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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

اإلفطار تحت قوس ماركوس.. 
وعلى قارعة الطريق

ص16

املخزون األميركي

فضاء

أظهرت بيانات رسمية، األربعاء، تراجعا 
حادا في مخزونات الخام األميركية، 

األسبوع الماضي، بعد أسبوعين من 
الزيادة، وهو ما يعكس تخفيف قيود 

»كورونا« في عديد من الواليات 
األميركية.

إدارة معلومات الطاقة قالت إن 
مخزونات النفط الخام التجارية األميركية 
)باستثناء احتياطي البترول االستراتيجي(، 
بلغت 485.1 مليون برميل في األسبوع 

المنتهي في 30 أبريل الماضي، انخفاضا 
من 493.1 مليون برميل في األسبوع 

الذي سبقه.

مليار 26
دوالر

عائدات شركة فايزر األمريكية
 من بيع لقاح كورونا خالل 2021.

)نيويورك تايمز(

نفط

كل شيء

العودة

قريبا في ليبيا
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خطط واشنطن إلقرار السالم في ليبيا مع »وقف التنفيذ«

المحاصر
»نطالب بإجراء تحقيق مستقل كامل 

في كيفية إنفاق حكومة رئيس الوزراء 
المحافظ بوريس جونسون أموال دافعي 

الضرائب البريطانيين بعد اتهامات 
بتمويل لتجديد شقته في 11داوننغ 

ستريت«.هكذا وجدت المعارضة العمالية 
في بريطانيا ضالتها، وأعلن نواب حزب 

العمال في البرلمان أنهم يطلبون تحقيقًا 
يطال »ذمة جونسون«.

المعارضة استندت إلى تصريحات 
دومينيك كامينغز، المساعد السابق 

لبوريس جونسون، الذي شن هجومًا 
عنيفًا على جونسون، أواخر أبريل 

الماضي، معتبرًا أنه ال يتمتع بالكفاءة، 
وشكك في نزاهته في عديد 

القضايا الجديدة.
هذه االتهامات دفعت 

مفوضية االنتخابات التي تنظم 
التبرعات لألحزاب السياسية 

وإنفاقها، إلى فتح تحقيق في 
القضية. وهكذا وجد بوريس 

جونسون نفسه محاصرًا 
بعدة أزمات متتابعة بدأت 

بتداعيات انسحاب بالده من 
االتحاد األوروبي، مرورًا باآلثار 
السلبية ألزمة وباء »كورونا«، 
خاصة االقتصادية، ثم األزمة 

السياسية في أيرلندا الشمالية 
التي تهدد بانفصالها عن 

التاج البريطاني.

في عملية هبوط ليلية هي األولى من 
نوعها منذ 53 عاما، عاد أربعة رواد 

فضاء إلى األرض بعد أن أمضوا، ستة 
اشهر في محطة الفضاء الدولية.

الرواد، وهم ثالثة من محطة ناسا 
وواحد من وكالة الفضاء اليابانية، 

 Crew Dragon عادوا في المركبة
Resilience التي هبطت في أطراف 
بنما سيتي في والية فلوريدا الساعة 

المحلي. بالتوقيت  فجرا  الثالثة 

حراك أمني دبلوماسي دولي لمتابعة وقف إطالق النار والهجرة غير القانونية

مصر وليبيا.. تفعيل مذكرات التفاهم نحو الشراكة االستراتيجية

 إحياء »مذبحة أبو سليم«.. إعادة النظر في القضية بدائرة جنائية جديدة

امللف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
عاد الحراك األوروبي الدبلوماسي األمني بشأن 
القلق من وجود  الواجهة، على خلفية  إلى  ليبيا 
وفي  البالد،  في  األجنبية  والقوات  المرتزقة 
األممي  الدعم  إمكانية  مناقشة  نفسه  الوقت 
تدريب  واستئناف  إطــالق  وقــف  مراقبة  آللية 
غير  الهجرة  تدفقات  لمواجهة  السواحل  خفر 

الشرعية.
للشؤون  ــي  األوروب لالتحاد  األعلى  الممثل 
الخارجية والسياسة األمنية جوزيب بوريل، وصف 
أن  السار« بعد  بـ»النبأ  النار  صمود وقف إطالق 
الكبرى  السبع  مجموعة  خارجية  وزراء  ناقش 
عن  معربا  لندن،  في  الليبي  الوضع  مستقبل 
تفاؤله بتشكيل حكومة وحدة وطنية في مارس 
الماضي القت ترحيب االتحاد األوروبي والواليات 

المتحدة وبريطانيا.
وبريطانيا  أميركا  خارجية  وزراء  وناقش 
وألمانيا و كندا واليابان و فرنسا وإيطاليا سلسلة 
ذلك  في  بما  لندن،  في  الدولية  القضايا  من 
الصين وروسيا وإيران، ورأى المسؤول األوروبي 
أنه يمكن التفاؤل بشأن الوضع الليبي مستقبال، 

وأن هناك أمال بتحسن األمور في المستقبل.
وفي تصريح له بعد محادثات مجموعة السبع 
بشأن ليبيا، جدد وزير الخارجية األميركي أنتوني 
في  االنتخابات  إلجراء  واشنطن  دعم  بلينكين 
إلى  داعيا  ـــ2021/12/24،  بـ المحدد  موعدها 
أن  بعد  األجنبية،  للقوات  الفوري  االنسحاب 
وتركيا  روسيا  يناير،  في  بايدن  إدارة  اتهمت 
االلتزام  لعدم  النار،  إطالق  وقف  اتفاق  بخرق 
القوات  جميع  لمغادرة  حــددت  التي  بالمهلة 

األجنبية والمرتزقة األراضي الليبية.
وأجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب 
محادثات حول الوضع في ليبيا وشرق المتوسط 
مايو، وأوضحت  لويجي دي  اإليطالي  مع نظيره 
قدما  الوزيرين  أن  اإليطالية  الخارجية  وزارة 
المنطقة،  إيجابية مشتركة في  دعمهما ألجندة 

وفق بيان لها.
إلى  الخميس  هــذا  الليبي  الملف  وينتقل 
وزراء  يبحث  أن  المنتظر  من  حيث  بروكسل؛ 
واستئناف  المرتزقة،  ملف  األوروبيون  الدفاع 
تدريب خفر السواحل الليبي، لتعزيز الدور الليبي 

في مواجهة تفق موجات الهجرة نحو الشمال.

أن  عن  أوروبية  دبلوماسية  مصادر  وكشفت 
األمم المتحدة دخلت في مناقشات حول إمكانية 

المشاركة في مراقبة وقف إطالق النار في ليبيا.
لتزويد  استعداداه  األوروبــي  االتحاد  وأبدى 
األقمار  وصــور  بالخبرات  ليبيا  في  المراقبين 
عملية  أســطــول  يسجل  حيث  االصطناعية؛ 
السالح  توريد  حظر  انتهاك  استمرار  »إيريني« 
نجالء  الخارجية  ــرة  وزي دعت  فيما  ليبيا،  إلى 
القوات  إخراج  أجل  من  التعاون  إلى  المنقوش، 
دعما  الليبية،  األراضي  من  والمرتزقة  األجنبية 

للسيادة الليبية.
مع  صحفي  مؤتمر  في  ــدت  أك المنقوش، 
في  أوغلو،  تشاووش  مولود  التركي  نظيرها 
على  ليبيا  حرص  اإلثنين،  طرابلس،  العاصمة 
مع  وتنموية  اقتصادية  شراكة  عالقات  إقامة 

أنقرة، في إطار تبادل المصالح بين البلدين.
عن  أوروبية  دبلوماسية  مصادر  وكشفت 
بينها  األوروبــي  االتحاد  من  دولة  لـ14  مقترح 

فرنسا وألمانيا يرتكز على تشكيل قوة عسكرية 
للتدخل السريع، تكون قادرة على التدخل مبكرا 
من  عقدين  بعد  وذلــك  الدولية،  ــات  األزم في 
دفاع  وزراء  ويبحث  بالخصوص،  سابقة  محاولة 
اعتيادي  اجتماع  في  الفكرة  األوروبــي  االتحاد 
االتحاد  في  الخارجية  السياسة  مسئول  يرأسه 
التكتل إلحجامه عن  انتقد  جوزيب بوريل، الذي 
التدخل بشكل أكبر في الخارج، ال سيما في دول 

مثل ليبيا.
ونقلت »رويترز« عن مسؤول كبير في االتحاد 
الضروري  من  ترى  األوروبــيــة  ــدول  ال هذه  أن 
تشكيل قوة مؤلفة من خمسة آالف جندي، يمكن 
لتقديم  وطائرات،  بسفن  مدعومة  تكون  أن 
المساعدة للحكومات األجنبية الديمقراطية التي 

تحتاج إلى مساعدة عاجلة.
باالقتراح، هي:  المعنية  األربع عشرة  والدول 
وألمانيا  والتشيك  وقبرص  وبلجيكا  النمسا 
واليونان وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج 

وهولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.
وإلى جانب مراقبة االلتزام بقرار حظر توريد 
األسلحة إلى ليبيا، يتصدر ملف الهجرة أولويات 
عملية  قائد  يبدأ  حيث  األوروبــيــة؛  السياسية 
تنفيذ  بمراقبة  المختصة  البحرية  »إيريني« 
األسلحة  توريد  الدولي حظر  األمن  قرار مجلس 
لليبيا األدميرال فابيو أغوستيني، قريبا زيارة إلى 
إلى  العودة  إمكانية  لبحث  طرابلس  العاصمة 

تدريب قوات حرس السواحل الليبية.
هويته  عن  كشف  عــدم  طلب  مصدر  وقــال 
»تدريب  إن  لألنباء،  اإليطالية  »آكي«  لوكالة 
باألساس  يدخل  الليبي  السواحل  خفر  عناصر 
في إطار المهام الموكلة لعملية إيريني البحرية 
التي تعمل في وسط البحر األبيض المتوسط«، 
مع  األمــر  سيبحث  »إيريني«  قائد  أن  وأوضــح 
أن  إلــى  مشيرا  الجديدة،  الليبية  السلطات 
التدريب متوقف منذ عام، وأن استئنافه هو أمر 

مهم لألوروبيين.
أصدرته  تقرير  قــال  الماضي  ــارس  م وفــي 
األوروبــي  بالمجلس  اإلنسان  حقوق  مفوضة 
دونيا مياتوفيتش إن العديد من اإلجراءات التي 
أو بشكل  األعضاء تهدف، ضمنا  الدول  تتخذها 
المهاجرين  قوارب  تأييد»اعتراض  إلى  صريح، 
إلى  إشارة  في  الليبي«  السواحل  خفر  قبل  من 
ليبيا  إيطاليا ومالطا مع  الموقعة بين  االتفاقات 
إلى جانب إجراءات عملية »إيريني« المتخذة ضد 

المنظمات غير الحكومية.
وفي أبريل الماضي، أكد قائد بعثة »إيريني« 
الليبي  السواحل  خفر  بحارة  أن  ــة،  ــي األوروب
منذ  األوروبــيــة  البعثات  قبل  من  المدربين 
لحقوق  انتهاكات  يرتكبوا  »لم   ،2017 العام 
اإلنسان، وأنهم لم يطلقوا النار أبدا على أي من 
التدريب  من  كبيرا  جزءا  أن  مبينا  المهاجرين، 
اإلنسان، ويعارض  احترام  بالتحديد على  »يركز 
ويحمي  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 

القصر«.
التي  القانونية  غير  الهجرة  مسألة  وتعد 
إلى  الليبيون قبل جيرانهم األوروبيين،  يعانيها 
على  بالدهم،  إلى  السالح  ضخ  استمرار  جانب 
تواجه  التي  الخارجية  التحديات  قائمة  رأس 
في  ليبيا،  في  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
ظل هشاشة الوضع األمني، ومحدودية إمكانات 

مواجهة هذه التحديات.

●  وزراء خارجية مجموعة السبع في لندن 4 مايو 2021. )أ ف ب(

● لقاء رئيس مؤسسة النفط الليبية مع مسؤولي »توتال«       )مؤسسة النفط(

●  الحكومة الليبية تصدر 7 توجيهات في اليوم العالمي لحرية الصحافة

التجاهل  من  عقود  بعد  األولــى  للمرة 
والتضييق وربما القمع، احتفت السلطات 
اليوم  لمناسبة  بالصحافة  رسميًا  الليبية 

العالمي للصحافة، اإلثنين.
أشكال،  عدة  اتخذ  االحتفاءالرسمي 
أصدرتها  التي  السبعة  التوجيهات  منها 
الموقتة  الوطنية  ــدة  ــوح ال حكومة 
وشملت  الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة 
اعتقالهم  أو  الصحفيين  استهداف  »منع 
وااللتزام  ضدهم،  العنف  استخدام  أو 
تأدية  أثناء  المخاطر  من  بحمايتهم 
نشرتها  التي  التوجيهات،  عملهم«. 
التواصل  بموقع  صفحتها  على  الحكومة 
التأكيد  شملت  »فيسبوك«،  االجتماعي 
أداء  وانتقاد  التعبير  فــي  الحق  على 
لكل  أصياًل  »حقًا  باعتباره  الحكومة 
الدستوري  لــإعــالن  وفــقــًا  الليبيين، 
القوانين  وتنظمه  الدولية،  والمواثيق 

المعمول بها ذات العالقة«.
»أى  منع  على  التشديد  إلى  إضافة 

الصحفيين  على  تضييق  أو  استهداف 
انتمائهم  بسبب  أو  آرائهم  على  بناء 
العمل  لممارستهم  أو  الصحافة  لمهنة 
أي  اعتقال  »منع  على  عالوة  اإلعالمي«، 
أثناء  معه  العنف  استخدام  أو  صحفى 
التضييق  أو  الصحفية  مهامه  تأدية 

القانوني  اإلطــار  وفق  والتعامل  عليه« 
تــجــاوزات  أي  حـــدوث  ــال  ح المنظم، 

بالخصوص.
»االلتزام  أن  على  شددت  الحكومة 
أثناء  المخاطر  من  الصحفيين  بحماية 
أولوياتها«،  ضمن  يأتي  عملهم  تأدية 

أو  الصحفيين  »اعتقال  بمنع  كما وجهت 
حجزهم في أي مقر أمني«، معتبرة هذه 
األفعال احتجازًا قسريًا يتعرض مرتكبوها 
طالما  القانونية  والمالحقة  للمساءلة 

تجاوز القانون.
بـ»ضمان  الحكومة  تعهدت  أيضًا 
مصادر  حماية  فــي  الصحفيين  حــق 
عنها  اإلفصاح  يكون  وأن  معلوماتهم، 
المنظمة  المهنية  للقواعد  وفقًا  واجبًا 
والمعلومات،  األخبار  مصادر  مع  للتعامل 
وفقًا للتشريعات النافذة بالدولة الليبية«.
»العمل  كذلك  التوجيهات  وتضمنت 
اإلعــالم  مؤسسات  هيكلة  ــادة  إع على 
توسيع  يضمن  بما  ليبيا  في  والصحافة 
ورســم  اإلدارة  فــي  المشاركة  دائـــرة 
استحداث  خالل  من  العامة،  السياسات 
اإلعالمية  بالمؤسسات  لألمناء  مجلس 
المهنية  للنقابات  أوسع  تمثيل  لضمان 

ومنظمات المجتمع المدني«.
تفاصيل ص4
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غريس قبيلي:
التصوير في زمن 

»كورونا« صعب

الصحافة الرياضية.. مرت الصحافة الرياضية.. مرت 
بفترات ذهبية زاهية عبر بفترات ذهبية زاهية عبر 

تاريخ طويل حافل بالعطاءتاريخ طويل حافل بالعطاء

15

»إيريني« تعاود نشاطها لمراقبة 
تنفيذ قرار مجلس األمن حظر 

توريد األسلحة

 »مرتزقة ليبيا« والهجرة غير 
الشرعية على مائدة وزراء الدفاع 

األوروبيين في بروكسل

طرابلس ـ بروكسل ـ القاهرة- الوسط

 للمرة األولى منذ عقود.. إحياء رسمي ليوم الصحافة العاملي

»توتال« تشعل سباق شركات النفط في ليبيا
على  عالمية  نفط  شركات  تسابق  زاد 
ليبيا،  داخـــل  استثمار  بعقود  الــفــوز 
النسبي  خصوصا في ظل أجواء االستقرار 

البالد. التي تعيشها 
خطوة  عــن  فرنسي  تقرير  وكــشــف 
النفط  شــركــة  بها  ــادرت  بـ استباقية 
الكبرى  الــشــركــات  لتسبق  ــال«،  ــوت »ت
ــادة  ــن خـــالل مــســاعــي إعـ ــرى، م ــ األخـ
الدولتين  والجزائر،  ليبيا  في  تموقعها 

لها. االستراتيجيتين 
ــك«  ــري ــون أف ــ وســلــطــت مــجــلــة »ج
الفرنسية، في تقريرها، الضوء على خفايا 
بوياني،  باتريك  »توتال«  رئيس  زيارة 
والشرق  أفريقيا  شمال  قسم  ورئيس 
األوسط لفرع االستكشاف واإلنتاج، لوران 
فيفييه، الجزائر أوال ثم ليبيا، خالل الفترة 

