه المرة يأتي 
الدولي من بين  البنك  اقتصادي متسارع صنفه  انهيار  في ظل 
أعمال  العالم منذ عقود، ومع وجود حكومة تصريف  األسوأ في 
عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، خصوصًا تنفيذ إصالحات يضعها 
المجتمع الدولي شرطًا لدعم لبنان. ويهدد الفراغ السياسي مع 
عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد األكثرية المطلوبة 
اقتصادي  انهيار  ظل  في  البالد  أزمــات  بتعميق  البرلمان،  في 
متسارع منذ ثالث سنوات ومع تعذر تشكيل حكومة منذ مايو. 
ويأتي كذلك بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت أشهرًا 
في العام 2019 ضد الطبقة السياسية كاملة، وفي وقت يصب 
فيه اللبنانيون تركيزهم على تأمين لقمة العيش في ظل الغالء 

الفاحش أو سحب أموالهم العالقة في المصارف.
الى مجلس  الرئيس  انتقال صالحيات  الدستور  ويتعين وفق 
الوزراء، لكن الخالفات السياسية حالت منذ االنتخابات النيابية في 
مايو دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف 

األعمال برئاسة نجيب ميقاتي ممارسة مهماتها.
حكومة  اعتبار  مرسوم  بتوقيع  واليته  انتهاء  عون  واستبق 
تصريف األعمال مستقيلة، رفضًا منه ألن تمارس حكومة ميقاتي 
صالحيات الرئيس. ومنذ أسابيع، يتبادل عون وميقاتي االتهامات 
فيما  مضادة  وشروط  شروط  نتيجة  حكومة  تشكيل  بتعطيل 
يتخوف مراقبون أن قبول استقالة الحكومة وانتهاء والية عون 
سيدخالن لبنان في متاهة الفراغ وهو سيناريو مشابه لسيناريو 
المالية  األزمة  بسبب  مختلف  الحالي  الظرف  لكن   2008 العام 
الدول  من  بعدد  لبنان  عالقات  توتر  الى  إضافة  المستفحلة، 
العربية والخليجية على رأسها المملكة العربية السعودية بسبب 
تهديدات إيران وحليفها »حزب اهلل«. وأدخلت خطوة عون البالد 

في جدل دستوري حول صالحيات حكومة ميقاتي، الذي أكد أن 
البرلمانية،  االنتخابات  منذ  مستقيلة  عمليًا  تعد  التي  حكومته، 
ستتابع قيامها بتصريف األعمال. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه 
رسالة  لتالوة  الخميس،  جلسة  عقد  إلى  النيابي  المجلس  بري 
إلى المجلس، اتهم فيها ميقاتي بعرقلة تشكيل  وجهها عون 

الحكومة والسعي إلى »السطو على رئاسة الجمهورية«.
الرئيس  تبنى  أن  منذ  أنه  اللبناني  للشأن  متابعون  ويرى 
كل  علنًا،  عون  ميشال  العماد  واليته،  المنقضية  اللبناني 
جبران  النائب  الحر«  الوطني  »التيار  رئيس  صهره  طروحات 
طرحه  وخصوصًا  رئاسته،  بعد  ما  مرحلة  شأن  في  باسيل 
األعمال  تصريف  حكومة  تولي  ودستورية  قانونية  عدم  شعار 
ألنها  بعده  من  الرئاسة  صالحيات  ميقاتي  نجيب  برئاسة 
مستقيلة، بدا واضحًا أنه كان يؤسس لتموضعه السياسي في 
مرحلة الفراغ الرئاسي التي فرضها عجز أي من التحالفات بين 
فالبرلمان  يخلفه،  جديد  رئيس  انتخاب  عن  البرلمانية  الكتل 
الدستورية  الشهرين  مهلة  ضمن  نيابية  جلسات  أربع  عقد 
النتخاب رئيس قبل نهاية والية عون في 31 أكتوبر الماضي، 
المؤلف  الشيعي«  »الثنائي  إفقاد  بفعل  رفضها  إلى  انتهت 
نصاب  وحلفائهما  أمــل«  و»حركة  اهلل«  »حــزب  نــواب  من 
في  لالقتراع  العامة  الهيئة  انتقال  عند  باالنسحاب  الجلسات 
نائبًا(   65( +1 النصف  أكثرية  إلى  التي تحتاج  الثانية  الدورة 
نواب من  المعارضة. وأسهم  المرشحين من  أحد  إنجاح  لمنع 
من  االنسحاب  عبر  النصاب  تطيير  في  الحر«  الوطني  »التيار 

الجلسة.
مناصريه  من  اآلالف  أطلقها  مؤيدة  هتافات  وقع  وعلى 
القصر  محيط  في  ليلته  بعضهم  أمضى  الذين  حزبه،  وأعضاء 
عون:  قال  بيروت،  على  المشرفة  بعبدا  منطقة  في  الرئاسي 
»اليوم صباحًا وجهت رسالة إلى مجلس النواب ووقعت مرسوم 

اعتبار الحكومة مستقيلة«.
وفي رسالته الى البرلمان، قال عون إن خطوته تأتي بعدما 
ألسباب  للتأليف  حماسته  عــدم  »عــن  ميقاتي  نجيب  أعــرب 
لمجلس  جلسات  لـ»عقد  أمامه  الطريق  ولقطع  مختلفة«، 
الوزراء« بما يخالف »مفهوم تصريف األعمال بالمعنى الضيق«.

وينتظر لبنان تموياًل من قبل صندوق النقد الدولي بعد توقيع 

اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل الماضي.
على  يتعين  حيث  لبنان،  في  سابقة  عــون  خطوة  وتعد 
الحكومة، في  الجمهورية إصدار مرسوم قبول استقالة  رئيس 
الحكومة  رئيس  تعيين  مرسومي  فيه  يوقع  الذي  ذاته  اليوم 
وتشكيل حكومة جديدة. وتصدر المراسيم الثالثة معًا. إال أن 
إطار  في  ويضعونها  تداعياتها  من  يقللون  دستوريين  خبراء 
»الصراع السياسي« بين الرجلين. وردًا على موقف عون اعتبر 
الذي  الحكومة  استقالة  مرسوم  أن  األحد،  ميقاتي،  نجيب 
قيمة  أي  إلى  »يفتقر  عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  وقعه 

دستورية«.
جاء ذلك في كتاب وجهه ميقاتي إلى رئيس مجلس النواب 
القيام  ستتابع  »الحكومة  إن  ميقاتي  قال  حيث  بري،  نبيه 
بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف األعمال وفق 
اتخاذ  وكيفية  عملها  ترعى  التي  واألنظمة  الدستور  نصوص 
قراراتها«. واعتبر أن »المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، 
أي  إلى  يفتقر  الدستور،  أحكام  بمقتضى  أصاًل  المستقيلة 
عن  صادر  بيان  أفاد  ذاته،  السياق  وفي  دستورية«.  قيمة 
ميقاتي  من  كتابًا  بتسلمه  بري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس 
والقيام  األعمال  لتصريف  الحكومة  »بمتابعة  فيه  يبلغه 

الدستورية«. بواجباتها 
وانهيار  سياسي  بشلل  عهده  من  الثاني  النصف  واتسم 
 2019 أكتوبر  في  مسبوقة  غير  وتظاهرات  متسارع  اقتصادي 
 4 في  بيروت  مرفأ  في  مــروع  انفجار  ثم  أشــهــرًا،  استمرت 
الطبقة  أداء  على  الشعبية  النقمة  ضاعف   ،2020 أغسطس 
خصوصًا  شعبيته  من  كبيرًا  جــزءًا  فقد  كان  وإن  السياسية. 
على الساحة المسيحية، إال أن عون ال يزال في عيون محازبيه 
سرب  خارج  من  وزعيمًا  الكف«  نظيف  شجاعًا  »قائدًا  وأنصاره 
تركيبة  ذي  بلد  في  واإلقطاعية  التقليدية  السياسية  العائالت 
طائفية بامتياز. وشكل قصر بعبدا العام 1989 مقصدًا لآلالف 
ورفض  حينها حكومة عسكرية  تولى  الذي  مناصري عون  من 

تسليم السلطة الى رئيس منتخب.
وفي 1990، تم إخراجه من القصر إثر عملية عسكرية قادها 
فرنسا  الى  ثم  الفرنسية،  السفارة  الى  ولجأ  السوري،  الجيش 

حيث أمضى 15 عامًا في المنفى وأسس تياره السياسي.

بيروت - وكاالت

شغور رأسي السلطة بعد رحيل عون

هل يدخل لبنان نفق »الفراغ الرئاسي« 
املوقت.. أم »متاهة سياسية« ممتدة؟

القادة العرب يدعمون عضوية كاملة لفلسطني في األمم 
املتحدة ويتمسكون بـ »عدم االنحياز« إزاء الحرب في أوكرانيا

الجزائر  في  انعقدت  التي  العربية  للقمة  الختامي  البيان  أكد 
العضوية  على  للحصول  فلسطين  توجه  ودعم  تبني  ضرورة 
الكاملة في األمم المتحدة، »ومحاسبة االحتالل اإلسرائيلي على 

جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي اقترفها«.
وأشار البيان الصادر اليوم األربعاء، إلى دعم استضافة المغرب 
للمنتدى العالمي التاسع لتحالف األمم المتحدة للحضارات، يومي 
22-23 نوفمبر الجاري، وذلك بمدينة فاس. كما أكد البيان على 
الترحيب بـ»التحركات والمبادرات الحميدة التي قامت وتقوم بها 
العديد من الدول العربية من أجل الحد من انتشار االسالموفوبيا 
اآلخر  واحترام  التسامح  قيم  وترقية  التوترات  حدة  وتخفيف 

والحوار بين األديان والثقافات والحضارات« .
وعن الوضع الليبي، أعرب البيان عن »التضامن الكامل مع 
األزمة من خالل  الهادفة إلنهاء  الجهود  الليبي ودعم  الشعب 
أمنها  ويصون  البالد  وسيادة  وحدة  يحفظ  -ليبي  ليبي  حل 
وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم 
السياسي  االستقرار  لتحقيق  أسرع وقت ممكن  االنتخابات في 
الدائم«. وفيما يخص الصراع الروسي- األوكراني، شدد البيان 
على االلتزام بمبادئ عدم االنحياز وبالموقف العربي المشترك 
القوة  استعمال  نبذ  على  يقوم  الذي  أوكرانيا  في  الحرب  من 

والسعي لتفعيل خيار السالم«.
وأعلن البيان الموقف من عدد من القضايا، ومنها:

– التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق 
فيها  بما  للتصرف،  القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب  لحقوق 
فلسطين  دولــة  وتجسيد  المصير،  وتقرير  الحرية  في  حقه 
 ،»1967 يونيو   4« خطوط  على  السيادة  كاملة  المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض لالجئين 
رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  لقرار  وفًقا  الفلسطينيين 

194 لعام 1948.
– التأكيد على تمسكنا بمبادرة السالم العربية للعام 2002 
بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسالم العادل والشامل 
األراضي  لكافة  اإلسرائيلي  االحتالل  إلنهاء  استراتيجي  كخيار 
كفر  وتالل  شبعا  ومزارع  السوري  الجوالن  فيها  بما  العربية، 
أساس  على  العربي-اإلسرائيلي  الصراع  وحل  اللبنانية،  شوبا 
مبدأ األرض مقابل السالم والقانون الدولي وقرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة.
والمساعي  الجهود  مواصلة  ــرورة  ض على  التشديد   –
والدفاع  ومقدساتها،  المحتلة  القدس  مدينة  لحماية  الرامية 
لتغيير  والمدانة  المرفوضة  االحتالل  محاوالت  وجه  في  عنها 
ديمغرافيتها وهويتها العربية اإلسالمية والمسيحية والوضع 

التاريخي والقانوني القائم فيها.
غزة  قطاع  عن  اإلسرائيلي  الحصار  برفع  المطالبة   –
باالحتالل  القائمة  السلطة  قبل  من  القوة  استخدام  وإدانة 
فيها  بما  الهمجية  الممارسات  وجميع  الفلسطينيين،  ضد 
عن  باإلفراج  والمطالبة  التعسفية  واالعتقاالت  االغتياالت 
جميع األسرى والمعتقلين، خاصة األطفال والنساء والمرضى 

وكبار السن.
للحصول  فلسطين  دولة  توجه  ودعم  تبني  على  التأكيد   –
على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم 
تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم 
الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة 
االحتالل اإلسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 

التي اقترفها وال يزال في حق الشعب الفلسطيني.
– العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية األمن 
السياسية  أبعاده  وبكل  الشامل  بمفهومه  العربي  القومي 

واالقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية.

الشؤون  في  أشكالها  بجميع  الخارجية  التدخالت  رفض   –
العربية  الحلول  بمبدأ  والتمسك  العربية  للدول  الداخلية 
في  العربية  الدول  جامعة  دور  تقوية  عبر  العربية  للمشاكل 
الوقاية من األزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز 

العالقات العربية-العربية.
ودعم  الليبي  الشعب  مع  الكامل  التضامن  عن  اإلعراب   –
الجهود الهادفة إلنهاء األزمة الليبية من خالل حل ليبي-ليبي 
يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق 
طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم االنتخابات في أسرع 

وقت ممكن لتحقيق االستقرار السياسي الدائم.
ومباركة  اليمنية،  الشرعية  الحكومة  دعم  على  التأكيد   –
المبذولة  الجهود  ودعــم  الرئاسي  القيادة  مجلس  تشكيل 

للتوصل إلى حل سياسي لألزمة.
في  للمساهمة  قيادي  جماعي  بدور  العربية  الدول  قيام   –
ومعالجة  السورية  لألزمة  سياسي  حل  إلى  التوصل  جهود 
بما  واالقتصادية،  واإلنسانية  واألمنية  السياسية  تبعاتها  كل 
شعبها  طموحات  ويحقق  وسيادتها  سورية  وحدة  يضمن 

ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.
في  بما  العراق  في  الدستورية  الحياة  بتنشيط  الترحيب   –
ذلك تشكيل الحكومة واالشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق 

االستقرار والتنمية االقتصادية.
على  للحفاظ  اللبنانية  الجمهورية  مع  التضامن  تجديد   –
لبسط  اتخذتها  التي  الخطوات  ودعــم  واستقرارها  أمنها 
التطلع  عن  واإلعراب  والبحرية  البرية  أقاليمها  على  سيادتها 
يقوم  وأن  المطلوبة  اإلصالحات  بتنفيذ  لبنان  تقوم  ألن 

مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبالد.
أجل  من  الفيدرالية  الصومال  لجمهورية  الدعم  تجديد   –
العربية  الدول  مساهمة  عبر  واالستقرار  األمن  دعائم  توطيد 
مكافحة  مجال  في  الصومالية  الوطنية  القدرات  تعزيز  في 

اإلرهاب.
بين  سياسي  حل  لتحقيق  المتواصلة  الجهود  دعــم   –
وموضوع  الحدودي  بالخالف  يتعلق  فيما  وإريتريا  جيبوتي 

األسرى الجيبوتيين.
التكامل  مشروع  لتجسيد  الجهود  بمضاعفة  االلتزام   –
االقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل االستغالل األمثل 
لمقومات االقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها، 
بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

تمهيدا إلقامة االتحاد الجمركي العربي.
العربي  وبالموقف  االنحياز  عــدم  بمبادئ  االلــتــزام   –
نبذ  على  يقوم  الــذي  أوكرانيا  في  الحرب  من  المشترك 
االنخراط  عبر  السالم  خيار  لتفعيل  والسعي  القوة  استعمال 
رفض  مع  العربية،  الــوزاريــة  االتصال  لمجموعة  الفعلي 
السياق  هذا  في  والتنويه  الدولية.  المنظمات  تسييس 
مثل  ــرى  األخ العربية  ــدول  ال بها  قامت  التي  بالمساعي 

السعودية. العربية  المملكة 
– تثمين السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف »أوبيك 
للطاقة  العالمية  ــواق  األس استقرار  ضمان  أجل  من   »+
ضمن  الحساس  القطاع  هذا  في  االستثمارات  واستدامة 
المنتجة  الــدول  مصالح  حماية  تضمن  اقتصادية  مقاربة 

والمستهلكة على حد سواء.
دعم استضافة المملكة المغربية للمنتدى العالمي التاسع 
نوفمبر   23-22 يومي  للحضارات،  المتحدة  األمم  لتحالف 
2022 بمدينة فاس. ودعم لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
األطراف  الدول  لمؤتمر   )28( الدورة  الحتضان  التحضير  في 

في االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة حول تغير المناخ.
العربية  المملكة  الــريــاض،  مدينة  لترشيح  تأييدنا 

2030. وختامًا: السعودية، الستضافة معرض إكسبو 

بغداد - وكاالت

●  ميشال عون يغادر الرئاسة

●  صورة تذكارية للزعماء والقادة المشاركين في القمة العربية بالجزائر

صعود لليمني املتطرف اإلسرائيلي

نتانياهو على مشارف استعادة السلطة 
وفق النتائج األولية لالنتخابات

التي  التشريعية  لالنتخابات  األولية  النتائج  ضوء  على 
اليمين المتطرف بهامش ضئيل.  تظهر تقدم تحالفه مع 
بنيامين  اليميني  السابق،  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  بدا 

نتانياهو، األربعاء، على مشارف العودة إلى السلطة.
بعد  المركزية،  االنتخابات  لجنة  معطيات  وأظهرت 
 65 97 % من األصوات، حصول تحالف نتانياهو على  فرز 
مقعدًا. ويخول ذلك نتانياهو بالعودة إلى مقدمة الساحة 

السياسية.
عامًا(   73( المخضرم  اليميني  الزعيم  نتانياهو  وقال 
لمؤيديه، فجر األربعاء، في القدس: »نحن قريبون جدًا من 

نصر كبير«.
ويظهر فرز األصوات حتى مثول الجريدة للطبع حصول 
31 مقعدًا، وحزب  نتانياهو على  بزعامة  »الليكود«،  حزب 
الدينية«  »الصهيونية  وتحالف  مقعدًا،   24 على  لبيد 
بزعامة اليميني المتشدد إيتمار بن غفير على 14 مقعدًا، 
و»المعسكر الوطني« بقيادة بيني غانتس على 12 مقعدًا، 
باإلضافة إلى حزب »شاس« الديني الشرقي المتدين بـ12 

مقعدًا.
الديني  هتوراة«  »يهدوت  حزب  حصل  المقابل  في 
والجبهة  مقاعد،   8 على  الغربيين  لليهود  المتشدد 
وأحمد  عــودة  )أيمن  مقاعد   5 على  للتغيير  والعربية 
 5 الطيبي(، والقائمة الموحدة بقيادة منصور عباس على 
العمل  وحزب  مقاعد،   5 على  بيتينو«  و»يسرائيل  مقاعد، 
الصهيوني فلم  اليساري  أما حزب ميرتس  4 مقاعد.  على 
»التجمع  حزب  شأن  ذلك  في  شأنه  الحسم،  نسبة  يجتز 

الوطني الديمقراطي«.
كل  تحصل  أن  يجب  اإلسرائيلي  النسبي  النظام  وفي 
قائمة انتخابية على نسبة الحسم وهي 3.25 % من نسبة 
األصوات التي تؤهل للدخول الى الكنيست بأربعة أعضاء 

دفعة واحدة.
حزب  زعيم  ساعر  جدعون  الحالي  العدل  وزير  وحذر 
»األمل الجديد« الذي انشق عن حزب »الليكود« سابقًا من 
المتطرفين«  من  »تحالف  نحو  تتجه  إسرائيل  رؤية  خطر 

بقيادة نتانياهو وحلفائه.
بسبب تكرار االنتخابات، كان السياسيون اإلسرائيليون 
عددهم  البالغ  اإلسرائيليون  الناخبون  يصاب  أن  يخشون 
6.8 مليون باإلرهاق، إذ يتوجهون لصناديق االقتراع للمرة 
الخامسة في أقل من أربع سنوات. إال أن نسبة المشاركة 
أدلوا  الذين  الناخبين  عدد  وتجاوز   .%  71.3 نحو  بلغت 
بحسب   ،2015 منذ  األعلى  وهي  مليون،   4.8 بأصواتهم 

لجنة االنتخابات المركزية.
لدخول  الحسم  نسبة  قــانــون  الكنيست  وشــرعــت 
لمنع  ليبرمان  أفيغدور  الكنيست  عضو  باقتراح  البرلمان 
في  العرب  ويشكل  الكنيست.  دخول  من  العربية  القوائم 
بقوا  الذين  الفلسطينيين  من  المتحدرين   % إسرائيل20 

في ارضهم عند قيام دولة إسرائيل العام 1948.

العربية  القائمة  تشكلت  القانون  هــذا  أثــر  وعلى 
 2015 العام  15 مقعدا في  والتي حصلت على  المشتركة 
وضمت أربعة أحزاب. لكن القائمة العربية بدأت بالتفكك 
العربية  القائمة  رئيس  عباس  منصور  انفصال  بعد 

الموحدة االسالمية العام 2021.
العربية عشرة  األحزاب  األخيرة شغلت  االنتخابات  وفي 

مقاعد فقط من أصل 120مقعدًا في البرلمان.
قوائم  بثالث  الثالثاء،  انتخابات،  خاضوا  العرب  لكن 
والمساواة  للسالم  الديمقراطية  الجبهة  هي  منفصلة، 
والعربية للتغير وقائمة واحدة برئاسة ايمن عودة، وقائمة 
شحادة،  أبو  سامي  برئاسة  الديمقراطي  التجمع  حزب 
منصور  برئاسة  اإلسالمية  الحركة  الموحدة  والقائمة 

عباس.
نسبة  الديمقراطي«  »التجمع  حزب  يتجاوز  لم  وإذا 
الكبرى.  األحزاب  لصالح  أصواته  الحسم، فستصب معظم 
للسالم  الديمقراطية  الجبهة  حزب  من  المرشحة  وقالت 
والمساواة عايدة توما سليمان، فقالت إن »وجود الفاشيين 

إلى جانبه )نتانياهو( يقلقنا أكثر من أي شيء آخر«.
وتزامنت االنتخابات في إسرائيل مع تصاعد العنف في 
القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين احتلتهما إسرائيل 

في العام 1967.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، األربعاء، 
تنامي  تظهر  المتوقعة  اإلسرائيلية  االنتخابات  نتائج  أن 

مظاهر »التطرف و»العنصرية«.

● نتنياهو
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كالم في األرقام

ألف طن حبوب
يجري نقلها من موانئ أوكرانيا 
بهدف مساعدة حاالت الطوارئ 

في دول القرن األفريقي

قالوا
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قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن إيرادات النفط الليبي 
ستتراوح بين 35 و37 مليار دوالر بنهاية العام الجاري )2022(.

عربية« على هامش مؤتمر  نيوز  قناة »سكاي  مع  مقابلة  قدارة، في  بن  وأضاف 
سنويًا  استثمارات  دوالر  مليارات   4 تحتاج  ليبيا  إن  أبوظبي،  في   »2022 »أديبك 

للمحافظة على إنتاج مليونين و200 ألف برميل.
وأكد عمل مؤسسة النفط على خطة زيادة اإلنتاج إلى مليوني برميل في مدة من 
ثالث إلى خمس سنوات، متابعًا: »وهذه فرصة لصيانة وتحديث البنية التحتية سواء 

كانت أنابيب نقل عاز أو نفط أو خزانات، باإلضافة إلى تطوير الحقول«.
غاز،  قدم مكعبة  تريليون  بـ80  تقدر  المؤكدة  الليبية  االحتياطات  أن  إلى  وأشار 
منبهًا إلى أن خطة االستثمار في ليبيا ستجري بطرق مختلفة، »فلدينا دعم رئيسي 
من الدولة الليبية عن طريق البنك المركزي، وجزء سيمول من الشركاء األجانب وفق 

اتفاقات شراكة معنا«.

بن قدارة يتوقع 37 مليار دوالر إيرادات نفطية في 2022

بعض الشركات 
التونسية ترغب في 
العودة إلى ليبيا 
الستئناف عملها 
ومنها »سومترا«

السفير التونسى لدى 
ليبيا األسعد العجيلي

30
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

5.0205دوالر أميركي
4.9603يورو

5.7741الجنيه االسترليني
1.336الريال السعودي
1.3669درهم إماراتي
0.6907اليوان الصيني

2022  /11/2 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 
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رقمنة املدفوعات الحكومية

مجموعة كتاب *

للتنمية  العالمية  الممارسات  مدير  ــ  تشيانغ  جينواي  كريستين   *
الرقمية

والعمل  االجتماعية  الحماية  إدارة  مدير  ــ  روتكوفسكي  ميكال   *
بالبنك الدولي

* جان بيسمي  ــ مدير وحدة خدمات نزاهة األسواق المالية

أعمال  أجندة  لألفراد  الحكومية  المدفوعات  رقمنة  تعد 
لألفراد  الحكومية  المدفوعات  مبادرة  وتجمع  متشابكة. 
قطاعات  مختلف  لدى  والخبرات  المعارف   »G2Px«
البنك  لمجموعة  التابعة  والوحدات  العالمية  الممارسات 
الدولي - حيث تغطي مجاالت الحماية االجتماعية، وأنظمة 
والحوكمة،  الرقمية،  والتنمية  المالي،  والشمول  الدفع، 
المدفوعات  تحسين  أجل  من   - الجنسين  بين  والمساواة 
المقال،  هذا  في  واسع.  نطاق  على  لألفراد  الحكومية 
والحماية  الرقمية،  التنمية  بقطاعات  مديرين  ثالثة  يعرض 
واالبتكار  والتنافسية  والتمويل  والوظائف،  االجتماعية 

معالم هذه المبادرة.
كيف   »19  – »كوفيد  كورونا  جائحة  أزمة  أبرزت  لقد 
حيويا  دورا  تؤدي  أن  الرقمية  العامة  التحتية  للبنية  يمكن 
للحكومات في تقديم المساعدات االجتماعية بسرعة وأمان.

االقتصادي  النشاط  على  المفروضة  القيود  خلقت  لقد 
من  هائلة  أعداد  مساندة  إلى  الحاجة  كورونا  أزمة  بسبب 
المناطق  في  العشوائية  األحياء  سكان  منهم  الناس، 
أي  من  عام  بوجه  يستفيدون  ال  كانوا  الذين  الحضرية 

برنامج قائم للمساعدات االجتماعية.
التحديات:  من  اثنين  الدعم  أنظمة  نطاق  توسيع  وواجه 
المساعدات  وتقديم  الدعم،  إلى  يحتاجون  مَن  تحديد 
النقدية بكفاءة وأمان في سياق الجائحة. وحققت الحكومات 
أمكنها  حينما  التحديات  لهذه  التصدي  في  نجاح  أكبر 
البيانات  قواعد   - القائمة  الرقمية  التحتية  البنية  استخدام 

الرقمية، وأنظمة بطاقات الهوية، وأنظمة الدفع.
وتحديد  الجائحة  أثناء  في  جدد  مستفيدين  تسجيل  كان 
في  كان  إذ  جسيما؛  تحديا  إعانات  على  للحصول  أهليتهم 
أحوال كثيرة من الصعب تحديد العاملين في االقتصاد غير 
الذين  األفراد  من  وغيرهم  الحضرية،  بالمناطق  الرسمي 
إلى مساعدات  للمعاناة ويحتاجون  أصبحوا حديثا معرضين 

اجتماعية ألنهم لم يكونوا جزءا من السجالت القائمة.
في  شخص  مليار   1.7 نحو  أن  إلى  التقديرات  وتذهب 
أسٍر  في  يعيشون  كانوا  الدخل  ومتوسطة  منخفضة  الدول 
تتلقى مساعدات اجتماعية نقدية في إطار مواجهة الجائحة، 

وفي معظم المناطق أكثر من النصف لم يتلقوا قط دعما 
حكوميا من قبل.

قائمة  رقمية  بيانات  قواعد  لديها  التي  الدول  كانت 
للتحدي  التصدي  على  أقدر  الهوية  لبطاقات  وأنظمة 
أهليتهم  وتحديد  الجدد  المستفيدين  بتسجيل  المتعلق 
. فقد مَكنت هذه األنظمة الدول من مضاهاة المعلومات 
المستفيدين  عن 
آمنة  بطريقة  المحتملين 
على  المحافظة  تراعي 
مختلف  في  الخصوصية 
قواعد البيانات لتقييم مدى 
أيضا  والتحقق  أهليتهم، 
مراحل  طوال  هويتهم  من 

هذه العملية.
استطاعت  المتوسط،  وفي 
البيانات  قواعد  استخدام  بوسعها  يكن  لم  -التي  الدول 
من  للتحقق  الهوية  بطاقات  أنظمة  أو  القائمة  الرقمية 
في  الراغبين  األفراد  هوية  من  التحقق  أو  البيانات  صحة 
مواجهة  في  الدعم  تقديم  بُعد-  عن  أنفسهم  تسجيل 
الجائحة لنسبة لم تتجاوز 16 % من سكانها. وفي المقابل، 
قائمة  رقمية  بيانات  قواعد  لديها  التي  الدول  استطاعت 
إلى  الوصول  المتوسط  في  البيانات  لتبادل  موثوق  ونظام 

51 % من سكانها.
واضطرت الحكومات التي لم تكن لديها بنية تحتية عامة 
المستوى  على  المعلومات  جمع  على  االعتماد  إلى  رقمية 
على  تنطوي  مطولة  إجراءات  إلى  أدى  الذي  األمر  المحلي، 

احتمال الوقوع في الخطأ.