من 19 إلى 21 أبريل الماضي.
من  الهدف  إن  قالت  أفريك«  »جون 
إلى  وفريقهما  وفيفييه  بوياني  ــارة  زي
الوحدة  حكومة  طمأنة  هو  طرابلس 
العمالق  رغبة  وإظهار  الموقتة،  الوطنية 
هذا  في  االستثمار  مواصلة  في  الفرنسي 

للغاية. يعتبر استراتيجيا  الذي  البلد 
مصدر  عن  الفرنسية،  المجلة  ونقلت 
أكثر  خطوة  كانت  ــارة  ــزي ال إن  قــولــه، 
أمام  ليبيا،  استباقية لشركة »توتال« في 
في  الموجودة  األخرى  الكبرى  الشركات 
و»بي  اإليطالية،  »إيني«  سيما  ال  البالد، 

البريطانية. بي« 
نظراءهم  »توتال«  مسؤولو  والتقى 
وناقشوا  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  من 
مجاالتهم  حــول  المحتملة  التطورات 

المشتركة.
مصطفى  النفط  مؤسسة  رئــيــس 
التنفيذي  المدير  مع  بحث  اهلل،  صنع 
الواحة  شركتي  احتياجات  لـ»توتال«، 
وفق  اإلنتاج  معدالت  لزيادة  ومبروك 
األجل،  وطويلة  ومتوسطة  قصيرة  خطط 
الطاقة  تقنية  ــال  إدخـ ــى  إل بــاإلضــافــة 
الواحة،  شركة  بمنظومات  الشمسية 
بمناطق  االجتماعية  المسؤولية  وبرامج 

الشركة. عمليات 

طرابلس ـ الوسط
مؤسسة االستثمار تعلن 

النتائج النهائية لتقييم 
أصولها للعام 2019

الليبية  المؤسسة  أعلنت 
النتائج  األربعاء،  لالستثمار، 

أصولها  لتقييم  النهائية 
نفذتها  والتي   2019 لسنة 
الدولية  »ديلويت«  شركة 

مؤكدة  والتدقيق،  للمحاسبة 
األصول  قيمة  إجمالي  أن 

68.4 مليار دوالر،  بلغ نحو 
المؤسسة  أصدرته  بيان  وفق 

أصول  وتشمل  بالخصوص. 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة 

وما  النقد  تقييمها  جرى  التي 
االستثمارية  والمحافظ  يعادله 

والعقارات  الشركات  وأصول 
األخرى.  الميزانية  وبنود 

وما  »النقد  بند  قيمة  وبلغت 
مليار دوالر   33.5 نحو  يعادله« 

إجمالي  من   48.9% بنسبة 
المؤسسة. أصول 



الفضاء  لوكالة  التابع   ،»CNEOS« األرض  من  القريبة  األجسام  دراسات  مركز  أكد 
األسبوع.  هذا  األرض  من  سيقتربان  عمالقين،  كويكبين  أن  "ناسا«،  األميركية 
ملعب  يعادل  الواحد،  الكويكب  حجم  فإن  لـ»ناسا«،  التابع  المركز  ذكر  وحسبما 

كرة قدم، وبأنهما سيمران من األرض، خالل دورانها حول الشمس.
من  قريب  مجال  في   ،»AE4 و»2021   »HC3  2021« الكويكبان  وسيمر 
عن  تفصلنا  التي  تلك  ضعف   18 تقارب  مسافة  بعد  على  "نسبيا«،  كوكبنا 

القمر، وفق ما ذكرت مجلة »نيوزويك« األميركية.
أن مركز  إال  منا،  4.3 مليون ميل  بعد  الكويكبان سيكونان على  أن  ورغم 
سطوع  مالحظة  احتمال  إلى  أشار  األرض،  من  القريبة  األجسام  دراســات 
 2021« الكويكب  قطر  أن  إلى  العلماء  تقديرات  وتشير  عنهما.  صــادر 
ومبنى  قدم  كرة  ملعب  من  أكبر  أنه  أي  قدما،   984 يبلغ  قد   »HC3
 853 يبلغ  بقطر   »AE4  2021« الكويكب  يتمتع  بينما  ستيت"،  "إمباير 

قدما.
الفضاء  من  القادمة  المواد  من  طن   100 حوالي  األرض  وتجذب 

يوميا، ويتكون معظمها من جزيئات غبار صغيرة.

لعبة  أن  عن  جديدة  مالية  وثائق  كشفت 

المنصات  جميع  عبر  حققت  »فورتنايت« 

عامها  في  دوالر  مليارات  خمسة  من  أكثر 

في  السريع  االرتــفــاع  بعد  ــك  وذل األول، 

لديها  حيث  2018؛  عــام  في  شعبيتها 

ويظهر  مسجل،  العب  مليون   400 اآلن 

من  أكثر  حققت  اللعبة  أن  المستند، 

بين  اإلجمالي  في  دوالر  مليارات  تسعة 

 5.5 اللعبة  وجلبت  و2019،   2018 عامي 

مليارات  و3.7   2018 في  دوالر  مليارات 

المستندات  تقديم  وتم   ،2019 في  دوالر 

تكون  أن  قبل  أي   ،2020 يناير  شهر  في 

تحققه  قد  ما  مقدار  عن  بيانات  أي  هناك 

وبالرغم   ،2020 عــام  في  »فورتنايت« 

شركة  فإن  فعلية،  أرقام  وجود  عدم  من 

أن  توقعت  المحمولة  األجهزة  تحليالت 

تصل  عــائــدات  جلبت  قد  »فورتنايت« 

من  إزالتها  قبل  دوالر  مليار   1.2 إلــى 

عائدات  ــجــاوزت  وت التطبيقات،  متجر 

»فورتنايت« بكثير أي أعمال أخرى.

تواصـل 02

الجاري،  مايو   19 في  السينما  دور  في  عروضها  إطالق  على  عزمهم  اآلن  حتى  فيلما   20 نحو  منتجو  أعلن 
إلحصاءات  وفقا  السينما،  دور  ومنها  فرنسا،  في  الثقافية  األماكن  معظم  فتح  إلعادة  المحدد  اليوم  وهو 
حتى  القطاع  هذا  في  العاملة  الشركات  مسؤولو  يعلن  ولم  المتخصصة،  فرانسيه«  فيلم  »لو  مجلة 
من  انطالقا  منهم  كثر  فيه  يأمل  كان  لما  وفقا  الصاالت  في  األفالم  طرح  مواعيد  لتنظيم  اتفاقا  اليوم 
العرض،  تنتظر  فيلم   400 من  أكثر  وجود  إلى  نظرا  األولى  األسابيع  في  فائض  حدوث  من  خشيتهم 

وفق »فرانس برس«.
سارع  مايو،   19 في  السينما  دور  افتتاح  ــادة  إع ماكرون  إيمانويل  الرئيس  إعــالن  وبمجرد 
من  األقصى  الحد  بأن  علما  اليوم،  ذلك  في  طرحها  نيتهم  إعالن  إلى  األفالم  من  سلسلة  منتجو 
الفرنسية  اإلنتاجات  إلى  وإضافة  المعتادة،  سعتها  ثلث  يبلغ  الصاالت  في  به  المسموح  الجمهور 
دراما  وهو  »فولينغ«،  بينها  أجنبية،  أعمال  أيضا  ثمة  العشرين،  األفالم  هذه  ضمن  الموجودة 
الممثل  إخــراج  من  فيلم  وأول  ــن،  واالب األب  بين  والعالقة  والمرض  الشيخوخة  عن  عائلية 

األميركي فيغو مورتنسن.
أفضل  بجائزة  الماضي،  األحد  فاز،  الذي  راوند«  »أناذر  الدنماركي  الفيلم  يعرض  كذلك 

فيلم أجنبي في احتفال جوائز األوسكار، وهو من إخراج توماس فينتربرغ.

دور السينما الفرنسية تنتظر عرض دور السينما الفرنسية تنتظر عرض 2020 فيلما فيلما

كويكبان عمالقان يقتربان من كويكبان عمالقان يقتربان من 
األرض.. و»ناسا« تكشف خطورتهمااألرض.. و»ناسا« تكشف خطورتهما

مدونات  على  تجربة  »سبوتيفاي«  أطلقت 

أي  اقتطاع  دون  مــن  مدفوعة  صوتية 

خالفا  المقبلتين،  السنتين  خالل  عمولة 

في  األخرى  العمالقة  المجموعة  لـ»أبل«، 

القطاع، وأشارت »سبوتيفاي« في بيان إلى 

أن كل مدونة صوتية )بودكاست( ستتمكن 

من توفير اشتراكات مدفوعة تتيح االطالع 

أحيان  في  تكون  حصرية،  مضامين  على 

المتاحة  لبرامجها  مكملة  خدمة  كثيرة 

مرحلة  في  الصيغة  هذه  تزال  وال  مجانا، 

عشر  الثني  حاليا  متاحة  وهي  تجريبية، 

الصوتية،  المدونات  أصحاب  من  شخصا 

لتشمل  توسيعها  تعتزم  المنصة  أن  غير 

األشهر  »في  الخدمة  على  اإلنتاجات  المقبلة«.كامل 

تقتطع  لن  المقبلتين،  السنتين  وخالل 

التي  المبالغ  على  عمولة  أي  »سبوتيفاي« 

الصوتية  المدونات  أصحاب  يتقاضاها 

السويدية  الخدمة  لكن  المشتركين.  من 

عمولة  اقتطاع  ــدء  ب تعتزم  العمالقة 

2023، وكانت  العام  اعتبارا من   5% بنسبة 

القطاع،  في  األخــرى  العمالقة  المجموعة 

»أبل«، أعلنت من جانبها األسبوع الماضي 

وهي  مايو،  في  موازية  خدمة  ستتيح  أنها 

المالية  المبالغ  من   30% عمولة  ستقتطع 

المدونات الصوتية  التي يتقاضاها أصحاب 

 15% إلى  تتراجع  النسبة  لكن  المدفوعة، 
بعد سنة من االشتراك.

مجال املدونات الصوتية»سبوتيفاي« تخوض 

CINEMA
CINEMA

القيادة؛ حيث  الذاتية  الجاهزة مع سياراتها  الحوسبة  لن تقبل شركة فولكس فاجن بقوة 
العالية  رقاقاتها  لتصمم  تخطط  األلمانية  الشركة  إن  ديس  هربرت  الشركة  رئيس  قال 
يتعلق  األمر  إن  وقال ديس:  المطلوبة،  البرامج  جانب  إلى  القيادة  الذاتية  للسيارات  األداء 
كفاءة  فاجن  فولكس  الخطوة  هذه  تمنح  حيث  الممكن؛  العتاد  أفضل  على  بالحصول 

أعلى في تحديد معالجاتها، بشكل يشابه ما حصل مع آبل وتيسال.
تصنيع  يجب  للسيارات،  العالية  المطالب  ضوء  في  األمثل  األداء  لتحقيق  وأضاف: 
أشباه  ببناء  األلمانية  السيارات  صانع  يقوم  ولن  واحدة  شركة  بواسطة  والعتاد  البرامج 
البرمجيات  قسم  يتوسع  أن  على  االختراع،  براءات  امتالك  يريد  لكنه  بنفسه،  الموصالت 
ميزة  فاجن  فولكس  الخطوة  هذه  تمنح  ولن  الصلة  ذات  الخبرات  لتطوير  الشركة،  في 
مواجهة  في  السيارات  صناعة  لشركات  مستمرة  مشكلة  كانت  التي  العرض،  حيث  من 
من  وبدال  اإللكترونية  المكونات  يستخدم  تقريبا  تصنيع  قطاع  كل  من  المتزايد  الطلب 
ما يسمح  رقاقات مصممة خصيصا؛  التي يمكنها دمج  رد على تيسال،  بمثابة  فإنها  ذلك، 

للشركة األميركية بتطوير ميزات جديدة أسرع من منافسيها.
تصبح  أن  في  المتمثل  فاجن  فولكس  لهدف  مفتاحا  الخطوة  هذه  مثل  تكون  وقد 
برفع شأن  الخطوة  هذه  وتسمح  التكنولوجيا،  مجال  في  وذكية  مرونة  أكثر  تجارية  عالمة 
تقنيتها،  إنشاء  في  اآلخرين  على  تعتمد  ال  ذاتيا  مكتفية  كشركة  فاجن  فولكس  شركة 
االلتزام  وعدم  الذاتية،  القيادة  تقنية  وميزات  معايير  تحديد  على  القدرة  جانب  إلى 

بالمصممين من الشركات األخرى.

شعر الحكمة
خذا العلو ال عد العشم الو هايب *** الياس قابله غايب مالقي غايب

ودار دون منه قور سود حجاجه *** والدنيا اتوري كل يوم غرايب
وادروبها ان طالن عندهن نعواجة *** وما يشد يف االيام غير اخلايب

فولكس فاغن تصمم رقاقاتها 
كلمة1000للسيارات الذاتية القيادة
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»فورتنايت« حققت 
أول عامني لها9 مليارات دوالر في 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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متابعة كبيرة ملسلسل »دباير« الذي تبثه قناة الوسط
المبارك  رمضان  شهر  خالل  الوسط  قناة  تبثه  الذي  »دباير«  مسلسل  حظي 
تأليف  من  المسلسل  »يوتيوب«،  األشهر  الفيديو  موقع  على  كبيرة  بمتابعة 
تصوير  وجرى  الفريطيس،  فائز  وإخراج  بــورواق،  أمين  والسينارست  الكاتب 

حلقاته في مدينة درنة.
»دباير  مسلسل  إن  الوسط«:  لـ»بوابة  بــورواق،  أمين  السينارست  وقال 
الراهن  الحال  عن  يتحدث  بسيط  بشكل  بتحديثه  قمنا  قديم  عمل  هو 
المواطن  يواجهها  التي  المعتادة  المشاكل  إلى  وتطرق  الليبي،  للمواطن 
خالل  تقابله  التي  الصعوبات  إلى  باإلضافة  والسيولة،  المياه  انقطاع  مثل 
أو  آراء  تعني  العمل  في  دباير  »كلمة  مضيفا:  االجتماعية«،  المناسبات 

كل  معرفة  يدعي  الــذي  جــاره  من  العمل  بطل  لها  يستمع  مقترحات 
شيء، فيدبر عليه وكل إدبارة توقعه في مطب أو مقلب«.

والممثل  الشكري،  الممثلة هويدا  بطولة  »دباير«  أن مسلسل  يذكر 
إبراهيم  القدير  الفنان  وبمشاركة  الهنيد،  نزار  والممثل  العالم،  عصام 

بوبكر  والفنان  المباركي  فوزي  والفنان  الماجري،  فرج  الفنان  إدريــس، 
والفنان  المنصوري،  قاسم  والفنان  المسماري،  حمدي  والفنان  تركية، 

إلى  باإلضافة  مكراز،  عصام  والفنان  الباح،  نسرت  والفنان  الشلوي،  علي 
وإبراهيم  تربح،  وحمزة  الشاعري،  وســراج  الهادي،  عبدالوهاب  المواهب 

الخرم، ومحمد الخرم، طارق الرفادي، ومدير اإلنتاج محسن الشيخ.

#اليوم_العاملي_لحرية_الصحافة
والكتاب  الصحفيين  من  مجموعة  أطلق 
»#الــيــوم_ هشتاغ  والمثقفين  واإلعالميين 

بضرورة  مطالبين  العالمي_لحرية_الصحافة«، 
الليبيين  الصحفيين  سالمة  على  الحفاظ 
والخطف  والسجن  للمضايقة  يتعرضون  الذين 

والقتل.
والكتاب  الصحفيين  من  كبير  عدد  وتفاعل 
والمهتمين  والنشطاء  المثقفين  واإلعالميين 
هذا  مع  الليبية  الصفحات  ورواد  العام  بالشأن 
خيال،  بن  فاطمة  اإلعالمية  وقالت  الهشتاغ، 
التواصل  بموقع  صفحتها  على  منشور  في 
الصحافة  »تــظــل  »فــيــســبــوك«:  االجتماعي 
بمؤسسات  نطالب  زلنا  وما  المصاعب  مهنة 
هناك  تكون  وأن  يزاولها،  ومن  المهنة  تحمي 
كاملة،  بحرية  والعمل  لألمان  حقيقية  مساحة 
حتى  دائــمــا  ــان  ــ واألم بالحماية  وسنطالب 

تتحقق هذه المطالب«.
في  بالخير،  رأفــت  الصحفي  كتب  بينما 
»أفكر  بـ»فيسبوك«:  صفحته  على  منشور 
بالمغامرات  مليئة  زالــت  وما  كانت  رحلة  في 
مواطنين  التقيت  والــتــحــديــات،  والنجاحات 
ــاء  ورؤسـ ووزراء  ــاء  ــ وأدب وفنانين  عــاديــيــن 
إنه  الصحافة،  مهنة  في  شيء  أجمل  حكومات، 
للملل..  وجود  ال  لذلك  صباح،  كل  جديد  هناك 

كل عام والصحفيات والصحفيين بخير«.
القريو،  الصحفي طه  المصور  رأى  جانبه  من 
الصحافة  لحرية  العالمي  باليوم  االحتفال  أن 
يقول  مستقل  وإعــالم  صحافة  »أجل  من  يأتي 
مستقل  ــالم  وإع صحافة  أجــل  ومــن  الحقيقة، 
وإعالم  صحافة  أجل  من  الناس..  حقوق  يحمي 
)األنظمة  أشكالها  بكل  السلطة  عن  مستقل 

والحكومات، الميليشيات، المال(«.

المباشرة  الصوتية  المحادثات  توفيرها  »تويتر«  شركة  أعلنت 
وبحسب  األشخاص،  من  أكبر  لعدد  هاوس  كلوب  من  نسختها 
استضافة  أكثر  أو  متابع   600 لديه  يمكن ألي شخص  الشركة، 
نطاق  توسيع  إلــى  الشركة  تتطلع  حيث  الصوتية،  الغرف 

في  الميزة  باختبار  الشركة  ــدأت  وب  ،»Spaces«
لتشمل  ببطء  بتوسيعها  وقامت  ديسمبر،  شهر 
ألي  يمكن  وبينما  المستخدمين،  مــن  المزيد 

لم  إليها،  واالستماع  الغرف  إلى  االنضمام  مستخدم 
بدء  من  المستخدمين  من  قليل  عدد  سوى  يتمكن 

محادثاتهم الخاصة.
مساحة  استضافة  على  ــدرة  ــق ال »تــويــتــر«  وتــوفــر 

وذلك  أكثر،  أو  متابع   600 تضم  التي  الحسابات  لجميع 
جيدة  بتجربة  الحسابات  هــذه  تتمتع  أن  المرجح  من  ألنــه 
الحالي،  جمهورها  بسبب  المباشرة  المحادثات  استضافة  في 
إنشاء  على  القدرة  توفير  قبل  تدوينة:  في  الشركة  وكتبت 
اكتشاف  وتسهيل  المزيد،  تعلم  على  نركز  للجميع،  مساحات 
مع  بها  االستمتاع  على  األشــخــاص  ومساعدة  المساحات، 
للسماح  »تويتر«  تخطط  ذلك،  إلى  وباإلضافة  كبير،  جمهور 
المحددة في األشهر   »Spaces« بتجربة المستخدمين  لبعض 

إلى  الوصول  تكلفة  تحديد  من  المضيفون  وسيتمكن  المقبلة، 
غرفهم، باإلضافة إلى عدد التذاكر التي ستكون متاحة.

اإليــرادات  غالبية  يكسبون  المضيفين  إن  الشركة:  وقالت 
الخطوة  هذه  وستكون  تفاصيل،  تقدم  لم  لكنها  التذاكر،  من 
فيما  األخيرة  ليست  لكن  »تويتر«  جــوالت  أولــى  من  ــدة  واح
المحتوى  لصناع  الدخل  تحقيق  بميزات  يتعلق 
على  أيــضــا  الــشــركــة  وتعمل  منصتها،  عبر 
تسمح  مــيــزة  وهــي   ،»Super Follows«
إلى  الوصول  على  رسوم  بفرض  للمستخدمين 
ميزة  جانب  إلى  المنصة،  عبر  الحصري  المحتوى 

اإلكراميات داخل التطبيق.
مع  الجهود  لهذه  »تويتر«  بــدء  ويوضح 
االجتماعي؛  الصوت  أهمية  مدى   »Spaces«
مع  التنافس  متزايد  بشكل  الشركات  تحاول  حيث 
فقط،  للمدعوين  متاحا  هاوس  كلوب  يزال  وال  هاوس،  كلوب 
وقامت  بــه،  الخاصة  الدخل  تحقيق  ميزة  حديثا  قــدم  وقــد 
الصوتية  الميزات  من  عدد  بمعاينة  حديثا  »فيسبوك«  شركة 
المباشر  بالبث  إنستاجرام  لمستخدمي  اآلن  ويسمح  فقط، 

الصوتي فقط

»تويتر« تتيح خاصية »Spaces« ملزيد من األشخاص

معركة تصفية حسابات بني »آبل« و»إبيك غيمز«
تصفية  كاليفورنيا،  في  محكمة  تشهد  المتبادلة،  االتهامات  من  أشهر  بعد 

الفيديو  أللعاب  غيمز«  »إبيك  شركتي  بين  الجبابرة«  »صراع  في  حسابات 
أن  في  الشهيرة  »فورتنايت«  لعبة  ناشرة  وتأمل  الذكية،  للهواتف  و»آبل« 
وتعتبر  النقالة،  األجهزة  اقتصاد  مجال  في  القائم،  الوضع  تغيير  تتمكن من 

حيال  المهيمن  وضعها  استخدام  تسيء  »آبل«  أن  غيمز«  »إبيك 
للتطبيقات  مخزنها  خالل  من  باد«  و»آي  فون«  »آي  مستخدمي 
تطبيقات  لتحميل  تجاوزها  يمكن  ال  الذي يشكل منصة  »آب ستور« 

األجهزة النقالة.
آن  في  والحكم  الخصم  دور  الراهن  الوقت  في  »آبل«  وتؤدي 

حجمها  يقل  ال  التي  السوق  هذه  دخول  قواعد  تضع  إنها  إذ  واحد، 
فضال  التنزيل،  عمليات  على  عمولتها  وتحدد  شخص،  مليار  عن 

الخاصة، والحظت »إبيك غيمز« في الئحة  أنها تطرح تطبيقاتها  عن 
من  »عمدت  »آبل«  أن  الماضي  أبريل  مطلع  في  المحكمة  إلى  قدمتها 

تقيد  بطريقة  إس«  أو  +آي  منظومة  بناء  إلى  والتعاقدية  التقنية  الوسائل  خالل 
توزيع التطبيقات، وتستبعد منافسيها، وتضر بالمنافسة والمستهلكين«.

أما وكالء الدفاع عن »آبل« فاعتبروا في الئحتهم أن »إبيك تسعى 
بفورتنايت  االهتمام  إحياء  بهدف  شريرة  أنها  على  آبل  تصوير  إلى 

تيم  »إبيك«  رئيس  يشارك  أن  المتوقع  ومن  تراجعا«،  تشهد  التي 
تجرى  التي  المحكمة  في  شخصيا  كوك  تيم  »آبل«  ورئيس  سويني 

وتحظى  فرانسيسكو،  سان  من  القريبة  أوكالند  مدينة  في 
القطاع  من  اإلنترنت-  عبر  لكن  كثب-  من  بمتابعة 

برمته، وعلى نطاق أوسع أيضا.
تيجاس  بيركلي  جامعة  في  الحقوق  أستاذ  وقال 

كانت  إذا  ما  بمعرفة  فقط  يتعلق  ال  »األمر  إن  ناريتشانيا 
من  إضافية  ماليين  بضعة  ستكسبان  آبل  أو  غيمز  إبيك 

مستقبل  حول  »ستتمحور  المحاكمة  أن  وأوضح  الدوالرات«، 
آبل  مثل  لشركات  يمكن  مدى  أي  وإلى  التكنولوجيا  قطاع 
إلى  اإلنتاج  من  القيمة،  سلسلة  في  التحكم  وغوغل  وأمازون 
المطلوبين؟«  المنافسين  عدد  وما  انفتاحا؟  أكثر  تكون  أن  يجب  وهل  التوزيع؟ 

وليست »إبيك« وحدها في هذه المعركة.
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كوبيش يقود الجهود الدولية.. ويحيل مقترح »القاعدة الدستورية« إلى ملتقى الحوار
واشنطن تدعم.. وموسكو تشكك.. وباريس: األوروبيون يتحدثون بـ»صوت واحد«
جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي بعد عطلة عيد الفطر لحسم المقترح القانوني

• جانب من اجتماعات اللجنة القانونية للحوار السياسي الليبي في تونس )من المصدر( 8 أبريل 2021

• وزيرة الخارجية الليبية، نجالء المنقوش، خالل مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو. 2 مايو 2021

• زيارة الوفد التركي إلى ليبيا  3 مايو 2021 في العاصمة طرابلس

• الكوجنرس األميركي

لم تعد هناك أولوية لدى األطراف 
الدولية الفاعلة في ليبيا، أهم من 
التمهيد إلجراء االنتخابات في 24 

ديسمبر المقبل، التي اتفق معظم الالعبين 
الدوليين واإلقليميين على أنها »خط أحمر«، 

ال يمكن للسلطة االنتقالية أن تتجاوزه، 
خاصة أنه على رأس أولويات حكومتها 

الموقتة.
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى 

ليبيا ورئيس بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، يان كوبيش، واصل جهوده 

»المكوكية« داخل ليبيا وخارجها، لإلسراع 
بالبدء الفعلي في إجراء االنتخابات في 

موعدها، وأحال، الثالثاء، مسودة مقترح بشأن 
الجلسة  إلى  الدستورية لالنتخابات  القاعدة 

الليبي. السياسي  الحوار  العامة لملتقى 

األتراك قلقون.. والروس حذرون تجاه مكاسبهم االستراتيجية في ليبيا
عن  المنبثة  القانونية  اللجنة  قدمتها  المسودة 
في  اجتماعها  إنهاء  عقب  السياسي،  الحوار  ملتقى 
تونس العاصمة في التاسع من أبريل الماضي، فيما 
أشاد كوبيش بجهود اللجنة، ال سيما فريق الصياغة 
والمقررين على »إنجازاتهم الممتازة«، حسب بيان 

صادر عن البعثة األممية.
افتراضية  عامة  جلسة  إلــى  سيدعو  كوبيش 
من  وجيزة  فترة  »بعد  السياسي،  الحوار  لملتقى 
للملتقى  يتسنى  كي  المبارك«،  الفطر  عيد  عطلة 

مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية.
الحوار  ملتقى  أعضاء  دعــا  األممي،  المبعوث 
بـ»روح  مناقشاتهم  في  االسترشاد  إلى  السياسي 
واألجيال  الليبيين  كل  مصالح  ووضــع  التسوية، 

القادمة فوق كل االعتبارات«.
أيضًا بحث كوبيش، مع رئيس مجلس المفوضية 
خطة  السايح،  عماد  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
 24 بليبيا في  االنتخابات  لتنفيذ  الرامية  المفوضية 
ديسمبر المقبل، وذلك لدى استقبال السايح صباح 

األحد، المبعوث األممي بديوان مجلس المفوضية.
ووفق بيان للمفوضية، ناقش اللقاء قرار مجلس 
األمن رقم 2570 لسنة 2021، المتعلق باالنتخابات 
المقبل،  ديسمبر   24 في  عقدها  المقرر  العامة 
ومناقشة خارطة الطريق التي ستقود إلى األول من 

يوليو، تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ االنتخابات.
لتنفيذ  الرامية  المفوضية  خطة  بحث  اللقاء 
االنتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التي قد 

تواجه عملية التنفيذ.
ليبيا،  في  رئيسيًا  العبًا  أصبحت  التي  موسكو، 
التي  المشكالت  بحل  تمسكها  أعلنت  أنها  ورغم 
تواجهها ليبيا »عبر بناء حوار ليبي شامل بمشاركة 
من  البالد«،  في  الرئيسية  السياسية  القوى  جميع 
خارطة  الجديدة  االنتقالية  القيادة  تنفيذ   « خالل 

انتخابات  إجراء  ومنها  بالتسوية،  الخاصة  الطريق 
وزير  نائب  مباحثات  خالل  وذلــك  ديسمبر«،   24
الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع المبعوث 
الماضي،  أبريل   10 السبت  كوبيش  يان  األممي 
الفروف،  سيرغي  خارجيتها  وزير  تصريحات  أن  إال 
شككت في إمكانية إجراء االنتخابات في 24 ديسمبر 
المقبل، ومنها ما قاله بداية أبريل الماضي: »نحن 
بالتوازي  إليه  التوصل  تم  اتفاقًا،  أن هناك  نفترض 
مع تعيين هؤالء القادة الموقتين، إلجراء االنتخابات 
في 24 ديسمبر 2021، ال أعرف مدى جدوى الموعد 
الليبي. قبل بضع سنوات، كان  المحدد في السياق 
ولم  مواعيد محددة  في  انتخابات  إجراء  المقرر  من 
جهدنا  قصارى  سنبذل  لكننا  مطلقًا،  ذلك  ينجح 

إلنجاحها«.
تدعم  األتراك  المسؤوليين  تصريحات  أن  ورغم 
إجراء االنتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، إال 
أن القلق التركى بات واضحًا خشية تهديد مكاسب 
أنقرة االستراتيجية، ولم تكن الزيارة المفاجئة التي 
طرابلس  إلى  المستوى  رفيع  تركي  وفد  بها  قام 
سوى انعكاس النزعاج تركيا من إلغاء ليبيا مذكرات 
ومنحتهم  السراج،  فائز  معهم  وقعها  التي  التفاهم 
والمياه  األراضي  في  وعسكرية  اقتصادية  امتيازات 
لوزيرة  جداًل  أثارت  تصريحات  بعد  خاصة  الليبية، 

الخارجية نجالء المنقوش.
مولود  الخارجية  وزير  ضم  الذي  التركي  الوفد 
ــار،  أك الــدفــاع خلوصي  ووزيـــر  أوغــلــو  تــشــاووش 
مباحثات،  أجرى  فيدان  هاكان  االستخبارات  ورئيس 
اإلثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 

عبدالحميد الدبيبة، بحضور المنقوش.
تتعرض  التى  فرنسا  إلى  الترك،  الموقف  ومن 
ودول  وتشاد  ليبيا  في  دورهــا  بسبب  النتقادات 
إيف  جان  خارجيتها  وزير  جدد  األفريقي،  الساحل 
ليبيان  في  الجديدة  السلطة  بالده  دعم  لودريان، 
خارجية  وزيــر  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  وخــالل 

»إن  لــودريــان:  قــال  بارتولو،  إيفاريست  مالطا، 
األوروبيين يتحدثون بصوت واحد بشأن االنتخابات 
المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل«.

ليبيا  إلى  بزيارته  التذكير  أعاد  الفرنسي  الوزير 

لـ»دعم  واإليطالي  األلماني  الخارجية  وزيــري  مع 
هذا  في  إنشاؤها  يتم  التي  الجديدة  الديناميكية 

البلد«.
في  االنتخابات  إجراء  دعمه  لودريان  أكد  أيضًا، 

يان  األممي  والمبعوث  اجتماعه  خــالل  موعدها 
كوبيش في باريس.

االنتخابات  بإجراء  تتمسك  جانبها،  من  اليونان 
رئيس  بحثه  ما  وهو  المقرر،  موعدها  في  الليبية 

تصميم دولي وإقليمي: انتخابات 24 ديسمبر.. خط أحمر!

زيارة  مع  لالنتخابات،  العليا  الوطنية  المفوضية 
زيارات  ضمن  أتت  التي  اليوناني،  باألعمال  القائم 
إلى  الدولية  والبعثات  السفارات  لممثلي  متواصلة 
دعم  إطــار  في  لالنتخابات  العليا  المفوضية  مقر 

المجتمع الدولي للعملية االنتخابية في ليبيا.
واشنطن تجدد دعمها

دعمها  تأكيد  فجددت  المتحدة  الواليات  أما 
إجراء االنتخابات المقبلة في ليبيا، المقرر تنظيمها 
القوات  برحيل  الجاري، ومطالبتها  العام  نهاية  قبل 

العسكرية والمقاتلين األجانب من ليبيا.
وعلى لسان السفير األميركي لدى ليبيا، ريتشارد 
نورالند، خالل اجتماعه مع المبعوث الخاص لفرنسا 
األميركية:  السفارة  قالت  سولير،  بول  ليبيا،  إلى 
لدى  لفرنسا  الخاص  المبعوث  مع  اجتماع  »خالل 
نورالند  ريتشارد  السفير  أكد  سولير،  بول  ليبيا، 
الواليات  دعــم  أغلير،  براين  باألعمال  والقائم 
المتحدة االنتخابات المقبلة في ليبيا، ورحيل القوات 

العسكرية والمقاتلين األجانب«.
أيضًا ناقش السفير األميركي نورالند، مع رئيس 
المحرز بشأن  النواب عقيلة صالح، »التقدم  مجلس 

االنتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية«.
رحب  لندن،  من  أجراها  هاتفية  مداخلة  وخالل 
نورالند بـ»عزم رئيس مجلس النواب الراسخ إلجراء 
 24 في  المحدد  موعدها  في  الوطنية  االنتخابات 

ديسمبر«، وفق بيان صادر عن السفارة، األحد.
وتدور نقاشات حول اآللية القانونية والدستورية 
التي سيتم إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل بناء 
عليها، مع وجود مهلة حتى األول من يوليو المقبل 
في  االنتخابات  إلجراء  اآللية،  هذه  على  لالستقرار 
االنتخابات  عملية  تزال  وال  تأجيل.  دون  موعدها 
المرتزقة  وسحب  المقبل  ديسمبر  في  المقررة 
الحسم  تنتظر  ليبيا ملفات  األجانب من  والمقاتلين 
التوافق  جرى  ما  بموجب  المعنية  األطراف  قبل  من 

عليه بإشراف األمم المتحدة.