إزالة المعوقات
تُتيح الخبرات الجماعية للدول التي تبنت التحول الرقمي 
النقدية  االجتماعية  اإلعانات  لتوصيل  الجائحة  أثناء  في 
فرصة فريدة إلحراز تقدم، لكن ال يمكن ضمان تحقيق ذلك 

التقدم بدون إجراءات منسقة وتدابير للتعلم واالستثمار.
النقدية  اإلعانات  رقمنة  في  كبيرة  أشواط  وُقطِعت 
الحكومية لألفراد في أثناء جائحة كورونا، لكن ال يزال هناك 
طويلة  إنمائية  نواتج  تحقيق  لضمان  أمامنا  طويل  طريق 
األجل. ومع أن بلدانا كثيرة استخدمت المساعدات النقدية 
الرقمية في أثناء الجائحة، لم تستخدم كلها حسابات يمكن 
أن تسرع وتيرة الشمول المالي وتسهم في تعزيز التمكين 
االقتصادي للمرأة. وال يعني استخدام األنظمة الرقمية في 
برامج المساعدات االجتماعية في أثناء الجائحة أنه سيجري 

توسيع نطاقها، فكثير من هذه البرامج كانت موقتا.
لدعم  الرقمية  العامة  التحتية  البنية  تطوير  وسيتطلب 
والبرامج  الدول  مختلف  في  الحكومية  الدفع  أنظمة  رقمنة 
القطاعين  في  المصلحة  أصحاب  قبل  من  حاسمة  إجراءات 
النجاحات  من  التعُلم  أيضا  وسيستلزم  والخاص.  العام 
والمزالق التي انطوت عليها تجارب االستجابة في مواجهة 
طويلة  التنمية  أهداف  البرامج  تدعم  أن  لضمان  الجائحة 
األموال  على  الحصول  نقاط  تعزيز  ضرورة  ومنها  األجل، 

وتحسين المنتجات والخدمات المالية.
لدى الدول اآلن فرصة فريدة لالستفادة من هذه الدروس 
الحكومية  النقدية  للمساعدات  الدفع  منظومات  تطوير  في 
الرقمية  العامة  التحتية  البنية  توسيع  مع  وكذلك  لألفراد، 
على نطاق أكبر، يمكنها رفع الكفاءة للحكومات وفتح الباب 
القيام  يتيح  قد  المطاف  نهاية  وفي   . المستفيدين  أمام 
لتدفق  الالزمة  المشتركة  األدوات  توفير  الخطوة  بهذه 
التقارب  تعزيز  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  النقدية  اإلعانات 

والشمول والتمكين للمستفيدين منها.

أشواط كبيرة قُطعت في رقمنة 
اإلعانات النقدية الحكومية لألفراد 

لكن ال يزال الطريق طويال
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القاهرة - الوسط

35%.. زيادة في أسعار الخبز في ليبيا
الدولي  للبنك  حديثه  بيانات  أظهرت 
سلة  في  األغذية  تضخم  معدل  ارتفاع 
الحد األدنى إلنفاق األسر في ليبيا بنسبة 
إذ قفزت أسعار  الماضي،  14 % في مايو 
 % و34   ،%  80 بنسبة  والخبز  الكسكس 
على التوالي، وذلك مقارنة بأسعارها في 

فبراير من العام نفسه.
الوضع  له عن  تقرير  البنك، في  وأشار 
االقتصادي الليبي، إلى أن أرخص عالمة 
تجارية للطحين زادت أسعارها بنسبة 17 
% في مايو الماضي، وقال إن ذلك يترجم 
وانخفاض  التضخم  معدل  »ارتفاع  إلى 
الفقر  أوضاع  يفاقم  مما  االستهالك،  في 
ذات  األسر  منها  تعاني  التي  والجوع 
تعتمد  التي  والفقيرة  المحدود  الدخل 

بشكل أساسي على شراء األغذية«.
السلع  أسعار  ارتفاع  إلى  وأشار 
والمشروبات،  »األغذية  األساسية 
والغاز«  والمياه،  والكهرباء،  السكن، 
في  والنقل  الوقود،  أنواع  من  وغيرها 
كان  ما  وهو  الماضي،  العام  خالل  ليبيا 

معدل  ارتفاع  في  الرئيسي  السبب 
التضخم الرسمي بالبالد.

ارتفاع  وراء  األسباب  البنك  وعدد 
في  »االضطرابات  وهي  األسعار، 
الداخلي،  التوريد بسبب الصراع  سالسل 
بمكافحة  المتعلقة  الصحية  والتدابير 
واالعتماد  المستجد،  كورونا  فيروس 
على مصادر بديلة مكلفة للتزود بالمياه 
مساهمة  إلى  مشيرًا  الكهرباء«،  وتوليد 
األزمة الروسية - األوكرانية في الضغوط 
التضخمية في األشهر الماضية من خالل 
تأثيرها على أسعار المواد الغذائية، حيث 
واردات  على  كبير  بشكل  ليبيا  تعتمد 

القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا.
معدل  ارتفع  الحرب،  اندالع  أثر  فعلى 
األدنى  الحد  سلة  في  األغذية  تضخم 
أساس  على   %  40.6 إلى  ليصل  لإلنفاق 
سنوي في أبريل الماضي، قبل أن يتراجع 
المعدل  يبقى  لكن  مايو،  في   %  31 إلى 
مرتفعًا، كما بلغ متوسط تكلفة األغذية 
مايو  في  لإلنفاق  األدنى  الحد  سلة  في 
ما  عن   %  14 بنسبة  أعلى  مستوى  عند 
كان عليه قبل األزمة في فبراير الماضي.

طرابلس- الوسط

● مواطن يشتري أرغفة من أحد المخابز

لمؤسسة  اإلخبارية  النشرة  سلطت 
محاوالت  على  الضوء  إنرجي«  »أفريكان 
تجارية  موانئ  من  الليبي  النفط  تهريب 
الوقود  تهريب  مزاعم  إلى  مشيرة  ونفطية، 

بنغازي. ميناء  في 
وجهها  التي  بالرسالة  النشرة  وذّكرت 
رئيس قسم التسويق الدولي في المؤسسة 
إلى  رجب  بن  عماد  للنفط  الوطنية 
الماضي،  أكتوبر   18 في  البحرية  السلطات 
الوقود  والتي حذر فيها من شبهات تهريب 
والتجارية،  النفطية  الموانئ  من  ومشتقاته 
المؤسسة  صحتها  نفت  التي  الرسالة  وهي 
الوطنية للنفط في وقت الحق، وأضافت في 
بيان أنه »ال توجد عمليات تهريب وقود من 
فيما  ومشتقاته«،  للنفط  المصدرة  الموانئ 
إال  التجارية،  الموانئ  عن  البيان  يتحدث  لم 
الوسط«  لـ»بوابة  أكد  حكوميا  مصدرا  أن 
أصل  على  اطلع  إنه  وقال  الرسالة،  صحة 
الشركات  إلى  فحواها  ونقل  الرسالة، 
قطاع  في  المسؤولين  قبل  من  الناقلة، 
النشرة  إلى  أشارت  ما  وهو  البحري،  النقل 

تقريرها. في سياق 
التكلفة  إن  إنرجي«  تقرير»أفريكان  وقال 
 22.5 بواقع:  تتوزع  لالستهالك  اإلجمالية 
استيراده  يجري  وقود  قيمة  دينار  مليار 
إنتاجه  يجري  دينار  مليار   9.6 و  الخارج  من 
هذه  كل  برغم  أنه  إلى  مشيرًا  محليا، 
على  المواطنين  جميع  يحصل  »ال  النفقات 

المدعوم«. بالسعر  الوقود 
من  الدوالرات  مليارات  أن  مضيفة 
عائدات النفط الليبية »ال يزال مصيرها غير 

محسوب«.
المحاسبة،  ديوان  عن   ، النشرة  ونقلت 
الوقود يكلف الدولة ما يقرب  قوله إن دعم 
»وبرغم  السنة،  في  دوالر  مليارات   7 من 
ذلك تعاني بعض محطات الوقود في جميع 

أنحاء البالد من شح الوقود أو غيابه«.
السابق  اإلدارة  فريق  أن  التقرير  وذكر 
قوانين  »انتهك  للنفط  الوطنية  للمؤسسة 

خالل  من  واالقتصادية  المالية  الجرائم 
بالمنتجات  الخام  النفط  مقايضة  نظام 
النفط  شركات  لبعض  والسماح  المكررة 

الضرائب«. الدولية بعدم دفع 
الرئيسي  السبب  أن  التقرير  معد  ويرى 
لعدم توفر الوقود في كثير من األحيان في 
هو  ليبيا  في  الرئيسية  المدن  من  العديد 
غير  بشكل  بيعه  إعادة  أو  تصديره  إعادة 

قانوني في السوق السوداء داخل البالد.

البنزين بواردات  الخام  النفط  استبدال 
 ،2021 العام  في  فإنه  التقرير،  وحسب 
 3.6 يقرب من  ما  النفط  استبدلت مؤسسة 
واردات  مقابل  الخام  النفط  من  دوالر  مليار 
 2.051% بزيادة  وذلك  والديزل،  البنزين 
الذي  الديوان  وفق  السابق،  بالعام  مقارنة 
الخام  النفط  مبيعات  فواتير  أنه حدد  أضاف 
هذه  واصفا  المبلغ،  لكامل  المسددة  غير 
المالي  للقانون  »انتهاك  بأنها  الفواتير 

للدولة«.
ترتيبات  على  الموافقة  تقديم  وجرى 
مكتب  مدير  من  رسالة  في  المقايضة 
في  الدبيبة(  )عبدالحميد  الوزراء  رئيس 
أن  إنرجي«  »أفريكان  وترى   .2021 أبريل 
فشلت  الحكومة  ألن  ضروريًا  »كان  ذلك 
مؤسسة  لميزانية  مدفوعات  أي  تقديم  في 

.»2020 أكتوبر  للنفط منذ  الوطنية 
وأضافت أنه جرى الموافقة على المخطط 
من قبل الدبيبة ، »لكن جرى استجوب وزير 
خرقًا  ذلك  كان  فيما  عونم  محمد  النفط 

واالقتصادية«. المالية  الجرائم  لقوانين 
كما أشار التقرير إلى أن هناك 2.79 مليار 
المسددة  غير  التاريخية  الفواتير  من  دوالر 
من   2021 إلى   2010 من  الفترة  خالل 
والمنتجات  والغاز  الخام  النفط  مبيعات 

والبتروكيماويات.
الديون  هذه  أن  »يُفهم  وتابعت: 
موروثة  قضايا  هي  تحصيلها  في  المشكوك 
بعمليات  مرتبطًا  بعضها  يكون  وقد 

التحكيم«.

 دعم الوقود ال يصل إلى جميع 
المواطنين.. ومليارات الدوالرات 

تفقدها ليبيا 

32 مليار دينار تكلفة استهالك 
الوقود في ليبيا.. والعائد للدولة 

منها 449 مليونا فقط

● جزء من تقرير »أفريكان إنرجي« حول تهريب الوقود في ليبيا

● سفينة في مياه المتوسط قرب ميناء بنغازي ● عمال في ميناء بنغازي البحري
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، الثالثاء، تفاصيل فتح االعتمادات المستندية 
خالل الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الماضي.

الفترة،  تلك  خالل  شركة،  لـ150  مستندية  اعتمادات  »المركزي«  وفتح 
وأخرى تستورد  الغذائية،  المواد  استيراد  في  بينها شركات متخصصة  من 
المنزلي  واألثاث  السيارات  غيار  وقطع  والبتروكيماويات  اإللكترونيات 

والمواشي واللحوم واألدوية والمستحضرات الطبية.
والنقد  المصارف  على  الرقابة  إدارة  إلى منشور  يستند  االعتمادات  ونشر 
بالمصرف رقم )2020/9( المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة 
الجهات  القاضية بموافقة  بالمنشور نفسه،  العامة  الضوابط  الخامسة من 
الطالبة بفتح االعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك 

االعتمادات.

اعتمادات مستندية لـ150 شركة بني 20 و26 أكتوبر
مؤسسة النفط تدرس مد خطي غاز إلى اليونان ودمياط

للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  كشف 
خط  مشروع  فكرة  المؤسسة  دراسة  قدارة،  بن  فرحات 
دمياط  لمدينة  وآخر  اليونان،  مع  للربط  غاز  أنابيب 
المصرية، يضافان إلى الخط الراهن الذي يربط بين ليبيا 

وإيطاليا.
وأضاف بن قدارة، أن إنتاج ليبيا من الغاز يصل إلى ثالثة 
محليًا،  أغلبه  ويستهلك  الغاز،  من  مكعبة  قدم  تريليونات 
مشيرًا إلى أن احتياطات ليبيا من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 
 »CNBC« 80 تريليون قدم مكعبة، حسب تصريح إلى قناة

عربية.
»إيني«  شركة  مع  التوقيع  وشك  على  أنه  وأضاف 

الستثمار بين 6 و8 مليارات دوالر؛ للبحث واالستكشاف في 
حقول في البحر المتوسط وكذلك غرب ليبيا.

ليبيا  إنتاج  يصل  أن  قدارة  بن  توقع  آخر،  سياق  وفي 
إلى مستوى ثالثة ماليين برميل خالل عامين  النفط  من 
1.2 مليون برميل  أو ثالثة المقبلة، وذلك مقابل مستوى 

حاليًا، بزيادة 600 ألف برميل في يونيو الماضي.
ستنفق  ليبيا  إن  قال  االستثمارات،  حجم  عن  وبسؤاله 
قطاع  في  دوالر  مليارات  أربعة  نحو  الجاري  العام  خالل 
النفط، على أن ترتفع إلى ما بين 12 و15 مليار دوالر العام 
انضمام  يستبعد  ولم  الشركات،  من  شركائها  مع  المقبل 

ليبيا إلى منظمة غاز شرق المتوسط كدولة عضو.

السعر بالدوالرنوع الخام

94.89برنت

88.60غرب تكساس

91.13دبي

94.73سلة أوبك

94.92خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     11/2/ 2022

 ،2023 للعام   %  5 متوقع  بنمو  الثانية 
تلتها   ،2022 للعام   %  3.6 نمو  مقابل 
أسرع  بين  رابعا  مصر  ثم   ،%  4.8 موريتانيا 
 4.4 بنمو   ،2023 نموا خالل  عربية  10 دول 
أن  الدولي  النقد  صندوق  توقع  حين  في  %؛ 
 4.2 نمو  معدل  اإلماراتي  االقتصاد  يحقق 
والعراق  عمان  سلطنة  بعدها   ،2023 في   %

والسعودية.
من  العديد  تضرر  أسباب  وبخصوص 
النشاط  تباطؤ  إلى  الصندوق  أشار  البلدان، 
حدته  في  فاق  الذي  العالمي  االقتصادي 
معدالت  تجاوز  مع  السابقة،  التوقعات 
عدة  خالل  المسجلة  مستوياتها  التضخم 
جراء  ثقيلة  اآلفاق  وتبدو  سابقة.  عقود 
األوضاع  وتشديد  المعيشة،  تكلفة  أزمة 
الروسي  والغزو  المناطق،  معظم  في  المالية 

.»19 ألوكرانيا، واستمرار جائحة »كوفيد - 
العالمي  النمو  تباطؤ  إلى  التنبؤات  وتشير 
إلى   2021 العام  في   %  6.0 من  عام  بشكل 
عام  في   %  2.7 ثم   2022 العام  في   %  3.2
على  النمو  أنماط  أضعف  يمثل  فيما   ،2023
فترة  باستثناء   2001 العام  منذ  اإلطالق 
الحرجة من  والمرحلة  العالمية  المالية  األزمة 

.»19 »جائحة كوفيد - 
التضخم  سيرتفع  التنبؤات،  وحسب 
 8.8 2021 إلى  4.7 % في العام  العالمي من 
في   %  6.5 إلى  الحقا  ليتراجع   2022 في   %

2023 و4.1 % في 2024.
السياسات  مواصلة  إلى  الصندوق  ودعا 
استقرار  استعادة  إلى  تهدف  التي  النقدية 
العامة  المالية  سياسة  توجيه  مع  األسعار، 
تكلفة  عن  الناجمة  الضغوط  تخفيف  نحو 
متشددًا  موقفها  يظل  أن  على  المعيشة، 

النقدية. السياسة  اتساقًا مع  كافية  بدرجة 
الهيكلية  لإلصالحات  يكون  أن  ويمكن 
التضخم  ضد  الكفاح  دعم  في  إضافي  دور 
من  والحد  اإلنتاجية  تحسين  خالل  من 
التعاون  يمثل  بينما  اإلمدادات،  نقص 
مسار  لتسريع  ضرورية  أداة  األطراف  متعدد 
دون  والحيلولة  الخضراء  الطاقة  إلى  التحول 

التشرذم.

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

السنة السابعة
العدد 363   9 ربيع اآلخر 1444 هـ

3 نوفمبر 2022 م اخلميس

الوسط - عبدالرحمن أميني

توقعات بتراجع تضخم أسعار 
المستهلك من 6 % إلى 2.6 % 

خالل العام المقبل

اإليرادات النفطية 
الكبيرة تنذر بخطر

 اإلسراف المالي

حدوث  الدولي  النقد  صندوق  توقع 
الليبي  االقتصاد  في  إيجابية  مؤشرات 
ونسبة  المتوقع  النمو  حيث  من  مستقباًل، 
 ،)2023( المقبل  العام  خالل  التضخم 

عالميا. المرتفعة  النفط  أسعار  من  مستفيدًا 
وأفاد التقرير الخاص بـ»آفاق النمو لمنطقة 
الشرق األوسط وآسيا الوسطى«، الصادر عن 
ليبيا  بأن  المنقضي،  أكتوبر  نهاية  الصندوق 
األسرع  العربية  االقتصادات  قائمة  تصدرت 
انكماشًا  سجلت  بعدما  المقبل  العام  نموًا 
ناتجها  2022 في  العام  18.5 % خالل  بواقع 

اإلجمالي. المحلي 
نموًا  ليبيا  تحقق  أن  الصندوق  وتوقع 
بنسبة 17.9 % خالل 2023 وهي أعلى نسبة 
كان  العراق  بأن  علمًا  العربي،  المستوى  على 

.2022 صاحب صدارة الترتيب خالل العام 

التضخم تراجع 
نسب  عن  وردية  صورة  التقرير  رسم  كما 
أسعار  تضخم  إن  قال  إذ  المتوقعة،  التضخم 
العام  خالل  سيتراجع  ليبيا  في  المستهلك 
الحالي  العام  قدر  بعدما   %  2.6 إلى   2023
على  إيجابًا  سينعكس  الذي  األمر   ،%  6 بنحو 

للمواطنين. الشرائية  القدرة 
ستسفيد  ليبيا  فإن  الصندوق،  وبحسب 
يرجع مستوى  إذ  المرتفعة،  النفط  أسعار  من 
والنمو  الطاقة  أسعار  ارتفاع  إلى  أساسًا  النمو 
عوض  مما  اإلجمالي،  المحلي  للناتج  القوي 

الغذائية. المواد  أسعار  ارتفاع  تأثير 
تقترن  للنفط،  المصدرة  البلدان  في  لكن 
اإلسراف  بخطر  الكبيرة  النفطية  اإليرادات 
المالي، وإن كان ذلك لم يحدث حتى اآلن في 
معظم البلدان وفق تحذيرات الصندوق. وقد 
المعاكسة  التطورات  هذه  من  مزيج  يؤدي 
اآلفاق  على  حادة  ضغوط  إلى  المحتملة 
النتائج  من  اتضح  كما  المتوقعة،  المالية 

السابقة. المالية 

النمو العربية في سلم  الدول  ترتيب 
المرتبة  في  ليبيا  بعد  جيبوتي  وجاءت 

للنفط العربي  الخليج  لشركة  تابعة  نفطية  بئر   ●

صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق نمو بنسبة %17.9

االقتصاد الليبي سيكون األكثر انتعاشة عربيًا في 2023
الكبير يشارك في مؤتمر محافظي 

مصارف دول »املتوسط«

0.2 % نموًا في اقتصاد 
منطقة اليورو

الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  شارك 
لمحافظي  السابع  السنوي  المؤتمر  في  الكبير، 
المصارف المركزية لدول البحر األبيض المتوسط.

لمنظمة  اإلقليمي  المقر  في  المؤتمر  وانعقد 
إسطنبول،  في  االقتصادية  والتنمية  التعاون 
دور  كلمته،  في  الكبير،  وتناول  الماضي،  اإلثنين 
القائمة،  العالمية  التحديات  ظل  في  المصارف 
والمالية  النقدية  السياسة  بين  التنسيق  وأهمية 

التضخم. من  للحد 
المصارف  تعمل  أن  ضرورة  إلى  أشار  كما 
مرونة  أكثر  نقدية  بسياسات  المركزية 
بين  التام  التنسيق  على  الحرص  مع  واستقاللية، 

االقتصادية. السياسات 
سفير  مع  الكبير  بحث  الماضي،  والخميس 
المصرف  جهود  يلماز،  كنعان  ليبيا،  لدى  تركيا 
أعمال  الطرفان  وتناول  والشفافية.  اإلفصاح  في 
المصرف لتحقيق االستقرار المالي والنقدي، ودعم 

االقتصادية. التنمية  في  الجهود 

اليورو  منطقة  في  االقتصادي  النمو  تباطأ 
لكنه  العام،  من  الثالث  الربع  في  ملحوظ  بشكل 
تزداد مخاطر  بينما  بقليل  المتوقع  أكثر من  صمد 
قياسية  معدالت  التضخم  تسجيل  مع  الركود 

أكتوبر. جديدة في 
التسع  للدول  اإلجمالي  المحلي  الناتج  وارتفع 
 %0.2 بنسبة  الموحدة  العملة  تعتمد  التي  عشرة 
بالربع  مقارنة  إلى سبتمبر  يوليو  من  الفترة  خالل 
من  أفضل  بشكل  صمد  كان  بعدما  الثاني، 
أرقام  وفق   ،)%  +0.8( الثاني  الربع  في  المتوقع 
»يوروستات«  األوروبي  اإلحصاء  مكتب  نشرها 

الماضي. اإلثنين 
تستمر  إذ  الحالي،  الوضع  يدوم  ال  قد  ولكن 
األسعار في االرتفاع على خلفية الحرب في أوكرانيا 
بالفعل  أخرى  بينما تظهر مؤشرات  الطاقة،  وأزمة 

الخبراء. النشاط االقتصادي، وفق  انكماشًا في 
»أكسفورد  مكتب  من  محللون  وحذر 
بما  يتعلق  األمر  يعد  »لم  أنه  من  إيكونوميكس« 
مدى  بمعرفة  ولكن  ركود،  في  سندخل  كنا  إذا 
منطقة  في  »الركود  وأضافوا:  الركود«.  شدة هذا 

اليورو هذا الشتاء وشيك«.
المحلي  الناتج  ارتفع  وإسبانيا،  فرنسا  في 
بعد  الثالث،  الربع  في   %0.2 بنسبة  اإلجمالي 
في  و%1.5   %0.5 بنسبة  التوالي  على  ارتفاعه 

الجمعة. أرقام صادرة  السابقين، وفق  الربعين 
الناتج  انخفاض  يتوقع  كان  حيث  ألمانيا،  وفي 
في  اقتصاد  أكبر  نشاط  ازداد  اإلجمالي،  المحلي 
إحدى  البالد  تعتبر  حين  في   ،%0.3 بنسبة  أوروبا 

أكثر الدول تضررًا من أزمة الطاقة والتضخم.
وسجلت إيطاليا نموًا بنسبة 0.5 %، بينما كانت 
توقعت  دراغي  ماريو  بقيادة  السابقة  الحكومة 
اإلجمالي.  المحلي  الناتج  في  طفيفًا«  »انخفاضًا 
باستهالك  تفسيرها  ويمكن  جيدة،  النتائج  وتعتبر 
في  العطلة  فترة  خالل  متينًا  ظل  الذي  األسر 

للطلب. الحكومية  الدعم  وبتدابير  الصيف 
ومع ذلك قد يكون الصمود قصير األجل: ازداد 
ليبلغ  أكتوبر،  في  اليورو  منطقة  في  التضخم 
قد  وكانت   .)%  +10.7( جديدًا  قياسيًا  مستوى 
بدء  منذ  تضخم  نسبة  أعلى  سبتمبر  في  سجلت 
 ،1997 يناير  في  المؤشر  بنشر  »يوروستات« 
تعتمد  التي  عشر  التسعة  البلدان  في   %  9.9 عند 

الموحدة. األوروبية  العملة 

● الكبير خالل اجتماع محافظي مصرف دول المتوسط

● مصنع بورشه للسيارات في شتوتغارت بجنوب شرق ألمانيا

● سفينة تنقب عن الغاز في البحر المتوسط

اتفاقات ليبية مع »إيني« و»بي بي« 
إلنتاج الغاز باملتوسط

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات 
بن قدارة أن ليبيا توصلت إلى اتفاق مع شركتي 
لبدء  البريطانية  بي«  و»بي  اإليطالية  »إيني« 
في  بمنطقتين  للغاز  واإلنتاج  الحفر  عمليات 
لدى  بأن  منوهًا  والحمادة،  المتوسط  البحر 
ليبيا حقل غاز يشبه حقل »ظهر« المصري لكن 

باحتياطات أكبر.
وردًا على سؤال حول إمكانية ليبيا المساهمة 
في تلبية االحتياجات األوروبية وتعويض نقص 
اإلمدادات الروسية، قال بن قدارة في مقابلة مع 
قناة »سكاي نيوز عربية« إن أوروبا لديها نقص 
مياه  أكبر حصة في  الغاز تحديدًا، »ولدينا  في 
و300  كلم   250 بين  تتراوح  المتوسط  البحر 
كبيرة  فرصة  لنا  تكون  أن  ونتوقع  متر،  كيلو 

إلنتاج الغاز في ليبيا وتصديره«.
وأوضح بن قدارة أن »مؤسسة النفط اتفقت 
بمنطقة  الحفر  في  للبدء  بي«  »بي  شركة  مع 
إلى  باإلضافة  المتوسط،  البحر  في  »سي« 
المتوقع  من  حيث  الحمادة،  منها  برية  مناطق 
األقدام  من  التريليونات  عشرات  بها  تكون  أن 

المكعبة من الغاز«، مشيرًا إلى أن »حقل الغاز 
المصري  ظهر  بحقل  شبيه  المتوسط  بالبحر 

لكنه أكبر منه«.
وأضاف أن شركة »إيني« اإليطالية، ومؤسسة 
النفط، ستضخان استثمارات مشتركة بقيمة 8 
مليارات دوالر لتطوير حقل إلنتاج الغاز الطبيعي 
احتياطات  حجم  أن  إلى  الفتًا  ليبيا،  غرب  في 

الحقل سيُعلن بعد البدء في عمليات اإلنتاج.
الغاز  من  المؤكدة  ليبيا  احتياطات  أن  وذكر 
مكعبة،  قدم  تريليون   80 تتجاوز  عام  بشكل 
متوقعصا إعالن جدول زمني من جانب شركتي 
»إيني« و»بي بي« لتحديد موعد عمليات اإلنتاج 

وحجم الكميات المتواجدة بالحقل الجديد.
اتفاقية  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ووقعت 
بتروليوم«  و»بريتش  »إيني«  شركتي  مع 
على  الشركتان  بموجبها  ستعمل  بي(،  )بي 
مناطق  ثالث  في  االستكشاف  أعمال  استئناف 
حوض  في  بريتان  »منطقتان  منها  ليبيا  في 
سرت  حوض  في  بحرية  ومنطقة  غدامس 
متر«  كيلو  ألف   54 قدرها  إجمالية  بمساحة 
أكتوبر  في  المؤسسة  أصدرته  بيان  وفق 

.2018

● جانب من حضور المنتدى االقتصادي الليبي- السوداني

منتدى اقتصادي ليبي- سوداني 
يركز على »تجارة العبور«

مناقشات  العبور  تجارة  ملف  تصدر 
الليبي-السوداني  االقتصادي  المنتدى 
السودانية  الليبية-  الغرفة  نظمته  الذي 
تحت  الماضي،  اإلثنين  المشتركة، 
والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  رعاية 

طرابلس.
عرضًا  االقتصادي  المنتدى  وشهد 
العبور  تجارة  طرق  يبين  مرئيًا 
ضمن  وتفعيلها  إنشاؤها  المستهدف 
االقتصاد  بوزارة  االستثمارية  الخارطة 
تحريك  في  رؤية  إطار  في  والتجارة، 
عجلة االقتصاد الوطني وتحقيق التنمية 
لطرح  الحاضرون  تطرق  كما  المكانية، 
رجال  تواجه  التي  والعراقيل  المشاكل 
نقل  وحركة  والمستثمرين  األعمال 

البضائع والخدمات عبر المنافذ.
حضر الفعاليات رئيس حكومة الوحدة 
الدبيبة،  الحميد  عبد  الموقتة  الوطنية 
ورئيس  الحويج،  محمد  االقتصاد  ووزير 

والزراعة  والصناعة  التجارة  غرف  اتحاد 
محمد الرعيض، ورئيس لجنة إدارة غرفة 

التجارة بطرابلس أنور أبوستة.
وأكد الحويج أهمية دور القطاع الخاص 
االقتصادي  والتكامل  التنوع  تحقيق  في 
بالبلدين، داعيًا المنظمين والمشاركين 
تفاهم  مذكرة  إعداد  إلى  بالمنتدى 
لتفعيل  مشترًكا  عمل  برنامج  تتضمن 
والسودان،  ليبيا  عبر  العبور  تجارة  طرق 

الذي يمتد نحو السوق األفريقية.
على  تعمل  حكومته  أن  إلى  وأشار 
التجارة  لغرف  التسهيالت  كافة  تقديم 
والمستثمرين؛  والزراعة  والصناعة 
الوطني  االقتصاد  عجلة  تحريك  بهدف 
وتنفيذ  المتعثرة  االستثمارات  وتفعيل 

مشاريع استثمارية جديدة.
كما شارك في فعاليات المنتدى رؤساء 
غرف التجارة والصناعة والزراعة، وسفيرا 
جمهوريتي السودان وتونس لدى ليبيا، 
والباحثين  األعمال  رجال  من  وعدد 

والمهتمين.