تقرير االستخبارات األميركية  يرسم توقعات سوداوية حول المستقبل الليبيبحث النقاط العالقة في جلسة بعد عيد الفطر

خطط واشنطن إلقرار السالم في ليبيا مع »وقف التنفيذ«الخالفات تسبق حسم سيناريوهات االنتخابات
اإلعــالن  تعديل  إلــى  التوصل  عن  ــالن  اإلع بمجرد 
المقررة  واالنتخابات  االستفتاء  بخصوص  الدستوري 
داخل  الخالفات  احتدمت  المقبل،  ديسمبر   24 في 
ملتقى الحوار قبل عقد جلسة مقررة بعد عيد الفطر، 
وسط خالفات حول تفاصيل قاعدة قانونية »موقتة« 

ال تحظى باإلجماع.
البعض يرى أن »الطابع االستعجالي« سيطر على 
الحوار  ملتقى  عن  المنبثقة  القانونية  اللجنة  عمل 
ضوء  على  مقترحاتها،  نتائج  عن  باإلعالن  السياسي 
خالفات بين أعضائها الـ17 حول عدم مناقشة نقاط 
حسم  في  أممية  رغبة  يعكس  ما  وهو  عالقة،  أخرى 
معضلة التوافق على »دستور موقت« للبالد قبل حلول 
األمن  مجلس  طالب  مثلما  المقبل،  يوليو  من  األول 
الدولي منتصف أبريل الماضي بااللتزام بهذا الموعد، 
وضرورة اتخاذ مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة 
كل اإلجراءات لتيسير االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في موعدها، وعلى رأسها توضيح األساس الدستوري 
الخاصة  النهائية  المسودة  ونصت  لالنتخابات. 
القانونية  اللجنة  عن  الصادرة  الدستورية  بالقاعدة 
الحوار السياسي، على تأجيل طرح االستفتاء  بملتقى 
الجديد  البرلمان  انتخاب  بعد  ما  إلى  الدستور  على 
البالد،  رئيس  انتخاب  وبخصوص  ديسمبر.   24 في 
قبل  من  بتعيينه  يقضي  مقترحا  المسودة  تضمنت 
قبل  مباشرة من  ينتخب  بأن  آخر  ومقترحا  البرلمان، 
في  السياسي  الحوار  ملتقى  يفصل  أن  على  الشعب، 

هذه المسألة.
ولفتت المسودة إلى أن رئيس الدولة الليبية وهو 
يختار  انتخابه  بعد  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
أما  النواب،  مجلس  مع  التشاور  بعد  الحكومة  رئيس 
بـ4  المسودة  المقبل فحددتها  النواب  والية مجلس 
إذا  بالدستور،  آخر  برلمان  بانتخاب  تنتهي  سنوات 

أمكن وإذا تعذر ينتخب بهذه القاعدة نفسها.
وفي تغريدة لها عبر »تويتر«، أوضحت عضو اللجنة 
القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، أن ما 
اإلعالن  لتعديل  مقترح  هو  وإنجازه  عليه  التوافق  تم 
الدستور  االستفتاء على  تأجيل  قائم على  الدستوري، 
إلى  الدستور  التأسيسية لصياغة  الهيئة  المقدم من 
انتخاب  حين  إلى   2017 يوليو  منذ  النواب،  مجلس 
تنظم  دستورية  وقاعدة  القادمة  التشريعية  السلطة 

العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أما عضو اللجنة القانونية، مصباح أوحيدة، فأعرب 
في تغريدة أخرى عن انزعاجه من إغفال مقترح القاعدة 
جرى  إنه  وقال  الدستور،  على  لالستفتاء  الدستورية 
غير  بطريقة  الدستور  على  االنتخابات  اعتماد  تأجيل 
واضحة. أوحيدة حذر من المضي في إجراء االنتخابات 
المقبلة على أساس دستوري موقت، ما يعني »استمرار 
المراحل االنتقالية وتأخر في االنتقال من الفوضى إلى 
بل  االنتخابات،  تحكمنا صناديق  لن  وعندها  الدولة، 

صناديق الذخيرة والمال«، على حد تعبيره.
آمــال  القانونية  اللجنة  عضو  أكــدت  بــدورهــا 
»فيسبوك«  موقع  على  لها  تدوينة  في  بوقعيقيص 
الذي  الدستوري  اإلعــالن  تعديل  هي  »القاعدة  أن 
على أساسه ستقوم االنتخابات البرلمانية والرئاسية، 
الوقت  في  الدستور  مسودة  على  االستفتاء  ويؤجل 
الراهن، وتتكفل السلطة الجديدة المنتخبة بتشكيل 

األميركي  الرئيس  إدارة  من  يوم   100 مرور  بعد 
مالمح  لرسم  واشنطن  سياسة  برزت  بايدن،  جو 
على  الحفاظ  أجل  من  ليبيا  في  المقبلة  المرحلة 
ساحة  البالد  بقاء  ومنع  المنطقة،  في  مصالحها 
النفوذ  من  والحد  الخارجية  القوى  أمام  مفتوحة 
الروسي، ال سيما مع احتدام التنافس على اقتسام 
اإلعمار، وسط  وإعادة  النفطية  المشاريع  حصص 
التركية  التحركات  حيال  واشنطن  موقف  غموض 

على الساحة الليبية.
التحرك األميركي إلدارة بايدنن لعب دورًا في 
تعجيل نيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة دعمًا 
دوليًا منقطع النظير سواء بدورها المباشر أو عبر 
فرنسا  خصوصًا  األوروبيين  الشركاء  مع  التعاون 
وإيطاليا اللذين وحدتا موقفيهما تجاه ليبيا، وقد 
ثالث  ال  رئيسيين  المحصلة، شرطين  في  وضعت 
البالد  إلى  كامل  بشكل  االستقرار  لعودة  لهما 

وهما طرد المرتزقة وتوحيد المؤسسات.
أيضًا الملفات األخرى ذات األهمية التزال عالقة 
منذ أشهر وعلى رأسها تعثر مسائل فتح الطريق 
الساحلي واعتماد الحكومة الميزانية وعدم حسم 
المناصب السيادية وتفكيك الميليشيات وتسليم 
ألف مرتزق   25 تواجد  أسلحتها. في حين يستمر 
أجنبي في ليبيا من بينهم مقاتلو »فاغنر« الروس، 
األمنية  األوضــاع  إشعال  على  قدرة  يعطيهم  ما 
تركيا  استمرار  ذلك  من  واألكثر  لحظة،  أية  في 
مسلحيها  سحب  بخصوص  المناورة  انتهاج  في 
وجنودها المسيطرين على منافذ وقواعد عسكرية 
لالستخبارات  السنوي  التقرير  يرسم  لذلك  جوية. 
التهديد  »تقييم  باسم  المعروف  األميركية 
مستقبل  حــول  ســوداويــة  توقعات  السنوي«، 
لحظة  أي  في  يشتعل  »قد  الذي  ليبيا  في  الوضع 
واالقتصادي  السياسي  التقدم  رغم  العام«،  هذا 

واألمني المحدود.
من  األول  التقرير  يقول  ذاتــه،  السياق  وفي 
نوعه في عهد بايدن، إن تلك األزمات التي تواجه 
الحكومات  منعت  من  نفسها  هي  حاليًا  الحكومة 
عليها  زاد  بل  المصالحة،  عجلة  دفع  من  السابقة 

هذه المرة ملف وجود مرتزقة أجانب في ليبيا.
الشيوخ  بمجلس  المخابرات  لجنة  وحسب 
»المعطيات  فإن  التقرير،  أصدرت  التي  األميركي 
تقول إن الصراع العسكري قد يندلع في أي لحظة، 
إلى  وتمتد  السيطرة  األوضاع عن  تخرج  قد  حيث 

صراع أوسع نطاقًا«.
لحل  الليبيون  الفرقاء  فيه  يكافح  وقت  وفي 
خالفاتهم، ال تزال القوى األجنبية تواصل ممارسة 
ترجح  حيث  الليبي،  الداخل  في  وتأثيرها  نفوذها 
األجنبية  القوى  مواصلة  األميركية  االستخبارات 
وستكون  لوكالئها،  والعسكري  المالي  دعمها 
هناك نقطة اشتعال محتملة وذلك فيما يتعلق بما 
الذي  النار،  إطالق  بوقف  ملتزمة  تركيا  كانت  إذا 

توسطت فيه األمم المتحدة في أكتوبر 2020.
تثير  الليبي  الوضع  إلى  األميركية  والنظرة 
من  واشنطن  موقف  طبيعة  حــول  التساؤالت 
في  العسكرية  الطبيعة  ذات  التركية  التحركات 
مولود  الخارجية  وزيــر  ــارة  زي أعقاب  في  ليبيا، 

لجنة للتعديالت الدستورية تعمل على المواد الخالفية 
بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور«.

آلية  حــول  أخــرى  تفاصيل  بوقعيقيص  ــرت  وذك
الدستورية،  اليمين  صيغة  وكذلك  الرئيس،  انتخاب 
اليمين  بخصوص  اللجنة  داخل  إلى خالفات  وأشارت 
الدستورية، حيث طالب البعض بأن تكون باإلخالص 

للوطن وليس لثورة فبراير.
إجراء  حظوظ  حول  تساؤالت  عدة  مراقبون  ويثير 
انتخابات رئاسية مباشرة في غياب دستور يفصل في 
طبيعة النظام السياسي الليبي إن كان رئاسيا أم شبه 
رئاسي أو برلماني، وأيضا شكل العالقة بين السلطات 

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
واستباقا ألي خالفات بين أعضاء الملتقى السياسي، 
دعا المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى 
ليبيا، يان كوبيش، عقب إحالة المسودة إلى ملتقى 
الحوار السياسي الليبي، أعضاءه إلى »االسترشاد في 
مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كل الليبيين 

واألجيال القادمة فوق كل االعتبارات«.
وطالبت البعثة األممية لدى ليبيا الملتقى باالجتماع 
عبر تطبيق »زووم« بعد عيد الفطر في الفترة ما بين 
20 و21 مايو الجاري ولمدة يومين، لمناقشة توصيات 
اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية لالنتخابات 
المقبلة. يان كوبيش تباحث أيضا مع رئيس مجلس 
إجراء  المضي في  النواب عقيلة صالح، حول خطوات 

انتخابات بحلول نهاية العام.
وشدد عقيلة بعد لقاء بين الجانبين الثالثاء، على 
الرئاسية  االنتخابات  إجراء  بموعد  االلتزام  ضرورة 
والبرلمانية، مؤكدا أنه في حال توافق ملتقى الحوار 
على قاعدة دستورية إلجراء االنتخابات سيتم إحالتها 
باإلعالن  وتضمينها  العتمادها  النواب  مجلس  إلى 

الدستوري.
الملتقى  أعضاء  توافق  عدم  حال  في  أنه  وأوضح 
على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب 
االنتخابات  بإجراء  القاضي   ،2014 لسنة   5 رقــم 
أن  إلى  مشيرا  الشعب،  من  مباشر  بشكل  الرئاسية 
»مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب 

آكار،  خلوصي  الدفاع  ــر  ووزي أوغلو،  تشاووش 
هاكان  التركية  االســتــخــبــارات  جهاز  ورئــيــس 
التي  الماضية،  الساعات  في  طرابلس  فيدان، 
الليبية خالل  الساحة  تشي بترتيبات جديدة على 

المرحلة المقبلة.
بدوره ألقى الكونغرس األميركي بثقله إلصدار 
قدم  ليبيا«،  استقرار  »قانون  اسم  يحمل  قانون 
الدوليين  المشوشين  مواجهة  كيفية  عام  بشكل 
المقررة  على عملية السالم قبل إجراء االنتخابات 

في 24 ديسمبر المقبل.
عن  عضو  ــش«،  »دوتـ قانون  مقترح  ــدم  وق
دويتش،  تيد  فلوريدا،  والية  عن  النواب  مجلس 
اللجنة  رئيس  منصب  يشغل  وهو  باسمه،  الذي 
في  األوســط  والشرق  أفريقيا  لشمال  الفرعية 
على  ركــزت  بنود  من  تضمنه  وما  الكونغرس. 
األميركية  المصالح  لتحقيق  مناسبة  بيئة  إيجاد 
وطرد  واالقتصادي،  السياسي  المستويين  على 
الحكم  وترسيخ  األجانب  والمقاتلين  المرتزقة 
حقوق  وحماية  السياسية  والتوعية  الديمقراطي 
اإلنسان، فضاًل على برنامج للمساعدات اإلنسانية 

على أن يكون مشروطًا.
ومن ضمن ما نص عليه مقترح القانون، إعداد 
الدولي  القانون  اخترق  من  كل  بأسماء  قائمة 
صدوره  من  يومًا   180 خالل  اإلنسان  وحقوق 
القانون  يدعم  كما  العقوبات.  من  حزمة  لفرض 
القرارات األممية بشأن فرض حظر توريد األسلحة 

ووقف إطالق النار.
في  وجمهوريون،  ديمقراطيون  أعضاء  وأدخل 
القانون،  مشروع  على  تعديالت  الماضي،  فبراير 
انتخابات حرة  الفساد، وإجراء  تنص على مكافحة 
ليبيا،  في  االقتصادي  االنتعاش  وضمان  ونزيهة، 
يرتكبون  الذين  األفــراد  على  عقوبات  وتسليط 
التدخل  يدعمون  أو  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات 

العسكري األجنبي في ليبيا.
من  عدد  باسم  رسالة  دوتــش  النائب  وقــدم 

جاهز لعرضه على المجلس«.
أن  على   2014 العام  في  الصادر  القرار  وينص 
السري  العام  باالقتراع  تكون  الرئاسية  االنتخابات 
ألصوات  المطلقة  باألغلبية  الفوز  ويكون  المباشر، 
بإجراء  النواب  مجلس  مناداة  ويضع  المقترعين. 
في  موقفه  موقتة  دستورية  قاعدة  وفق  االنتخابات 
االستفتاء  بعد  إجرائها  بضرورة  المنادين  مع  خالف 
على مسودة الدستور، التي أقرتها الهيئة التأسيسية 
المجلس  رأسها  وعلى   ،2017 في  الدستور  لصياغة 
أن  المشري  خالد  رئيسه  يؤكد  حيث  للدولة،  األعلى 
بزوغ  وعدم  السلطة  على  التداول  يضمن  »الدستور 

ديكتاتور جديد في ليبيا«.
السياسية  الطبقة  على  الجدل  هــذا  وانعكس 
والمجتمع المدني في ليبيا، فدعا »حراك 24 ديسمبر« 
في بيان، أبناء الشعب الليبي إلى الخروج يوم 24 مايو 
التأكيد على  الجاري في جميع المدن والقرى، بهدف 
وحدة التراب الليبي، ومطالبة مجلس النواب باعتماد 
القاعدة الدستورية التي ستجرى بموجبها االنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
التكتل االتحادي الوطني، شاطر حراك 24 ديسمبر 
الرأي في التمسك بموعد إجراء االنتخابات، ودعا في 
المشاركة  إلى  الدولي  المجتمع  الثالثاء،  بيان أصدره 
سير  على  المباشر  اإلشــراف  في  والفاعلة  اإليجابية 
االستحقاقات المقرر لها نهاية العام، ضمانا »لتوافر 

شروط نجاحها ونزاهتها«.
واعترض البيان على »ما توصل إليه مجلس الدولة 
»البطالن  بأنه  ووصفه  االنتخابي«،  االستحقاق  حول 
ال  دستور  »أي  أن  على  مشددا  بعينه«،  المطلق 

يستهدف شكل الدولة االتحادي غير قابل للحياة«.
في المقابل ذهبت الهيئة الطرابلسية التي تضم 
النشطاء  من  ــددا  وع المدني  المجتمع  مؤسسات 
واألعيان من مدينة طرابلس إلى »اتهام« بعثة األمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، بمصادرة حق الليبيين في 
نوعية  واعتماد  الدستور  مشروع  على  استفتاء  إجراء 

الحكم الذي يرتضونه.
مع  الدستورية  القاعدة  حول  الخالف  ويتزامن 
استمرار النقاش حول المناصب السيادية على خلفية 
الصراع بين البرلمان والمجلس األعلى للدولة بشأن 
المناصب،  تلك  شاغلي  اختيار  ومعايير  وآليات  طرق 
السيادية  المؤسسات  توحيد  بعرقلة  يهدد  ما  وهو 
إجراؤها  المزمع  الالزمة لالنتخابات  الترتيبات  وإتمام 
بعد سبعة أشهر، خصوصا أن من ضمنها اختيار رئيس 

المفوضية العليا لالنتخابات.