طرابلس- الوسط القاهرة - الوسط



رأي

التنظيمات السياسية في ليبيا
)10( 1969-1952 

ترهل سياسي

سالم الكبتي

رافد علي

انحسر تنظيم »اإلخوان المسلمين« هنا ولكن 
إلى حين، فيما ظلت أفكاره وتأثيراته ورؤاه باقية 
وأتباعه.  مريديه  وعقول مجموعة من  نفوس  في 
التوقف  أو  االنحسار  لهذا  نتيجة  هؤالء  وبعض 
المؤجل تغيّر سلوكه كليًة وترك التنظيم وابتعد 
عنه لظروف خاصة أو بسبب مواصلة الدراسة في 
التدين  وهجر  حياته  نمط  تبدل  البعض  الخارج. 
القومية  الحركات  استهوته  وبعضهم  والدعوة 
في  التشكل  في  بدأت  التي  الحدود  عبر  القادمة 
أيامه  خلفه  وتــرك  بحماس  إليها  فانضم  ليبيا 

القديمة.
ذلك  مــن  أفـــراد  توجه  الفترة  ــذه  ه وخــال 
خال  من  العلني  السياسي  النشاط  إلى  التنظيم 
والترشح  المختلفة  العمال  نقابات  في  الحراك 
التشريعي  المجلس  خاصة  النيابية  لانتخابات 
هؤالء  انفتح  فيها.  طاله  الذي  التزوير  من  وشكا 
صخبا  أكثر  أخرى  ودنيا  جديد  عالم  على  األفــراد 
تتصل  خارجية  ملتقيات  في  وشــاركــوا  ــدال  وج
بالعمال والشغيلة. التقوا في بعض هذه اللقاءات 
خارج الباد بجمال عبدالناصر والمهدي بن عبود 
أنشطة  عرفوا  كما  وغيرهم  بركة..  بن  والمهدي 
مفيدة  تجربة  وكانت  وفروعها  الدولية  االتحادات 
األحــوال.  كل  في  الشخصي  الصعيد  على  لهم 
عن  بعيدة  المشاركات  وتلك  النشاط  هذا  وكان 
ذلك  يظهر  لم  ليبيا.  في  اإلخــوان  تنظيم  أجــواء 
هنا  التمثيل  صار  الصور.  من  صورة  بأية  عبرها 
الذي  االتحاد  أو  النقابة  أو  ذاته  الفرد  إلى  يعود 
تشمله عضويته وقد رافق هذه التجربة )العمالية( 
صراعا فكريا وتجاذبات بين أطراف عديدة شملت 
نظر  وجهة  عن  يدافعون  كانوا  وكتابا  مثقفين 
هذه  عبر  والحت  أخرى.  اتحادات  وجه  في  العمال 
يتردد  فيما  أيضا  الفكرية  الحساسيات  الصراعات 

بهذا الشكل بين )اليمين( و)اليسار(!
عندنا  القومية  والتنظيمات  األحزاب  ظهور  إن 
انعكاسا  وظلت  المزيد.  أمام  واسعا  الباب  فتح 
المجاورة  المنطقة  فــي  يجري  لما  ومــحــاكــاة 
بد  ال  كان  العنيفة.  وتقلباتها  الساخنة  بأحداثها 
أن يصل المد ويعلو حتى يغطي ضفافنا أمام حالة 
الكثيرون.  بها  ويشعر  الباد  تسود  التي  الفراغ 
كان ال بد من سد هذا الفراغ سياسيا من الخارج 
أو  تجربة  أية  من  المحلية  الساحة  خلت  أن  بعد 
الوطن  شخصية  لبناء  دعــوة  أو  وطنية  مبادرة 
والمواطن بعيدا عن المؤثرات الخارجية. لم يكن 
فكرت  الدولة  أن  إلى  يشير  ما  الداخل  في  هناك 
في تحصين الوطن ومواطنه مما هو قادم. وكان 
لما يحدث..  أيضا  امتدادا طبيعيا وعاديا  هذا كله 
وغيرها  واألناشيد  ــات  واإلذاع والصحف  الخطب 

كلها تكاد تشكل تنظيما لوحده!
مختلف  من  ليبيا  طلبة  من  مجموعة  ثمة  كان 
مصر  في  دراستهم  أثناء  التحقوا  قد  مناطقها 
العديد  التحق  مثلما  التنظيمات  بهذه  وبيروت 
والجزيرة  والكويت  اليمن  من  العرب  الطاب  من 
أخذت  التي  التنظيمات  بهذه  وغيرها  والسودان.. 
الذي  الواهن  األمــة  حــال  ويشغلها  بقوة  تبرز 

العام  لألمين  الخاص  الممثل  كلمة  كشفت 
في  للدعم  المتحدة  ــم  األم بعثة  رئيس 
أنه  الماضي  اإلثنين  باتيلي،  عبداهلل  ليبيا، 
إلجراء  ملموسة  إجراءات  هناك  أن  يبدو  »ال 
االنتخابات«، الشيء الذي يكشف النقاب عن 
الباد،  ساسة  وتصريحات  خطابات  عبثية 
إلجراء  إصرارهم  حول  السابقة،  المدة  طول 
في  فباتيلي  اآلجــال.  أقــرب  في  االنتخابات 
جاءت  والتي  األمن،  لمجلس  األولى  إحاطته 
انطباعه  يخفِ  لم  تنصيبه،  من  أسابيع  بعد 
السلبي حول جدية أربابنا للخروج من النفق 
طال  سياسي  بانسداد  والمتوج  المظلم 

مداه.
السياسي  التبجح  أن  اآلن  واضحا  بات  لقد 
مدى  على  وإجرائها  باالنتخابات  بالتمسك 
الخصوم  بين  السياسي  االنــســداد  أشهر 
المحك،  على  اليوم  مصداقيتهم  من  يجعل 
ــراء  إج بــضــرورة  مصرحا  تغنى  مــن  فكل 
تبين  ممكن،  وقــت  أقــرب  في  االنتخابات 
الذي  الكئيب  االنتظار  حالة  من  يسخر  أنه 
يطرح  بــدوره  الوضع  وهذا  الناس،  تعيشه 
السؤال عن جدوى لقاءات ساستنا المستمرة 
يتناولونه  ما  جدية  مدى  وعن  الباد،  خارج 
التفاوضية  البدائل  أن  طالما  تفاصيل  من 
كل  وأن  دائما،  الغائبة  هي  كانت  الناجعة 
اجتماعات  من  وعُقد  أحــداث  من  جرى  ما 

عقبها  على  األمــور  بقلب  إال  رأيها  في  يتغير  لن 
التقى  الواحدة.  والدولة  فلسطين  إلى  وصــوال 
ووحدتهم  متوالية  دفعات  في  الطاب  هــؤالء 
والمظاهرات  والخطاب  والقضايا  واألفكار  الرؤية 
والحماس وتعهدوا بأن يكونوا رسا لهذه الدعوة 
معسكرات  وضمتهم  بل  بلدانهم  في  القومية 
ومصر.  ولبنان  سورية  في  الساح  على  التدريب 
ربما الحقا  التغيرات.  وكانوا جميعا مهيأون لهذه 
مسيرتهم  على  والشروخ  التصدعات  ستنعكس 
الزعماء  نتيجة لتبدل المواقف والوقائع بداية من 
وكل المسؤولين إلى أصغر مواطن يسمع المذياع 

على رصيف المقهى أو في بيته!
الذين  الطلبة  عاد  الخمسينيات  منتصف  في 
القوميين  بحركة  أو  البعث  حزب  بأفكار  تأثروا 
العرب.. عادوا جاهزين ومدربين ومكودرين حزبيا 
الباد  في  أنفسهم  وتنظيم  تأسيس  في  وشرعوا 
من  العديد  القول  سلف  كما  أيضا  ضمت  التي 
المهن  وأصحاب  والموظفين  المعلمين  العرب 
في  أعضاء  وعربا  ليبيون  الكل  وأصبح  وغيرهم 
عبارات  هنا  ــرددت  وت الوليدة  التنظيمات  هذه 
ذلك.  وغير  والحلقات  واألشبال  واألنصار  الخايا 
وضم  تنظيم  إلى  مثاال(  )البعث  بعضها  وامتد 

مجموعة من الفتيات في بنغازي!
أيضا  وامتداد  تأثير  حدث  الذي  لهذا  سيكون 
الذين  والموظفين  والعمال  الطاب  صفوف  في 
انضموا أو تعاطفوا مع هذه الدعوة الجديدة التي 
ومجموعة  مدنها  في  وانتشرت  الباد  تشهدها 
القوميين  حركة  فكر  تشربوا  الذين  الطلبة  من 
العسكرية  الكلية  نحو  وجهتهم  سيأخذون  العرب 
الملكية في بنغازي وكذا مجموعة من المنضمين 

إلى حزب البعث.
ونجح  بــشــدة  القومي  الخطاب  ــوت  ص عــا 
على  بعضهم  وصــار  الكثيرين  على  التأثير  في 
ورجال  المصرية  السفارة  بمكاتب  وطيدة  عاقة 
بالتنظيم  مخابراتها واستقطبوا في مرحلة الحقة 
أوال  مصر  في  عبدالناصر  شكله  الذي  الطليعي 
العربي.  المستوى  على  به  دفع  ثم   1963 العام 
كثير  في  واضحا  )المخابراتي!(  الحراك  وبــدى 
المنشورات  خال  من  واألحــداث  المناسبات  من 
في  المواقع خاصة  في بعض  التفجيرات  ومحاولة 

يونيو 1967.
كان الزلزال عنيفا، ذلك الذي وقع في المنطقة 
وتدفع  ــداث  األحـ تتدافع  ظلت  ومعه  بأسرها 
والعاطفة  الحماس  من  المزيد  إلــى  بالجموع 
رغم  الكلمة  بمعنى  للوطن  االنتماء  هنا  وُفقد 
هذا  ومــع  هــؤالء.  لــدى  النوايا  حسن  افــتــراض 
الزلزال وفورة االنقابات العسكرية التي اشتهرت 
دماء  فيها  وسالت  والباغات  البيانات  عبرها 
حسابات  فيها  وصفيت  سجون  خالها  وفتحت 
اللعبة  وتعقيدات  وتشابكت  خطوط  وتداخلت 
على  تخدم  التي  القادمة  ومخططاتها  الدولية 
وغيره  كله  هذا  مع  المستحيل..  وتحقق  مهل 
خاصة  الجموع  لدى  والصور  المعالم  هذه  أضحت 
وباإلمكان  ينتهج  ومثاال  قدوة  أضحت  الشباب.. 

متابع.  أي  أمام  ساسة  مماطات  إال  هو  ما 
تصريحات  أمــام  وأربابه  االنسداد  ساسة 
عن  بعيدا  باتيلي،  بها  تفضل  كالتي  دولية 
لغة الدبلوماسية، تحشرهم جميعا في خانة 
في  الفوضى  واستدامت  التأزيم  ممارسة 
باد ما زال شعبها ونخبها يمارسان فضيحة 

الصمت أمام فضائع المجون.
لقد استخدم المحللون والمراقبون للشأن 
فرض  أصحاب  ترمي  عديدة  جما  الليبي 
عمر  كإطالة  سياسية  بشبهات  الواقع  األمر 
أربابها  مراكز  على  حفاظا  الليبية  األزمــة 
من  المشهد  في  ما  بكل  كراسيهم،  في 
غالبا  كانت  أنها  إال  وبطان،  وغفلة  فساد 
التحليل  كفاءات  خانة  في  تصب  اجتهادات 
آراء  وإبــداء  انطباعات  وتسجيل  والمتابعة 
إال  الليبي،  للمشهد  قــراءة  في  شخصية 
ارتقت  الماضي  اإلثنين  اإلحاطة  كلمة  أن 
بالتسيب  النعت  بأفكار وآراء كهذه لمستوى 
حضيض  من  وطن  إخــراج  حيال  السياسي 
لغة  عن  بعيدا  مفتعلة.  بمختنقات  أزمــة 
الدبلوماسية الهادئة في اإلحاطة المذكورة، 
الليبية،  الخصومة  برجاالت  أننا  جليا  أصبح 
فبراير  من  األول  المربع  بعد  نتجاوز  لم 
النعدام أي عملية سياسية على األرض، وأن 
كل ما نحن فيه مع هذه الوجوه واألسماء ما 

هو إال حالة ترهل سياسي.

تحقيقه وإعادة تدويره والسير في سبيله رغم كل 
التضحيات.

أتاح  علم  دون  أو  بعلم  حــدث  الــذي  هــذا  إن 
شيئا  ــات  وب الصوت  وعلو  التأثير  من  المزيد 
األعوام،  من  فترة  مدى  على  وممنهجا  ملموسا 
العراق  بثورات  يسمع  لم  الفترة  تلك  في  فمن 
والتغيرات  وآسيا  أفريقيا  وثورات  واليمن  والجزائر 
العالم.. ولم يتمكن من أن  الفكرية الخطيرة في 
من  الرسالة  وصلت  لقد  باده.  في  ذلك  يحدث 

خال هذه األحداث واضحة.
هذا الخطاب، في اللحظة نفسها، ضرب تنظيم 
الذي  مقتل.  في  مصر  في  المسلمين  ــوان  اإلخ
على  محسوبون  بأنهم  رجاله  بعض  يشعر  كان 
له  قلبت  التي  المباركة  الجيش  وحركة  الثورة 
ظهر المجن فقبض على أعضائه العام 1954 ثم 
العام  بالكامل  الظاهر  الوجود  لينهي  ثم   1957
سجون  وصادمة.  عنيفة  المواجهة  كانت   .1965
الخطاب  تقدم  توقف.  با  وتشريد  وإعــدامــات 
المنطقة  في  )اإلسامي(  الخطاب  وتأخر  القوي 
إلى حين وُفتح الباب أيضا واسعا أمام التنظيمات 
اإلذاعة  باب  العربية. ظل  الجيوش  في  العسكرية 

قريبا وسهل المنال مع خيوط الفجر.
أيضا  والصراعات  الحساسيات  بــدأت  وهنا 
والقوميين  اإلساميين  بين  بــوضــوح  تلوح 
بد  ال  وكــان  وتداعياته  الخطاب  لهذا  نتيجة 
هذه  كل  إن  المحلي.  الواقع  على  ينعكس  أن 
نقطة  في  تلتِق  لم  قومية  أو  دينية  التنظيمات 
الداخل  إصــاح  أجــل  من  ــاق  اإلط على  ــدة  واح
بالمثالية  يمتلئ  كان  خطابها  به.  والنهوض 
أكثر  االنتباه  يسترعي  الخارج  كان  والعاطفة. 
الداخل  ذلك  وظل  البصر  ويخطف  الداخل  من 
أحياء  إن  التنظيمات عندنا.  بعيدا عن هموم كل 
لم تكن  والجديد  والصابري وباب عكارة  الكيش 
القصبة  من  أكثر  التنظيمات  هــذه  محل  في 
في  األعظمية  أو  عدن  في  كريتر  أو  الجزائر  في 
في  الصالحية  أو  القاهرة  في  الزمالك  أو  بغداد 
ظل  وهكذا.  بيروت......  في  الحمراء  أو  دمشق 
دعوات  برامج  في  الغالب  في  معزوال  الداخل 
من  وقلل  أضعفها  الذي  الشيء  التنظيمات  هذه 
وسحب  عليها  والقضاء  ضربها  وصار  توهجها 
مجهود  إلى  يحتاج  وال  يسيرا  تحتها  من  البساط 

كبير.
تنظيم  حاول  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  لكن 
 1967 العام  ثم   1963 العام  جديد  من  نفسه 
التحركات  من  الكثير  أيضا  الباد  وشهدت 
األمنية  اإلمكانات  كانت  السياسية.  والتوجهات 
لدى  اليوم  يتوافر  بما  قياسا  وعادية  بسيطة 
عبر  تخليطات  هناك  كانت  العالم.  في  األجهزة 
ومعرفة  تقييمها  في  والتحركات  التوجهات  هذه 

أفرادها. أغراضها وتصنيف 

ماحظة : سأتوقف هنا اعتبارا من هذه الحلقة 
المقبلة إلصدارها في كتاب  الحلقات  باقي  وأترك 

بالعنوان نفسه قريبا.

ظهور األحزاب 
والتنظيمات 

القومية عندنا 
فتح الباب واسعا 

أمام املزيد وظلت 
انعكاسا ومحاكاة ملا 

يجري في املنطقة 
املجاورة بأحداثها 
الساخنة وتقلباتها 

العنيفة

لم يعد من مجال 
للتعويل على أي 

مصداقية سياسية 
موجودة بهذه البالد 

الشاسعة طاملا أن 
القدرة على تقديم 

تنازل فعلي لخالصنا 
بات مبهما جدا 

للعبور لضفة آمنة 
ومستقرة
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جدلية  بكل  اآلن  الليبي  السياسي  الترهل 
الوزن  وفقدان  فيه،  المخطوفة  الشرعية 
بسبب ترويج األوهام بوطن مستقر ومحترم 
إال كحالة تمعش  اليوم  إليه  النظر  يمكن  ال 
مفضوح بسبب انعدام طموح حقيقي وإرادة 
لـ»إعادة  وأمانة  بصدق  ساعية  سياسية 
بـ»تملك  الناس  بدعم  أو  للشعب«  األمانة 
دون  طريقها  خارطة  لرسم  المبادرة  زمام 

نيابة أو وصاية«.
أي  على  للتعويل  مــجــال  مــن  يعد  لــم 
الباد  بهذه  موجودة  سياسية  مصداقية 
تقديم  على  القدرة  أن  طالما  الشاسعة، 
للعبور  بات مبهما جدا  فعلي لخاصنا  تنازل 
السياسي  فالترهل  ومستقرة.  آمنة  لضفة 
بل  تجميل،  عملية  أي  فيه  تنفع  ال  الراهن 
جديدة،  بدماء  الدفع  اآلن  مستحقا  بــات 
فالسياسة  شيء،  خلق  على  وعازمة  واعية، 
المستحيل،  مواطن  والحرب  الممكن،  أرض 
فالرياضة المفاجئة للبدن المترهل ستصيبه 
وهم  بالبدانة  والرضا  القلبية،  بالسكتة 
البليد بالعافية. فلنعلم علم اليقين أن عصر 
النيابة تمأل  أن حروب  أثبت  الحداثة  بعد  ما 
الكوكب، وهي فقيرة جدا في ثمارها وطنيا، 
وسائل  أبشع  هو  للمرتزقة  اللجوء  وأن 
الحروب التقليدية بمحاذيرها الخاصة حسب 
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التعليم بحاجة
 إلعادة التأهيل

آمنة القلفاط

نسبة  فإن  الحديثة  العلمية  الدراسات  فوفق  الطفل،  شخصية  معالم  رسم  في  مهم  دور  لها  المدرسة 
كبيرة من عملية بناء المنظومة األخالقية الفردية وتبني القيم العامة وعملية اتخاذ القرارات تتشكل من 
اليومية  التجارب  المكمِل لتشكل الشخصية يتكون عبر  الجزء  الدراسي.  الدراسة والمنهج  خالل مقاعد 
االجتماعي  بالوسط  يعرف  ما  أو  الدراسة،  وزمالء  والجيران  واألصدقاء  األهل  بين  المجتمعي  واالحتكاك 

المحيط بالطفل في سنين حياته المختلفة.
ما  الرسمية على  المرئية والصفحات  القنوات  السنة، طالعتنا  الجديد لهذه  الدراسي  العام  بداية  مع 
تم اإلعداد له الستقبال الوفود الطالبية لهذه السنة. المدارس العامة بكوادرها تستقبل طالبها لعام 
جديد، نتمنى أن يكون سعيدا وآمنا ويمضي سلسال ألجيالنا الصغار الذين بلغ عددهم أكثر من مليونين 
طالب وطالبة لكل المراحل الدراسية العامة ما قبل الجامعة. يمثل العدد ما يقارب من ثلث عدد سكان 

ليبيا في مجمله مما يمثل الشريحة األكبر من عدد السكان المحتاجة االهتمام والرعاية واإلعداد الجيد.
نحن إذن أمام كتلة مهمة من الجيل الواعد الذي نأمل أن يصادفه المستقبل المشرق الذي يليق به، 

وأن يُعد اإلعداد الجيد ليكون ساعدا قويا يبني ويعمر ويوحد، ما فشل فيه أجداده.
على  وزعت  وقد  وجاهزة،  مستعدة  كانت  التي  الكتب  ومخازن  الوظيفي  والكادر  المدرسية  المباني 
الطلبة كما جرت العادة، في أحسن ظروفها منذ خبرنا التعليم الحكومي في بالدنا لعقود خلت. لكنها 
طرق  في  الحاصل  بالتطور  إلمام  دون  المهنة  يمارس  الذي  نفسه  والمعلم  الخرسانية  المباني  ذات 
التعليم و الكتاب ذاته بالمنهج ذاته الجامد والمكرر إلعداد هذا العدد الكبير لبناء مستقبل بالدهم. تبدو 
العملية التعليمية برمتها مفصولة في شرنقتها الجامدة التي تزداد حلكة مع زيادة التردي والفشل في 

إدارتها.
إصالح  إلى  اتجهت  المنشود،  النمو  تحقيق  على  تساعدها  طبيعية  موارد  تمتلك  ال  التي  سنغافورة، 
التعليم واستطاعت االعتماد على رأسمال بشري ومخرجات تعليم متميز وفعال. االهتمام بالتعليم مكن 
السنغافوري  التعليم  نظام  يعتمد  النمو.  وتحقيق  البناء  في  أسهمت  وكفاءات  قدرات  بناء  من  الدولة 
الذي يعد األكفأ على مستوى العالم، على درجة عالية من المرونة تتيح للطالب اكتشاف قدراتهم وبذل 
طاقاتهم. لقد أتاح نظام التعليم فرص البحث والكشف الذاتي عن المواهب الكامنة للطالب، ووفر لهذه 

المواهب وسائل الدعم والتشجيع.
الدراسي  المنهج  مجموعها  في  تشكل  التي  الدراسية  والمواد  لدينا،  المتبعة  التعليم  آللية  نعود 
ذاتها،  بالمواصفات  مستمرة  التعليم  وآلية  المناهج  هذه  دامت  ما  للطالب.  الدراسية  السنوات  لكل 
كشخص  مستقبله  وبداية  الجامعي  التعليم  بداية  في  وهو  الطالب  شخصية  تشكيل  في  فمساهمتها 
وتتغير  ستدور  ألنها  معطلة  التعليم  مخرجات  من  الناتجة  الشخصية  فخصائص  ذاتها،  هي  مسؤول 
وفق المنهج المتلقى، وتكون ثابتة وبالصفات ذاتها المتكررة التي نراها مع تكرار آلية التعليم نفسها 

ومحتوى المناهج التعليمية.
مخرجات  حيث  من  القائمة  ذيل  في  بالدنا  جاءت  العالم،  مستوى  على  المتقدم  التعليم  الئحة  وفق 

التعليم، مما يعرفنا مستوى التعليم لدينا. وهل التعليم سوى منهج وآلية إليصاله للتلميذ.
ووفق الئحة جودة التعليم، الدول التي تتصدر القائمة تضع األولوية لتطوير المناهج وطرق إيصال 
المناهج دوريا لتتضمن المواضيع المستجدة حول مختلف التخصصات،  المعلومة، حيث تُجرى مراجعة 
العلوم  أن  أي  والتوضيح.  الشرح  في  الحديثة  التقنية  واألساليب  والجغرافيا  التاريخ  وحوادث  علوم  من 
تتكامل لتسهم في خلق بيئة علمية ومناخ متجدد يواكب تطور العلوم. أساليب الكتابة والتحليل والنقد 
وبناء الشخصية المستقلة للطالب تدخل ضمن مسؤولية المدرسة. المعمل والورش والمرسم والحديقة 
والزيارات الدورية للمتاحف والحدائق وبعض مباني وهيئات الدولة المهمة تساعد في خلق تكامل بين 

الطالب وبيئته وتزيد وعي الطالب ليكون جزءا من محيطه.
ألف  لبناء  الرامية  الخطة  هو  الجديد،  الدراسي  العام  عودة  مع  الحكومة  رئيس  به  صرح  مما  جزء 
وخمسمئة مدرسة في كل المدن الليبية. فهل ستراعي اعتبار الفصول الدراسية والتخطيط السليم الذي 
يعلم التلميذ العدالة والمساوة في الحقوق والمشاركة اإليجابية؟ أم أنها النمطية الرتيبة المكررة نفسها 
تالميذه.  تشكيل  في  المعلم  خيار  على  المبني  االستثناء  قاعدة  وفق  الصفوف  تصنيف  على  والمعتمدة 
ذات  المباني  ذات  أنها  أم  مدرسة؟  كل  في  الخضراء  والحديقة  والمالعب  الصحية  األبنية  ستراعي  هل 

الخرسانة واأللوان القاتمة.
بعملية  يقوم  من  أن  العجيب  ومن  مسبوقة،  غير  نسب  بلغ  الذي  الحاصل  الغش  أساليب  ننسى  ال 
الغش، أحيانا هم المدرسون أنفسهم، مما يفقد العملية التعليمة مصداقيتها وتقضي على دور المعلم 

القدوة أمام تالميذه.
التالميذ  أمام  األمانة  يخونون  المدرسة  وإدارة  والمدرس  العام،  المال  سرقة  من  الشكاوى  تكثر 
االحتيال  أو  المدرسي  الغش  التعليمية.  العملية  من  مكمل  جزء  وكأنه  ويسهلونه  بالغش  ويسمحون 
عليها  المنصوص  االمتحان  قواعد  لكسر  االمتحان  خالل  للتلميذ  محاولة،  أي  بأنه  يُعرف  األكاديمي، 
بأي شكل كان. عقوبة الطالب متى تبث عليه ذلك هي الطرد والحرمان من مقاعد الدراسة. أن يقوم 
الغش وتسهيله، فهذا تسيب  القائم بعملية تشجيع  األداء، هو  والمراقب لسير  االمتحان  المشرف على 

وخيانة لألمانة وجب االلتفات لها ومحاربتها وتوقيع العقوبة الرادعة لمن يقوم بها.
بتقييم  يتأتى  دولة  أي  مستقبل  على  والحكم  وقــادرة،  واعية  ألجيال  الحقيقي  البدء  يمثل  التعليم 
أردنا  إذا  وملحة  قصوى  حاجة  هو  المناهج  وتطوير  التعليم  بتحسين  البدء  تعليمها.  ومناهج  مدارسها 
أجياال صالحة. نتمنى أن تصرف أموال البالد في تعليم حقيقي، ينتج جيال مدركا وقادرا على تحريك عجلة 

التنمية والبناء.

أين تزقزق الطيور؟
جمعة بوكليب

في  مترددًا  وجدتني  األسبوعية،  مقالتي  لكتابة  استعدادًا  أتهيأ  وأنا  الماضيين،  اليومين  في 
المحلية،  اإلعــالم  وسائل  في  األيــام،  هذه  نتابع،  بما  يتعلق  األول  موضوعين.  بين  االختيار 
مسبوق،  غير  نحو  على  العام،  النائب  مكتب  انشغال  من  الليبية،  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
ومصارفنا  سفاراتنا  إدارة  أمانة  إليهم  أوكلت  ممن  العام،  المال  لصوص  مع  بالتحقيق 
الوظيفية،  مراتبهم  وعلو  عددهم  كثرة  من  متعجبًا  القطاعات،  مختلف  في  المالية  ومؤسساتنا 
في  اهلل  عذاب  من  وجل  أو  الشرف،  من  حياء  بال  عامة  أموال  من  نَهبه  استحلوا  ما  كثرة  ومن 

الدار اآلخرة، أو خوف من عقاب القانون في الدار الدنيا.
العام  المال  نهب  وحكاية  األنوف،  تزكم  بالدنا  في  الفساد  رائحة  أن  رغم  فإنه  وبالتأكيد، 
السلطوي  الهرم  أعلى  من  المستويات،  كافة  على  وتمارس  وللداني،  للقاصي  معروفة  أضحت 
السرقات،  في  التحقيقات  أخبار  نشر  على  مؤخرًا  العام  النائب  مكتب  حرص  أن  إال  أسفله،  إلى 
يصل  ما  أن  وهي  مهمة  حقيقة  لنا  كشفت  والخارج،  الداخل  في  ارتكبوها،  من  ومراتب  وصفات 

إلينا من معلومات ال يمثل سوى ما يبدو للناظر من جبل جليد في البحر.
 .%  10 نسبته  تتجاوز  ال  الماء،  سطح  على  بارزًا  منه  صغير  جزء  سوى  يرى  ال  الناظر،  أي  فهو، 

90 % من الجبل يظل مختفيًا عن نظره، ألنه مغمور تحت السطح المائي. في حين أن 
حول  اللندنية،  »التايمز«  جريدة  في  مؤخرًا  عليه  اطلعت  تقرير  حول  يتمحور  اآلخر،  الموضوع 
مقاومته  تعزيز  في  وفائدتها  والعقلية،  النفسية  اإلنسان  صحة  على  الطيور  وغناء  زقزقة  تأثير 
التقرير  الحياة.  إقباله على  إيجابيًا في  يزيد  البهجة، مما  والحزن، وقدرتها على منحه  الكآبة  ضد 

األولى. الصفحة  الجريدة في  ألهميته نشرته 
والغضب،  والكدر  الهم  يسبب  اللصوص  موضوع  جدًا.  مختلفان  أهميتهما،  على  الموضوعان، 
لذلك،  النفوس.  إلى  البهجة  يحضر  الطيور  غناء  موضوع  أن  حين  في  والحزن،  الكآبة  ويجلب 
اللصوص  موضوع  على  الكتابة  عن  اإلمكان،  قدر  االبتعاد،  متعمدًا  واخترت  ترددي،  حسمت 
في  يخلقه  وما  وكدر،  غضب  من  يسببه  ما  بقدر  أمرهم  أن  لنفسي  مبررًا  المشينة،  وسرقاتهم 
أمنية، سرية  أجهزة  القانون، من  تنفيذ  بأهل  المباشرة  قانوني، عالقته  النفوس من حزن، شأن 
القراء ما جاء في تقرير  وعلنية، ومكاتب نيابة، ومحاكم قضاء، وإدارات سجون. وارتأيت مشاركة 
بغرض  غنائها،  إلى  واالستماع  الطيور،  مشاهدة  أهمية  على  معلومات  من  »التايمز«  جريدة 
ومقاومة  الكآبة،  توقي  على  مساعدتهم  أمل  وعلى  االستفادة،  على  وحضهم  اهتمامهم،  لفت 
الطبيعة من  في  مجانًا  متوفرة   ، اهلل من عطايا  بما وهبهم  والتمتع  النفس،  على  السلبية  آثارها 

حولهم.
في  كوليج«  »كينغز  بجامعة  باحثون  أجراها  علمية  دراسة  عرض  يتناول  باختصار،  التقرير، 

البيولوجي. التنوع  الحفاظ على  إلى  الرامية  الجهود  الضوء على أهمية  لندن، مسلطًا 
المفتاح  يكون  »ربما  يوميًا  دقائق  بضعة  الطيور  شدو  إلى  االستماع  أن  أكدت  الدراسة 
الروح  يرفع  بزقزقتها  واالستمتاع  الطيور  مشاهدة  أن  للعلماء  تبين  حيث  بالمرح،  الشعور  إلى 

الكآبة«. المعنوية ألكثر من ثماني ساعات، وقد يساعد على مقاومة 
أو  يرون  كانوا  إذا  ما  يوميًا،  مرات  ثالث  شخصًا،   1292 بسؤال  قاموا  والعلماء  الباحثون 
الذين  األشخاص  بين  من  أن  العلماء  ووجد  العقلية.  صحتهم  حالة  وعن  طيورًا،  يسمعون 
النفسي  مزاجهم  من  تحسن  الطيور  ورؤية  مشاهدة  فإن  العقلية،  الصحة  في  سوء  من  يعانون 

المتمتعين بصحة عقلية ونفسية جيدة. األمر نفسه يطال األشخاص  وتزيد في سعادتهم. 
في  يالحظ  ال  العقلية  الحالة  وتحسن  الطيور  بين  والروابط  الصالت  إن  العلماء  فريق  وقال 
المائية.  الطرق  أو  النباتات  أو  األشجار  وجود  مثل  أخرى  طبيعية  وعوامل  األشخاص  بين  العالقة 
والحزن  الكآبة  نسبة  تخفيض  على  وساعد  البهجة،  سبب  من  وحدها  الطيور  زقزقة  فقط، 

واإلجهاد.
على  الجريدة  ونشرته  والعلماء،  الباحثون  إليه  وصل  ما  مخاًل،  يكون  أال  آمل  باختصار،  هذه 

األولى. صفحتها 
النفسية،  أمزجتهم  لتحسين  السعي  على  ويحضهم  نفعًا،  القراء  فيه  يجد  أن  اهلل  على  وأتمنى 

بغنائها. واالستمتاع  الطيور،  مشاهدة  على  بالحرص  العقلية  وصحتهم 
مندثرة  تكون  تكاد  الطيور  أن  هو  الموضوع،  هذا  في  تواجههم،  قد  التي  الوحيدة  المشكلة 
الطبيعية،  النباتية  والحياة  الغابات  على  واإلسمنت  الكونكريت  أتي  أن  بعد  الليبية،  المدن  في 

أو الموت! ولم يتبقَ للطيور سوى خيارين: الهجرة 
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منهجية هابيل لتجديد الخطاب الديني

القصة  وكاتب  للروائي  قصصية  مجموعة  قــرأت  اإلعــداديــة،  المرحلة  في  أظن 
عنوان  الحال،  بطبيعة  نسيت،  اهلل.  عبد  الحليم  عبد  محمد  المعروف  المصري 
عالقة  ظلت  األخــرى،  هي  عنوانها  نسيت  منها،  محددة  قصة  لكن  المجموعة. 

بذاكرتي كل هذه العقود.
ملخص القصة أن صبيًا في منطقة ريفية ذهب مع بعض رجال أسرته إلى السوق 
األسبوعية، وبعد أن عادوا، وأثناء إعداد وجبة الغداء، حدث خصام ما بينه وبين أحد 
يوم  العادة  هي  كما  الوجبة،  كانت  الغداء.  تناول  عن  اإلضراب  فقرر  أسرته،  أفراد 

السوق، متميزة باحتوائها على اللحم.
إضرابه«  بـ»فك  عليه  واإللحاح  باسترضائه  أسرته  تقوم  أن  يتوقع  الصبي  كان 

وتناول الوجبة معهم.
لكن شيئًا من هذا لم يحدث. لم يكترث بشأنه أحد، وظل منزويًا في ركنه يشم 
روائح الطعام ويسمع أحاديثهم أثناء األكل، ثم صارت تصله أصوات رنين المالعق 
وهي تصطدم، قرب نهاية الوجبة، بقاع القصعة وجوانبها، األمر الذي زاد من حدة 

جوعه وأسفه على تسرعه في اتخاذ قراره الطائش وخيبة أمله في عائلته.
أفراد  تناول  أثناء  وموقفه  قراره  ينثِن عن  ولم  تحمل مسؤوليته  أنه  المهم  لكن 

عائلته وجبة الغداء ويلتحق بهم قبل اإلتيان عليها.
كان  مماثلة  تجربة  من  بأكثر  الصبي،  هذا  سن  في  وأنا  شخصيًا،  أنا  مررت  لقد 

فيها رد فعل أسرتي، أو ال ردة فعلهم، نفس تصرف عائلة هذا الصبي.
اآلن صرت أرى أن موقف العائلة الحازم هذا، كان موقفا تربويًا ناجعًا! ألنه يقاوم 
مسؤولية  تحمل  عملية،  حالة  خالل  من  الطفل،  ويعلم  الالزم  غير  الدالل  عملية 
قراراته ومواقفه التي ينبغي أن تكون نابعة منه ويكون جادًا فيها وال يعتمد على 

رفق اآلخرين به وعطفهم عليه.
داللنا  يقف  فلن  توقعاتنا  صدقت  لو  أيضًا،  أنا  وحالتي  الصبي،  هذا  حالة  ففي 
وغضبنا عند حد، وإنما سينشأ لدينا إحساس واعتقاد بأننا امتلكنا سالحًا فعااًل تعجز 
أسرتانا عن مقاومته. إال أن أسرتينا قامتا بشل فاعلية هذا السالح وتعلمنا، والبد، 
من  ذلك  عن  ينجر  ما  لتحمل  وجاهزين  ومواقفنا  قراراتنا  عن  مسؤولين  نكون  أن 

تبعات.
وهنا أريد أن أورد واقعة حدثت مع ابني حيان وهو في سن التاسعة أو العاشرة. 

كنا، أنا وهو، وحدنا في البيت وحدث بيننا خصام.
فقال أنه سيترك البيت. فأجبته بأنه حر في ما يفعل. دخل إحدى الحجرات وجمع 

مالبسه في »ساكو« وجاء خارجًا. وقف عند باب البيت والتفت إليَّ قائال:
- وين بنمشي؟!

أجبته بأن هذه مشكلته. قال:
- ما عنديش وين نمشي!

وعاد.
قلت له إنه كان عليه قبل أن يقرر الرحيل التأكد من أن ثمة مكانًا يذهب إليه.

عمر أبو القاسم الككلي سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

على  صحفيين،  زمــالء  الفندق  في  التقيت  حين  مساًء،  عزمتُ 
أن  هناك،  من  القادمة  فاألخبار  أجدابيا،  مدينة  إلى  مرافقتهم 
يندلع.  أن  وشك  على  ضاريا  قتاال  وأن  المنطقة،  تحاصر  قوات 
بسيارته  تطوع  المدينة،  من  شاب  الفجر،  بعيد  غرفتي  باب  طرق 
خشية  دون  الفندق  غادرنا  شاءوا،  حيث  الصحفيين  لنقل  الخاصة 
الطريق، ودون حراسة وال علم أي مسؤول. وفي كل قرار اتخذته 
ردد كثيرا  أنه  وما يشد عزمي  البال،  روية، يخطر جدي على  دون 
فيها  روية  ال  ألن  العقل،  تبلبل  الحرب  أن  سيرته،  لي  يروي  وهو 

فأي ترٍو خطر.
الذي  المكان  من  ينتقل  ال  أن  أراد  أنه  كيف  لي  حكى  وقد 
بتركه.  القيادة  أوامر عسكرية من  أن جاءتهم  بعد  فيه،  تمترسوا 
ما  إلى  نعرف  الذي  المكان،  نغادر  متوجسا  نفسي  في  قلت  قال: 
نفسي  مع  هذه  محاورتي  وفي  شرسة،  غادرة  صحراء  في  نعرف، 
سيارات  وأصــوات  إال  أفطن  لم  المغادرة،  في  اآلخــرون  سبقني 
تزحف  العدو  قــوات  أنها  أدركــت  لقد  مسرعا،  فهرولت  بعيدة، 
زمالئي.  ضيعت  وقد  الصحراء  في  تهت  طبعا  موقعنا،  باتجاه 
إبله،  مع  راٍع  مني  بعد  على  مرّ  حيث  المصادفة،  إال  تنقذني  لم 
لكن  فــزان،  صحراء  في  كثيرا  جدي  تاه  لقد  دليلي.  أضحى  من 
المصادفة كانت الخليل من لم يغدر به البتة، جدي هو الخّل لي، 

من كان دائما النبراس وشمعة ظلمة نفسي.
تبين  كما  السماء،  كبد  الشمس  استولت  أجدابيا،  دخلنا  حين 
علينا  الهلع  واستولى  المدينة،  على  استولت  النظام  قوات  أن  لنا 
جميعا باستثناء السائق الشاب، من يواجه خطر أن يعدم من قبل 
وعزم  وبكفاءة  تردد،  ودون  بسرعة  الخروج  على  عزم  فقد  عدوه، 
كثبان  كسيف  بالسيارة  قطع  الصحراء.  في  توغل  القائدة  الروح 

الرمال، عندها رجوت أن تنبثق، ما بين عجاج وغبار الرمال وصهد 
السواد،  يتلحف  كائن  األفق  في  فظهر  جدي،  مصادفة  الشمس، 
محالة،  ال  أفغاني  هذا  للسائق  قلت  جي«،  بي  »آر  بمدفع  مسلح 
الحرب جالبة،  أن  أعرف  فأجابني لكنه يقاتل معنا. من جدي كنت 
ولما  المنقذ،  بات  أنه  المهم  القريب،  قبل  الغريب  تجذب  وقد 
راوغ  ثم  دلقة،  بإنجليزية  أجابني  بالعربية،  السالم  عليه  أطلقت 
أبعدنا  ولما  يخصه،  أي شيء  يفصح عن  ال  معنا، كي  أثناء حديثه 
عن الخطر، خصني بالقول إن الحاكمية هلل وإنهم قادمون لتنفيذ 

إرادة اهلل.
يقول  كما  الفرس  مربط  إلى  أرواحنا،  غانمين  سالمين  عدنا 
مساء،  وصلناها  التي  ببنغازي،  إقامتنا  محل  »أوزو«  فندق  العرب، 
تنام.  ال  التي  الحرية  ساحة  نحو  اتجهت  ثم  وتقوت،  فاستحممت 
الشعر  بيت  يسمى  مما  تتنوع،  التي  بالخيام  المليئة  الساحة 
هذا  ومن  المتوفرة  األقمشة  بقايا  من  عادة  يخاط  ما  المحلي، 
يضج باأللوان الزاهية، وأوتاده عادة من أغصان األشجار، إلى آخر 
بالبشر  تزخر  داخلها  أيضا  التي  الخيام،  صناعة  في  دولية  تقليعة 
المستقبل.  وآمال  الحال  وضع  حول  مناقشات  في  المنغمسين 
وفي  واللباس  واألشكال  األعمار  في  مختلفون  المتحاورون  أولئك 
الذين  وصــوب،  حدب  كل  من  صحفيون  وبينهم  طبعا،  األفكار 
في  رغبة  الخيام،  عديد  بين  تنقلت  أني  غير  بينهم.  اندسست 
الصقيع  ثمنهما  دفعت  ما  البحلقة!،  في  نسائيا  وفضوال  المعرفة 
يضرب  ما  سماوي،  كنهر  المنهمر  المطر  إلى  باإلضافة  الشديد، 
واحدة  في  التي  الخيام،  مضرب  حيث  البحر  شاطئ  عند  المحيط 
على  ملتٍح  شاب  طريف:  موقف  تخلله  نقاش  إلى  استمعت  منهما 
في  الشارب،  ويحلق  اللحية  يطلق  أي  المسلمين،  اإلخوان  نسق 

الشاب  واللباس،  الشكل  في  يمارونه  شباب  من  حلقة  وسط 
الحلقة يلقي كلمة، كأنه يعتلي محراب مسجد، فيكرر كلمة  مركز 
الفحوى.  ترجمة  أحد  من  أطلب  ال  جعلني  ما  النبي،  ومحمد  اهلل 
شيخ  وقاطع  الخيمة  خارج  من  رأسه  دك  شاب،  قاطعه  فجأة  لكن 
وكسر  المقام  أربــك  مما  وسريعة،  متدفقة  بكلمات  الجلسة، 
لحسن  للترجمة،  معين  عن  البحث  بدء  من  ليس  فصار  إيقاعه، 
أن  لي  فترجم  هناك،  كان  فرنسيا  عربيا  صحفيا  زميال  أن  الحظ 
األحزاب  موقعة  بعد  حزب  فال  الحزبية،  عهد  ولى  قال:  الشيخ 
شاب  يا  ساخرا:  المقاطع  الشاب  له  فقال  اهلل،  حزب  غير  هذه، 
كتابه  في  القذافي،  معمر  الديكتاتور  األكبر  شيخكم  قبلك،  قالها 
اإلخوان  حزب  في  كنتم  وأمثالك  وأنت  خان،  تحزب  من  األخضر، 
المسلمين، ولم تأخذوا إذنا من أحد، فليس من أحد بحاجة إلذن، 
ليعتقد ما يعتقد، وينضوي في حزب سري في األخير. وقد ضجت 
نحو  فسارعتُ  الجلسة،  انفضاض  عنه  نتج  مما  بالتكبير،  الساحة 
كبيرة،  شاشة  إلى  حول  منها  جدار  سطح  حيث  المحكمة،  مبنى 
الدولية،  التلفزيونية  الجزيرة  محطة  تبث  ما  ساعتها  تنقل  التي 
يتعدون  من  المشاهدين  جمهور  أحذية  تتطاير  الشاشة  إلى 

المئات، وكان المنقول مباشرة خطابا للزعيم الليبي.
تلك الواقعة المفارقة، آالف من أحذية تتطاير كما طيور غبن، 
جعلي  في  أسهم  مما  والعسف،  والقهر  الديكتاتورية  إلي  توجه 
الحرية  طيور  أطارد  أن  عمري،  كرست  بعد  فيما  أخرى،  شخصية 
الكاريكاتيري  بالجانب  اهتممت  أيضا  معها.  ألطير  كانت  أينما 
وأمثالهما،  وهتلر  كموسوليني  شخصيات  إلى  فلتفت  للديكتاتور، 
فمميزات  ذاك،  األحذية  وخطاب  العقيد  إلى  فيه  الفضل  كان  ما 

خطبه المشابهة لطرائقه العجائبية في السياسة والحياة.

الديني«  الخطاب  لتجديد  منهجية  والحكمة:  األحكام  »موافقات 
كتاب مهم للمؤلف عبد الرحمن هابيل. توقفت بداية عند غالفه، 
أن  سبق  التي  الديني  الخطاب  تجديد  جزئية  عند  وخصوصًا 
اتخذت منها موقفًا، ومن منطلق عجلتي وغياب روح البحث عندي 
الكتاب  على  حكمت  األكاديميين،  سوى  بها  يمتاز  ال  عادة  التي 
في  ترى  طرحتها،  لطالما  التي  نظري  وجهة  ألن  العنوان،  من 
مقولة »تجديد الخطاب الديني« نوعًا من العبث الذي لن ينتهي 
أبدًا، وكنت أميل إلى أن الدين كمنظومة روحانية ضرورية للبشر 
الدنيا  العام وعن السياسة وتدبر أمور  المجال  يجب أن تبعد عن 

التي تزداد تعقيدًا.
ولكن حين شرعت في قراءة الكتاب، توقفت بإعجاب، أواًل عند 
هذا  وأهــداف  ومنهج  ومنطلقات  به،  المكتوب  واألسلوب  اللغة 
ال  الحكم  أو  الشريعة  مشكلة  أن  القراءة  مع  لي  وتبين  الكتاب، 
المجتمع،  داخل  الشاملة  العالقات  على  بل  السياسة،  على  تقتصر 
وهي مسألة اجتماعية قبل أن تكون سياسية، كما أن السياسة ال 
ونقده  وتحليله  جرده  سياق  في  ضئياًل  حيزًا  إال  الكتاب  لها  يفرد 
وفاحصًا  المهمة،  المراجع  من  بالكثير  مستعينًا  الفقهي  للتراث 
السياسية  األزمات  عن  شأنًا  تقل  ال  كبرى  فكرية  أزمة  يسميه  ما 
النصوص  فقه  طرح  يخلفها  التي  الفوضى  في  تتمثل  الحالية، 
المذهبي  الفقه  لمذاهب  بدياًل  للتطرف  كسبيل  الظنية  الفردية 

المتواتر كسبيل للتسامح.
كتاب  ــألنه  مناقشته  أو  الكتاب  وهنا يصعب عليّ عرض هذا 
الديني  تراثنا  في  وشاق  جاد  بحث  عن  وينبئ  ومكثف،  مُرّكز 
آحاد  داخل  االنغالق  لظاهرة  حاذق  وبنقد  فقهه،  مدارس  بكل 

النصوص وما ينجم عنه من خلط كبير بين الفقه والتفسير.
وصعب عليّ الدخول في جدل مع منهجيته المبتغاة ألني غير 
الفصول  بعض  سأعرض  ولكن  المعقد،  المجال  هذا  في  مختص 
أو العناوين المهمة التي توقفت عندها كثيرًا وبانتباه ألنها مدار 
جدل اللحظة، ونظرًا الهتمامي بمفهوم الشريعة والدساتير التي 
تشير إليها كمصدر للتشريع، وعالقة الشريعة بالقانون، سأتوقف 
عند الفصل الثالث »اإلجماع والمقاصد«، وخصوصًا تحت العنوان 

)الشريعة »الخالصة«( ص 180.
النظريات  أهم  إحدى  حول  بتمهيد  الجزء  هذا  يستهل  حيث 
القانون  فلسفة  في  المعروفة  النظريات  من  القانون:  فلسفة  في 
كلسن،  هانز  النمساوي  للفقيه  المحض«  القانون  »نظرية 

ومدرسته الفقهية المعروفة بـ»مدرسة فيينا«.
كانط  عن  المأثورة  المبادئ  أحد  من  النظرية  هذه  تنطلق 
لتنادي  و»اليكون«،  »الينبغي«  بين  الفصل  مبدأ  وهو  وهيوم، 
بمعزل  أي  ينبغي«؛  »كما  وليس  يكون«  »كما  القانون  بمقاربة 

جميع  عن  بمعزل  وعمومًا  والتاريخ،  والفلسفة  السياسة  عن 
تحتية  بنية  أو  خلفية  تشكل  قد  التي  واآليديولوجيات  االعتبارات 

للقانون، ولكنها في حد ذاتها ليست قواعد قانونية.
قواعد  من  مجموعة  من  يتكون  القانون  أن  من  الرغم  فعلى 
مقاربته »كما  تحذر من  المحض  القانون  فإن نظرية  »الينبغي«، 
ينبغي«، فذلك يجب، في تقديرها، أن يُترك للساسة والفالسفة، 
بينما يجب أن تكون قراءة دراسة القانون من قِبل رجال القانون 
قواعد  يدرس  طبيعيًا«(  »علمًا  ال  معياريًا«  »علمًا  كان  )وإن  علمًا 
»الينبغي« »كما هي«، ويدرس عالقتها الداخلية فيما بينها كبناء 
أعلى  قاعدة  من  شرعيتها  قانونية  قاعدة  كل  فيه  تستمد  هرمي 
العليا«،  األساس  »القاعدة  إلى  نصل  حتى  منها،  أعم  أو  منها، 
التي تُفترض افتراضًا، ويجب تقبلها على عالتها من زاوية النظر 
من  األساس  القاعدة  هذه  تبرير  يمكن  ال  إذ  المحضة،  القانونية 

داخل التراتبية القانونية«.
دون أن يشكك المؤلف هنا في كون الشريعة اإلسالمية نظامًا 
مهم:  سؤال  لطرح  التمهيد  هذا  عبر  يسعى  بذاته،  قائمًا  قانونيًا 
يمكن  فهل  كـ»قانون«،  اإلسالمية  الشريعة  إلى  نظرنا  »فلو 

مقاربتها كـ»قانون محض« أو كـ»شريعة محضة«؟.
قانوني،  الشريعة كنظام  مقاربة  بأن  يقر  السؤال  ولتناول هذا 
للحضارة  أساسي  كمكون  الحضاري  أو  المدني  شقها  إلى  بالنظر 
تفسير  ضوئها  في  يمكن  التي  المقاربة  هي  اإلسالمية،  العربية 
اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  على  ينص  الدساتير  من  دستور  أي 

مصدرًا.
غير  المواطنين  من  نسبة  فيها  دول  بدساتير  مثال  ويضرب 
سوى  فيها  الدستورية  بالنصوص  يقصد  ال  حيث  مسلمين، 
قانوني  »كنظام  أي  محض«  كـ»قانون  اإلسالمية  الشريعة 
األساس  »قاعدته  أو  شرعيته،  يستمد  ذاتيًا  ومستقل  متكامل 
كاإلجماع  سياسية،  ــ  فلسفية  جذور  ذات  فرضية  من  العليا«، 
من  أساسي  مقوم  الحضاري«  »اإلســالم  أن  على  مثاًل  الوطني 
فلسفي  محتوى  ذات  فرضية  »من  أو  الوطنية«  الهوية  مقومات 
جوهرها،  في  اإلسالمية،  الشريعة  إن  مثاًل  يقال  كأن  اجتماعي،  ــ 
تنبثق  محددة  أخالقية  رؤية  ذات  معينة  كونية  نظرة  عن  تعبير 

عنها قيم معينة«.
إبعاد  عن  السابقة  وكتاباتي  ــ  اإلقرار  هذا  مع  اختالفي  ورغم 
كوني،  ابتكار  العلمانية  وأن  العام،  السياسي  المجال  عن  الدين 
إشكالية  وأن  الحضاري،  الزمان  وفق  ولكن  المكان  وفق  يعمل  ال 
ولكن  فقط،  األخرى  الدينية  المكونات  تعني  ال  الشريعة  تقنين 
تعني المسلمين أنفسهم وهم يعيشون زمنًا تأثر بكل الحضارات 
إال  ــ  والطبيعة  المعيارية  العلوم  كل  في  وابتكاراتها  اإلنسانية 

أنني سأجادل في صيغة تساؤل حول ما يخص الفرق بين نظرية 
تسويغ  وبين  الوضعية،  النظريات  من  غيرها  أو  كلسن  هانز 
قاباًل  مرحليًا  بشريًا  اجتهادًا  األول  كون  كقانون محض،  الشريعة 
المصدر  يعتِبر  الثاني  بينما  اإللغاء،  حتى  أو  واالستبدال  للتغيير 
مقدسًا، وغير قابل للنقد إال في فضاء اختالف التأويل للنص الذي 

ال يخرج عن دائرة المقدس.
المذهبي  الفقه  كان  إذا  جوهري:  سؤال  من  الكتاب  ينطلق 
السؤال  هذا  خالل  ومن  التعويل؟  فعالمَ  الزوال،  إلى  طريقه  في 
إلى  أفضى  الــذي  الفراغ  تسد  جديدة  منهجية  القتراح  يسعى 
التطرف  سر  عن  ونابشًا  والفتوى،  االجتهاد  في  عارمة  فوضى 
إلى  بعضه  ويحيل  اإلسالم،  لفحوى  الراهنة  التأويالت  في  الكامن 
ظنيتها،  عند  التوقف  دون  الفردية  بالنصوص  التمسك  ظاهرة 
ويخوض  المنضبطة،  والمقاصد  المتواتر  اإلجماع  منهجية  بدل 
الشريعة،  الراهن تجاه تطبيق  الجدل  أمثلة مهمة تغلب على  في 
المرأة،  وحقوق  المصرفية،  والمعامالت  األسرية،  المعامالت  مثل 

والنظرة لغير المسلمين.
مقصدًا  تشمل  والمساواة  الحرية  مبادئ  أن  إلى  يذهب  كما 
لتجديد  يقترحها  التي  المنهجية  وفق  تقرأ  حين  للشريعة  نهائيًا 
المستقاة  القوانين  هذه  مع  التعامل  أن  غير  الديني،  الخطاب 
وبين  بينها  الفرق  يجسد  ما  هو  مقدسة  كنصوص  الشريعة  من 
الحضاري«  »اإلسالم  مفهوم.  ويظل  الوضعية.  القانون  نظريات 
نرى  الذي  الوقت  في  اإلسالمية«  »الحضارة  قولنا  مثل  غائمًا 
بثقافتها  وعاشت  نشأت  مختلفة  وبلغات  مختلفة  حــضــارات 
اإلسالم  بيّأت  منها  كل  اإلســالم،  روحانية  ظل  في  المتعددة 

وشريعته وفق مرجعياتها الحضارية.
التي  األسئلة  أو  المالحظات  هذه  مثل  عن  اإلجابة  ولمحاولة 
تنبثق عن تحليله التفصيلي، يذهب في الفصل نفسه إلى مقاربة 
فرديًا،  التزامًا  تتطلب  التي  األربــع  الفرائض  أو  »التعبديات« 
المعامالت  قوانين  مبادئ  ومقاربة   ، محضة  شريعة  باعتبارها 
األولي  مصدرها  أن  مع  محض  قانون  أنها  على  واألسرة  المالية 
أنها  على  التعبديات  إلى  ينظر  أن  بالتالي  يمكن  دينية،  شريعة 
األخالقية  الذاتية  التربية  إلى  تهدف  »منضبطة«  سلوك  »قواعد 
والروحية، وتنبع من رؤية كونية معينة دون أن تنطوي بالضرورة 
معتنقي هذه  لتكفير  أو  األخرى،  الكونية  للرؤى  دونية  نظرة  على 
إلى  نصل  وبالتالي  المذهب«..  في  للمخالفين  تفسيٍق  أو  الرؤى 

حل إشكالية تطبيق الشريعة المقاصدية على كل المواطنين.
)الشريعة  أو  المحض(  بـ)القانون  »المقصود  السياق  هذا  وفي 
المحضة( هو النظر إلى الشريعة نظرة )موضوعية( مثلما يجب أن 
الخالص  واحتكار  التكفير  شوائب  من  خالصة  )اآلخر(  إليها  ينظر 

األخروي«.
هي  فالمواطنة  )السياسي(؛  عن  )الديني(  يتميز  »وبذلك 
دكتاتورية  على  يقوم  ال  مجتمع  في  للمسؤولية  الوحيد  المناط 
ال  المشاركة  على  يقوم  بل  الطائفية؛  أو  العقائدية  األغلبية 

المغالبة.«.
الديمقراطية  وضع  إلى  بالتطرق  الجزء  هذا  المؤلف  يختتم 
إلى  مشيرًا  التجديدي،  الخطاب  هذا  سياق  في  حضاري  كمنتج 
بعد  الحكم  أنظمة  أسوأ  الديمقراطية  أن  رأى  قد  افالطون  أن 
الطغيان ألنها تمثل  الممهدة لعودة  المرحلة  الطغيان، واعتبرها 
النظام  فرض  بذريعة  الدكتاتور  بعده  يأتي  الذي  الغوغاء  حكم 
وجاهة،  بعض  من  التخريج  هذا  نطري،  وجهة  حسب  يخلو،  )وال 
ونحن انتكاسة ديمقراطيات الربيع العربي، ونرى اليمين الفاشي 
لكن  ذاتها(.  الديمقراطية  آليات  عبر  الحكم  إلى  يعود  أوروبا  في 
والذي  ــ  هابيل  يرى  كما  ــ  الديمقراطية  في  اإليجابي  الجانب 
»يجب التمسك به مكسبًا إنسانيًا حضاريًا ال يمكن التفريط فيه، 
)فهم(  هنا  وهو  والسياسية،  العقائدية  باختالفاته  اآلخر  تقبل  هو 
نظرته  في  معه،  التسامح  مجرد  وليس  وتقبله،  اآلخر  المسلمين 
الرؤية  وتقبله  المسلمين  اآلخر  وفهم  حياته،  وطريقة  الكونية 

الكونية وطريقة الحياة اإلسالمية، وليس مجرد التسامح معها«.
في  متحقق  كطرف  اإلسالم  بوضع  تتعلق  مالحظات  تبرز  وهنا 
ينقسم،  العالم  أن  أراه  ما  بينما  اإلسالمي،  غير  اآلخر  مواجهة 
أصقاع  وفــي  األديــان  جميع  في  وانغالق  غلو  إلــى  جانب،  في 
األديان  عديد  يمثل  انفتاح حضاري  إلى  آخر،  جانب  وفي  مختلفة، 
فقط،  إسالميًا  مطلبًا  ليست  الدينية  فالشريعة  األرض،  فوق 
درجات  تفاوت  مع  ــان  األدي جميع  في  يتكاثرون  دعاتها  لكن 
مرارا،  قلت  كما  أعتبرُ،  آخر،  جانب  ومن  والعنف.  واإلقصاء  الغلو 
إن  حدتها:  تخفيف  على  أحيانا  حرصت  جزمية  سياقات  وفي 
الديمقراطية، بما لها وعليها، منتج ثانوي للعلمانية إذا ما فهمنا 
أن العلمانية هي الداعية األولى لتقبل اآلخر باختالفاته العقائدية 

والسياسية، ولفكرة التعايش والفهم المتبادل بدل التسامح.