زمالئه إلى وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، حول 
انتقال  دعم  المتحدة  الواليات  مواصلة  كيفية 
من  ثمانية  دعا  حيث  ليبيا،  في  مستقر  سياسي 
أعضاء الكونغرس األميركي بايدن إلى »ممارسة 
كل النفوذ الالزم إلقناع أو إجبار المرتزقة األجانب 

على مغادرة األراضي الليبية«.
النواب الثمانية طالبوا بـ»استخدام دبلوماسية 
احترام  تضمن  صارمة  األطراف  ومتعددة  ثنائية 
الواليات  حلفاء  ذلك  في  الخارجية–بما  القوى 
تفرضه  الذي  األسلحة  وشركاؤها–حظر  المتحدة 

األمم المتحدة« على ليبيا.
وشجع نواب الكونغرس اإلدارة األميركية على 
واالقتصادية  الدبلوماسية  األدوات  جميع  نشر 
لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية على النجاح في 
مهامها المركزية، ومن أهمها تنفيذ وقف إطالق 
وتلبية  الوطنية،  المصالحة  عملية  وبدء  النار، 
المؤسسات  وتوحيد  الليبي،  الشعب  احتياجات 
رئاسية  انتخابات  إلجــراء  ليبيا  وإعــداد  الليبية، 
إلى  واشنطن  ودعــوا  ونزيهة.  حرة  وبرلمانية 
األميركية  السفارة  إعادة  جدوى  تقييمات  تسريع 
بأمان إلى ليبيا، بمجرد أن تسمح الظروف األمنية 

بذلك.
دور  أي  بتقويض  المهتمون  الفرنسيون  أما 
تركي في ليبيا فينظرون إلى اقتصار تحرك اإلدارة 

األميركية على مسعى تحجيم النفوذ الروسي.
أن  الفرنسية  »لوبينيون«  جــريــدة  وتــرى 
االهتمام األميركي المتزايد بالملف الليبي بدأ مع 
نهاية عهد إدارة دونالد ترامب التي كانت تخشى 
ثم  ومن  ليبيا،  في  روسية  عسكرية  قاعدة  إقامة 
بدأت تحركاتها إلحياء دور »الناتو« ووقف النفوذ 
إعادة  خالل  من  المتوسط  البحر  في  الروسي 
المنطقة.  في  االستراتيجي  وجودها  على  التأكيد 
شيء  كل  قبل  قلق  األبيض  البيت  فإن  ووفقها 
الذي  ليبيا  في  الروسي  الوجود  استدامة  بشأن 
ينظر إليه على أنه منافس استراتيجي على الجانب 
استقرار  وزعزعة  األطلسي  شمال  لحلف  الجنوبي 
قلقًا بشأن  أقل  المجاورة مثل تشاد، وهي  الدول 

وجود األتراك على عكس فرنسا.
االنسحاب  قبل كل شيء  فرنسا  تتمنى  وبينما 
المتحدة  ــات  ــوالي ال تبدو  التركي،  العسكري 
الروس،  المرتزقة  بوجود  هوسًا  أكثر  وبريطانيا 
إلى  الروس  عودة  فإن  »لوبينيون«  تقول  وكما 

ليبيا أخرجت »شياطين قديمة«.

طرابلس، أنقرة، القاهرة:الوسط

مشروع قانون أميركي يضع قائمة 
سوداء بأسماء كل من اخترق القانون 

الدولي وحقوق اإلنسان في ليبيا 

خالف بخصوص اليمني الدستوري 
اجلديد»باإلخالص للوطن أم 

لثورة فبراير؟«
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المحكمة العليا أكدت عدم سقوط األحكام بالتقادم

أروقة  إلى  سليم  أبو  سجن  مذبحة  قضية  عادت 
ال  وقوعها  من  قرن  ربع  نحو  فبعد  مجددًا،  القضاء 
الليبية،  المحاكم  ساحات  بين  الجدل  تشغل  تزال 
العليا  بالمحكمة  الثانية  الجنائية  الدائرة  قضت  إذ 
بنقض الحكم الصادر في العام 2019 بشأن قضية 
سجن أبوسليم، ذلك الحكم الذي صدر من محكمة 
على  الجريمة  سقوط  قرر  الذي  طرابلس،  استئناف 

جميع المتهمين بمضي المدة )التقادم(.
الجريمة التي وقعت أحداثها في 29 يونيو العام 
1996 في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، راح 
ضحيتها نحو 1269 سجينًا، بحجة تمردهم ومقاومة 
هذا  الواجهة  إلى  عادت  أنها  غير  األمن،  رجال 
األسبوع داخل أروقة المحكمة العليا. ويقول شهود 
»داهمت  القذافي  لنظام  تابعة  خاصة  قوات  إن 
وأغلبيتهم  السجناء«  على  النار  وأطلقت  السجن 

ينتمون إلى التيار اإلسالمي، بدعوى تمردهم.
واطلعت  األخير،  القضائي  القرار  نص  في  وجاء 
»الوسط« على نسخة منه، أن المحكمة قررت إعادة 
بمحكمة  أخرى  جنائية  بدائرة  فيها  للنظر  القضية 

استئناف طرابلس.

الجرائم ضد اإلنسانية ال تسقط بالتقادم
أن  الطعن  حيثيات  في  العامة  النيابة  وذكرت 
»المحكمة أخطأت في تطبيق القانون عندما طبقت 
المادتين  في  عليها  المنصوص  التقادم  أحكام 
107 و108 من قانون العقوبات، في حين أن هذه 
الواقعة تعتبر من الجرائم ضد اإلنسانية وال تسقط 
بالتقادم وفقًا ألحكام اتفاقية جرائم الحرب والجرائم 
الليبية  الدولة  عليها  صادقت  التي  اإلنسانية،  ضد 

بموجب القانون رقم 7 لسنة 1989م«.
وقالت النيابة إنه »كان على المحكمة المطعون 
باعتبارها جريمة ضد  الواقعة  أن تكيف  في حكمها 
مئات من  راح ضحيتها  قتل  اإلنسانية ألنها جريمة 
للتخلص  معين؛  فكر  إلى  ينتمون  ممن  األشخاص 
منهم وقت السلم، وإذا كانت المحكمة لم تلتزم هذا 
تطبيق  في  بالخطأ  معيبًا  يكون  حكمها  فإن  النظر 
الحكم  إلى طلب »نقض  النيابة  وانتهت  القانون«، 
المحكمة  اإلعادة«. وخلص حكم  فيه مع  المطعون 
العليا إلى أنه »لما كان الحكم المطعون فيه اعتبر 
ليست  ضدهم  للمطعون  المنسوبة  الجريمة  أن 
المرتكبة ضد اإلنسانية ويسري عليها  الجرائم  من 
التقادم، وقضى بسقوط الجرائم بمضي المدة فإنه 
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، األمر الذي حجبه 

عن نظر الموضوع«، مضيفة: »لذلك يتعين نقض 
الحكم المطعون فيه برمته لوحدة الواقعة وتحقيقًا 

للعدالة دون حاجة لبحث آراء النيابة األخرى«.
ونوه الحكم إلى أن مؤتمر الشعب العام )السلطة 
السابق(  النظام  عصر  في  الدولة  في  التشريعية 
1989 بالمصادقة على  7 لسنة  القانون رقم  أصدر 
تقادم  عدم  اتفاقية  بينها  ومن  االتفاقات،  بعض 

جرائم الحرب والجرائم المرتكبة.

إبادة جماعية
)السلطة  العام  الوطني  المؤتمر  قرار  أن  كما 
 2013 59 لسنة  الذي حمل رقم  آنذاك(،  التشريعية 
مادته  في  نص  أبوسليم،  سجن  مذبحة  بشأن 
أبوسليم من جرائم  أن »مذبحة سجن  الرابعة على 
ارتكاب  حقه  في  يثبت  مَن  وكل  الجماعية،  اإلبادة 
هذا  على  يعاقب  فيها  المساهمة  أو  الجريمة  هذه 
أصدرت   ،2019 العام  ديسمبر   15 وفي  األساس«. 

محكمة استئناف طرابلس، حكمها برفض القضية.
أحمد  المحامين  نقيب  قال  الحكم،  صدور  وعقب 
نشاد إن »المحكمة قضت بسقوط التهم عن جميع 
أن  وأضاف  المدة«.  لمضي  القضية؛  في  المتهمين 
القضية رفعها أهالي الضحايا منذ أكثر من عام، مشيرًا 
إلى رفض المحكمة القضية من حيث الشكل »لمضي 

المدة«، وبالتالي لم تنظرها من حيث الموضوع.

مجلس الدولة يطالب بمحاسبة الجناة
عن  الحديث  للدولة  األعلى  المجلس  وعاود 
»السلطة  أن  اعتبر  إذ  الماضي،  يونيو  في  القضية 
سجن  مجزرة  ضحايا  خذلت  ليبيا  في  القضائية 
السلطة  بأن  تفاجأ  أنه  مؤكدًا  وذويهم«،  أبوسليم 
مع  الجريمة  دفن  في  بأسًا  ترَ  »لم  القضائية 
أصحابها وإزاحة أمل أهاليهم في نصرتهم، وإسقاط 
الليبي على إنصافهم  القضاء  ثقة ذويهم في قدرة 

ومحاسبة المجرمين«.
واستنكر المجلس، في الذكرى الرابعة والعشرين 
تعازيه  وقدم  المحزنة  الواقعة  هذه  للمذبحة، 

ومواساته ألسر الضحايا. كما أكد أسفه لما أصدرته 
الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس 
المدنية، بحكمها »بسقوط الجريمة المسندة« إلى 
وانقضاء  المدة«  »بمضي  القضية  في  متهمًا   79
هذه  على  عامًا   24 مرور  بعد  وذلك  التقاضي،  مدة 
قرابة  ومرور  البشعة«،  والجريمة  »الكبرى  المذبحة 
ومعاقبة  الحقوق  إلحقاق  االنتظار  من  أعوام   10
المجرمين. مجلس الدولة أضاف أن »مذبحة سجن 
أبوسليم التي ارتكبها النظام السابق في حق 1269 
سجينًا أعزل لم يقدموا إلى أي محاكمة، وقتلوا بدم 
قتل  عملية  أسوأ  تعد  معدودة،  ساعات  خالل  بارد 

جماعي في تاريخ ليبيا الحديث«.
وذكر المجلس أنه لم يدخر جهدًا للوقوف مع أسر 

توجيهات  الموقتة سبعة  الوطنية  الوحدة  أصدرت حكومة 
الثاني  الموافق  الصحافة،  لحرية  العالمي  اليوم  لمناسبة 
أو  الصحفيين  استهداف  منع  بينها  عام،  مايو من كل  من 
بحمايتهم  وااللتزام  ضدهم،  العنف  استخدام  أو  اعتقالهم 

من المخاطر أثناء تأدية عملهم.
التوجيهات، التي نشرتها الحكومة على صفحتها بموقع 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، شملت التأكيد على الحق 
في التعبير وانتقاد أداء الحكومة باعتباره »حقًا أصياًل لكل 
الدولية،  والمواثيق  الدستوري  لإلعالن  وفقًا  الليبيين، 

وتنظمه القوانين المعمول بها ذات العالقة«.
أو تضييق  استهداف  »أى  منع  على  التشديد  إلى  إضافة 
على الصحفيين بناء على آرائهم أو بسبب انتمائهم لمهنة 
الصحافة أو لممارستهم العمل اإلعالمي«، عالوة على »منع 
اعتقال أي صحفى أو استخدام العنف معه أثناء تأدية مهامه 
الصحفية أو التضييق عليه« والتعامل وفق اإلطار القانوني 

المنظم، حال حدوث أي تجاوزات بالخصوص.
بيان الحكومة شدد على أن »االلتزام بحماية الصحفيين 
أولوياتها«،  ضمن  يأتي  عملهم  تأدية  أثناء  المخاطر  من 
كما وجهت بمنع »اعتقال الصحفيين أو حجزهم في أي مقر 
أمني«، معتبرة هذه األفعال احتجازًا قسريًا يتعرض مرتكبوها 
للمساءلة والمالحقة القانونية طالما تجاوز القانون. وتعهدت 
مصادر  حماية  في  الصحفيين  حق  بـ»ضمان  الحكومة 
للقواعد  وفقًا  واجبًا  عنها  اإلفصاح  يكون  وأن  معلوماتهم، 
والمعلومات،  األخبار  مع مصادر  للتعامل  المنظمة  المهنية 
وتضمنت  الليبية«.  بالدولة  النافذة  للتشريعات  وفقًا 
التوجيهات كذلك »العمل على إعادة هيكلة مؤسسات اإلعالم 
والصحافة في ليبيا بما يضمن توسيع دائرة المشاركة في 
اإلدارة ورسم السياسات العامة، من خالل استحداث مجلس 
لألمناء بالمؤسسات اإلعالمية لضمان تمثيل أوسع للنقابات 

المهنية ومنظمات المجتمع المدني«.

التقديرية  الــدولــة  جائزة  يسلم  الدبيبة 
للصحافة لفيصل فخري

الصحفي  اإلثنين،  الوطنية،  الوحدة  حكومة  ومنحت 
للصحافة،  التقديرية  الدولة  جائزة  الرياضي، فيصل فخري 
في نسختها األولى. جاء ذلك خالل احتفالية باليوم العالمي 
حكومة  رئيس  وسلم  الحكومة،  نظمتها  الصحافة  لحرية 
فخري.  إلى  الجائرة  الدبيبة  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة 
األولى  للمرة  استحدثت  التي  بالجائزة  االحتفالية  حضر 
صحفيون عرب من مصر ولبنان واإلمارات العربية المتحدة 
وقطر، إلى جانب حشد من الصحفيين الليبيين. ويعد فخري 
أحد رواد الصحافة الرياضية الليبية، حيث ولد بمدينة درنة 
العام 1946 وبدأ مشواره الصحفي العام 1964 في جريدة 

»برقة«، التي تحول اسمها فيما بعد إلى جريدة »األمة«.

رابطة سبها تستنكر التجاوزات
واإلعالميين  الصحفيين  رابطة  استنكرت  المقابل  في 

لها  يتعرض  التي  والتجاوزات  الخروقات  سبها  بمدينة 
أخالقي  ميثاق  وضع  إلى  داعية  واإلعالميون،  الصحفيون 
ينظم عملهم ويضمن حقوقهم بما »ال يتعارض مع مبدأ 

حرية الصحافة«.
بيان حصلت »الوسط« على نسخة  الرابطة حضت في 
لحرية  العالمي  باليوم  االحتفال  لمناسبة  الثالثاء،  منه، 
الصحافة، الجهات ذات االختصاص على الوقوف إلى جانب 
أمنهم،  واجبهم وضمان  أداء  في  الصحفيين ومساعدتهم 
وتوفير الحد األدنى من حقهم في الوصول إلى المعلومة، 
اإلعالمية  المؤسسات  على  التعدي  منع  في  ومساندتهم 
الصحفي،  العمل  بأخالقيات  االلتزام  وأكدت  والصحفية. 
السنوات  طيلة  انتهاكات  من  له  تعرضنا  »ما  وقالت: 
أخالقي  ميثاق  وضع  بضرورة  للمطالبة  يدعونا  الماضية 
ينظم عملنا ويضمن حقوقنا بما ال يتعارض مع مبدأ حرية 

الصحافة، ويعطي كل ذي حق حقه«.
»الصحفيين  رابطة  دانت  الماضي،  فبراير  وفي 
واإلعالميين بسبها« منع صحفيين من تغطية زيارة رئيس 
المجلس الرئاسي المكلف، محمد المنفي، المدينة السبت 
27 فبراير الماضي، معتبرة أن هذا التصرف »مؤشر خطير 
ذاته  الوقت  في  مطالبة  اإلعالم«،  وسائل  حرية  قمع  على 
الرابطة  أصدرته  بيان  في  وذلك  الموضوع،  في  بالتحقيق 

األحد 28 فبراير الماضي.
وقالت: »هذا اإلجراء مؤشر خطير على قمع حرية وسائل 
مع  بالتعاون  الرئاسي  المجلس  نطالب  ولذلك  اإلعالم، 
كفله  الذي  عملها  مزاولة  من  منعها  ال  اإلعالم،  وسائل 

القانون واإلعالن الدستوري«.
التصرفات  في  رسمي  بـ»تحقيق  الرابطة  وطالبت 
من  لها  الصحفيون  تعرض  التي  الالئقة  غير  والمعاملة 
التصرف  »هذا  أن  معتبرة  الرئاسي«،  الحرس  عناصر  قبل 
ومبادئ  الصحافة  حرية  مع  ينسجم  وال  ومرفوض  غريب 
اإلعالن الدستوري التي كفلت حق الحصول على المعلومة 
ما  مسؤولية  سبها  البلدي  المجلس  وحملت  للصحفيين«. 
لألطقم  معاملة  وسوء  للمعلومة  وحجب  »منع  من  حدث 
الصحفية واإلعالمية؛ ومطالبة بضرورة الحرص والمعاملة 
الالئقة بشكل يحفظ كرامة الصحفيين واإلعالميين ويكفل 
بالحدود«،  »مراسلون  منظمة  تقرير  وحسب  حقوقهم«. 
عن حرية الصحافة في العالم الصادر في العام 2021، جاء 
165 عالميًا، قبل مصرالتى  الترتيب رقم  ليبيا في  تصنيف 
المركز  في  السعودية  جاءت  فيما  المركز166،  في  جاءت 

170 بين ثالث أكثر دول عربية قمعًا لحرية الصحافة.