وبسيطة  ودودة  كانت  مباشرة،  عالقة  المنقوش  محمد  المرحوم  بالمهندس  ربطتني 
وكان  منه،  مرؤوسون  أننا  رفاقي،  وكذلك  أحس،  لم  الروعة.  حد  ومتواضعة  للغاية، 
بمقدوره أن يخصم من رواتبنا بسبب غيابنا، والنزق المتكرر، وخروجنا أثناء ساعات الدوام، 
وأحيانا عدم العودة! والغياب. لم أكن، وكذلك صديقي المرحوم عمر بن حميد، ملتزمين 
المرحوم  كان  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الربع،  سعد  إبراهيم  صديقنا  كان  مثلما  تماما 
المهندس محمد المنقوش يتعامل ويتصرف معنا وكأننا أخوته الصغار المسؤولون منه، 
وكان يوجهنا من دون أن نشعر أنه يعرف كل الخطط التي ننفذها لتحقيق أغراضنا، من 
بعد  لم يصال  معنا كصبيين  يتعامل  بل  المبرر،  الغياب  أو  الدوام،  أثناء  العمل  تسلل من 
إلى نضج، يساعدهما على أن يكونا موظفين يسعيان نحو تحسين وضعهما والترقي فيه. 
دائرة  من  للخروج  وسيلتي  ألنها  بالدراسة،  أهتم  أن  على  شديد  بذكاء  ركز  لي  بالنسبة 
الفقر، حتى إنه نبهني إلى أنني ال أملك شيئا لتحسين وضعي سوى فرصة الدراسة، وكان 
إليه، واستغربت  يعرف حجم صداقتي وعمر بن حميد، وهو أيضا، كان من الذين قربهم 
كثيرا عندما عرفت أنه يعرف عائلته كلها وعدد أخوته ووالده وأيضا عمه وأبناء عمومته. 
وفي معرض نصيحة منه أخبرني أن لعمر أخوة أكبر وأصغر منه، وحالتهم المادية طيبة، 
وأن لهم عمارة، وكان عمر بالفعل، يقيم مع أسرته كافة في مبنى من ثالثة أدوار، وكانت 
كثيرة العدد. ونبهني إلى أنني أكبر أخوتي، وأكثرهن بنات ونسكن باإليجار، وليس لدي 
والد عمر أصغر بكثير  أن  إلى  أشار  بالدراسة، ثم  إال  الحال  للخروج من هذا  فرصة واحدة 
الماضية كان حاضرا في مباراة األهلي  أذكر عندما أضاف: »الجمعة  زلت  والدي. وما  من 
البركة« ثم أضاف »وهو أهالوي..« ثم أضاف متبسما: »وأنت هاللي،  والهالل في ملعب 
حينها  كنت  البساطة،  هذه  بمثل  معي ظل هكذا  حديثه  األهلي..«  أمام  تخسرون  وغالبا 
لم أتجاوز السادسة عشرة من عمري، وهو مهندس مسؤول. وشخصية حازمة ومتبسمة 
على الدوام. وبسبب شخصيته هذه سريعا ما جعل قسم المياه من أنجح األقسام، وفرض 
وليس  عامل  وكأنه  العمل  مواقع  في  رأيته  ما  وكثيرا  المصلحة،  تلك  رجال  على  احترامه 

مديرا. كان نموذجا رائعا هو ورفاقه لبوادر رجال دولة المملكة الليبية.
ذات يوم كان يقرأ صحيفته اليومية، عندما جئت إليه بالبريد اليومي، رافع رأسه فوقها، 
من بعد أن حييته، وقال لي: »أنا لم أرك تقرأ في جريدة أبدا، صاحبك إبراهيم يقرأ في كل 
ما يصل مكتبنا من جرائد ومجالت..« وبالفعل كان إبراهيم يعود إلى بيته بالصحف التي 
القراءة  المرء من  المنقوش، واستطرد: »ال بد أن يستفيد  المهندس محمد  ينتهي منها 
مهما كانت بسيطة« واستطرد: »اسمع ماذا استفدت أنا هذا الصباح، من القراءة: الكاتب 
وقال:  إليّ  نظر  ثم  الدراسة..«  تنقطع عن  تجعلك  ال  جيدٌ«، فهي  معلمٌ  »التجربة  يقول 
»أنا زعلت واجد عندما علمت أنك تركت الدراسة...« فأجبته سريعا: »ال.. ال. أنا غبت فقط، 
لكن ما زلت مسجال وأنوي مواصلة دراستي..« ولم أكن حينها صادقا، أجابني: »إن شاء 
عمر  رفيقك  وانتبه  ومهما حدث.  أبدا،  دراستك  تترك  فال  منك..  أزعل  أن  أريد  ال  أنا  اهلل. 

عندهم عمارة، وأنت عندك الستر وسمعة سي عقيلة فال تعبث بها..«.
في ذلك اليوم أخبرت عمر عن العمارة التي يملكونها، وأذكر أنه ضحك كثيرا وقال لي 
)البانيو،  حصتي  تطلع  العمارة،  وقسمنا  طويل،  عمر  بعد  الشايب،  توفي  لو  »باهلل  مازحا: 

ولوندينو!«.
صلتي  تنقطع  ولم  وصادقا،  حقيقيا  الدراسة  مواصلتي  على  المنقوش  حرص  كان 
اإلسكان،  إلى  معه  أنتقل  أن  أود  كنت  إن  وسألني  بل  وزيرا،  أصبح  عندما  حتى  أبدا،  به 
به بعد تخرجي.  وأنني سألتحق  للجامعة،  أنني منتسب  وكانت سعادته غامرة عندما علم 
في  متقاربين  شارعين  في  معا  بعد سكنا  من  خصوصا  أصدقاء  وظللنا  أفعل،  لم  ولكنني 
منطقة بلعون، في بنغازي. وكثيرا ما يسألني أن نذهب سويا إلى األستاذ محمد مصطفى 
أصدقاء صادق  أقرب  أحد  وهو  الفيتوري،  بالشيخ  الحشيش  في سوق  المعروف  الفرجاني، 
النيهوم وخليفة الفاخري، فلقد كان صديقة ورفيقة أثناء دراستهم الثانوية، والحقيقة أن 
الشيخ الفيتوري، أحد مثقفي بنغازي الحقيقيين، ولكن المرض أقعده، فكان كلما عاد من 
رحلة عمل بحضر له نوع السيجار الفاخر الذي كان يفضله، وظللت أترقب زيارتنا له رفقة 

المرحوم محمد المنقوش. كان المرء بإنصاته إلى الشيخ الفيتوري يتعلم!

محمد عقيلة العمامي

4 - املنقوش نموذجا 
من زمن الفدرالية

درس في تحمل 
املسؤولية

يوميات صحفية أجنبية
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

شيماء حسني املقصبي

 عشقت الرسم فعلمته

ثقافة 12

شاركت في 
عديد املعارض 

واملسابقات 
بمدينة بنغازي

بلغت  قد  المقصبي  حسين  شيماء  الفنانة  كانت 
»حرب  اندلعت  عندما  سنوات،  عشر  العمر  من 

الكرامة« في بنغازي، إذ ولدت في 8/2/2001.
دمار  على  وحزنها  والعنف  الحرب  مغبة  وسط 
الرسم  سوى  تجد  لم  طفولتها،  مراتع  فسحات 
تحبه  كانت  فلقد  لحريتها،  وفسحة  لراحتها،  واحة 
واأللوان  معشوقتها،  الرسم  فحصة  الصغر،  منذ 
واللعب  ممارسته،  سوى  أمامها  يكن  لم  فرحتها. 
بأقالمها الرصاص والملونة، ال شيء كان يُخرس 
الرسم  سوى  الرصاص  وعواء  المدافع،  صراخ 

باقالم الرصاص وألوان التشكيل.
لم  الفترة  تلك  في 
مدارس،  هناك  تكن 
موهبتها  مدرسة  سوى 
عليها  تسلطت  التي 
حتى   2014 سنة  منذ 
أصوات  أخرست  إنها 
والرصاص  االنفجارات، 
رجال  تكبير  وسط 
ثمة  يكن  لم  الكرامة. 
تطوير  سوى  تدرسه  ما 
اللون  لتكوين  عقلها 
المناسب، وتطوير قدرة ضربات أناملها لفرشاتها 
من  تمكنت  قد  كانت  المناسب.  الشكل  وخلق 

الرسم بالقلم الرصاص.
اعبيدة  بنادي عوض  التحقت   2017 العام  وفي 
للفنون وتعلمت الرسم باأللوان الزيتية، وأصبحت 
التدريب.  من  واحد  شهر  بعد  النادي  في  عضوًا 
وأخذ  الزيتي  بالتلوين  التدريب  واصلت  ثم 
فعااًل  عضوًا  مأصبحت  وسريعا  كله.  اهتمامها 
تدريبها،  وتواصل  للفنون«،  »أركنو  مؤسسة  في 
وتطورت سريعًا حتى إنها نفذت غالفين لكتب تم 
إصدارهما، فكانت أصغر من نفذ مثل هذا العمل، 
العام  المؤسسة  أغلقت  أن  بعد  حتى  تتوقف  ولم 

.2021
على  والمسابقات  المعارض  عديد  في  شاركت 
جوائز  من  عددًا  ونالت  بنغازي،  مدينة  مستوى 
تقنية  دراسة  في  تخصصها  يبعدها  لم  التفوق. 
هواية  ممارسة  عن  بنغازي،  بجامعة  المعلومات 
الرسم والتشكيل على الرغم من وصولها المستوى 
الخامس، فالرسم هو ساحة حريتها وتحقيق ذاتها 
. لعلكم تجدون ببعض مما انتقيناه من لوحاتها، 
إلى  سريعًا  سيشار  ألنه  اسمها  تتذكرون  ما 

لوحاتها بالبنان: »هذا إبداع شيماء المقصبي«.
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●  معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب

بين التثقيف والترفيه

إصدارات 100 دار نشر عربية في معرض جامعة طبرق الدولي 

للكتاب  الدولي  طبرق  جامعة  معرض  افتتح 
طبرق..  »جامعة  شعار  تحت  السبت،  رسميًا، 
100 دار  رؤية تبني الوطن«، بمشاركة أكثر من 
العامة  اإلدارة  بمقر  وذلك  وعربية،  ليبية  نشر 

للجامعة.
مدينة  باستقبال  صرحت  الجامعة  وكانت 
في  المشاركين  العرب  الناشرين  وفود  طبرق 
على  نشرت  ما  حسب  للكتاب،  الدولي  المعرض 

اإلنترنت. على شبكة  اإللكتروني  موقعها 
يليق  بما  استقبالهم  »جرى  الجامعة:  وقالت 
بهم من تقدير واحترام وأشرفت لجنة االستقبال 
في  وتسكينهم  نقلهم  على  الخدمات  ولجنة 

طبرق«. بمدينة  المختارة  الفنادق 
»جامعة  شعار  تحت  األولى  الدورة  وتأتي 

لمدة  وتستمر  الوطن«،  تبني  رؤية  طبرق.. 
أسبوع كامل، فيما اختارت اللجنة العليا للمعرض 
الكاتب الراحل سعيد خيراهلل صالح شخصية هذه 

الدورة.
الكتب  بأنواع  المعرض  أروقة  وتزينت 
الثقافي  بالجانب  يتعلق  ما  منها  المتنوعة 
ومنها  والرياضي،  والترفيهي  والديني  والمعرفي 
ما يختص برياض األطفال، والجانب األكاديمي.

فإن  طبرق،  لجامعة  اإلعالمي  المركز  وبحسب 
النطالقة  مؤشرا  تُضفي  المعارض  هذه  »مثل 
يرسخ  مما  والعلمية  الثقافية  للمناشط  جديدة 
الخارطة  في  طبرق  لجامعة  متميزة  مكانة 
للمشاركة  النشر  ودور  الدول  الستقطاب  العلمية 
مشاركة  على  المركز  وأثنى  المعرض«.  هذا  في 
المشرفة  واللجان  المعرض  هذا  في  النشر  دور 
مشرفة  صورة  إلعطائهم  المكلفين  وأعضائها 

طبرق. بجامعة  ترتقي 

أقيمت،  للمعرض  الثقافي  البرنامج  وضمن 
الثالثاء، ندوة حول »األديب سعيد خيراهلل« الذي 
ُاختير شخصية الدورة األولى للمعرض، في مدرج 

بجامعة طبرق. العلوم  كلية 
صالح  خيراهلل  سعيد  األديب  القاص  وُلد 
بمدارسها  ودرس   1942 سنة  طبرق  بمدينة 
بدأ  حيث   ،1966 سنة  بنغازي  جامعة  في  وتخرج 
حياته العملية بالتدريس بمدارس طبرق ومديرا 
عميد  مهام  ُكلف  كما  للنفط،  العالي  للمعهد 
بلدية طبرق، وشغل منصب رئيس نادي الصقور 

االجتماعي. الثقافي  الرياضي 
بعنوان  قصصية  مجموعات  ثالث  له  وصدرت 
»مقبولة«، و»عيون الغزالن الخائفة«، و»األجنحة 
عدد  في  المقاالت  من  عددا  كتب  كما  واألفق«، 
من الصحف جمعها في كتاب بعنوان »فتات من 
بوالخطابية..  »هاشم  وكتاب  الذاكرة«،  خراب 

شاعر من مدينتي«.

حوار - عبد السالم الفقهي

عدنان القرقني: تجربتنا في الكوميكس ال تزال »محلك سر«

تشكل الرسوم المتحركة عبر سلطتها الثقافية جانبا 
والنفسي،  الثقافي  وسلوكها  الشخصية  أبعاد  من 
احتفي  الذي  »األنيميشن«  فن  عن  وبالحديث 
أجيال  إلى  اإلشارة  يمكن  أخيرا،  العالمي  بيومه 
تشربت خالل مراحل نموها أفكار وموضوعات هذه 
األعمال وتحولت مع مرور الزمن إلى رمز لذكرياتها 

وأحالمها.
ولعالقة »األنيميشن« بالشخصية كمادة رئيسة 
كان فن »الكوميكس« حاضرا وال يزال في مفرداته 
الطفل،  صحافة  تاريخ  في  ماثل  هو  كما  ونماذجه 
ولالقتراب أكثر من هذا الفضاء كان الحوار مع فنان 
معرضه  هامش  على  القرقني  عدنان  الكوميكس 
»كان وأبطالها« الذي أقيم إلىومين الماضيين في 

دار الفقيه حسن.
● ما الفكرة التي بنيت عليها فعالية المعرض؟
الرسوم  لعوالم  طفولتي  منذ  مشدودا  كنت 
لنماذج  ومراقب  أحداثها  تفاصيل  أتتبع  المتحركة، 
للرسم  ممارستي  وبحكم  وأبطالها،  شخوصها 
أعمال  لشخوص  أرشيف  عندي  تراكم  الصغر،  منذ 
الفضاء،  »مغامرات  مثل  شهيرة  »أنيميشن« 
ملعقة..الخ«،  السيدة  سوير،  توم  سنان،  سندباد، 
وعندما شاهد الصديق الفنان محمد الخروبي هذه 
بتنفيذها  المعرض وقمت  أوحى لي بفكرة  األعمال 

كما تشاهد بعدد 21 لوحة.
من  نسخا  المعروضة  للقطات  تناولي  يكن  ولم 
مشاهد معينة، بل استلهام لحدث علق في ذاكرتي 
والمس شيئا في وجداني، لذلك أعدت صياغته فنيا 
من وحي الخيال كما نرى مثال في حلقة قطع وحش 
المشاهد  أبرز  كان  إذ  »جراندايزر«  لذراع  »بيقا« 
العمل فحاولت محاكاة  المؤثر بالنسبة لي في هذا 
المتصور  الخيالي  أثره  تلخص  بإضافات  الحادثة 
بعض  في  الرعب  شخصيات  ننسى  ال  كذلك  لدي، 
والعجوز  سوير،  توم  »انجانجو«في  مثل  الرسوم 
الشرير في »سندباد« وبيقا الكبير في »جراندايزر« 
والشرير  »سنان«  في  زعبور  الذئب  ومشاغبات 

خربوط في برنامج »المناهل«.
غابت اإلشارة إلى برامج شهيرة مثل »افتح   ●

يا سمسم«؟
في  شيئا  المست  أعماال  رسمت  أنا  صحيح، 
للمتلقي بقدر  أرسم  الخاصة ومشاعري، لم  ذائقتي 
مع  حديث  في  باحثا  الخيال  حضن  في  ارتميت  ما 
وارتباطي  انفعاالتي  تترجم  صياغة  عن  الريشة 
عن  بعيدا  ذلك  كان  تلك،  أو  الشخصية  بهذه 
توقفي  لذا ستلحظ  الوظيفة ومتطلباتها،  ضرورات 
من  أقرب  زمني  ترتيب  في  وهي  »المناهل«  عند 

افتح يا سمسم.. وغيرها.
شاهدنا حضورا الفتا لأللوان في شخصيات   ●

معينة؟
العمل  في  بحادثة  وتميزها  الشخصية  طبيعة 
عدمها  من  البطولة  بدور  قيامها  عن  النظر  بغض 
النفسي،  لطابعها  مترجمة  األلوان  يجعل  ما  هو 
األلوان تعكس أيضا مدى حضورها في خيالي، األثر 

هنا متبادل، األحمر في شخصية »انجانجوا« واألزرق 
في العجوز الغريب بسندباد كالهما يعكس القسوة 
حتى  أو  الفاتحة  األلوان  نجد  المقابل  وفي  والشر، 
»زينة«  العسل  نحلة  شخصيات  في  أحيانا  الداكنة 

وبكاء الطفلة »فلونة« في رسوم روبنسون كروزو.
واالعمال  جيلكم  رسوم  بين  تقارن  كيف   ●

الحديثة »لالنيميشن«؟
فكرة  تحمل  الماضي  في  المتحركة  الرسوم 
والشر،  الخير  صراع  مثال  تبين  تربوية،  ورسالة 
صداقة  في  كما  والصداقة  اإلخالص  قيم  توضح 
عدنان وعبسي في مغامرات »عدنان ولينا« وصداقة 
توم وهاك في مغامرات »توم سوير«، كذلك معنى 
الذئاب  هاجمت  عندما  فلونة  رسوم  في  األمومة 
العائلة على الجزيرة في غياب األب مما اضطر األم 
لحمل البندقية دفاعا عن أطفالها، وفي المقابل فإن 
معظم الرسوم الحديثة تفتقد للعنصر التعليمي أي 
المغزى وتتجه أكثر للصخب والعنف والحركة  غياب 
المفرطة وهو ما انعكس على ذائقة الجيل الحالي، 

على  دموية  ألعاب  إلى  الفكرة  تحولت  كيف  ونرى 
أجهزة الهاتف المحمول.

الثقافي  الزمن أيضا تكوينه  وما يميز جيل ذلك 
التوجيه  أساسيات  تراعي  هادفة  مطبوعات  على 
الريح  المطلوب مثل مجالت بساط  والفكري  الفني 

واألمل مدعومة بفن الكوميكس.
يطرح  بليبيا  الكوميكس  فن  عن  الحديث   ●

السؤال عن ندرة محترفيه؟
عمري،  من  مبكر  وقت  في  الفن  هذا  مارست 
األمل سنة  واحترافي بمجلة  ونشرت بشكل رسمي 
على  االطالع  في  التجربة  هذه  وأفادتني   ،1990
والعالمية،  والعربية  المحلية  التجارب  من  الكثير 
إلى  اإلشارة  يمكنني  المحلي  المستوى  فعلى 
نظري  وجهة  من  يرتقي  الذي  العدل  سالم  الفنان 
فإن  ولألسف  الفن،  هذا  في  العالمية  المصاف  إلى 
الكوميكس  بمواهب  المؤسساتي  االهتمام  غياب 
مطبوعات  مع  التعامل  إلى  تتجه  أو  تتوقف  جعلها 
عربية مثل الفنان محمد قجوم الذي يمتلك تجربة 
رسموا  فنانون  هناك  وللعلم  بالخصوص،  ناجحة 
مثل  الفنية  تجربتهم  من  مرحلة  في  الكوميكس 
الصويعي«،  فوزي  عبية،  محمد  الزواوي،  »محمد 
الطريق  هذا  مسار  في  ينحتون  يزالون  ال  وآخرون 
كبيرا  رصيدا  يمتلك  الذي  بالحاج  محمد  كالفنان 

وتجربة رائدة على الصعيد الفني والمعرفي.
● ماذا عن التجربة العربية في الكوميكس؟

قطعت الدول العربية خاصة الخليج شوطا كبيرا 
اإلمارات  مثل  الكوميكس  مطبوعات  مجال  في 
دول  في  مستمرا  ونجاحا  تطورا  وتالقي  والكويت، 
والمعارض  المهرجانات  إقامة  مصر وتونس كذلك 
الصحافة  أن  حجة  ينفي  ما  وهو  بذلك،  الخاصة 
يزال  الورقي بل ال  البساط من  اإللكترونية سحبت 
وتعاد  وأوروبا  أميركا  في  تطبع  »الكوميكس« 
طباعتها ولها جمهورها وقراءها. ورجوعا إلى واقعنا 
»للكوميكس«  واحدة  مطبوعة  اال  نجد  ال  الليبي 
وهي مجلة األمل التي تعاني التعثر وقلة اإلمكانات 

حتى أن البعض يعتقد توقفها عن الصدور.

على هامش معرضه »كان وأبطالها«

بحضور نخبة منهم أدونيس والعرضاوي ومونت راخت

»يوم الوفاء«.. أجواء دافئة في تكريم 
جديد للروائي العاملي إبراهيم الكوني

برن  مدينة  احتضنت  الوفاء«،  »يوم  بعنوان 
لتكريم  الكبير  االحتفال  فعاليات  السويسرية 
األديب الليبي والكاتب العالمي إبراهيم الكوني، 
الثالثاء،  وانتهى  يومين  مدى  على  ُأقيم  الذي 
وأصدقاء  واألدباء  الكتاب  من  عدد  وحضره 
الكوني الذي أتوا من مختلف أنحاء العالم، بينهم 
والشاعر  أدونيس،  السوري  والكاتب  األديب 
تازغرت  وعثمان  العرضاوي،  جمال  التونسي 

وأكلي شكا، وبحضور وزير الثقافة السويسري.
جاء التكريم العالمي احتفاًء وتقديرًا ألعمال 

اآلن  حتى  فاقت  التي  األدبية  الكوني 
أغلبها  ترجم  100رواية،  من  أكثر 

إلى أكثر من 40 لغة حية حول 
خاصة  درعًا  تلقى  إذ  العالم، 

وأعلن  المناسبة،  بهذه 
التكريم  خالل  الكوني 
تحت  جديد  كتاب  إصدار 
الصحراء«  »ذاكرة  عنوان 
كتابته  في  شارك  الذي 
من  كاتب  مئة  من  أكثر 

العالم،  أنحاء  مختلف 
والقى صدى واسعًا من قبل 

السويسرية  اإلعالم  وسائل 
واألوروبية.

دبلوماسيون،  حضره  االحتفال 
الفدرالية  لدى  الكويتي  السفير  منهم 

واأللماني،  القطري  والسفيران  السويسرية، 
دار  ممثلة  الصباح  شيماء  الشيخة  إلى  إضافة 
أعمال  ومترجم  واإلبداع،  للنشر  الصباح  سعاد 
إبراهيم الكوني إلى اللغة األلمانية البروفيسور 
من  مجموعة  حضور  عن  ناهيك  راخت،  مونت 
وفرنسا  ألمانيا  من  جاؤوا  الذين  األكاديميين 

وسويسرا والواليات المتحدة.
وقال أكلي شكا، أحد حضور التكريم، إنه جرى 
عن  والثاني  األول  اليومين  خالل  فيديو  عرض 
مبادرة »يوم الوفاء« مع فيديو استعرض السيرة 
الذاتية للكاتب العالمي، وأبرز المحطات التي مر 
درعًا  الحدث  هذا  خالل  الكوني  تسلم  ثم  بها، 

خاصة احتفاًء وتقديرًا ألعماله األدبية.
رئيس مجمع اللغة العربية المصري: الكوني 

أديب ليبي »فذ «
كتاب  صدور  إعالن  جرى  الحفل،  وخالل 
في  الصحراء«  ذاكرة  الكوني..  »إبراهيم 
الكوني  حياة  على  الضوء  يسلط  جزأين، 

والمؤثرات الثقافية.
مجمع  رئيس  ويقول 
صالح  الدكتور  العربية  اللغة 
المالك؟«:  أيها  أنت  »من  رواية  عن  فضل 
في  يمضي  الفذ ،  الليبي  األديب  »الكوني 
استخراج ملحمته الصحراوية الكبرى في السرد 
أنجز  عامًا من عمره ،   60 أكمل  أن  العربي   بعد 
خاللها 70 كتابًا من إبداعه ، فضرب رقمًا قياسيًا 

في الترجمات والدراسات حوله« .
وأضاف: »أصبح زعيم نهج في الكتابة الروائية 
الرواية  وفي هذه  العالمية..  اآلداب  في  متفردًا 
يقدم صيغة مبتكرة لنشيد الصحراء التي قضى 
عمره في توثيق روحها ، وتدبيج حكمتها ونحت 

تماثيل فنية باذخة لكائناتها وبشرها معًا« .
ويلفت وزير الثقافة الجزائري األسبق عزالدين 
الصحراء،  عن  الكوني  دفاع  أن  إلى  ميهوبي، 
ليس كجغرافيا فحسب ولكن كقيمة حضارية بما 
تحوزه من تراكٍم معرفي يمتد إلى آالف السنين، 
فيرفضُ أن يُقال عن الطوارق إنهم قبائل، لكنه 

يمنحهم صفة األمة، اقتناعًا وليس ابتداعًا«.

الدكتورة  تكتب  ومسيرته،  سيرته  وعن 
ليبيا  في  الكوني  بدايات  عن  سعدالوي  زهرة 
موسكو  إلى  سفره  ثم  الثقافية،  وانشغاالته 
في  إقامته  وأخيرًا  اإلعالمي،  وعمله  ودراسته 

سويسرا وتفرغه لإلبداع األدبي.

»عالم  أن  إلى  سليم  مصطفى  ويشير 
الكوني، الذي بناه على الرمز في جوهره، جاء 
وفق تقنيات سردية خاصة تمرس عليها، وفي 
مدرسة  يكون  ألن  أهلته  متفردة  حبكات  ظل 
الخاصة،  لها عالمها وقوانينها ولغتها  سردية 
الروائي  المشهد  وبؤس  صخب  عن  بعيدًا 
تقديمية  كلمة  وفي  مجمله«.  في  العربي 
الضوء  الصباح  سعاد  الدكتورة  سلطت 
بعوالم  والدائم  األثير  الكوني  اهتمام  على 
الكوني  عند  »الصحراء  وتقول:  الصحراء، 
والصحراء  إلهام..  عنده  والصحراء  أمومة، 
وسار  كتفه  على  حملها  ورسالة  نبوءة  عنده 
والمآالت  والمتاهات  والجبال  البحار  عبر  بها 
األمل،  عتبات  بين  متنقاًل  والتأويالت.. 
تنتصف  كي  الطريق  يؤثث  كأنما  وعذاباته.. 

الروح وتنتصر للمعاني السامية«.
الكثير  الكتاب،  من  األول  الجزء  وتضمن 
الذاتية  السيرة  رصدت  التي  المقاالت  من 
جوانبه  من  الكثير  وأضاءت  للكاتب،  واألدبية 
الشخصية، وعددًا من أبرز أقواله، وصورًا تؤرخ 

عديد المناسبات الثقافية، ومحطاته من حياته، 
فكره  أبرزت  التي  الصحفية  اللقاءات  وبعض 
وآراءه، ومنه اتهامه لجائزة نوبل باالنحراف عن 
لجنة  إن  وقوله  أجله،  من  أوجدت  الذي  المسار 
الجائزة  ومنحت  األدب  حرمة  دنست  »نوبل« 
فانصرف  الكتاب،  من  الثاني  الجزء  أما  لهواة. 
نخبة  فيها  شارك  رصينة،  وبحوث  دراسات  إلى 
من النقاد والمفكرين واألكاديميين من مختلف 
حافظ،  صبري  ومنهم  العربي،  الوطن  أقطار 
وفاضل  عبدالمجيد،  وإبراهيم  الغانمي،  وسعيد 
وحاتم  بريك،  والضاوية  دراج،  وفيصل  ثامر، 
علي،  خلف  وعباس  علوي،  ونسيمة  الفطناسي، 
معلم،  ووردة  حطيني،  ويوسف  عتيق،  ومديحة 

وضرار بني ياسين وغيرهم.
أدب  ودالئل  صفات  أهم  الجزء  هذا  وأبرز 
خيوطها  نسج  التي  الخاصة  والفلسفة  الكوني، 
ناهيك  الروائي،  الحقل  في  مؤلفاته  معظم  في 
عن التقنيات الفنية التي سخرها لخلق عوالمه، 
ما  الذي  األرحب  الفضاء  صحرائه،  رموز  ودالئل 

انفك يغوص في تالفيفه.

األديب الليبي يعلن صدور 
»ذاكرة الصحراء«.. وصالح 

فضل: أديب فذ 

وزير الثقافة السويسري 
وسفراء عرب وأجانب يحتفون 

بالمبدع الكبير

طرابلس ، القاهرة، برن، الوسط

الوسط: الحسين المسوري

● القرقني في حواره مع »الوسط« على هامش معرضه

ن الفعاليات  د م دي د الع حي شه ف السيا جان الخري ●  مهر

اختتمت الدورة الـ26 لمهرجان 
بهون،  الدولي  السياحي  الخريف 
األنشطة  من  باقة  مع  األحد، 
إذ  المختلفة،  والثقافية  التراثية 
قدمت فرقة هون للفنون الشعبية 
وتلى  االفتتاح،  عروض  أول 
التراثية  األنشطة  من  باقة  ذلك 

المختلفة. والثقافية 
المهرجان  فعاليات  وتنوعت 
األنشطة  من  مجموعة  على 
)بيت  منها  والثقافية  التراثية 
متحف  ومعرض  األصيل،  التراث 
التمور،  ومعرض  المدينة، 
ومعرض  النخلة،  هون  ومعرض 
معارض  عن  فضال  للكتاب، 
تضمن  فيما  التشكيلية(.  للفنون 
من  مجموعة  الثقافي  النشاط 
الشعرية،  واألمسيات  المحاضرات 
العروض المسرحية، وفرق الفنون 

في  شارك  وكذلك  الشعبية. 
للسيارات  طرابلس  نادي  الحدث 
ليبيا لسيارات  الكالسيكية، ونادي 

فولكس فاغن الكالسيكية.
وأشار أحد منشورات المهرجان 
 1953 العام  منذ  »مقتنيات  إلى 
بيت  معرض  في  ستجدونها 
التراث األصيل، عند الفاضلة زهرة 

مهرجان  فعاليات  أول  في  الخير 
الخريف«، فضال عن افتتاح معرض 
القديمة،  بالمدينة  النخلة،  فنون 
خاصة  جاذبية  المعرض  فـ»لهذا 
يجمع  المدينة حيث  ثقافة  لعكس 
أشهر  وهما  والفنون  النخلة  بين 

ما يميز المدينة«.
وشهد المهرجان أيضا »افتتاح 

لصاحبها  للتراث  بركوس  دار 
بركوس..  عبدالسالم  أحمد 
الشعبي  الموروث  قامات  أحد 
عروض  تعكس  حيث  البالد،  في 
والهوية  التراث  بركوس  دار 
على  وتحتوي  الشعبي،  والموروث 
العديد من المقتنيات للمنازل في 

المدينة«.
اإلعالمية  اللجنة  عضو  وقال 
في  العكشي،  على  للمهرجان، 
»اتسمت  »الوسط«:  إلى  حديث 
كبير،  شعبي  بحضور  الدورة  هذه 
المهرجان  أيام  أن  إلى  إضافة 
فعاليات  عدة  تتضمن  األربع 
والعروض  والفنية  الثقافية  منها 
الخيل  عقود  جانب  إلى  الغنائية، 
وكذلك  الكالسكية  والسيارات 
للكتاب  ومعرض  النخلة  معرض 

الى جانب متحف المدينة«. 

التراث يزين مهرجان الخريف السياحي في هون
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فن x فن
شاكيرا.. ووالدها كفوري يغني في األردن

ملحم زين.. جديد في جديد
سارة مولبالد تفتتح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي 
للجاز »Cairo Jazz Festival« بحفل غنائي احتضنه 
مسرح »إيوارت« في التحرير، حيث قدمت المطربة 
المغربية في أولى ليالي المهرجان توليفة من 
أشهر أغاني الجاز العالمية، مع مقتطفات من 
بتوزيعات  »دنيا«،  مثل  الخاصة  أغانيها 
موسيقية مميزة بمشاركة الموسيقار 
عمرو صالح، مدير المهرجان الذي 
ووضعت  البيانو،  على  العزف  تولى 
في  لمستها  المغربية  المطربة 
مستهل فعاليات الدورة الرابعة عشرة من 
لياليه  أولى  شهدت  الذي  الدولي،  المهرجان 
سبيريت«  »نوماد  السويسرية  الفرقة  حفل  أيضا 

في أولى زياراتها لمصر.

أعلن وكيل أعمال الموسيقي األميركي جيري لي لويس، 
ند الجمعة، وفاة الفنان الذي يعتبر أحد آخر رواد الروك  أ

أن  نفسه  المصدر  وأوضح  عاما،   87 عن  رول، 
جيري لي لويس المولود في لويزيانا )جنوب 

الواليات المتحدة( في 29 سبتمبر 1935 
على  القوي  بحضوره  عُرف  والذي 

الديناميكي  وبأسلوبه  المسرح 
على البيانو، ومن أبرز أغنياته 

فارق  فاير«،  أوف  بولز  »غريت 
الحياة ألسباب طبيعية.

كان  الذي  لويس  لي  جيري  وترك 
صديق »الملك« إلفيس بريسلي ومنافسه 

في الوقت نفسه، أثرا كبيرا على جيل كامل من 
الموسيقيين، .

وفاة جيري لي لويسمغربية تفتتح »القاهرة للجاز«

األغنية من 
كلمات سالم 

العالم وألحان تامر 
العلواني وتوزيع 
موسيقي خالد عز

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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حفل  في  نوفمبر،   24 يجتمعان،  إليسا  اللبنانية  والنجمة  حسني  تامر  المصري  الفنان 
رئيس  قال  فيما  الكويت، من خالل شركة »ليلة عمر«،  األولى في  للمرة  يقام  جماهيري 
كبار  مع  نتعاون  أن  على  حريصون  »نحن  الزيدي:  عبدالعزيز  الشركة،  إدارة  مجلس 
المطربين والمطربات في الخليج والعالم العربي، وتقديم حفالت غنائية بشكل مختلف عن 
باقي الحفالت األخرى. وكشف الزيدي حفال آخر يقام في 25 نوفمبر، والذي يضم النجمة 
الحفل يضم دويتو جميال بين  الكويتي نبيل شعيل، وقال: »هذا  أنغام والنجم  المصرية 

نجمين كبيرين لهما عشاقهما في كل مكان، التقيا معا من قبل في حفل غنائي سابق«.

شاكيرا  العالمية  النجمة 
نشرت مقطعا مصورا لها بصحبة 
المستشفى،  داخل  من  والدها 
ببعض  تقوم  وهي  ظهرت  حيث 
التمارين والعالج الطبيعي لساقي 
تحريكهما،  على  وتدربه  والدها 

في  الفرحة  وغمرتها 
استطاع  عندما  الفيديو 

رجليه  تحريك  والدها 
طبيعي  بشكل 

قبلتهما،  أنها  لدرجة  بمفرده، 
الحياة  وعلقت شاكيرا: »هذه هي 
وأزياء  المستشفى  زيارات  بين  ما 
الهالوين«، وحصد الفيديو ماليين 
أثنت  التي  والتعليقات  اإلعجاب 
اإلنساني،  شاكيرا  تصرف  على 
لوالدها  الكبير  واحترامها 
من  خجلها  وعدم 
الفيديو  في  الظهور 

وهي تقبل قدميه.

في  غنائيا  حفال  يحيي  كفوري  وائل  اللبناني  النجم 
األردن، الجمعة، يقدم من خالله أشهر أغنياته، فيما أحيا 
كفوري أخيرا حفالت عديدة في جولته الغنائية بالواليات 
األولى في هيوستن بوالية  األميركية، وكانت  المتحدة 
في  والثالثة  أنجلوس،  لوس  في  والثانية  تكساس، 
مدينة  في  حفالته  واختتم  ميشيغان،  بوالية  ديترويت 

كونيتيك.

المطرب اللبناني ملحم زين، التقى جمهوره المصري 
بعد غياب طويل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان 
الموسيقى العربية في دورته الـ 31، وعن عودته إلى 
المهرجان وجديد أعماله وقضايا أخرى، قال: »كان لي 
الشرف أن أغني عدة مرات في مهرجان الموسيقى 
العربية، وبدار األوبرا المصرية.. وجودي ضمن هذه 
الدورة بمشاركة مجموعة من أبرز مطربي الوطن 
العربي أسعدني كثيرا«، وأوضح أنه أعد برنامجا فنيا 
مختلفا يقدم من خالله مجموعة من أغانيه الخاصة 
والتي لم يسمعها الجمهور من قبل.

عودة املخرج التونسي عبد اللطيف كشيش تثير غضب النسويات
يحضر المخرج الفرنسي - التونسي عبد اللطيف كشيش، 
حاليًا، إلصدار الجزءين األخيرين من سلسلة أفالم »مكتوب 
حبي«، حسب ما صرح في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا، 
حيث أثار وجوده غضب ناشطات نسويات تجاه الرجل الغائب 

عن الساحة الفنية منذ ثالث سنوات.
 Mektoub My Love :« فيلمه  أثار   ،2019 وفي 
السينمائي، بسبب  Intermezzo« جدال في مهرجان كان 

مشاهده الجنسية.
كما أن بطلة الفيلم أوفيلي بو التي رُشحت لنيل جائزة 
بعنوان  السلسلة،  من  األول  الجزء  في  دورها  عن  سيزار 
»Mektoub My Love - Canto Uno« سنة 2016، حضرت 
على السجادة الحمراء في المهرجان لكنّها انسحبت قبل 

عرض الفيلم.
وغاب المخرج الحائز جائزة السعفة الذهبية في مهرجان 
كان سنة 2013 عن فيلم »La vie d'Adèle«، عن اإلطالالت 

العامة منذ هذه األحداث في 2019، ولم تتوافر معلومات 
عن التطورات على صعيد هذا الفيلم، رغم أنه وعد بتعديله 

في عملية التوليف القتطاع مشاهد أثارت انزعاج الممثلة.
مئات  أمام  ندوة  خالل  عاما(   61( السينمائي  وقال 
المتوسطية  السينما  مهرجان  إطار  في  المتفرجين 
)سينيميد( في مونبيلييه الذي شارك فيه كشيش كضيف 
شرف »كل ما فعلته خالل هذه السنوات هو التوليف وإعادة 
نهاية  على  قريبًا  نشهد  بأن  آمل  والمحاولة...  التوليف 

)فيلم( مكتوب«.
وأضاف »أكتب أيضا سيناريوهات، لكنني لست متأكدًا 
بعد مما سأبدأ قريبًا في التحضير له وإجراء اختبارات األداء 
لممثليه وما سوى ذلك«، الفتًا إلى أنه سيصوّر على األرجح 
مجددًا مشاهد العمل في منطقة أوكسيتانيا حيث يشعر 

بـ»االرتياح«.
عشرين  حوالى  تظاهر  وبعدها،  الندوة  هذه  قبل  لكن 

شخصًا أمام قصر المؤتمرات في مونبيلييه تنديدًا بوجود 
طريقة  في  الجنسي«  بـ»التمييز  إياه  متّهمين  المخرج، 
تصويره النساء ومندّدين بأساليب عمله التي قالوا إنها 

أقرب إلى التحرش.
والممثالت  الممثلين  مع  »العمل  أن  كشيش  وأوضح 
يحصل أحيانًا بشكل رائع، لكنّه قد يكون سيّئًا جدًا في 
الغسيل  أنه يفضّل »عدم نشر  إلى  أحيان أخرى«، مشيرًا 

القذر خارج العائلة«.
وعن الجدل بشأن المشاهد الجنسية في فيلمه األخير 
في مهرجان كان سنة 2019، أكد كشيش أنه لم يكن »يعي 
ما كان حاصاًل في تلك اللحظة«. وقال »لم أكن أعلم أن 
الممثَلين المعنيَّين بدرجة أكبر في الفيلم قد غادرا. لو 

كنت أعلم لما كان العرض حصل«.
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»بالك آدم« يتصدر شباك التذاكر
كشفت أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز« أن فيلم »بالك 
آدم« عن أحد األبطال الخارقين، حافظ على صدارة إيرادات 
شباك التذاكر في صاالت السينما األميركية الشمالية أسبوعا 

ثانيًا على التوالي.
ويؤدي دواين »ذي روك« جونسون في هذا الفيلم المقتبس من 
قصص »دي سي كوميكس« المصوّرة دور تِث آدم ، وهو عبد قديم 
يتمتع بقوى خارقة، وجد بعد تحرره من السجن الذي أمضى فيه زمنًا 

طوياًل جدًا أن العالم تحوّل واصبح عدائيا.
وجمع الفيلم الذي يشارك فيه أيضًا الممثل بيرس بروسنان إيرادات 
متواضعة لم تتجاوز 27,7 مليون دوالر في عروضه األميركية الشمالية 

التي امتدت من الجمعة إلى األحد، بحسب »إكزبيتر ريليشنز«.
وبقي الفيلم الكوميدي الرومنسي »تيكت تو باراديز« في المركز 

الثاني بتحقيقه عشرة ماليين دوالر.
ويضمّ هذا الفيلم نخبة من النجوم، في مقدّمهم جوليا روبرتس 
وجورج كلوني اللذان يؤديان دوري زوجين سابقين يضعان خالفاتهما 
الذي  ابنتهما  زواج  دون  الحؤول  لمحاولة  بالي  إلى  ويسافران  جانبًا 

يعتبرانه متسرعًا جدًا.
ان  ديفيد  ريسرتش«  إنترتينمنت  »فرانشايز  في  المحلل  والحظ 
اإليرادات  ترتيب  في  األولى  العشرة  المراكز  من  »أربعة  أن  غروس 
خالل عطلة نهاية األسبوع هي ألفالم رعب«، نظرا إلى تزامن عرضها 
مع فترة هالوين. وحل في المرتبة الثالثة فيلم »بري أوف ذي ديفيل« 
بسبعة ماليين دوالر، وهي حصيلة رأى فيها غروس »بداية متوسطة 

لفيلم رعب«، لكنه ذّكر بأن العمل قوبل »بقراءات نقدية سلبية«.
مع  رابعًا  »سمايل«  جاء  إذ  آخران،  رعب  فيلما  الترتيب  في  وتاله 
خمسة ماليين دوالر، ثم »هالووين إندز« بمداخيل بلغت 3,8 ماليين 

دوالر.
وفي ما يأتي األفالم الخمسة المتبقية في ترتيب هذا األسبوع:

6 - »اليل، اليل، كروكودايل« )2,8 مليون دوالر(.
7 - »تيل« )2,8 مليون(.

8 - »تيريفاير 2« )1,8 مليون دوالر(.
9 - »ذي وومان كينغ« )1,1 مليون دوالر(.

10 - »تار« )مليون دوالر(.

 

خالل حواره مع آية الغرياني على قناة »الحياة« المصرية، قال 
بداية  القمر«  »ضي  أغنية  إن  محسن  محمد  المصري  الفنان 
أنه سمعها  العربية، موضحًا  اللهجات  للغناء بمختلف  مشروع 
انتباهه، وبعدها طلب منه  ليبي في مصر وشدت  من ملحن 
له  صديق  فسجلها  شحن  دون  هاتفه  وكان  األغنية  تسجيل 
وبعدها نسي أمر الموضوع، ولكن اللحن ظل عالقًا في ذهنه.. 

إلى أن خرجت إلى النور أخيرًا وحققت نجاحًا كبيرًا.
العالم وألحان تامر  وأغنية »ضي القمر« من كلمات سالم 
العلواني وتوزيع موسيقي خالد عز، ومن إخراج علي السطوحي.

عز،  طارق  للموسيقار  زيارة  في  كان  أنه  محسن  وأوضح 
البحث  منه  وطلب  به  فُأعجب  الليبي  اللحن  عن  أخبره  الذي 
عن الملحن الليبي، حتى توصل إليه في النهاية واكتشف أن 

الملحن في مصر مع والدته فطلب منه تسجيل األغنية.
وكشف الفنان المصري: »بعدها تم العمل على األغنية في 
2019 وبعدها جاءت أزمة كورونا فأجلنا العمل لتصدر األغنية 

أخيرًا، وهي من إخراج علي السطوحي.
وقال محسن إن األغنية جعلته يحب اللهجة الليبية، ولهذا 
إتقانه  إلى  ذلك  مرجعًا  ليبيا،  في  الـ»تريند«  األغنية  تصدرت 
اللهجة الليبية أثناء الغناء، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا يعمل 

عليه لتقديم أغلب األغاني باللغة العربية.
يحفظ  كان  أنه  البرنامج،  خالل  المصري،  الفنان  وبين 

القرآن الكريم بكل القراءات، والتدرب على مخارج الحروف، 
شغف  إليه  بالنسبة  اللهجات  بين  فالفروقات  األمر  ولهذا 
اللهجات على  تنوع في  بها  العربية  اللغة  أن  كبير، خاصة 

عكس اللغات األخرى.
مهرجان  افتتاح  حفل  في  القمر«  »ضي  محسن  وغنى 
الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار األوبرا المصرية، 
وجيهان  الكيالني،  نيفين  الثقافة  وزيرة  من  كل  بحضور 

األوبرا،  دار  رئيس  صابر  ومجدى  المهرجان،  مديرة  مرسى 
وُأهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل.

وأشواقنا  صيّاد..  القمر  »ضيّ  األغنية:  كلمات  وتقول 
الخريف..  أطراف  على  جيتي  خايفة..  همسة  والليل  ميعاد.. 
متسربلة بالصمت.. مشحون فيك الكبت.. لكن عيونك ..باين 
ليل..  وبينك  وبيني  المسا..  ذاب  بعد  جيتي  مرايفة..  عليها 
والجرح ما حاّل غفا.. وال زيت ف القنديل.. والعمر عدى.. كيف 

ما نك شايفة.. متأخرة دهر وثمان جروح.. وجسر المواعيد 
مذبوح..  الحياة  شوق  انحدر..  المسافات  سفح  انكسر.. 
والغيم ما فْ يده مطر.. والروح مالها روح.. وما عاد عندي 
بودّي  صايفة..  عروقه  متيبّس  والورد  صبر..  للمواجع 

نرمّم ما تحّطم فيّا.. بودّي نلملم ما تحّطم تهدّم فيك.. 
خضّب  المر..  الخوف  وأنتِ  إيديّا..  مكبّالت  أوجاعي  لكن 
أنا  كيف..  نتواعد  كيف  كيف..  نتفاهم  كيف  إيديك..  كفوف 
جرح وإنتِ شفرة.. حتى بعد ما نلتقي.. ميعادنا يجي طفرة.. 
ودروبنا متباعدة ..حتى الظروف مخالفة.. ضيّ القمر صياد.. 

وجروحنا ميالد.. وف القلب دمعة نازفة«.

محمد محسن يكشف كواليس غنائه باللهجة الليبية في »ضي القمر«

تامر وإليسا في الكويت

في ندوة حوارية سادها حديث عن الفن والمسرح واالرتقاء بالنفس عبر 
المهنية  الكردي حياته  الممثل يوسف  الفنان  األعمال اإلبداعية، استعرض 
الندوة  واإلذاعة.  والتلفزيون  والسينما  المسرح  مع  الفنية  رحلته  ومحطات 
بي،  محمود  ببيت  الثالثاء  والفنون«،  لآلداب  الليبية  »الجمعية  نظمتها 
الكاتب مفتاح قناو. أدارها  القديمة، فيما  المدينة  إدارة  واستضافها جهاز 

وعاد الكردي بذاكرته إلى أيام طفولته منذ ستة عقود في سياق حديثه 
عند  متوقفا  الفنية  شخصيته  معه  تشكلت  الذي  المدرسي  المسرح  عن 
المنهج المدرسي والراديو اللذين كانا مصدر اإللهام في تعرفه إلى الكثير 
ومحاولة  مثال،  الجزائر  كحرب  العربي،  التاريخ  في  الرئيسة  األحداث  من 

إلخ. الرسم والتمثيل..  الموضوعات في  تجسيد قيم تلك 
وأشار إلى تجسيده عديد األدوار في تلك المرحلة منها شخصية السارق 
تطورت  ثم  »األب«،  مسرحية  في  والمعلم  الذهب،  عاشق  مسرحية  في 
تمكن  وكيف  الحر،  المسرح  فرقة  مع  تجربته  في  الركح«  »عالم  مع  الرحلة 
الفنية  مهاراته  تطوير  من  المخرجين  مالحظات  وتتبع  المشاهدة  عبر 
واالرتقاء من وظيفة الملقن ثم إلى األدوار البسيطة، وصوال إلى شخصية 
على  له  مسرحية  أول  في  المشاركة  ثم  المسرحي،  الكادر  ضمن  رئيسة 
الطالب  شخصية  بأدائه  خربوشة«  »األسطى  وهي  االحترافي  الصعيد 

المشاغب.
بل  له،  لم تسند  أدوار  مغامرة ألداء  الفنان  يلخص خوض  العنوان  هذا 
بها  القيام  عليهم  تعذر  الذين  الفنانين  من  لزمالئه  موقف  إنقاذ  كانت 

البالغ من  الملك  لدور  أداؤه  المثال  على سبيل  منها  خاصة،  نتيجة ظروف 
لتصبح  التاج«  سبيل  »في  بعنوان  مترجمة  مسرحية  في  عاما   90 العمر 
تمنع  التي  الثورة  المرحلة  خطاب  مع  تماشيا  الوطن«  سبيل  »في  باسم 
الدور  لتأدية  المرشح  كان  إذ  والملكية؛  والملك  كالتاج  مفردات  استخدام 
يتفرغ  أن  قبل  بالتمثيل  آنذاك  يشتغل  كان  الذي  نديم،  كاظم  الفنان 

للتلحين. بالكامل 
المسرح  لفرقة  نسيبتي«  يا  العسل  »وين  مسرحية  في  أدواره  كذلك 
الوطني، ومسرحية »عالش ماتعدلش« تأليف األزهر أبوبكر احميد وإخراج 
الفنان علي القبالوي. وال ينسى الكردي تأديته شخصية الزبون األجنبي في 

مسرحية »حوش العيلة« تأليف فرج قناو وإخراج محمد القمودي.
وتطرق في إضاءاته إلى تجسيده لدور تابع الملكة »الكلب« في مسرحية 
بتقمصه  الجمهور  أعجب  وكيف  قنيدي،  محمد  تأليف  من  وهي  »األقنعة«، 
لهذا الدور، كما أشار إلى أدائه في مسرحية »ما يقعد في الوادي إال حجره«، 
1975بتونس  سنة  قرفال  حسن  وإخراج  األمير  مصطفى  تأليف  من  وهو 

وكيف أن العمل نال إعجاب الرئيس التونسي الحبيب أبورقيبة.
بداية  التلفزيون  مجال  في  تجربته  عن  للحديث  الكردي  يوسف  انتقل 
1972 تأليف وإخراج يوسف شعبان  من مسلسل »جحا وجحجوح« في العام 
على  يأتي مسلسل »بصمات  العربية  وفي مشاركاته  فلسطين.  محمد من 
جدار الزمن« وهو يلخص إشكالية الصراع على السلطة فترة حكم األسرة 
الذي  غنيم  جالل  المصري  للمخرج  الشهداء«  »بعثة  ومسلسل  القرمانلية، 

جسد فيه دور عبد رومي يقتل صديقه.
على  الضوء  تسلط  وثائقية  أعمال  في  أدواره  إلى  كذلك  تطرق  الكردي 
تنام  »عندما  الوثائقي  الفيلم  مثل  ليبيا،  تاريخ  في  منعطفا  شكلت  أحداث 

م   1510 العام  لطرابلس  اإلسباني  الغزو  يحاكي  وثائقي  وهو  المدينة«، 
وهو من إخراج عبداهلل الزروق وتأليف محمد المصراتي.

2005 ليعلمه عن  ويشير إلى اتصال الكاتب سالم شالبي به في العام 
والذي  قيصر،  الروماني  اإلمبراطور  بدور  للقيام  له  أسترالي  مخرج  اختيار 

للتصوير. األثرية مسرحا لألحداث وموقعا  لبدة  اختيرت فيه 
توفق  لم  أفالم  إلى  الكردي  تطرق  السابع،  الفن  فضاء  يخص  وفيما 
الضيقة«  األزقة  في  »حب  فيلم  منها  العرض  مرحلة  إلى  وصولها  في 
تصوير  رغم  إنجازه  يكتمل  لم  إذ  قنيدي،  محمد  وإخراج  الهاشمي  لبشير 
اإليطالية بعنوان  الجزر  المنفيين في  العديد من مشاهده، وكذا فيلم عن 
وأعد  القذافي،  معمر  العقيد  نصه  كتب  والذي  العذاب«  سنوات  »الظلم.. 
السيناريو له الكاتب محمود الديك، وتولى اإلخراج نجدت أنزور بين سنتي 
رغم قطع مراحل كثيرة  اكتماله  قبل  أوقف  العمل  أن  إال  )2008 و2009(، 
منه بإيطاليا. وجاءت آخر محطاته بالحديث عن تجربته مع فن »القراقوز« 
دار  عبر فضاء  األطفال  غالبية جمهوره من  يتكون  والذي  وتقديما،  إعدادا 
واإلخالص  واألمانة  الصدق  موضوعات  متناوال  الراديو،  أثير  أو  كريسته 

غيرها، وقد استمر في رحلته مع هذا الفن سنوات طويلة.
واستمراره  تواصله  في  الرئيس  السبب  للفن  عشقه  أن  الكردي  ويؤكد 

الفني رغم ضعف المقابل المادي أو غيابه في أحيان كثيرة.
والفنانين  الكتاب  من  عدد  جانب  من  بمداخالت  األمسية  واختُتمت 
وأسماء  الترهوني،  وأحمد  حقية،  مصطفى  عبدالعزيز،  يسري  وهم: 
بشيوة،  كريمة  والدكتورة  الشريف،  وفرج  قصيعة،  والصادق  األسطى، 
الكردي  يوسف  الفنان  لرحلة  وتأريخ  حب  شهادات  بمثابة  كلها  وكانت 

والفن. للثقافة  المتواصل في خدمة  وعطائه 

يوسف الكردي  يكشف تفاصيل فيلم القذافي الذي لم يكتمل
طرابلس- عبدالسالم الفقهي

شهادة تقدير تونسية 
للموسيقار عمر الحاسي

الرياني ينهي مشاهده
في »قبل النهاية«

من  تقدير  شهادة  على  الحاسي  عمر  الموسيقي  والملحن  العازف  تحصل 
»أم  مسرحية  عن  تونس  بنابل  العاشرة  دورته  في  المغاربي  المهرجان 

المسامي« لفرقة المنارة بمدينة بنغازي.
كثيرًا، وأسهمت في  أسعدتني  الشهادة  لـ»الوسط«: »هذه  الحاسي  وقال 
رسم مالمح مسرحية )أم المسامي( بالموسيقى مشاركًا مع أداء الفنانة الكبيرة 
كريمان  وإخراج  خطاب،  الطيب  خطاب  الشاعر  تأليف  من  وهي  جبر،  كريمان 

واشاف الحاسي«.
)حكايات(  اإلذاعي  عملها  في  كريمان  الفنانة  مع  سابقًا  »شاركت  أضاف: 
للموسيقى التصويرية، وهذه ثاني مشاركة لي، وأتمنى استمرار عملي في هذا 

الجانب من الفن«.
وانطلق المهرجان المغاربي، الخميس، في مدينة نابل التونسية، بمشاركة 
عدد من المسرحيات من دول عربية مختلفة تحت شعار »مسرح الشارع لتغيير 

الشارع«، وجرت العروض في شوارع المدينة على مدار أربعة أيام.

»قبل  فيلم  في  مشاهده  تصوير  من  الرياني  أحمد  الليبي  الفنان  انتهى 
النهاية«، فيما يستمر كمصحح للهجة الليبية مع الممثلين غير الليبيين.

الرياني قال لـ»الوسط« إنه يجسد في الفيلم دور شاب ليبي حارب الظلم 
والدواعش في فترة تواجدهم في مدينة بنغازي.

أحمد  المصري  ويخرجه  المحجوب،  خالد  اللواء  كتبه  النهاية«  »قبل  فيلم 
الممثلين  من  ومجموعة  رياحنة  منذر  العربي  الممثل  وبطولة  أبوالعطا، 

المصريين منهم نضال الشافي ومي سليم.
ويجري تصوير الفيلم في بنغازي.

 القاهرة ـ الوسط
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أعلن رئيس االتحاد الليبي لفروسية البولو، 
لنشاط  الفعلية  االنطالقة  األربد،  أحمد 
األخيرة،  السنوات  إشهاره  بعد  االتحاد 
االنضمام  إجراءات  في  »المضي  إلى  الفتا 
بالعاصمة  ومقره  للعبة  الدولي  لالتحاد 

األرجنتينية«.
»الوسط«  إلى  تصريح  في  األربد  وأشار 
الرياضة  هذه  ستسجله  كبير  نشاط  إلى 
أنواع  من  نوعا  بوصفها  المقبل،  العام 
في  حديثا  تمارس  التي  الفروسية  رياضات 
»تنظيم  بصدد  االتحاد  أن  موضحا  ليبيا«، 

وتعليم  اللعبة  لنشر  للمدربين  دورات 
»تجهيز  إلى  ونوه  أساسياتها«.  الناشئين 
البولو  بفروسية  خاصة  مالعب  أربعة 
وبلدية  ومزدة  والخمس  طرابلس  في 
مليتة  لمجمع  المجاورة  بالعجيالت  الجديدة 

النفطي«.
وفي العام الماضي، زار األربد مقر سفارة 
التقى مع سفير  األرجنتين في تونس، حيث 
في  المعتمدة  األرجنتين  سفارة  وطاقم 
ليبيا، وجرى خالل اللقاء مناقشة سبل تعزيز 
التعاون مع لعبة البولو في ليبيا، إضافة إلى 
االتحاد  لعضوية  للتقدم  ليبيا  رغبة  مناقشة 
بالعاصمة  مقره  الكائن  للبولو  الدولي 

األرجنتينية بوينس آيرس.

قطار »البولو« الليبي يستعد لالنطالق

الحدث

زين العابدين بركان

 

.. وبدأ مشوار البطولة 
املحلية العريقة

بدأ مشوار منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم 
في نسخته الـ48 في تاريخ البطولة المحلية العريقة 
التي انطلقت ألول مرة فى الموسم الرياضي 63 – 
لنسختها  بطاًل  طرابلس  األهلي  فريق  وتُوج   ،64
لنسختها  بطاًل  االتحاد  فريق  توج  بينما  األولى 
األخيرة الموسم الماضي، وهو الفريق األكثر تتويجًا 
ببطوالت الدوري الممتاز الليبي برصيد ثمانية عشر 
لقبًا. وتناوبت على إحراز اللقب ثمانية فرق محلية، 
 - باللقب  تتويجًا  األكثر  الفريق   - االتحاد  وهي 
برصيد 18 بطولة، ثم األهلي طرابلس برصيد 12 
أربع بطوالت،  بنغازي برصيد  األهلي  يليهما  لقبًا، 
ثم التحدي والمدينة برصيد ثالثة ألقاب، ثم النصر 
من  لكل  واحدة  وبطولة  لقبين،  برصيد  والمحلة 

األولمبي والشط والظهرة.
انطالق  مند  الليبي  الدوري  يهدأ  أو  يستقر  ولم 
مواسم  خالل  أقيم  إذ  حال،  على  األولى  نسخته 
الستينيات بنظام المجموعات الثالث، وتأهل أول كل 
مجموعة لمرحلة التتويج باللقب، وتناوبت ثالث فرق 

على إحراز األلقاب في تلك المرحلة.
ثم كان عقد السبعينيات من القرن الماضي هو 
من المراحل الذهبية الزاهية في تاريخ الدورى الليبي، 
إذ أقيم بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 11 فريًقا 
يمثلون فرق النخبة، ثم عاد لنظام المجموعات الثالث 
السبعنيات، وتناوب على  في فترة ما بعد منتصف 

احراز األقاب اربعة فرق.
مراحل  ثالث  في  وتعثر  الليبي  الدوري  وتوقف 
ليستأنف  السبعينيات،  أواخر  أولها  كان  مختلفة 
سنوات  ثالث  دام  توقف  بعد   1982 العام  نشاطه 
التي  الفترات  من  الثمانينيات  عقد  وكان  متتالية. 
تعاقبت  إذ  اللقب،  إحراز  على  قويًا  تنافسًا  سجلت 
خمس فرق على التتويج باللقب، كما شهدت فترة 
على  فرق  ست  وتناوبت  قويًا  حوارًا  التسعينيات 

التتويج بالبطولة.
أما فترة األلفية، والتي كانت اتحادية بامتياز، فقد 
شهدت سيطرة وهيمنة فريق االتحاد على األلقاب. 
فيما  باللقب  تتويجًا  األكثر  الوطني  المدرب  ويعد 
سجل المدرب المصري محمد عبده صالح الوحش - 

كأول مدرب عربي يقود فريًقا ليبيًا للتتويج باللقب.
الحالية  نسخته  في  الليبي  الدوري  ويشهد 
تواجدًا كبيرًا لمدارس تدريبية مختلفة، إذ وعالوة 
التونسية  المدارس  توجد  الليبية،  المدرسة  على 

والمصرية والصربية والبلجيكية.
الموسم تواجدًا كبيرًا لالعب  كما يشهد هذا 
 92 المحترفين  الالعبين  عدد  يبلغ  إذ  األجنبي، 
الالعب  ويعد  مختلفة  جنسيات  يمثلون  العبًا 
التونسي األكثر حضورًا. نتمنى أن نستمتع جميعًا 
بمشاهدة موسم كروي خال من المظاهر السلبية، 
ويلبي  المطلوب،  الفني  المستوى  إلى  ويرتقي 
التي  المتعطشة  الرياضية  الجماهير  طموحات 
المدرجات،  في  التواجد  من  سنوات  منذ  حرمت 

واكتفت بمتابعة مبارياته عبر شاشة التلفاز.
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صدارة  في  محمد    المصري  الدولي  المهاجم  بات 
الموسم  في  أوروبا  أبطال  لدوري  الهدافين  ترتيب 
الحالي، بعدما قاد فريقه ليفربول اإلنجليزي للفوز على 
في  هدفًا  وسجل  رد،  دون  بثنائية  اإليطالي  نابولي 
األول  الهدف  صالح  وسجل  اإليطالي.  الفريق  شباك 
في  الثالثاء  يوم  أقيمت  التي  المباراة  في  لليفربول 
طريق  عن  الثاني  الهدف  جاء  بينما  أنفيلد،  ملعب 
مهاجم منتخب أوروجواي داروين نونيز. ليتساوى 
صالح مع ستيفن جيرارد كهداف ليفربول في كل 

البطوالت األوروبية برصيد 41 هدفًا.
الالعب المصري الذي فاز بلقب »رجل المباراة«، 
عبر عن سعادته بالفوز على نابولي، مؤكدًا أن 
في  العالم  فرق  أفضل  من  اإليطالي  الفريق 

الوقت الحالي.
وقال صالح عقب المباراة لقناة »بي تي سبورت«: 
»الفوز على أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور جيد، إنها 
نتيجة جيدة بالنسبة لنا ونحن بحاجة إلى التركيز واالستمرار«. 
ونأمل  النتيجة  وهذه  الفوز  هذا  إلى  بحاجة  »كنا  وأضاف 
وأكمل  الحالي«.  الوقت  في  الثقة  من  المزيد  تمنحنا  أن 
اليوم، من  التسجيل  أننا تمكنا من  »أنا وداروين سعداء 
المهم أننا حققنا الفوز ولعبنا مباراة جيدة وحاولنا استعادة 
الكرة بسرعة«. وواصل »نحن بحاجة للفوز بالمزيد من 
الجرائد  وسلطت  اإلنجليزي«.  الدوري  في  المباريات 
اإلنجليزية الضوء على تألق صالح، وكتبت جريدة »ذا 
جارديان« اإلنجليزية أن المهاجم المصري ونونيز أعادا 
ليفربول إلى سكة االنتصارات مجدداً من بوابة نابولي 
في دوري أبطال أوروبا. وأشارت الجريدة إلى أن هدفي 
محمد صالح ونونيز ألحقا بنابولي أول خسارة هذا 
المجموعة بسبب  رغم عدم تصدر  الموسم، حتى 

حاجته للفوز برباعية نظيفة.