فقد  الفظيعة،  الجريمة  إزاء هذه  الضحايا وحقوقهم 
تبنى بصفته التشريعية السابقة، القانون رقم )31( 
الخاصة  األحكام  بعض  تقرير  بشأن   ،2013 لسنة 
بمذبحة سجن أبوسليم. وشدد على ضرورة أن يقوم 
النظام القضائي الليبي »بمهامه العدلية التي تنصف 
الضحايا؛ ألن الحقوق ال تسقط بالتقادم، وأن الدول 
ال تقوم على غير العدل والقصاص من الجناة«، كما 
دعا جميع الجهات ذات العالقة للقيام بمسؤولياتهم 
يعجل  بما  الجماعية  »اإلبادة  هذه  تجاه  األخالقية 
في  المذبحة  أحداث  ووقعت  المجرمين«.  بمحاسبة 
السجن الكائن بحي أبو سليم جنوب مدينة طرابلس، 
في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 

سجينًا، بحجة تمردهم ومقاومة رجال األمن.

تهمة التمرد
حقوقية  ومنظمات  القتلى  أهالي  روايات  ووفق 
معمر  العقيد  لنظام  تابعة  خاصة  قوات  فإن  ليبية، 
على  النار  وأطلقت  السجن  »داهمت  القذافي 
اإلسالمي،  التيار  إلى  ينتمون  وأغلبيتهم  السجناء« 
تنظيمهم  بعد  السجن  داخل  تمردهم  بدعوى 
ظروف  بتحسين  خالله  طالبوا  مفتوحًا  اعتصامًا 

االعتقال.
مجزرة  وقوع  القذافي  نظام  نفى  جهته،  من 

سنوات  خمس  مدة  لها  إنكاره  على  وظل  السجن، 
أقارب  بعض  يخبر  بدأ  حيث   ،2001 العام  حتى 
نظام  حاول  ذلك،  وبعد  ذويهم.  بوفاة  السجناء 
القذافي دفع تعويضات ألهالي الضحايا قدرها نحو 
160 ألف دوالر أميركي، إال أنهم رفضوا التعويضات 
قضائية  دعوى  رفع  من   2007 العام  في  وتمكنوا 
وتحديد  ذويهم،  مصير  عن  بالكشف  فيها  طالبوا 
أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
2008، ألزمت محكمة شمال بنغازي  وفي يونيو 
جثث  أماكن  عن  بالكشف  والداخلية  العدل  وزارتي 
إلى  المعتقلين  مستندات  وتسليم  المفقودين، 
أكدت  الماضي،  ديسمبر  منتصف  وفي  ذويهم. 
محكمة استئناف طرابلس في حيثيات حكمها برفض 
المتهمين  إلى  المسندة  الجريمة  سقوط  القضية 
»االثالث والعشرين أحمد سعد الفرجاني الزغداني، 
الصادق،  سليم  سالم  ميالد  واألربعين  والتاسع 
والثالث والسبعين عمر أرحومة سالم الحداد، والرابع 
والسبعين الشيباني عبدالسالم الشيباني، والخامس 
الجريمة  والثمانين محمد مسعود اصليل، بسقوط 
وحكمت  اإلدانة،  قبل  لوفاتهم  إليهم  المنسوبة 
األعور،  سعيد  التاسع  للمتهمين  غيابيًا  المحكمة 
والتاسع والسبعين مصباح معمر المهدي، وحضوريًا 

لباقي المتهمين، وذلك بسبب مضي المدة«

إحياء »مذبحة أبو سليم«.. إعادة النظر في القضية بدائرة جنائية جديدة

ليبيا تحتفي باليوم العاملي لحرية 
الصحافة بـ7 توجيهات حكومية

تراجع معدل اإلصابات.. وتزايد اإلقبال على التطعيم ضد »كورونا«

طرابلس- الوسط

● سجن أبو سليم. )أرشيفية( ● قضاة محكمة استئناف طرابلس في جلسة سابقة لنظر القضية

شهود »المذبحة«: قوات خاصة 
تابعة لنظام القذافي أطلقت النار 

على السجناء بدعوى تمردهم

النيابة العامة: الواقعة تعتبر من الجرائم 
ضد اإلنسانية وال تسقط بالتقادم وفقاً 

ألحكام اتفاقية جرائم الحرب

األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
بفيروس  اإلصابات  إجمالي  وصول  األربعاء، 
و927  ألفًا   178 إلى  ليبيا،  في  »كورونا« 
حالة، منها عشرة آالف و811 نشطة، و165 
بدء  منذ  متوفى،  و3058  متعافى،  و58  ألفًا 
انتشار الوباء في البالد مارس العام الماضي.

 255 تسجيل  الوطني  المركز  وكشف 
إصابة جديدة بفيروس »كورونا المستجد«، 
الثالثاء، فيما تماثل للشفاء 395 مصابًا، في 
حين توفي تسعة آخرون، حسب بيان المركز 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 
أعداد  وتمثل  األربعاء.  »فيسبوك«، 
المصابين تراجعًا مقابل أعداد المصابين في 
اليوم السابق. كان المركز الوطني لمكافحة 
األمراض، أعلن الثالثاء، تسجيل 337 إصابة 
جديدة بفيروس »كورونا المستجد«، إضافة 
إلى 467 حالة شفاء، وحالتي وفاة جراء الوباء 

خالل الساعات الـ24 الماضية.
إنه   ،»396« رقم  بيانه  في  قال  المركز 
فيروس  عن  للكشف  عينة   1929 تسلم 
عينة،   1592 سلبية  تبين  حيث  »كورونا«، 
من   %  17.4 بنسبة  عينة   337 وإيجابية 

إجمالي العينات المفحوصة.
تصدرت  األخير  قبل  البيان  ووفق 
والمناطق  المدن  قائمة  طرابلس  العاصمة 
»كورونا  فيروس  إلصابات  تسجياًل  األكثر 
المستجد«، حيث أحصى بها المركز الوطني 
إجمالي  من  حالة   150 األمراض  لمكافحة 

337 حالة أحصاها في عموم البالد.

في  الطبية  األطــقــم  تطعيم  ــدء  ب
طرابلس المركز

فيروس  ضد  التطعيم  صعيد  وعلى 
ببلدية  الصحي  المكتب  بدأ  »كورونا«، 

طرابلس المركز، األربعاء، في تطعيم األطقم 
الطبية داخل المستشفيات الواقعة في نطاق 
لمكافحة  المخصصة  باللقاحات  البلدية 

فيروس »كورونا المستجد«.
بموقع  صفحتها  عبر  البلدية،  وقالت 
»موفقة«  كانت  الحملة  إن  »فيسبوك«، 
بمستشفى جراحة الحروق والتجميل طرابلس، 

الفتة إلى وصولها إلى باقي المرافق الصحية 
المقبلة.  األيام  خالل  البلدية  نطاق  داخل 
ضد  للتطعيم  الوطنية  الحملة  وانطلقت 
طرابلس  بلدية  داخل  »كورونا«  فيروس 
 17 في  بالبلديات  األخرى  الصحية  والمراكز 
أبريل الماضي، بعد تجهيز 430 مرفقًا صحيًا 
في كل ربوع البالد بكل المستلزمات الصحية 

واإلعالمية الخاصة بالحملة.
الحملة  عمل  سير  حول  إحاطة  وخالل 
الوطنية للتطعيم ضد فيروس »كورونا« بعد 
عام  مدير  قال  إطالقها،  على  يومًا   13 مرور 
الدكتور  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
الحملة  إن  الخميس،  النجار،  الدين  بدر 
إلى  الفتًا  »مرٍض«،  بشكل  تسير  الوطنية 

تطعيم نحو 70 ألف شخص.
من  »جيد«  إقبال  وجود  إلى  النجار  وأشار 
بمنظومة  التسجيل  على  المواطنين  قبل 

تقليل  في  تسهم  أن  متوقعًا  التطعيم، 
الفئات  وحماية  والوفيات  اإلصابة  نسب 
الفيروس. أيضًا بحث مدير  المستهدفة من 
مع  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  عام 
مرعي  الليبي،  األحمر  للهالل  العام  األمين 
لمواجهة  المشترك  التعاون  أوجه  الدرسي، 
الحملة  في  والمساعدة  »كورونا«،  فيروس 
»كورونا«،  فيروس  ضد  للتطعيم  الوطنية 

التي أطلقها المركز في المدة الماضية.
الماضي،  الخميس  لقاء  خالل  ذلك،  جاء 
بالمركز  والجذام  الدرن  إدارة  مدير  بحضور 
محمد فرج الفرجاني، ومديرة مكتب التعاون 

الفني بالمركز عبير الهادي البخاري.
الصعاب  كل  تذليل  سبل  بحث  اللقاء 
وتقديم  العمل،  سير  تواجه  التي  والعراقيل 
الخدمات الصحية لكل المواطنين في كامل 
توقيع  إمكانية  الطرفان  ناقش  كما  البالد، 
الوطني  المركز  بين  مشترك  تعاون  اتفاقية 
الليبي  األحمر  والهالل  األمراض  لمكافحة 
األمين  شدد  جهته،  من  الخبرات.  وتبادل 
ضرورة  على  الليبي  األحمر  للهالل  العام 
الصحي  األمن  على  للحفاظ  الجهود  توحيد 

للمجتمع الليبي.

دعم ألماني
وعلى صعيد الدعم الدولي، أعلنت ألمانيا، 
ضد  الليبية  التطعيم  حملة  دعم  السبت، 
خمسة  بمبلغ  المستجد«  »كورونا  فيروس 
مليون   4.8 تطعيم  بهدف  يورو؛  ماليين 
شخص »في أسرع وقت ممكن«، وذلك في 

سياق خطة االنتشار والتطعيم الوطنية.
األمم  لمنظمة  المبلغ  توفير  وسيتم 
بدورها  التي  »يونسيف«،  للطفولة  المتحدة 
الليبية بما في ذلك وزارة  السلطات  ستدعم 
األمراض  لمكافحة  الوطني  والمركز  الصحة 
في جهودهما للتطعيم، وفق بيان على صفحة 
السفارة األلمانية في ليبيا بموقع »فيسبوك«.

طرابلس - القاهرة ـ الوسط

»مكافحة األمراض« يبحث 
إمكانية مساعدة الهالل 

األحمر في الحملة

الحكومة: منع استهداف الصحفيين
أو اعتقالهم أو استخدام العنف ضدهم 

وااللتزام بحمايتهم من المخاطر

طرابلس ـ الوسط

● صحفي يحمل الفتة في طرابلس للدفاع عن حرية الصحافة

● سيارة إسعاف تابعة للمركز الوطني لمكافحة األمراض تنقل أحد مرضى فيروس كورونا

خالف جديد شهدته الساحة السياسية في ليبيا، مع االقتراب 
تدريجيا من موعد انتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري، 
السياسي  المشهد  في  المتحكمين  بين  اآلراء  تفاوتت  إذ 
العليا  المفوضية  إدارة  مجلس  تغيير  بشأن  والشارع 
لالنتخابات. ففيما يسعى كل من مجلس النواب والمجلس 
األعلى للدولة لتغيير مجلس إدارة المفوضية، يرفض غالبية 
الشارع السياسي هذا التغيير، إذ أكد محللون لـ»الوسط« 
أن هكذا خطوة سيكون هدفها عرقلة وحرمان الليبيين من 

الوصول إلى صناديق االقتراع بنهاية العام.
الناشط الحقوقي أحمد عبدالحكيم يرى أن »مضي مجلسي 
النواب والدولة في اتجاه تعيين مجلس جديد للمفوضية ما 
هو إال إعالن مباشر عن رفضهما إجراء االنتخابات القادمة، 
وهذا األمر يمثل شكال واضحا وصريحا من أشكال اإلعاقة 

والعرقلة للمسار السياسي«.
مطلوب تدخل أممي

البعثة األممية »لوقف هذا العبث،  وطالب بضرورة تدخل 
التوقيت  هذا  في  المفوضية  مجلس  تغيير  أن  خصوصا 
الحساس مدعاة للقلق والتخوف مع عامل الزمن وما يتطلبه 
الفنية  والتجهيزات  الترتيبات  إنجاز  سرعة  من  الموقف 

لالقتراع«.
اإلبقاء  حتمية  أيضا  يرى  الوشناف  عبدالقادر  الصحفي 
العليا لالنتخابات »فهو أحد  المفوضية  إدارة  على مجلس 

األجسام الذي حافظ على حياده واستقالليته طوال السنوات 
الماضية، والتغيير ممكن، لكن ليس في هذا التوقيت الذي 
تقبل فيه البالد على انتخابات تنهي أزمة تعدد الشرعيات«.

ورأى أن »وصول أسماء جدلية لهذا المجلس مثال سيؤدي 
ناهيك  االنتخابية،  العملية  في  والتشكيك  العزوف  إلى 
بالتغيرات التي ستطرأ في هذه المدة الوجيزة على اإلدارات 
والفروع واالستعداد للتعامل مع مجريات القاعدة الدستورية 

لالنتخابات القادمة«.
واقترح أن يكتمل أعضاء مجلس إدارة المفوضية حتى يأتي 
بالكامل  المجلس  تغيير  ويتم  الجديد  التشريعي  الجسم 
»حتى ال تتأثر المفوضية الجديدة التي سيأتي بها النواب 
أسماء  صعدت  إذا  خصوصا  جهة،  أي  من  ضغوط  بأي 
محسوبة على قوى سياسية معينة. يجب االنتباه أننا أمام 
مفترق طرق، فاالنتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل 
ستكون مفصلية في تاريخ البالد التي عاشت سنوات من 

الضياع والتزوير وعدم المهنية«.
كما شدد على أن »األجدر دراسة وإيجاد الحلول للمشاكل 
السياسي  والضغط  المنفلت  السالح  وجود  مع  السائدة 
الفاسد والتدخل الخارجي، وغيرها من األسباب التي يمكن 
وصندوق  الناخب  بين  ما  الفجوة  زيادة  في  تسهم  أن 
للمفوضية  جديد  مجلس  مجيء  أن  عن  فضال  االقتراع، 

سيكون عرضة للطعن والشكوك«.
ال وقت للتغيير

بدوره، قال الناشط المدني ناصر الشريف إنه »ليس من 
لالنتخابات  العليا  المفوضية  رئاسة  في  التغيير  الصواب 

أن  االنتخابات، خصوصا  ونحن على بعد سبعة أشهر من 
عمل المفوضية فني ويحتاج إلى استقرار إداري«.

وتابع أن من يحاول فعل ذلك »إنما يكون هدفه تعطيل 
على  بعينها  أو وضع شخصيات  وتأجيلها  االنتخابات  هذه 
رأس هذه المؤسسة، بهدف التأثير على نتائج االنتخابات 
السياسي  المشهد  في  ممن  الكثير  يهدف  التي  القادمة، 
اليوم إلى تأجيلها والتمديد لهذه األجسام المهترئة من 
مجلس نواب ودولة، ولذلك ال بد من خروج أصوات قوية 

تؤكد ضرورة إجراء االنتخابات في موعدها«.
الراهن  الوقت  أن  اعتبر  جانبه،  السعيدي من  علي  النائب 
»فالوقت  المفوضية،  مجلس  إدارة  في  تغيير  وقت  ليس 
ضيق للغاية، والحقيقة أنه ال يزال هناك أطراف تريد تعطيل 
البرلمان،  رئاسة  وأيضا  الدولة  مجلس  منها  االنتخابات 
الدستورية  القاعدة  وضع  من  االنتهاء  في  يماطل  الذي 
التي ستجرى بناء عليها االنتخابات، مع اقترابنا من مهلة 
أول يوليو التي قد تكون فارقة في مصير هذا االقتراع الذي 
ينتظره الشعب الليبي. إن الشيء الوحيد إلنهاء هذه األزمة 
هو التظاهر والعصيان المدني، من أجل التخلص السياسي 
السياسي  المشهد  تتصدر  التي  الفارغة  األجسام  كل  من 
تأييد  إلى  ذهبت  نوري،  أميرة  المدنية  الناشطة  الليبي«. 
المفوضية  ومجلس  رئاسة  »تغيير  وقالت:  السابقة،  اآلراء 
الوطنية العليا لالنتخابات في هذا الوقت الحرج، الذي من 
لالنتخابات  للتجهيز  المفوضية  فيه  تعمل  أن  المفترض 
في  قصور  إلى  يؤدي  وقد  تماما،  صائب  غير  أمر  القادمة 
التجهيز لموعد  العمل على  المفوضية في  عملية جاهزية 

االنتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021«.