قرر رئيس االتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي إعادة تشكيل االتحاد الفرعي ◆
للقوة البدنية بالمنطقه الغربية. وحسب القرار الذي اطلعت »الوسط« على نسخة 

منه، يضم تشكيل االتحاد الفرعي كال من فتحي عثمان جيره رئيسا وحسن فرج 
الصويعي نائبا. كما يضم التشكيل للمجلس كال من عماد الدين بشير النعاس مقررا، 

ووسيم جمال الزوى أمينا للصندوق، وعضوية وائل عبدالسالم، وفرج علي، وعلي 
العامري. من جهة أخرى، أعلن االتحاد تعديل موعد بطولة المرحوم عيسى 

المجعوك احميد، بحيث تكون أيام الثالثاء واألربعاء والخميس 22 و23 و24 
نوفمبر 2022 بمدينة مصراتة.

العب مميز عرفته مالعب الكرة الليبية نجمًا المعًا في فريق 
المهاجم  إمكانات  يملك  إذ  الوطني،  والمنتخب  »المدينة« 
الجيد، تحكمًا في الكرة ودقة في التمرير والسرعة والمراوغة، 
وقوة التسديد المحكم على المرمى، واللعب بالرأس بشكل 

ممتاز، مما جعله يسجل عديد األهداف.
نوري  عاشها  باإلنجازات  وحافلة  طويلة  كروية  مسيرة 
محمد السري، فهو من مواليد مدينة طرابلس العام 1956، 
أما  والمدارس،  الساحات  في  الكرة  لعب  أقرانه  بقية  ومثل 
تدرب  الذي  البحر«،  »باب  فريق  مع  فكانت  الرسمية  بدايته 

معه وشارك في مبارياته الودية.
لكن بعد قرار الدمج الذي ضمه إلى نادي »المدينة«، وجد 
السري نفسه يرتدي غاللة فريق »المدينة«، ومنذ ذلك اليوم 
رغم  المرحلتين  هداف  وكان  واألواسط  لألشبال  يلعب  ظل 
صغر سنه، وتنبأ له المدربون والنقاد بمستقبل باهر. وُأتيحت 
عشرة،  السادسة  سن  في  األول  الفريق  مع  اللعب  فرصة  له 
 72 الجيد، وفي موسم  البدني  وقد ساعده في ذلك تكوينه 
- 73 ورغم صغر سنه أصبح السري هداف الدوري بـ23 هدفًا.

من أفضل ميزاته الفنية، القدرة على الهروب من الرقابة 
»المدينة«  فريق  وأحب  المدافعين،  من  عليه  تفرض  التي 
وارتبط به، ورفض كافة العروض المالية المغرية التي قدمت 

له من أغلب األندية.
العالية  الرياضية  بأخالقه  الليبية  المالعب  كافة  عرفته 
الخالي  الرجولي  الجدي  باللعب  الغاللة حقها، وتميز  ويعطي 

من الخشونة، لذلك لم يتعرض ألي عقوبة رياضية.
اللعب فقط فهو قريب من  الكرة طيلة زمن  وألنه يعرف 
كل األندية، ويعترف أنه استفاد من تجربة العبين سبقوه في 
الدوري  اللعب، كما تحصل مع فريق »المدينة« على بطولة 
هداف  لقب  على  أيضًا  وتحصل   ،1983 والدوري   77  -  76

الدوري 5 مرات بين الترتيبين األول والثاني.
لعب لفريق »المدينة« 17 موسمًا رياضيًا سجل فيها أكثر 

من 300 هدف في المراحل التي مر بها، ونال إعجاب جماهير 
ترك  ألنه  ذلك  على  اهلل  ويحمد  الرياضية،  والصحافة  الكرة 
للمنافسين  الكامل  باحترامه  الكرة  انطباعًا طيبًا في مالعب 
وللفرق األخرى وللجماهير الكروية. كما تلقى عروضًا خارجية 
من السعودية، ونادي »العين« اإلماراتي، لكنه لم يتصور أن 
يجد نفسه خارج فريق »المدينة« نتيجة للعالقة الروحية التي 

ربطته بالنادي وأصبح بيته الثاني.
العبًا  خاللها  وكان  القدم  كرة  في  أجيال  أربعة  عاصر 
مميزًا، وعندما شعر بعدم القدرة على العطاء كما يجب نتيجة 
قمة  في  وهو  االعتزال  قرر  الجراحية،  والعمليات  لإلصابات 
مجده في سنة 1987. وبعد االعتزال، اعتذر عن مطالبات عدة 
التدريب،  مجال  إلى  وتحول  المالعب،  إلى  بالعودة  له  أندية 
معهم  وتحصل  »المدينة«  أواسط  تدريب  على  أشرف  حيث 

على بطولة طرابلس.
تولى نوري السري تدريب الفريق األول وحصل على المركز 
الثاني في دورة ودية، بعدها ترك التدريب ألنه ال يرغب في 
العمل خارج نادي »المدينة«، كما رفض العمل اإلداري داخل 
النادي لما يسببه من مشاكل، إذ يود أن يبقى النجم المحبوب 
للجميع. فاإلداري - من وجهة نظره - مطالب باتخاذ قرارات 
قد ترضي البعض وتغضب آخرين، وهو ال يود أن يفقد أحدًا 

من الذين كانوا يهتفون له في المالعب.
يقول: »كان هناك مدافعون كبار وحراس مرمى عمالقة، 
لكنني سجلت في أكثرهم، وكنا نلعب من أجل الغاللة والقتال 
يحتار  إذ  الدوري،  عليها، وكان يوجد مهاجمون مميزون في 
مدرب  وحتى  العبًا،   19 بين  االختيار  في  المنتخب  مدرب 
المنتخب يحتار في االختيار بينهم«، ويوضح: »ال تزال جماهير 
لجيلي  أتيحت  ولو  بفخر،  النجوم  تلك  أسماء  تذكر  الكرة 
الحالي لحققنا  التي توفرت فيما يسمى باالحتراف  اإلمكانات 

لليبيا المعجزات الكروية«.
حتى  أو  سابق  دولي  العب  وجود  عدم  من  ويستغرب 

العب معروف في الدرجة األولى في مجلس إدارة اتحاد كرة 
القدم الحالي، لكي تكون له عالقة وطيدة بتاريخ كرة القدم، 
ويقول: »ربما أتاحت ظروف البالد السياسية وعدم االستقرار 
الفرصة ألشخاص من خارج الوسط الرياضي الوصول لمواقع 

قيادية الرياضية«.
فرق  يشجع  إذ  األوروبية،  للدوريات  جيد  متابع  السري 
ونجومه  أما  و»ليفربول«،  مدريد«  و»ريال  »يوفينتوس« 
المفضلون عالميًا مارادونا وكريستيانو رونالدو، ومحليًا أحمد 
األلمانية  الماكينات  فوز  ويتوقع  األحول،  وأحمد  صويد  بن 

ببطولة كأس العالم 2022.
ال  »المدينة«  لفريق  السابق  الالعب  حب  فإن  محليًا، 
ينافسه فريق آخر، ويقول عن الدوري الليبي الممتاز: »ال يوجد 
الجهود  بعض  احترام  مع  المتابعة  تستحق  مباريات   10 إال 
نظام  ويصف  واألندية«،  الالعبين  من  تبذل  التي  المخلصة 
المجموعات الدوري بـ»العبث«، ويقول »الدوري الناجح يكون 
من مجموعة واحدة، وبعدد محدد من الفرق بما يتناسب مع 
عدد السكان«. ويرى »أن وجود العديد من أشباه األندية في 
الجمعية العمومية التحاد الكرة )غير شرعي(، ألنها ال تملك 

مقومات ومعايير األندية، وتنتهي مهمتها بعد االنتخابات«.
يشبه الالعب المخضرم تغيير مدربي المنتخب الوطني بأنه 
المنتخب  ويقول: »مدرب  دراجة هوائية«،  »استئجار  مثل  بات 
األلماني الذي قاد بالده للفوز ببطولة كأس العالم في البرازيل 
2014 استمر في منصبه 9 سنوات«، ويستدرك: »خالل هذه 
الفترة تولى تدريب فريقنا الوطني نحو 20 مدربًا محليًا وأجنبيًا«.

تفاؤله  عن  السابق  »المدينة«  نجم  يتخلى  ال  أخيرًا 
الميادين  األجيال  ترى  »سوف  وقال:  الرياضة،  بمستقبل 
الشبابية  والقيادات  العصرية  األندية  ومقرات  الحديثة 
إلى  االنتصارات  تعود  وعندها  التجربة،  أصحاب  بمساندة 
من  كل  التاريخ  وينصف  األلعاب،  شتى  في  الليبية  الرياضة 

ضحى من أجل النهوض بالرياضة والوطن«.

خليفة بن صريتي يكتب  لـ »الوسط«:

تاريخ وآراء السري.. نجم »املدينة« واملنتخب الوطني

طرابلس - صالح بلعيد

»فارق السن« و»توقف اللعب« وراء تراجع السلة الليبية

اعتبر العب السلة السابق ومدير قطاع كرة السلة بنادي األهلي 
أسباب  أهم  أحد  هو  السن«  »فارق  أن  كويدير،  أسامة  بنغازي 

تراجع مستوى كرة السلة الليبية في الفترة األخيرة بعد 
انتعاشها في مواسم ماضية.

األنباء  وكالة  مع  مقابلة  في  ويوضح 
الليبية في بنغازي )وال( »األعمار كانت 

قاعدة  وجود  وعدم  جدًا،  متقاربة 
والتوقف  الفرق،  لغالبية  أساسية 

لسنوات  واستمراره  اللعب  في 
متتالية«.

ضرورة  إلى  كويدير  وأشار 
بنظام  الجديد  الموسم  انطالق 
أجل  من  الواحدة،  المجموعة 
والعودة  بالمستوى  االرتقاء 
أن:  واعتبر  الليبية.  السلة  لقوة 

واالنضباط  االحترافية  »العقلية 
عند الالعب تُساعد المدرب كثيرًا 

المدرب«،  إمكانات  بضعف  حتى 
هبطوا  مميزون  مدربون  »هناك  وقال 

بفرقهم للمستوى األدنى«.
دوري  بطولة  »اعتماد  كويدير  وتمنى 

األهلي  »فرق  وقال  واحدة«،  مرحلة  من  السلة 
ال  مباريات  ثالث  وهي  بنغازي،  في  فقط  والمروج  والنصر 
تُلعب  أن  المفترض  »من  وأضاف  إضافة«،  تقدم  ولن  تكفي 
إلى  تنتقل  ثم  مباراة  بنغازي  ففي  وإيابًا،  ذهابًا  المباريات 
اتحاد  »على  وتابع  وهكذا«.  فرقها  مع  طرابلس  في  اللعب 
اللعبة،  بمستوى  يرتقي  حتى  المرحلة  هذه  يعتمد  أن  اللعبة 

المباريات«. الجميع بزيادة عدد  الفائدة على  وتعم 

تراجع المستوى
لتراجع مستوى سلة نادي األهلي  الرئيسية  وحول األسباب 
»الموسم  كويدير:  قال  الماضية،  المواسم  في  بنغازي 
شهرين  ولمدة  السلة  اتحاد  من  تنشيطيًا  اعتُبر  الماضي 
لجائحة  أكثر  أو  موسم  قرابة  استمر  الذي  والتوقف  فقط، 
كورونا، واالستعداد المتأخر للفرق عامة قبل اإلعالن 

عن الدوري بأيام معدودة«
المراكز  بعض  في  بـ»نقص  ونوه 
للفريق عند استالمي مهمتي اإلدارية 
إيجابية  نتائج  وحققنا  األهلي،  مع 
أمام االتحاد في طرابلس والنصر 
الماضي،  الموسم  والمروج 
تتجاوز  لم  استعداد  فترة  في 
ما  الموسم  بينما  الشهرين، 
قبل الماضي لم يتفوق األهلي 

في أي مباراة«.
استعدادات  آخر  وبشأن 
الجديد؛  للموسم  األهلي  فريق 
نتجاوز  لم  »نحن  كويدير:  قال 
استعدادات  بداية  من  األسبوع 
لكرة  الليبي  واالتحاد  الفريق، 
أمام  األبواب  يقفل  يزال  ال  السلة 
ليس  تقول  والئحته  الالعبين،  انتقال 
من  االنتقال  له  يحق  ال  حر  العب  أي  هناك 

نادي إلى آخر«.
االختيارات،  أفضل  على  الحصول  إلى  »نسعى  وأضاف 
مستوى  وعلى  للفريق،  لضمهم  العبين  ثالثة  مع  ونتفاوض 
رفيع لتكتمل الصفوف، وبالنسبة للناشئين معنا المدرب وليد 
الفرجاني، وسيكون معه قريبًا مدرب أجنبي، والعرض ألربعة 
أحدهم  وصربيا،  ومصر  والجزائر  تونس  من  أمامنا  مدربين 

للقطاع«. فنيًا  مديرًا  سيكون 

القاهرة - الوسط

عيَّن االتحاد الليبي للشطرنج، الالعب السابق عبدالباسط حسن الحصادي، رئيسًا ◆
لالتحاد الفرعي درنة للشطرنج. وتكون االتحاد الفرعي الجديد من يوسف بن عمران 

نائبًا للرئيس، وعبدالباسط السيوي أمينًا للصندوق، ومحمد امهدي أمينًا عامًا، 
وعضوية كل من: توفيق الغيثي، ولؤي المصراتي، وعبدالرؤوف الحصادي، وحافظ 
الحرير، وفرج غريب، وفًقا للقرار رقم )5( لسنة 2022 الذي أصدره رئيس االتحاد 

الليبي للشطرنج فوزي بورجيعة. وقدم الحصادي عقب تكليفه،»الشكر لكل من 
ساهم في تكليفي بهذه المسؤولية وسألتزم خالل عملي بالشفافية والمساواة 

واالحترام للجميع وأرجو من اهلل أن يوفقنا ولكم منا كل التقدير«. 

مدير القطاع بنادي األهلي بنغازي:

في الدوري الليبي الممتاز

4 فرق تتقاسم الصدارة.. و»ديربي مصراتة« يطيح البلجيكي إيميل
7 مباريات منتظرة في الجولة الثالثة.. و»الكونفدرالية« تؤجل ثالثاً

انطالقة  الليبية  الكرة  جماهير  تترقب 
القدم،  الليبي لكرة  الثالث للدوري  األسبوع 
بنغازي«  »األهلي  وتصدر  الخميس،  اليوم 
تقاسمت  فيما  موقتًا،  األولى  المجموعة 
و»أبوسليم«  و»السويحلي«  »االتحاد«  فرق 
كان  بينما  الثانية،  المجموعة  صدارة 
أول  إيميل  لوك  البلجيكي  المدرب 
»االتحاد  خسارة  بعد  للسباق  المغادرين 
ديربي  في  »السويحلي«  أمام  المصراتي« 

مصراتة. مدينة 
فرق   5 حسمت  الثانية،  الجولة  وضمن 
مباريات   3 انتهت  بينما  بالفوز،  مبارياتها 
حصد  األولى  المجموعة  ففي  بالتعادل، 
الممتاز  الدوري  إلى  العائد  فريق »الصقور« 
نقاط  ثالث  أول  سنوات  لعدة  غياب  بعد 
فريق  على  فوزه  بعد  الموسم  هذا  له 
المحترف  سجله  طبرق،  بملعب  »التحدي« 

الرصايصي. مهدي  التونسي 
و»الصداقة«  »التعاون«  لقاء  وانتهى 
التي  المباراة  في  أهداف  دون  بالتعادل 
حسم  بينما  أجدابيا،  ملعب  استضافها 
شهداء  بملعب  مباراته  بنغازي«  »األهلي 
مقابل  أهداف  بثالثة  »الهالل«  أمام  بنينا 
وجمعة  سالمة  فاضل  لألهلي  سجل  هدف، 
هدف  سجل  بينما  كرواع،  وأحمد  بورقيقة 
سالم،  أحمد  المهاجم  الوحيد  »الهالل« 
»النصر«  مع  »دارنس«  مباراتا  ُأجلت  فيما 
بسبب  الجبل«؛  »شباب  مع  و»األخضر« 
و»األخضر«  »النصر«  فريقي  مشاركة 
األفريقي  االتحاد  كأس  بطولة  في 

)الكونفدرالية(.
فريق  خطف  الثانية  المجموعة  وفي 
الوقت  في  ثمينة  نقاط  ثالث  »االتحاد« 
سجله  بهدف  »المحلة«  أمام  القاتل 
في   93 الدقيقة  في  كاره  يوسف  الالعب 
»أبوسليم«،  بملعب  ُأقيمت  التي  المباراة، 
الدوري  في  ديربي  أول  انتهى  بينما 
فريقي  جمع  الذي  الزاوية،  لمدينة  الممتاز 
بهدف  بالتعادل  و»أساريا«  »األولمبي« 
جبوده  جعفر  لألولمبي  سجل  هدف  مقابل 
عادل  بينما  الثاني،  الشوط  مطلع  في 
كابوكا  نصري  الالعب  »أساريا«  لفريق 
كما   .94 الدقيقة  عند  القاتل  الوقت  في 

فريق »الهالل« في آخر الترتيب دون نقاط 
بعد خسارته ألول مباراتين.

فرق  فتتصدر  الثانية،  المجموعة  في  أما 
و»أبوسليم«  و»السويحلي«  »االتحاد« 
فريق  يليها  نقاط   6 برصيد  المجموعة 
طرابلس«  و»أهلي  نقاط،  بأربع  »أساريا« 
بينما  بنقطتين،  و»المدينة«  نقاط،  بثالث 
و»األولمبي«  و»المحلة«  »الخمس«  فرق 
الترتيب  ذيل  وفي  واحدة،  نقطة  برصيد 
المصراتي«  »االتحاد  فريق  وحيدًا  يقبع 

النقاط. دون 
مجلس  أقال  مصراتة،  ديربي  وعقب 
المدرب  المصراتي«  »االتحاد  نادي  إدارة 
الفني  والطاقم  إيميل  لوك  البلجيكي 
أمام  الخسارة  بعد  للفريق  واإلداري 
»السويحلي«، لتكون أول إقالة لمدرب هذا 
إدارة  وكلفت  فقط،  جولتين  بعد  الموسم 
سالم  بن  جمال  التونسي  المدرب  النادي 
إداريًا  حزازة  األحول  وعلي  للفريق،  مدربًا 

األول. للفريق 
في  مباريات  سبع  تقام  أن  المقرر  ومن 
الممتاز،  الليبي  للدوري  الثالثة  الجولة 
نظرًا  مباريات،  ثالث  تأجيل  تقرر  فيما 
كأس  في  المشاركة  الفرق  الرتباط 
إذ  »الكونفدرالية«،  األفريقي  االتحاد 
المجموعة  ضمن  الخميس،  اليوم  يلتقي 
»المحلة«  ضيفه  »أساريا«  فريق  الثانية 
»المدينة«  ويتبارى  الزاوية،  ملعب  على 
يلتقي  فيما  الجمعة،  غدًا  »السويحلي«  مع 
على  »الخمس«  فريق  ضيفه  »االتحاد« 
كما  نفسه.  اليوم  في  أبوسليم  ملعب 
في  »األولمبي«  ضيفه  »أبوسليم«  يلتقي 

السبت. يوم  ملعبه 
للمجموعة  الثالث  األسبوع  مباريات  أما 
يلتقي  حيث  الجمعة،  غدًا  فتنطلق  األولى، 
ملعب  على  و»التعاون«  »الهالل«  فريقا 
فيما  بنغازي،  بمدينة  بنينا«  »شهداء 
فريقا  الملعب  نفس  على  السبت  يلتقي 
ويعقبه  الجبل«،  و»شباب  »الصداقة« 
بنغازي«،  »األهلي  مع  »دارنس«  مباراة 
الفرق  الرتباط  مباريات  ثالث  تأجيل  وجرى 
وهي  الكونفدرالية،  كأس  في  المشاركة 
و»االتحاد  طرابلس«  »األهلي  مباريات 
المجموعة  ضمن  وتجرى  المصراتي« 
و»النصر  والصقور«،  و»األخضر  الثانية، 

األولى. المجموعة  والتحدي« ضمن 

دون  و»الخمس«  »المدينة«  فريقا  تعادل 
الفوز  »أبوسليم«  فريق  واستطاع  أهداف، 
لصفر،  بهدف  طرابلس«  »األهلي  على 
األول  الشوط  من  الثالثة  الدقيقة  في  جاء 
وفي  عمار،  أيوب  المهاجم  رأسية  عبر 
فريق  حسم  الثاني  األسبوع  مباريات  ختام 
على  بفوزه  مصراتة  ديربي  »السويحلي« 
»االتحاد المصراتي« بهدف مقابل ال شيء، 
األول  الشوط  من   16 الدقيقة  في  سجله 

أبو سنينة. الرحمن  الالعب عبد 
»األهلي  يتصدر  النتائج  وبهذه 
برصيد  موقتًا  األولى  المجموعة  بنغازي« 
و»النصر«  »دارنس«  فرق  وتأتي  نقاط،   4
 3 برصيد  الثاني  الترتيب  في  و»األخضر« 
للصقور  باإلضافة  واحدة،  مباراة  من  نقاط 
مباراتين،  من  ولكن  أيضًا  نقاط  بثالث 
بنقطتين،  »الصداقة«  فريق  وخلفها 
و»التعاون«  »التحدي«  فرق  جمعت  بينما 
يقبع  بينما  واحدة،  نقطة  الجبل«  و»شباب 

)الصفحة الرسمية للنادي األهلي بنغازي( ●  من لقاء األهلي بنغازي مع الهالل  

)الصفحة الرسمية لالتحاد المصراتي( ●  من مباراة االتحاد المصراتي والسويحلي 
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

وماذا بعد؟
القدم  كرة  تواجه  كبيرة  قانونية  إشكاليات 
الليبية، كان آخرها قفل القضاء الليبي حسابات 
تعد  والتي  القدم في عدة مصارف،  كرة  اتحاد 
اتحاد  ضد  الشكوى  قضية  في  جديدة  خطوة 

الكرة الحالي.
لهذه  األخرى  المؤشرات  من  أن  وأحسب 
القانوني في  اإلشكالية أيضًا، استمرار السجال 
قضية انتخابات االتحاد الليبي لكرة القدم التي 
النائب  ودخول  العام،  ونصف  عام  منذ  جرت 
الدولي  األولمبية وإعالم االتحاد  العام واللجنة 

لكرة القدم )فيفا( على الخط.
للمشهد  المتابعين  كما ال يخفى عن فطنة 
بين  تكسير عظام  يدور من معركة  ما  الكروي 
مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم الحالي 
ورئيسه عبدالحكيم الشلماني، وبين المرشحين 

السابقين أنور الطشاني وإبراهيم شاكة.
الكرة  األول هو محاٍم ورئيس سابق التحاد 
قيل  ما  بسبب  االنتخابات  دخول  من  منع 
حقبته  نهاية  في  واستالم  تسليم  عدم  عن 
باتحاد الكرة، وهو ما اعتبره طعنًا في مسيرته 
الرياضية. أما الثاني إبراهيم شاكة فقد شكك 
وصفه  ما  إلى  مشيرًا  االنتخابات،  نزاهة  في 

بـ»تهديد« و»ترغيب« جرى خاللها.
على خلفية هذا النزاع قدم الشلماني وشاكة 
بسويسرا،  الدولية  الكأس«  لـ»محكمة  شكوى 
الوقت  وفي  محليًا،  شأنًا  القضية  اعتبرت  التي 
في  قانوني  سجال  محل  القضية  كانت  نفسه 
ببطالن  قضائي  حكم  وصدر  الليبية  المحاكم 

االنتخابات.
قدم  الحالي  الكرة  اتحاد  إدارة  مجلس 
نزاهة  مؤكدًا  بالمحكمة،  قانونيًا  استشكااًل 
العام  النائب  أحال  ذلك  وعقب  االنتخابات، 
القضية للجنة األولمبية، مطالبًا بتشكيل لجنة 
الوسط  يزال  وال  االنتخابات،  وإعادة  تسييرية 
الرياضي واللجنة األولمبية ينتظران رد االتحاد 

الدولي »فيفا« الذي يبدو أن له رأيًا آخر.
في  الرياضية  الروح  زمن  أن  الواضح 
ولى  الرياضية  االتحادات  بكل  االنتخابات 

وانتهى، وبات كل شيء مباحًا.
ومن هنا البد من وقفة أمام تحول الرياضة 
وصراع  حسابات،  وتصفية  تنابذ  ساحة  إلى 
على  يبعث  يحدث  ما  ألن  وكراٍس،  مناصب 
القدم  وكرة  الليبية  الرياضة  حال  على  األسى 

المحلية خاصة.
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في  المشاركة  الثالث  الليبية  الفرق  نتائج  جاءت 
»الكونفدرالية«  األفريقي  االتحاد  كأس  بطولة 
كانت  التي  الجماهير  من  لكثير  مرضية  غير 
الفرق  تمكن  أكثر  إيجابية  نتائج  تحقيق  تنتظر 

المجموعات. لدور  التأهل  من 
على  الفوز  طرابلس«  »األهلي  فريق  وحقق 
أفريقي،  الجنوب  غاالنتس«  »مــارومــو  فريق 
بملعب  األربعاء  مساء  ُأقيمت  التي  المباراة  في 
ببطولة  مكرر«  الـ»32  دور  ضمن  بنينا،  شهداء 

»الكونفدرالية«. األفريقي  االتحاد  كأس 
أهداف  بأربعة  لخسارة  األخضر  تعرض  فيما 
أما  النيجيري،  يونايتيد«  »بالتو  أمــام  لهدف 
مباراته  فقد  إذ  حــاال،  أفضل  يكن  فلم  النصر 

بخماسية. النيجيري  يونايتد  ريفرز  فريق  أمام 

الفرحة الوحيدة
بنغازي  في  وحيد  بهدف  فاز  طرابلس  األهلي 
الليبيون  بدأ  إذ  غاالنتس«؛  »مارومو  فريق  على 
قبل  سلتو  أنيس  ترجمه  بضغط،  األول  الشوط 
بعدها  التقدم،  هدف  مسجاًل  دقيقة  من  أقل 
لصالح  الشوط  هــذا  خــالل  فــرص  عــدة  الحــت 

المقابل  في  فائدة.  دون  ولكن  الليبي،  الفريق 
األهلي.  مرمى  أفريقي  الجنوب  الفريق  يهدد  لم 
الثاني، حصل فريق »مارومو  الشوط  بداية  ومع 
فشل  لكنه  اللقاء  فرص  أخطر  على  غاالنتس« 
العبو  تبادل  بينما  الشباك،  داخل  ترجمتها  في 
النتيجة  لزيادة  السانحة  الفرص  إضاعة  األهلي 

قبل مباراة العودة خارج الديار.
في  أفريقيا  جنوب  في  اإلياب  مباراة  وستقام 
لفريق  صعبة  مهمة  وهي  نوفمبر،  من  التاسع 
تحقيق  بإمكانه  كان  الذي  طرابلس«  »األهلي 

بنينا. نتيجة مريحة في ملعب شهداء 
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  الفريق من  وخرج 
تعويضه  ــم  رغ الــســودانــي،  المريخ  يــد  على 
بالفوز  السودان  في  نظيفين  بهدفين  خسارته 
3-1، إال أن أفضلية الهدف خارج األرض أطاحت 

»الكونفدرالية«. البطولة  إلى  الليبي  النادي 

خسارة النصر
فريق  ــام  أم الــذهــاب  مــبــاراة  النصر  وخسر 
أهداف  خمسة  بنتيجة  النيجيري  يونايتد  ريفرز 
مكرر   32 الدور  ذهاب  مباراة  في  مقابل،  دون 
أدوكيي  بملعب  األفريقية  الكونفدرالية  من 
فريق  مهمة  أصبحت  النتيجة  وبهذه  النيجيري، 
شهداء  بملعب  اإلياب  مباراة  في  صعبة  النصر 

استطاع  إذ  الجاري،  نوفمبر  من  التاسع  في  بنينا 
في  ــداف  أه ثالثة  تسجيل  المنافس  الفريق 

الشوط األول من المباراة.

ريفرز  فريق  أضاف  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
 ،64 الدقيقة  في  جزاء  ركلة  من  الرابع  الهدف 
ماالكشي  طريق  عن  بالخامس  التهديف  واختتم 

المباراة  لتنتهي   ،72 الدقيقة  فــي  أوهـــاوم 
بنتيجة ثقيلة »خمسة أهداف مقابل ال شيء«.

من  ثقيلة  خسارة  »األخضر«  فريق  وتلقى 
بأربعة  النيجيري  يونايتيد«  »بالتو  فريق 
العبو  يحسن  ولم  وحيد،  هدف  مقابل  أهداف 
لهم  سنحت  التي  الفرص  استغالل  »األخضر« 
بملعب  األربعاء  مساء  أقيمت  التي  المباراة  في 

أبوجا.
شهد الشوط األول ضغط الفريق النيجيري في 
فرصتين  على  حصل  الذي  الليبي  الفريق  منطقة 
سجل  الضغط  استمرار  ومع  الشوط،  هذا  خالل 
 ،28 الدقيقة  في  التقدم  هــدف  يونايتد  بالتو 
الشوط  زمن  44 من  الدقيقة  في  الثاني  والهدف 
األول فيما أخرج حارس مرمي »بالتو« كرة العب 
أخطر  وهــي  بصعوبة،  بيسان  جــاك  »األخــضــر« 

فرصة للفريق خالل هذا الشوط.
»األخضر«  العبو  ظهر  الثاني،  الشوط  وفي 
أضاعوا  حيث  األول،  الشوط  من  أفضل  بشكل 
أهمها  للتسجيل،  سانحة  كانت  فــرص  ــع  أرب
وأرسل  انفراده،  أهدر  الذي  بابل«  »أري  فرصة 
الشامخ«  »محمد  وفرصة  المرمى  فوق  الكرة 
في  أخــرى  وفرصة  بالعارضة،  ارتطمت  التي 
 )74 )الدقيقة  دقائق  بثالث  وقبلها   ،76 الدقيقة 
ومن  الثالث،  الهدف  يونايتيد«  »بالتو  أضاف 

هدفه  تسجيل  »األخضر«  استطاع  الفرص  إحدى 
أري  هدافه  طريق  عن   86 الدقيقة  في  الوحيد 
النيجيري  الفريق  أضاف   95 الدقيقة  وفي  بابل، 
أربعة  بنتيجة  المباراة  لتنتهي  الرابع  الهدف 

أهداف مقابل هدف.

عراقيل أفريقية
أفريقيا  في  اللعب  أن  أظهرت  النتائج  هذه 
التي  الصعوبات  ــام  أم السهل  بــاألمــر  ليس 
لبعثات  تكررت  والتي  الليبية  الفرق  واجهت 
من  ونيجيريا  تنزانيا  في  والنصر  األخضر  أندية 
لهم  السماح  قبل  لساعات  المطارات  في  تعطيل 
وبُعدها  واألكــل  اإلقامة  وسوء  البالد  بدخول 
مترات  الكيلو  لمئات  الــمــبــاراة  ملعب  عــن 
المباراة  ملعب  على  التدريب  أثناء  ومضايقتهم 
وغرف  مياه  دورات  من  الملعب  مرافق  بقفل 

المالبس. تبديل 
السفارات  من  تدخل  أي  دون  جرت  تجاوزات 
وزارتا  تحرك  أن  ودون  الدول،  تلك  في  الليبية 
تجاه  ســاكــن  أي  الحكومتين  فــي  الخارجية 
مطارات  سلطات  من  السلبية  التصرفات  هذه 
وسط  الـــدول  هــذه  فــي  رياضية  ومــؤســســات 
الليبية  األولمبية  واللجنة  الرياضة  لوزارة  صمت 

واتحاد كرة القدم.

»الكونفدرالية«: فوز األهلي طرابلس وخسارة النصر واألخضر

● األهلى طرابلس قبل مباراته مع مارومو غاالنتس الجنوب أفريقي في بنغازي

أوصى المؤتمر العلمي الدولي لرياضة 
الهوكي بمدينة مصراتة باالهتمام 
بناشئي اللعبة وبرامجهم التدريبية 

المختلفة مثل األلعاب التمهيدية بصورة 
متدرجة ووفق األسس العلمية، كما 

دعا المؤتمر إلى تطبيق التكنولوجيا 
الرقمية في كل المقررات المنهجية 

الخاصة بكليات التربية البدنية وعلوم 
الرياضة. ونظم االتحاد الليبي للهوكي 

المؤتمر بالتعاون مع جامعة مصراتة، 
تحت شعار »رياضة الهوكي بين الحاضر 

ورؤية المستقبل«، بإشراف اللجنة 
األولمبية الليبية، وحضور شخصيات 

علمية وأكاديمية من عدة جامعات ليبية 
وعربية.

وحث المشاركون، في ختام أعمال 
المؤتمر على تحديث منهج مقرر مادة 
الهوكي بكليات التربية البدنية وعلوم 

الرياضة، وإجراء مزيد الدراسات واألبحاث 
العلمية واالستفادة من نتائجها.

برامج  إلى »استثمار  المؤتمر  وخلص 
العمليات  في  والمقاييس  االختبارات 

عمليات  في  منها  واالستفادة  التدريبية 
بعض  و»استخدام  الناشئين«،  انتقاء 

القدرات  لتحسين  العلمية  البرامج 
بناشئي  الخاصة  والنفسية  البدنية 

اللجنة  الميدان«، و»التواصل مع  هوكي 
والرياضة  الشباب  ووزارة  األولمبية 

واألندية  البدنية  التربية  وكليات 
الصعوبات  وتذليل  لمواجهة  الرياضية 

التي تواجه رياضة الهوكي مثل 
والتخطيط  واألدوات  والساحات  المالعب 

اإلداري«. والتنظيم 

روشتة علمية
من جامعة مصراتة

لـ »الهوكي الليبي«

الكاراتيه يدخل تاريخ الرياضة الليبية من »الباب الكبير« بـ »البرونزية«

»أبوزريبة« يتألق في أفريقية رفع األثقال

الدويبي.. عاملي

بشير الدويبي: أهدي برونزية بطولة العالم وهذا اإلنجاز الرياضي إلى الشعب الليبي
الوسط - القاهرة

خيمت أجواء الفرحة على الرياضة الليبية 
العب  حققه  الذي  العالمي  اإلنجاز  مع 
الكاراتيه بشير الدويبي، بفوزه بالميدالية 
البرونزية لبطولة العالم للكاراتيه )الكاتا( 
بطولة  في  وذلك  كيلو،   63 تحت  وزن 
العالم التي أقيمت في تركيا هذا األسبوع، 
وكتب من خاللها صفحة مهمة في تاريخ 
اإلنجازات الدولية لرياضة الكاراتيه الليبية.

ببرونزية  السبت،  الدويبي،  وتُوج 
بطولة العالم للكاراتيه، بفوزه على بطل 
لرياضة  دولي  إنجاز  أول  في  أوزبكستان، 
المحلي  االتحاد  تأسيس  منذ  الكاراتيه 
مشوار  وخالل   .1992 العام  في  للعبة 
بطولة العالم في تركيا، فاز الدويبي في 4 
مباريات باألدوار األولى، إذ تغلب على بطل 
إسبانيا بنتيجة 2 /1، وبطل اليابان 3/ 0، 
كما فاز الالعب الليبي على بطل المغرب 
3/ 2، وعلى بطل ألبانيا 4 /0، وخسر نزاال 

وحيدا أمام التركي أوغراجلي إسالم.
وشاركت ليبيا في البطولة التي أقيمت 
في مدينة قونيا التركية في الفترة من 24 
اكثر  وبمشاركة  الماضي،  أكتوبر   30 إلى 
1800 العب والعبة من 105 دول. ببعثة 
بقيادة المدرب الوطني يوسف مزلع، وكان 
البطولة سالمة  المشاركون في  الالعبون 
ومحمد  الدويبي،  وبشير  حافظ،  محمد 

أبودبوس، ونوري السعدواي.
وعقب فوزه على العب أوزبكستان في 
والرابع  الثالث  المركزين  تحديد  مباراة 
إن  الدويبي  بشير  الالعب  قال  بالبطولة، 
سنوات  جهد  يتوج  الليبي  االنتصار  »هذا 
بطولة  في  أنه  خصوصا  التدريب،  من 
في  العالم  أبطال  أفضل  تضم  عالمية 
اللعبة«. وأضاف الدويبي »أهدي برونزية 
إلى  الرياضي  اإلنجاز  وهذا  العالم  بطولة 

الشعب الليبي، وأسرة لعبة الكاراتيه«.

العالم  بطولة  برونزية  أن  إلى  يشار 
لالعب  األول  اإلنجاز  تكن  لم  تركيا  في 
سبق  إذ  الدويبي،  بشير  الليبي  الكاراتيه 
للكاراتيه  أفريقيا  بطولة  بفضية  فاز  أن 
التي أقيمت في القاهرة في ديسمبر العام 
المنتخب  مدرب  هنأ  جانبه،  من   .2021
الشعب  مزلع،  يوسف  للكاراتيه  الوطني 
الليبي بالفوز بهذه الميدالية، معتبرا أنها 
»إنجاز مهم يكتب تاريخا جديدا للرياضة 

الليبية«.
وحملت هذه البطولة أخبارا سارة أخرى 

لرياضة الكاراتيه الليبية، إذ تقدمت ليبيا 
الكاراتيه  لرياضة  الدولي  التصنيف  في 
بين  من  عالميا  الثالثين  الترتيب  إلى 
الوطني  المدرب  حصل  كما  دولة،   105
على  الماضي  الثالثاء  يوم  مزلع  يوسف 
أول  ليكون  الدولية،  التدريب  رخصة 

اللعبة يحصل على  مدرب ليبي في تاريخ 
الرخصة الدولية، بعدما شارك في الدورة 
التدريبية المقامة في مدينة قونيا التركية، 
ونجح في اجتياز هذه الدورة. وعبر رئيس 
االتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض عن 
سعادته باإلنجاز الذي يُعد األول من نوعه 
»وحش  بأنه  الدويبي  واصفا  ليبيا،  في 
الساحة الذي دخل باسمه وبلعبة الكاراتيه 
تاريخ الرياضة في ليبيا من الباب الكبير«.

وأضاف الرعيض إن هذا »اإلنجاز الليبي 
الخالص لم يأت بين يوم وليلة، بل نتيجة 

أفريقيا  بطولة  فى  ميداليات   9 إلى  ليبيا  رصيد  ارتفع 
تألق  وشهدت  مصر  استضافتها  التي  األثقال  لرفع 
المنتخب  بعثة  أحرزت  إذ  أبوزريبة،  أحمد  الليبي  الرباع 
وبرونزيتين،  ميداليتين ذهبيتين، و5 فضيات،  الوطني 
وبرونزية  بفضيتين  شالبي  إحسان  الرباع  تتويج  بعد 
التألق للرباع عمر العجمي في  73 كغم، وكان  في وزن 

وزن 89 كغم.
ففي  رباعين،  أربعة  مشاركة  البطولة  وشهدت 
العجمي،  عمر  الليبي  الرباع  توج  كغم   89 وزن  بطولة 
176كغم،  ونتر  138كغم،  خطف  فضيات  ثالث  ونال 

314 كغم. والمجموع 

محمد  المصري  الرباع  بعد  ثانيا  العجمي  وحل 
كغم،   151 خطف  ذهبيات  بثالث  فاز  الذي  عبدالعزيز، 
بثالث  توج  فيما  337 كغم،  والمجموع  186 كغم،  ونتر 
ميداليات برونزية الرباع الكاميروني دانيال اونانا، إذ فاز 
كغم،   296 والمجموع   ،160 ونتر   136 خطف  ببرونزية 
وحل رابعا رباع مورشيوس دوريات خطف 110 ونتر 145 

والمجموع 255 كغم.
وفي منافسات وزن 102 كغم، كان التألق من نصيب 
ونجم  الوزن  هذا  بطل  أبوزريبة  أحمد  الليبي  الرباع 
 200 حاجز  اجتياز  فى  ينجح  ليبي  أول  أنه  إذ  البطولة، 
الوزن  هذا  منافسات  وكانت  األثقال.  رفع  لعبة  في  كغم 
مباريات  شهدت  إذ  البطولة،  مباريات  بين  األقوى  هي 
والمصريين محمد عبدالعليم وجابر  أبوزريبة  قوية بين 

فرحان، والكاميرونى جونيور.

163كغم  جابر  خطف  الخطف،  رفعات  أولى  ففي 
الثانية  الرفعة  وفي  كغم،   158 وعبدالعليم  وأبوزريبة 
165 كغم، وأبوزريبة  166 كغم وعبدالعليم  خطف جابر 
164 كغم، وفي الرفعة الثالثه أخفق جابر في خطف 171 
في  وأبوزريبة  عبدالعليم  الرباعان  أيضا  وأخفق  كغم، 
خطف 170 كغم. ليتوج جابر بذهبية الخطف 166 كغم، 
برونزيه  وأبوزريبة  كغم،   165 فضية  عبدالعليم  ونال 

164 كغم.
رباعين  أربعة  بين  التنافس  كان  النتر،  رفعة  وفى 
كغم،   195 عبدالعليم  هم  نتر  األولى  المحاولة  في 
كغم،   192 وأبوزريبة  كغم،   193 جونيور  والكاميروني 
وجابر 190 كغم، وفي الرفعة الثانية نتر عبدالعليم 203 
وأخفق  كغم   198 وأبوزريبة  كغم،   199 وجونيور  كغم، 

جابر في نتر 195 كغم.

نتر  في  أبوزريبة  نجح  واألخيرة  الثالثة  الرفعة  وفي 
 206 نتر  في  عبدالعليم  الثالثي  وأخفق  كغم،   205
كغم،   200 نتر  فى  وجابـر  كغـم،   202 وجونيور  كغم، 
الذهبية  بالميداليــة  أبوزريبة  أحمد  الليبي  ليتوج 
وجونيور  الفضية،  عبدالعليم  ونال  النتر،  لرفعة 

البرونزية.
بمجموع  أبوزريبة  لليبي  الذهبية  المجموع  وفي 
المصري  الفضية  نال  غرام،  كيلو   1 وبفارق  كغم،   369
عبدالعليم 368 كغم، وجابر البرونزية 356 كغم، ورابعا 
المورشيوسي  وخامسا  كغم،   355 جونيور  الكاميروني 

جاك أنطوني 297 كغم.
األدهم  الدين  صالح  للمدرب  أيضا  يحسب  واإلنجاز 
القبعة في قيادته للمباراة وحسن تعامله  الذي ترفع له 

في زيادة الثقل في كل رفعة.

طرابلس - محمد ترفاس

● الرباع الليبي أحمد أبوزريبة خالل التتويج بالذهب في بطولة أفريقيا بالقاهرة

أمله في  عمل استمر سنوات«، وعبر عن 
أن يحرز المنتخب الوطني ميداليات ذهبية 
اإلنجاز  وأهدى هذا  المقبلة،  البطولة  في 
واللجنة  الليبي  الشعب  إلى  الرياضي 
األوليمبية ورؤساء االتحادات الفرعية. في 
الوقت نفسه، أشاد رئيس االتحاد بالدعم 
العبي  ألبنائهم  األمور  أولياء  قدمه  الذي 
الكاراتيه، وقال »أهدي الفوز ألولياء األمور، 
متمنيا  الدويبي«،  عبدالرزاق  وخصوصا 

»توحيد الرياضة الليبية«.
اإلنجاز  هذا  لقيها  واسعة  إشادات 

الوطني، إذ تقدم رئيس وأعضاء 
األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس 

الليبية بالتهنئة للبطل بشير 
منشور  في  وقالت  الدويبي، 

الرسمي  حسابها  عبر 
التواصل  بموقع 

عـــي  جتمـــــا ال ا
 : » ك فيسبو «
التهاني  »أحر 
إلى  والتبريكات 
البطل  الرياضي 

بشير الدويبي، ورئيس وأعضاء المكتب 
للكاراتيه،  الليبي  لالتحاد  التنفيذي 
هذا  بمناسبة  الرياضية،  األسرة  وكل 
التتويج المُستحق«. أما حكومة الوحدة 
بشير  بإنجاز  أشادت  فقد  الوطنية، 

الدويبي، ونشر الحساب الرسمي لوزارة 
منشورا  »فيسبوك«  موقع  على  الرياضة 
جاء فيه: »وزارة الرياضة بحكومة الوحدة 
بشير  للبطل  بالتهنئة  تتقدم  الوطنية 
الدويبي، بمناسبة حصوله على الميدالية 
المُقامة  العالم  بطولة  في  البرونزية 

بمدينة قونية التركية«.
كانت  األبطال،  عودة  مشهد  وفي 
الفرحة تمأل جنبات مطار معيتقة الدولي 
الوطني  منتخبنا  أعضاء  وصول  لدى 
الكاراتيه  أسرة  كانت  الذين  للكاراتيه 

الليبي في استقبالهم بالورود.

● بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه  في مطار معيتيقة

طرابلس ـ القاهرة- الوسط
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ماذا قدمت من حلول للملفات العربية الساخنة؟

لماذا غابت عنها الممالك العربية؟

ما هي النتائج التي أفرزتها؟

كيف يمكن تطوير تلك القمم لتكون أكثر حيوية؟
أين التعاون االقتصادي والتكامل الغذائي فيها؟

متى تقترب القمم العربية من القضايا التي تمس حياة 
        المواطنين العرب؟

قمة الجزائر
++HH55

 كل شيء كل شيء

املجاهد يوسف خليفة لنقي
في مثل هذا اليوم، منذ 64 عامًا، رحل أول عميد لبلدية بنغازي من بعد 
استقالل ليبيا.. إنه المجاهد والسياسي المحنك يوسف خليفة لنقي، الذي 
وُلد سنة 1883. والثابت أن يوسف لنقي لم يتقاضَ مرتبًا طوال فترة عمله، 
بل وبحسب سكرتير البلدية الذي عاصره، األستاذ يوسف العالم فإن طلبات 
السلفة التي ترفع إليه من العاملين البسطاء في البلدية كانت قيمها في 
الغالب جنيهات باعتبار أن مرتب الموظف لم يكن يتجاوز العشرة جنيهات، 
والسلفيات على المرتب كانت في حدود ثالثة جنيهات وهو مبلغ ليس بالقليل 
للبسطاء في ذلك الوقت، كان يصرفها مباشرة من درج مكتبه ومن حر ماله. 
جهاده ضد الطليان بدأ منذ وصول بوارجهم إلى شاطئ جليانة في أكتوبر 
1911 فشارك في المقاومة، وأنفق على العسكريين المتطوعين المصريين 
واألتراك الذين تطوعوا لتدريب المجاهدين قبل وبعد ما تخلت تركيا عن 
ليبيا. ثم ارتبط بعالقة وثيقة مع المجاهد عمر المختار منذ سنة 1917، وكان 
يتردد عليه عندما كان مقيمًا في شارع الشويخات. وبسبب نشاطه المعادي 
وتذكر  اإليطالية،  فانفانيا  جزيرة  إلى   1924 سنة  إيطاليا  نفته  للمستعمر 

مصادر أخرى أنها جزيرة أوستيكا، ولم يعد منها إاّل بعد سنتين.

ليبيا األمسليبيا األمس

بشير زعبيه

كنا  الذي  المقرر  المنهج  ضمن  كانت  مهمة  مادة  هناك 
»التربية  اسمها  األساسي،  التعليم  مرحلة  خالل  ندرسه 
الوطنية«، كانت إلى جانبها مادة أخرى تسندها، هي »هداية 
هذا  وكان  والروحي،  الديني  بالجانب  وتتعلق  الناشئين«، 

ترجمة صحيحة لمسمى قطاع »التربية والتعليم«.
كان الجانب التربوي مهمًا جدًا خصوصًا في مرحلة المراهقة. تلك 
المادة أن تستمر مع  العمرية، وما قبلها، كان يمكن لهذه  المرحلة 
تقدم المراحل التعليمية لتتحول إلى منهج يضع حجر األساس للبنية 
»المواطنة«  لثقافة  تأسيسًا  الدراسية  مراحله  عبر  للطالب  التربوية 
أن  ال  وتنوعها،  بتعددها  المجتمع  مكونات  بين  السلمي  والتعايش 
تلغى وتختفي، في مجتمع يعاني غياب التربية الوطنية، أو المواطنية، 
وتدفع البالد ثمن ذلك اليوم فيما تعانيه من تعصب قبلي، وتمترس 
مناطقي، وفرز عنصري، وإقصاء لآلخر، وتغليب المصالح الخاصة على 

مصلحة الوطن.
الوطنية،  التربية  منهج  غياب 
هو  ــة،  ــن ــواط ــم ال ثــقــافــة  أو 
الديمقراطي،  األســاس  غياب 
يُتداول  التي  فالديمقراطية 
مجرد  ليست  اليوم،  مصطلحها 
ــراده  أفـ يتجه  لــطــابــور  شكل 
ليدلوا  االقــتــراع  صندوق  نحو 
يحملون  هم  بينما  بأصواتهم، 
صورتهم  نقيض  داخلهم  في 

وهم يصطفون فى ذلك الطابور، 
إنما الديمقراطية هي ثقافة المواطنة والشراكة المجتمعية 

التي اكتسبها وأوصلته إلى صندوق االقتراع.
كل  أنتج  الذي  ما  وإال  اليوم،  نجني حصاده  الثقافة  غياب هذه  إن 
ن مافيات السلطة والمال والسالح من  هذه الصراعات، والحروب، ومكَّ
تهمشت  فيما  حولها،  وعائالتها  وتعنكبها،  الحكم  كراسي  افتكاك 
حاضر  في صياغة  المشاركة  أحالم  من  تحمله  بما  الصامتة  األغلبية 

ومستقبل البالد.
في  مؤخرًا  تابعناه  الــذي  السياسي  المشهد  أن  أعتقد 
ثقافة  ومحاسن  نضج  في  ــًا  درس لنا  يقدم  بريطانيا، 
المواطنة، رئيس الوزراء من أصول هندية، ورئيس الحزب 
الحاكم من أصول عراقية، وعميد بلدية العاصمة من أصل 
باكستاني، أي أن كلهم كانت عائالتهم لعقود مضت مجرد 

رعايا في المستعمرات البريطانية.
ربما تجوز هنا اإلشارة أيضًا إلى حدث دخول باراك حسين أوباما 
فيه  واإلقامة  االنتخابات،  باب  العريض،  بابه  من  األبيض،  البيت 
للواليات  الـ44  الرئيس  أصبح  أن  بعد  سنوات،  ثماني  مدى  على 
ابن  وهو  الشيوخ،  بمجلس  عضوًا  كان  وقبلها  األميركية،  المتحدة 
أكثر من  أميركا واستقر فيها، وهناك  إلى  أفريقي هاجر من كينيا 

مثال، وفي غير مكان.
المناصب  تولي  سيبقى  المواطنة،  ثقافة  غياب  وفي 
قبيلة  أي  المقيت: من  السؤال  ذلك  باإلجابة عن  مرهونًا 

هذا المرشح أو ذاك؟

غياب 
»التربية الوطنية«

طويلة،  سنوات  مدار  على  والفتيات  البيوت  ربات  من  الكثير  ألهم  بعدما 
بوصفاته ونصائحه، من خالل عدة برامج تلفزيونية، شهدت مواقع التواصل 
السيد  أسامة  الشهير  الطاهي  وداع  في  المؤثرة  العبارات  من  شهدت سيال 
أشهر  أحد  هو  السيد  وأسامة  اإلثنين.  توفي  الذي  المصري،  »الشيف«  وفاة 
الطهاة في العالم العربي، كما أنه مستشار تغذية ومقدم برامج تلفزيونية 

عديدة، إلى جانب عمله كنائب رئيس جمعية »الشيفات المصريين«.
ونشرت الصفحة، اإلثنين، »بوست« جاء فيه: »انتقل إلى رحمة اهلل، الشيف 
وارحمه  له  أغفر  اللهم  راجعون،  إليه  وإنا  إنا هلل  السيد،  عبدالمحسن  أسامة 
وعافه واعف عنه، وانهالت التعليقات من متابعي الشيف بالدعاء له بالرحمة 
الذي  البشوش،  الوجه  أسامة صاحب  الشيف  كتب  ما  آخر  وكان  والمغفرة«. 
صارع المرض لسنوات عدة، هو طلبه للدعاء، حيث كتب: »أحبائي رجائي أن 
تتذكروني في يوم، أنا في أمسّ الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن«.

على  الطبخ  برامج  مقدمي  أوائل  من  واحدا  السيد  أسامة  الشيف  ويعد 
قنوات  على   1991 العام  والشفا«  »بالهنا  برنامج  وقدم  التليفزيون،  شاشة 
يقدم  طبخ  برنامج  أول  يعد  والذي  األميركية  إيه«  إن  و»إيه  سي«  بي  »إم 
على الفضائيات العربية، وفي العام 2002 قدم برنامجه الشهير »مطبخ سي 
السيد«، على شاشة قناة دريم، وبعدها قدم برنامج »مع أسامة أطيب«، على 
العام  في  أسامة«  مطبخ  »من  هو  الطبخ  في  برامجه  آخر  وكانت  دبي  قناة 

2015 والمذاع عبر شاشة »سي بي سي سفرة«، حسب »القاهرة 24«.

 غياب هذه الثقافة 
أنتج كل هذه 

الصراعات والحروب 
ومكن مافيات 

السلطة واملال 
والسالح من افتكاك 

كراسي الحكم

رحيل أيقونة املطبخ العربيرحيل أيقونة املطبخ العربي

كويكب مدمر 
يقترب من األرض
اكتشف علماء فلك كويكبًا 

قرب األرض، يبلغ حجمه حوالى 
1,5 كيلومتر، قد يصطدم 

البعيد  بكوكبنا في المستقبل 
ويتسبب في دمار على مستوى 
العالم، لكنه ال يزال بعيدًا جدًا، 

حسب ما قال العلماء اإلثنين.
ومعظم الكويكبات بهذا 

الحجم مكتشفة أصاًل، وفق 
العلماء، لكن هذا الكويكب 

كان حتى اآلن مختبئًا في 
وهج الشمس، ما صعّب 

بشدة اكتشافه، وفق »فرانس 
برس«. وأوضح عالم الفلك في 
معهد كارنيغي للعلوم، سكوت 

شيبارد، أن هذا الكويكب، 
المسمى »AP72022«، »يعبر 

مسار األرض، ما يجعله جسمًا 
فلكيًا »ذا خطر محتمل«. 

ومع ذلك، طمأن شيبارد بأن 
الكويكب ال يهدد في الوقت 

الحالي بضرب األرض، ألنه 
يظل »بعيدًا جدًا« عندما يعبر 

مدار كوكبنا.

أطول قطار 
في العالم

شهدت جبال األلب السويسرية 
أطول قطار ركاب في العالم 

بطول نحو كيلومترين ومئة 
عربة، إذ أعلنت شركة السكك 
 Rhaetian( الحديد المحلية

 Railway Company (RhB
أنها حطمت الرقم القياسي 

العالمي ألطول قطار للركاب، 
في حدث أقيم بمناسبة الذكرى 

السنوية الـ175 إلنشاء نظام 
السكك الحديد السويسري.
واجتاز القطار الذي يبلغ 

طوله 1910 أمتار، والمكون من 
25 قطارًا مجمّعًا، مسافة 25 

كيلومترًا في أقل من 45 دقيقة 
بين بريدا وألفانيو في كانتون 

غراوبوندن السويسري.
وقال مدير شركة السكك 

الحديد ريناتو فاسياتي لصحيفة 
»بليك« المحلية »بالنسبة لي، 

هذا األمر يجسد ببساطة الكمال 
السويسري«. 

أقوالهمأقوالهم

»مصممون على مساعدة األطراف 
الليبية للوصول إلى تسوية سياسية، 
تنهي األزمة وتعيد األمن واالستقرار 

إلى ليبيا«.

وزير الخارجية التونسي
عثمان الجرندي

 »ندعو إلى ضرورة إجراء االنتخابات 
في أقرب وقت«.

المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي 
إلى ليبيا

بول سولير

»جلسات الحوار االستكشافية 
مع تركيا توقفت، ألنها لم تغير 

ممارساتها في ليبيا«.

وزير الخارجية المصري
سامح شكري

»طالبنا الواليات المتحدة بالضغط 
على ليبيا من أجل إحياء مفاوضات 

ترسيم الحدود البحرية«

رئيس الوزراء اليوناني
كيرياكوس ميتسوتاكيس

بسبب  له  تعرضت  الذي  »التنمر«  من  وهبي،  هيفاء  اللبنانية،  النجمة  قللت 
السعودية،  في  الرياض  موسم  فعاليات  في  مشاركتها  أثناء  صورها  إحدى 
مع  »الحكاية«  برنامج  وعبر  األمــور.  هذه  مثل  إلى  تلتفت  ال  إنها  وقالت 
»ال  هاتفية:  مداخلة  في  وهبي  قالت  ــب،  أدي عمرو  المصري  اإلعالمي 
يستوقفني مثل هذا الموضوع ألن األمر قد يحدث مع أي أحد.. الرد الحقيقي 
هو ظهوري أمام الماليين على الهواء مباشرة هذه هي هيفاء شكال وفنا«.

وتابعت النجمة اللبنانية: »لن يستوقفني موضوع بهذه التفاهة بالتأكيد 
وفي  جدا  راق  بلد  في  ألنني  هدفهم  هذا  أشخاص  وراءها  مبرمجة  حملة  أو 
ظهور  الطبيعي  فمن  عليه  أحسد  كبير  فني  حدث 
ببعض  القيام  يريدون  الذين  األشخاص  بعض 
جدا  مستهدفة  أنني  الواضح  من  الحركات.. 
في  تقدما  اهلل  أعطاك  كلما  أن  وخصوصا 
أشخاص  لك  سيظهر  العملية  حياتك 
ويحفظوا  صورتك  تشويه  يحبون  دائما 
صورتك  ليست  ــورة  ص عنك  الناس 
وأقول لهم: العبوها بشكل أكثر ذكاء 
على  ظهوري  ألن  القادمة،  المرة  في 

الرد«. المسرح هو 
للتنمر  تعرضت  هيفاء  وكــانــت 
بـ»سيئة  وصــفــت  ــورة  صـ بسبب 
بعض  ــاول  ــن ت إذ  ــاءة«  ــ اإلض
ــي وســـائـــل  ــدم ــخ ــت ــس م
االجتماعي  الــتــواصــل 
»تغير  ــه  إن قــالــوا  مــا 
وظهور  شكلها  فــي 
ــتــقــدم  ــات ال عـــالمـ
على  ــن«  ــس ال ــي  ف

مالمحها.

هيفاء.. 
»العبوا غيرها«
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