محللون: تغيير مجلس إدارة مفوضية االنتخابات 
يحرم الليبيني من اقتراع 24 ديسمبر

الوسط- رمضان كرنفودة
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إعادة المهاجرين تسهم
في حلقة مفرغة من االنتهاكات

غرق أكثر من 1200 مهاجر
في »المتوسط« خالل 2020

قفزت أزمة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق السلطات 
ودول  الدولية  المنظمات  بال  تشغل  كما  الليبية، 
محاوالت  تزايد  مع  الواجهة،  إلى  األوروبي  االتحاد 

الهجرة إلى أوروبا في فصلي الربيع والصيف.
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
غير  مهاجر   700 من  أكثر  إعادة  أعلنت  الالجئين، 

شرعي إلى ليبيا في األيام األخيرة.
وقالت الناطقة باسم فرع المفوضية في إيطاليا، 
المهاجرين  بين  من  إن  اإلثنين،  سامي،  كارلوتا 
يحتاجون  أشخاص  عن  فضاًل  جدًا«،  صغارًا  »أطفااًل 
بموقع  على حسابها  تغريدة  المساعدة، حسب  إلى 

»تويتر«، نقلتها وكالة أنباء »آكي« اإليطالية.
بهؤالء  سينتهي  األمر  أن  أوضحت  سامي 
المهاجرين في مراكز اإليواء إلى »أجل غير مسمى«، 
قبل  من  االنتهاكات  بمزيد  »سيخاطرون  كما 
المتاجرين بالبشر«، مختتمة أن »ليبيا ليست مالذًا 

آمنًا«.
أيضًا كشف فرع المفوضية، اإلثنين، اعتراض نحو 
95 شخصًا في البحر من قبل حرس السواحل الليبي، 
الذي »أعادهم إلى طرابلس هذا المساء«، موضحة 
والمساعدات  والماء  »األغطية  لهم  قدمت  أنها 

الطبية«.

إنقاذ 600 مهاجر
خفر  عناصر  أن  األحد،  الليبية،  البحرية  وأعلنت 
السواحل تمكنوا من إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في 

اليومين الماضيين قبالة الساحل الغربي للبالد.
وقال ناطق باسم البحرية الليبية، مساء السبت، 
»دوريات خفر السواحل وأمن الموانئ أنقذت الجمعة 
من  شرعي  غير  مهاجرًا   334 طرابلس  غرب  شمال 
جنسيات أفريقية«.وقال إن هؤالء المهاجرين كانوا 

على متن »أربعة زوارق مطاطية«.
وتم اعتراض مجموعتين من 132 و172 مهاجرًا، 
الجمعة والسبت، وإعادتهم إلى القاعدة البحرية في 
طرابلس، قبل نقلهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة 

الهجرة بوزارة الداخلية.
للهجرة  الدولية  المنظمة  أكدت  جهتها،  من 

ساعة   48 خالل  مهاجر   600 من  أكثر  اعتراض 
وإعادتهم إلى الساحل الليبي.

نظام  سقوط  منذ  ليبيا  في  العنف  أعمال  ورغم 
معمر القذافي خالل 2011، تبقى البالد نقطة عبور 
إلى  خلسة  للوصول  الساعين  للمهاجرين  مهمة 

أوروبا.

.. وغرق 1200 مهاجر في 2020
وتمت  ُأنقذوا  الذين  المهاجرين  عدد  وتجاوز 
إعادتهم إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي ستة آالف، 

وفق أرقام وكاالت إغاثية تابعة لألمم المتحدة.
أكثر  غرق  األممية،  المنظمة  إحصاءات  وحسب 
من 1200 مهاجر في المتوسط خالل العام 2020.

للمهاجرين،  رئيسية  عبور  نقطة  ليبيا  وتشكل 
للوصول  سعيًا  الصحراء،  جنوب  دول  من  خصوصًا 

إلى حياة أفضل في أوروبا.
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  وكشف 
اإلنسانية »أوتشا« حاجة خطة االستجابة اإلنسانية 

عدد  في  الملحوظة  الزيادة  إلى  الماضي،  الخميس 
وعادوا  البحر،  في  إنقاذهم  جرى  الذين  المهاجرين 
في  مهاجر   11900 بنحو  يقدرون  حيث  ليبيا،  إلى 

الربع األول من العام 2021.
ويعزو التقرير األممي الزيادة مقارنة مع العامين 
أو  الجوية،  األحوال  تحسن  إلى  و2020   2019
يواجهها  التي  القيود  أو  المهربين،  نشاط  زيادة 
األنشطة  إلى  الوصول  في  ليبيا  في  المهاجرون 
بفيروس  المرتبطة  الوبائية  األزمة  بسبب  التجارية 

كورونا المستجد.

هجرة الربيع والصيف
وتوقعت األمم المتحدة »انتعاش ظاهرة الهجرة 
إذ  والصيف،  الربيع  أشهر  اقتراب  مع  الشرعية  غير 
ألعداد  أكبر  تسلاًل  المواسم  تلك  شهدت  أن  سبق 
األبيض  البحر  عبور  يحاولون  الذين  المهاجرين 
الجهود  تضافر  ضرورة  إلى  داعية  المتوسط«، 
من  ليبيا،  في  المهاجرين  العمال  وضع  لتحسين 

في ليبيا إلى مبلغ 189 مليون دوالر لدعم 451 ألف 
متطلبات  من   %  85.7 أن  مؤكدًا  بالبالد،  شخص 

الخطة ال تزال غير مستوفاة.
اإلنسانية،  نشرتها  في  لفتت  المتحدة،  األمم 

الحماية  آليات  وتعزيز  العمل  سوق  تنظيم  خالل 
االجتماعية المتاحة لهم.

حول  الخطر  ناقوس  »أوتشا«  مكتب  ودق 
في  مأوى  عن  البحث  في  العائالت  عشرات  مصير 
عملية  تقدم  مع  »إذ  قائاًل:  ليبيا،  أنحاء  جميع 
والمؤسسات  الشركات  تقوم  واالستقرار،  السالم 
تطويرها،  إلعادة  ممتلكاتها  باستعادة  الحكومية 
إلخالئها  المضيفة  المجتمعات  على  يضغط  مما 
الصحية  والمرافق  المدارس  استخدام  بعد 

جماعية«. كمالجئ 
وتابع: »في أحدث الحاالت، أمرت وزارة الداخلية 
535 عائلة نازحة من تاورغاء مقيمين في األكاديمية 
مايو   20 بحلول  المباني  بإخالء  البحرية في جنزور، 

الجاري«.
وفي 16 أبريل الماضي، اعتبرت مفوضية األمم 
»إعادة  أن  الالجئين،  لشؤون  السامية  المتحدة 
مفرغة  حلقة  في  تسهم  ليبيا  إلى  المهاجرين 
جديدة  محاوالت  وربما  واالحتجاز  االنتهاكات  من 

العدالة«.  أو  باإلنسانية  إحساس  أي  دون  للعبور 
المتحدة  األمم  مفوض  لسان  على  ذلك  جاء 
خالل  غراندي،  فيليبو  الالجئين،  لشؤون  السامي 
وكالة  نقلته  الجمعة،  روما،  في  صحفي  مؤتمر 
الجدل  عن  فيه  وتحدث  »آكي«،  اإليطالية  األنباء 
الوزراء  رئيس  إيطاليا بعد تصريحات  ثار في  الذي 
األيام  في  لطرابلس  زيارته  خالل  دراغي،  ماريو 
تفعله  عما  »رضاه  عن  فيها  أعرب  التي  األخيرة 

اإلنقاذ«. عمليات  في  ليبيا 
في  للصحفيين  تصريحاته  خالل  عبر  غراندي، 
السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  قلق  عن  روما، 
لشؤون الالجئين إزاء عمليات اعتراض خفر السواحل 

الليبي قوارب المهاجرين في عرض البحر.
لها  الدولة  مؤسسات  »جميع  إن  غراندي  وقال 
الحق في تنفيذ عمليات في المياه اإلقليمية الخاصة 
بها، لكن المقلق هو أن هذا االستثمار نفسه لم يتم 
في مؤسسات ليبية أخرى، تلك المسؤولة عن البحث 

واالهتمام بالناس الذين وصلوا إلى ليبيا«.
وأوضح غراندي أنه لهذا السبب »تحث المفوضية 
المجتمع الدولي على دعم وتعزيز جميع المنظمات 
وطالبي  والمهاجرين  الالجئين  دعم  عن  المسؤولة 
اللجوء«، مؤكدًا أن المنظمات غير الحكومية »تمأل 

فراغًا مهمًا للغاية قبل كل شيء«.
وشدد مفوض األمم المتحدة على أن »عمليات 
اإلنقاذ في البحر يجب أن تكون نتيجة جهد جماعي 
أن  إلى  مشيرًا  األوروبي«،  االتحاد  دول  جانب  من 
السواحل  لخفر  المسؤولية  فتترك  يحدث،  ال  »هذا 

اإليطالي والمنظمات غير الحكومية«.
وحازمًا  تامًا  »رفضًا  السامي  المفوض  وأبدى 
ألي محاولة لمعاقبة المنظمات غير الحكومية على 
وحيوي«،  ثمين  عمل  وهو  به،  تقوم  الذي  العمل 
ثم شجب بحزم »نظرية أن عمليات اإلنقاذ البحري 
عالقة  أية  توجد  ال  ألنه  الالجئين،  عبور  تزيد 

إحصائية بين هذين العاملين« وفق »آكي«.
احتجاز  مراكز  إغالق  إلى  الدعوة  غراندي  وجدد 
الضروري  من  أن  ورأى  ليبيا،  في  المهاجرين 
»االستمرار بالعمل في ليبيا حتى يتم إغالق مراكز 
تلك  خاصة  تدريجي«،  بشكل  المهاجرين  احتجاز 
التي »يتم اإلبالغ فيها عن أعمال عنف وانتهاكات 

ممنهجة لحقوق اإلنسان«.

الهجرة غير الشرعية.. »أزمة الربيع والصيف« تقفز إلى الواجهة الليبية

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

●  إنقاذ 172 مهاجرا أفريقيا شمال الزاوية، 1 مايو 2021. )القوات البحرية( ا شمال غرب طرابلس، 30 أبريل 2021. )القوات البحرية( ●  إنقاذ 334 مهاجًرا أفريقّيً

 مفوضية الالجئين: إعادة 700 مهاجر إلى ليبيا خالل األيام األخيرة.. وغراندي يجدد الدعوة إلغالق مراكز احتجاز المهاجرين في البالد

مصر وليبيا.. تفعيل مذكرات التفاهم نحو الشراكة االستراتيجية

بها  قام  التي  التاريخية  الزيارة  لنتائج  تفعياًل 
مدبولي  مصطفى  المصري  الـــوزراء  رئيس 
والوفد الوزاري المرافق له، منذ أسبوعين، إلى 
جديدة  رؤية  وضعت  التي  طرابلس،  العاصمة 
نحو  خطوة  في  وليبيا،  مصر  بين  للعالقات 
شركة  عام  مدير  قال  االستراتيجية،  الشراكة 
المجمعي،  خليل  األفريقية،  الجوية  الخطوط 
سيتفقد  المصرية  السلطات  من  ــدًا  وف إن 
تستأنف  ثم  ــام،  أي خــالل  الليبية  المطارات 
35 رحلة أسبوعيًا  البلدين بواقع  الرحالت بين 
الدولية  وبنينا  ومصراتة  معيتيقة  مطارات  من 

إلى مطار القاهرة الدولي.
بنتائج  معيتيقة  مطار  إدارة  المجمعي  وأبلغ 
إلى  المواصالت  وزارة  من  وفد  رفقة  زيارته 
مع  اجتماعات  عــدة  عقد  حيث  أخــيــرًا،  مصر 
المصري،  المدني  الطيران  مصلحة  مسؤولي 
في  صفحتها  على  المطار  إدارة  بيان  حسب 
الثالثاء  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
المصري  الجانب  مع  اللقاء  وتناول  الماضي. 
الرحالت  تسيير  بعودة  الخاصة  الترتيبات 
مطار  ــى  إل الليبية  الــمــطــارات  مــن  الجوية 
القاهرة، والتعاون في مجاالت األمن والسالمة 
وتأهيل  والتدريب  الجوية  والمالحة  والنقل 

الكوادر الليبية العاملة بقطاع الطيران.

الدورة 13
ــاء،  ــع ــدى يــومــي الــثــالثــاء واألرب وعــلــى م
استضافت العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات 
الثالثة عشرة للجنة القنصلية المصرية  الدورة 
الليبي  الوفد  يرأس  المشتركة، حيث  الليبية   -
الدكتور  بالخارجية  الفنية  الشؤون  وكيل 
محمود التليسي، ومن الجانب المصري مساعد 
القنصلية،  للشؤون  المصري  الخارجية  وزير 

السفير عمرو عباس.
عدد  بحث  اللجنة،  أعمال  جــدول  تضمن 
وأوضاع  والعمالية  القنصلية  الموضوعات  من 
التعاون  وموضوعات  الدولتين،  في  المواطنين 
النقل  مجاالت  في  التعاون  وتعزيز  القضائي 
انسياب  حركة  وتيسير  والصيد،  والجمارك 
سبل  وبحث  الجانبين  بين  والبضائع  األفــراد 
المجاالت، حسب بيان  التعاون في شتى  تعزيز 
في  صفحتها  على  المصرية  الخارجية  وزارة 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
عمق  االفتتاحية،  كلمته  خالل  أكد،  عباس 
الشعبين،  بين  تجمع  التي  العالقات  ومتانة 
والتعاون  الــشــراكــة  ــر  أط ترسيخ  وأهمية 
يتناسب  الذي  بالشكل  بينهما،  فيما  المشترك 
واالجتماعية  والثقافية  التاريخية  الروابط  مع 

التي تجمع البلدين.

صيغة جديدة
وفي 20 أبريل الماضي، اتفقت ليبيا ومصر 
للعالقات  جديدة  ــة  ورؤي صيغة  وضــع  على 
بين  المشترك  التعاون  وتعزيز  البلدين  بين 
بما  المجاالت  جميع  في  وطرابلس  القاهرة 
كلتا  في  الشقيقين  الشعبين  مصلحة  يخدم 
المشترك  اإلعــالن  في  جاء  وفقما  الدولتين، 
الحكومة  مباحثات  ختام  فــي  ــدر  ص الــذي 
ورئيس  مدبولي  مصطفى  برئاسة  المصرية، 
عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
طرابلس  العاصمة  في  ُأجريت  التي  الدبيبة، 
والمسؤولين  الــــوزراء  مــن  ــدد  ع بحضور 

المختصين من الجانبين.
في  صدر  الــذي  المشترك  اإلعــالن  ووفــق 

الجهات  من  التهريب  بمكافحة  المتعلقة 
وتعديل  و»تفعيل  المجال«  هذا  في  المختصة 
باالستثمارات  المتعلقة  السابقة  االتفاقات 
االمتيازات  مزيد  إعطاء  خالل  من  المشتركة 
التطوير  لمشاريع  اإلجرائية  والتسهيالت 
والمستقبلية  الــقــائــمــة  لــالســتــثــمــارات 
مجال  في  الخبرات  و»تــبــادل  المشتركة«. 
الطاقة،  كفاءة  وبرامج  المتجددة،  الطاقات 
مساعدة  في  طلبه  الليبي  الجانب  سجل  كما 
من  خبراء  بندب  المتجددة  الطاقات  جهاز 
بجهاز  العاملين  كفاءة  لرفع  الشقيقة  مصر 

الطاقات المتجددة«.
الطيران  رحالت  »استئناف  الجانبان  وأعلن 
التابعة  الطيران  بشركات  أسوة  البلدين،  بين 
مصر  إلى  رحالتها  تسير  التي  األخرى،  للدول 
البلدين«،  بين  المواطنين  تنقل  يسهل  ما 
مشتركة  عمل  مجموعة  »تشكيل  إلى  إضافة 
الزراعة  مجال  في  البلدين  مختصي  من 
ميادين  تطوير  لها  يعهد  البحرية  والثروة 
و»فتح  اإلطــار«،  هذا  في  المختلفة  التعاون 
بين  والشحن  للركاب  البحرية  الخطوط 
الرعاية  مجال  في  و»التعاون  البلدين«  موانئ 
مشتركة  لجنة  وتشكيل  األولــيــة،  الصحية 
ــراض  األم لمكافحة  الحدودية  بالمناطق 
الوبائي،  الصحي  الوضع  ومكافحة  السارية، 
التي  الثقافية  الفعاليات  في  المشاركات  ودعم 

البلدين«. تقام في كال 

منظومة مشتركة لمكافحة اإلرهاب
»إلى  الجانبان  دعا  األمني،  التعاون  وبشأن 
بيانات  وقــاعــدة  معلومات  منظومة  إنشاء 
ومتابعة  ورصد  اإلرهــاب،  لمكافحة  مشتركة 
اإلرهابية،  األنشطة  حول  المعلومات  وتبادل 
وإعداد  البلدين،  في  اإلرهابية  العناصر  وحصر 
والمشتبه  المطلوبة،  للعناصر  موحد  دليل 
مشتركة،  حدودية  دوريــات  وتسيير  فيها، 
الحدود  على طول  ومراقبة  أمنية  نقاط  وإقامة 
تمويل  ضد  العامة  والتعبئة  والبحرية،  البرية 
اإلرهاب، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا 
البلدين  بين  مشتركة  قوات  وتشكيل  المجال، 

لمكافحة اإلرهاب ميدانيًا، فكريًا، وإعالميًا«.
قاعدة  يكون ذلك من خالل »وضع  أن  على 
وتمويل  المالية،  المعامالت  ومراقبة  بيانات 
هيئة  إنشاء  على  والعمل  الخيرية،  الجمعيات 
وكذلك  األمــوال،  تبييض  لمكافحة  مشتركة 
غير  والهجرة  المنظمة،  الجريمة  مكافحة 
مجال  في  ــع  واس تعاون  وإنــشــاء  الشرعية، 
المختلفة،  الميادين  في  والتأهيل  التدريب، 
تقتضيه  ومــا  إليها،  الحاجة  بحسب  ــك  وذل

المصلحة بالخصوص«.
إعالم  وسائل  كشفت  قريب،  سياق  وفي 
يمتد  طريق  إنشاء  تفاصيل  وإيطالية  تونسية 
ليبيا من خالل  عبر  يمر  تونس،  إلى  من مصر 

مجموعة من الشركات اإليطالية.
»روسيا  لقناة  اإللكتروني  الموقع  وحسب 
اليوم«: »يمتد مشروع الطريق الدولي السريع 
التونسية  الحدود  إلى  المصرية  الحدود  من 
ساليني  شركة  وستتولى  كلم،   1700 بطول 
من  األولى  المرحلة  تنفيذ  اإليطالية  إمبريغيلو 
من  بدءًا  يورو  مليون   963 بقيمة  المشروع 
على  المرج  مدينة  إلى  مصر  مع  السلوم  منفذ 
إنشاء  المرحلة  400 كلم. وتشمل هذه  امتداد 
12 جسرًا وثماني مناطق خدمية وستة مواقف 
من  إلنجازها  الزمنية  الفترة  وتقدر  للسيارات، 
من  الثانية  المرحلة  وتمتد  ثالثة.  إلى  عامين 
المشروع من منفذ رأس اجدير مع تونس إلى 

مدينة مصراتة 200 كلم شرق طرابلس.

القاهرة - الوسط

فإن  طرابلس،  إلى  المصري  الوفد  زيارة  ختام 
عالقات  من  »انطالقًا  جاءت  األخيرة  الزيارة 
والقاسم  الــجــوار  وحسن  المتينة،  األخــوة 
الدم،  روابط  أفرز  الذي  المشترك،  التاريخي 
التي  القربى  ــج  ووشــائ المصير،  ــدة  ووحـ
ليبيا  دولــة  في  الشقيقين  الشعبين  تربط 
لإلرادة  وتجسيدًا  العربية.  مصر  وجمهورية 
قيادتا  بها  تضطلع  التي  الموحدة  السياسية 
الرقي  فــي  السامية  ورغبتهما  البلدين، 
التكامل  إلى  المشترك،  التعاون  بمستوى 
مع  يــتــواءم  بما  االستراتيجية؛  والشراكة 
مشتركة  زاهرة  حياة  في  شعبيهما  طموحات 
االجتماعي  والترابط  والوئام،  األمن  يسودها 

التام«. واالقتصادي 
المصري  الوفد  ــارة  زي أن  أوضــح  اإلعــالن 
ملف  وتقييم  »متابعة  ــار  إطـ ــي  ف تــأتــي 
في  تصب  نتائج  من  تضمنه  وما  التعاون، 
وتطوير  الثنائي،  التعاون  مسيرة  تكريس 
الشقيقين،  البلدين  لخدمة  المختلفة  آفاقها 
تحقيق  فــي  الصادقة  رغبتهما  وتكريس 
شأنه  من  ما  كل  وإزاحــة  المرجوة،  األهــداف 
في  البلدين  ورغبة  ذلك.  دون  حائاًل  يقف  أن 
والتنسيق  المشتركة،  الثنائية  العالقات  تعزيز 
سياسة  وبناء  الرؤى،  توحيد  في  خاللها  من 
في  السياسية  القضايا  جل  تجاه  موحدة 
السبل  وبحث  والدولية،  اإلقليمية  مستوياتها 
المشتركة  المصالح  لخدمة  بتطويرها  الكفيلة 

البلدين«. لكال 
برئاسة  المستوى،  رفيع  المصري  الوفد 
حكومة  رئيس  باستقبال  حظى  مدبولي، 
وعدد  الدبيبة  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة 
أثنوا  الذين  الليبية،  الحكومة  مسؤولي  من 

تقريب  في  الريادي  الكنانة  أرض  »دور  على 
أثمرت  حيث  الليبية،  الفرقاء  نظر  وجهات 
والدولية  العربية  المساعي  مع  جهودها 
الصف  وتوحيد  الــصــدع،  رأب  إلــى  األخــرى 

والكلمة في بالدنا الحبيبة«.

11 وثيقة
طرابلس،  في  الموسع  الجانبين  اجتماع 
مذكرات  تضمنت  وثيقة   11 توقيع  عن  أثمر 
المواصالت  مجاالت؛  في  البلدين  بين  تفاهم 
والصحة،  التحتية،  والبنية  والطرق  والنقل، 
األلياف  ومنظومة  واالتــصــاالت،  والكهرباء 

التقني وبناء القدرات. البصرية، والتدريب 
التنسيق  أكــدتــا:»أهــمــيــة  وليبيا  مصر 
توحيد  وإمكانية  البلدين،  بين  المستمر 
الثنانية،  القضايا  مختلف  مــن  موقفهما 
أهمية  على  التأكيد  مع  والدولية،  واإلقليمية، 
حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها، ووحدتها 
أن  على  و»التأكيد  واستقاللها«.  السياسية، 
الوطنية  الوحدة  وحكومة  الرئاسة،  مجلس 
الوحيدة  الشرعية  التنفيذية  السلطة  هما 
في  االنتخابات  نتائج  أفرزتها  التي  ليبيا،  في 

اإلعالن  الليبي«.  السياسي  الحوار  اجتماع 
»على  البلدين  عزم  الليبي تضمن   - المصري 
الخبرة  وتبادل  والتعاون،  بالتنسيق  العمل 
والرأي إلجراء العملية السياسية، التي ستؤدي 
 2021 ديسمبر   24 في  العامة  االنتخابات  إلى 
على  التأكيد  مع  ومحددة،  سلسة،  بطريقة 
من  إال  يتأتى  ال  السياسية  المشاكل  حل  أن 
أقرتها  التي  السلمية،  السياسية  الطرق  خالل 
ذات  والمحلية  الدولية،  السياسية  المواثيق 

الشأن«.

دفعة جديدة
ختام  فــي  ــادر  ــص ال المشترك  اإلعـــالن 
الشقيقة،  مصر  »دور  ثمن  مصر،  وفد  زيارة 
األمــن  ضبط  فــي  الــبــنــاءة  ومساهماتها 
سالمة  يضمن  بما  واالستقرار  المشترك، 

أراضي الجانبين«.
وفق  البلدين  بين  للعالقات  صيغة  و»وضع 
العالقات  في  التطور  منظور  من  جديدة  رؤية 
تحوالت  من  يفرضه  وما  والدولية،  اإلقليمية 
يؤدي  وبما  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية 
خارجية  تدخالت  أي  البلدين  تجنيب  إلــى 

إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما 
ألي  معادية  أو  مشبوهة  تكتالت  أو  محاور  في 
التشكيالت  بخروج  التسريع  ويطلبان  منهما، 

األجنبية المسلحة من األراضي الليبية«.
صيغ  عن  »البحث  على  الجانبان  واتفق 
على  البلدين  بين  لقاءات  لعقد  مشتركة 
مما  دوري،  وبشكل  المستويات  مختلف 
ويبني  الثنائية،  العالقات  تعزيز  في  يسهم 
»على  وحثا  بينهما«  والوئام  الثقة  جسور 
بين  واالقتصادي  التجاري  التبادل  تشجيع 
األعمال  رجال  خالل  من  الشقيقين  البلدين 
السلع  حــركــة  وتسهيل  والمستثمرين، 
المبادالت  زيادة  مع  بينهما،  فيما  والبضائع 
االقتصادية  الفعاليات  حث  خالل  من  التجارية 
مباشرة،  ــاالت  ــص ات ــراء  إلجـ البلدين  فــي 
مع  فاعلة،  شراكة  تكوين  على  وتشجيعها 
االقتصادية  األنشطة  في  المشاركة  ضرورة 

والمعارض، التي تقام في أراضيهما«.

تحديث اإلطار القانوني
تشكيل  »على  ومصر  ليبيا  اتفقت  أيضًا 
العمل  إليه  يعهد  مختص  مشترك  عمل  فريق 
بين  الموقع  القانوني  اإلطــار  تحديث  على 
التغيرات  مع  يتالءم  بما  الشقيقين  البلدين 
التي طرأت في مجاالتها، ويضمن  والتطورات 

المصلحة المشتركة للجانبين«.
ــدورة  ال اجتماعات  عقد  إلــى  ــوة  ــدع و»ال
الليبية  المشتركة  العليا  للجنة  عشرة  الحادية 
المنبثقة  القطاعية  واللجان  المصرية،   -
التعاون  عالقات  وتعزيز  تطوير  إطار  في  عنها 

البلدين«. المشترك بين 
المعلومات  االتفاق كذلك على »تبادل  وتم 

●  اجتماع حكومتي الوحدة الوطنية والمصرية برئاسة الدبيبة ومدبولي في طرابلس،الثالثاء 20 أبريل 2021. )الحكومة المصرية(

●  رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي )يسار( يتحدث خالل مؤتمر صحفي مع الدبيبة في العاصمة طرابلس. )المركز اإلعالمي(

شركة إيطالية تتولى إنشاء 
طريق دولي سريع يربط

مصر وتونس عبر ليبيا

انطالق الدورة الثالثة عشرة 
للجنة القنصلية املشتركة

وفتح السفارة بعد العيد

وفد مصري يتفقد المطارات الليبية الستئناف الرحالت إلى القاهرة.. و 35 رحلة من معيتيقة ومصراتة وبنينا إلى مطار القاهرة
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انتخابات رئاسية خالل أيام

األسد يسعى إلحكام القبضة على سورية حتى 2028
إلى  السوري بشار األسد  الرئيس  يسعى 
سنوات   7 لمدة  البالد  على  قبضته  إحكام 
إجراء  مع   ،2028 العام  إلى  تمتد  جديدة، 
اهتمامًا  تلقى  ال  شكلية  رئاسية  انتخابات 
السوريين،  وغالب  الدولي  المجتمع  من 
اللجوء  إلى  منهم  الماليين  اضطر  الذين 

لدول مجاورة.
أعلنت،  سورية  في  الدستورية  المحكمة 
على  موافقتها  الجاري،  األسبوع  منتصف 
االنتخابات  إلى  مرشحين  طلبات  ثالثة 
مايو  خالل  عقدها  المزمع  الرئاسية، 
الذي  األسد  بشار  الرئيس  وهم  الجاري، 
غير  وشخصيتان  محسومًا،  فوزه  يعتبر 

معروفتين على نطاق واسع.
الدستورية  المحكمة  رئيس  وأعلن 
ترشيح  على  الموافقة  اللحام،  جهاد  العليا 
األسد )55 عامًا( الذي سيبدأ والية رئاسية 
 -  2016( السابق  الدولة  ووزير  رابعة، 
ومحمود  عبداهلل،  سلوم  عبداهلل   )2020
الداخلية  المعارضة  على  المحسوب  مرعي 
النظام، وفق وكالة »فرانس  المقبولة من 

برس«.

نزاع مدمر لسورية
نتائج  األسد  يحسم  أن  ويتوقع 
سنوات  عشر  من  أكثر  بعد  االنتخابات 
شعبية  بانتفاضة  بدأ  مدمر  نزاع  على 
 388 من  أكثر  مقتل  في  وتسبب  إلزاحته، 
ودمار  اآلالف  عشرات  واعتقال  شخص  ألف 
ونزوح  االقتصاد  واستنزاف  التحتية  البنى 

وتشريد أكثر من نصف السكان.
سورية  في  الرئاسية  االنتخابات  وتجرى 
االنتخابات  وتعد  سنوات.  سبع  كل  مرة 
العام  النزاع  بدء  منذ  الثانية  المقبلة 

.2011
األخيرة  الرئاسة  بانتخابات  األسد  وفاز 
في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 % من 
آخرين  مرشحين  مواجهة  في  األصوات، 
الشعب  مجلس  عضو  هما  معروفين،  غير 
المجلس  في  السابق  والعضو  الحجار  ماهر 
في  ترشيحهما  اعتبر  وقد  النوري،  حسان 

شكليًا. حينه 
نساء،  سبع  بينهم  شخصًا،   51 وكان 
لالنتخابات  ترشيح  بطلبات  تقدموا 
قوى  شككت  التي  مايو،   26 في  المقررة 

غربية عدة في نزاهتها حتى قبل حدوثها.
باقي  رفض  تم  إنه  المحكمة  وقالت 
الشروط  توافر  لعدم  الترشيح  طلبات 
رفض  لمن  ويحق  والقانونية.  الدستورية 
الدستورية  المحكمة  أمام  الطعن  طلبه 

تعلن  أن  قبل  الطعون  في  ستبت  التي 
العاشر  في  للمرشحين  النهائية  الالئحة 

الحالي. الشهر  من 
الرئاسة  النتخابات  الترشح  شروط 

السورية
تأييد  ينال  أن  مرشح  كل  على  ويتعين 
مجلس  أعضاء  من  األقل  على  عضوًا   35
250؛ لتقديم طلب  الشعب، البالغ عددهم 

الترشح.
أن  لالنتخابات  التقدم  شروط  ومن 
بشكل  سورية  في  أقام  المرشح  يكون 
الماضية،  العشرة  األعوام  خالل  متواصل 
من  أي  ترشح  احتمال  أمام  الباب  يغلق  ما 

الخارج. في  المقيمين  المعارضين 
النزاع،  بداية  في  ضعفت  وبعدما 
بدعم  الحكومية،  القوات  استعادت 
واسعة  مساحات  وإيراني،  روسي  عسكري 

تحت  محدودة  مناطق  وتبقى  البالد.  من 
قوى  من  مدعومة  محلية  أطراف  سيطرة 
تجرى  ولن  جهادية.  وتنظيمات  خارجية، 
المناطق  في  إال  الرئاسية  االنتخابات 

الحكومية. القوات  لسيطرة  الخاضعة 
اقتصادية  أزمة  سورية  وتشهد 
وفاقمتها  الحرب،  سنوات  خلفتها  خانقة 
االنهيار  عن  فضاًل  الغربية،  العقوبات 
المجاور،  لبنان  في  المتسارع  االقتصادي 
رجال  بينهم  كثر،  سوريون  يودع  حيث 

أموالهم. أعمال، 
الدستور  بموجب  االنتخابات  وتنظم 
فيما   ،2012 في  عليه  االستفتاء  تم  الذي 
الدستورية  اللجنة  اجتماعات  تسفر  لم 
الحكومة  عن  ممثلين  من  المؤلفة 
برعاية  جنيف  في  عقدت  التي  والمعارضة، 

األمم المتحدة، عن أي نتيجة.

بغداد - وكاالت

●   آثار هجوم على مجمع عسكري بمطار أربيل الذي يضم عسكريين أجانب في العراق.

●   صورة للرئيس السوري بشار األسد على زجاج محل في سوق الحميدية السورية.

الرئيس السوري يصر على االنتخابات 
بعد نحو 10 سنوات من نزاع قتل 

388 ألف شخص وشرد 50 % من 
السكان

تسليم 18 مقاتلة بمقعد واحد و12 طائرة مزدوجة 
المقعد بين العامين 2024 و2026

3 هجمات متتالية تستهدف جنود واشنطن

قتلى واختفاء منازل في البلدين

األميركيون تحت وابل صواريخ 
في العراق: »انسحبوا«

أمطار مميتة في الجزائر.. 
والفيضانات تدمر اليمن

هجمات متتالية تعرضت لها القوات األميركية في 
العراق خالل األسبوع الجاري إلجبارها على االنسحاب من 

البالد، مع وجود نحو 2500 جندي أميركي.
الجيش العراقي أعلن، الثالثاء، أن صاروخين استهدفا 
قاعدة »عين األسد« التي تضم قوات أميركية، في ثالث 
يزور وفد من  فيما  أيام،  نوعه خالل ثالثة  هجوم من 

الحكومة األميركية البالد.
إن  العراق  في  األمني  اإلعالم  لخلية  بيان  وقال 
صاروخين من نوع »كاتيوشا« سقطا في قاعدة »عين 
األسد الجوية في محافظة األنبار، دون خسائر بشرية 
األحد  مماثلة،  صاروخية  هجمات  ووقعت  مادية.  أو 
مطار  عند  أميركية  قوات  تؤوي  قواعد  ضد  واإلثنين، 
أي جهة بعد  الدولي وشمال بغداد. ولم تعلن  بغداد 
مسؤوليتها عن الهجوم، لكن واشنطن تتهم بانتظام 
باستهداف  إيران  من  مقربة  عراقية  مسلحة  فصائل 

قواتها ودبلوماسييها في العراق.
إلرغام  الهجمات  بتصعيد  الفصائل  تلك  وتوعدت 
وبحث  االنسحاب.  على  »المحتلة«  األميركية  القوات 
الثالثاء،  الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس 
مسألة وجود نحو 2500 جندي أميركي منتشرين في 
العراق مع منسق البيت األبيض لشؤون الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، في بغداد.
حيث  جيدًا،  البعض  بعضهما  المسؤوالن  ويعرف 
إن الكاظمي وبصفته رئيسًا لجهاز المخابرات الوطني، 
الذي ال يزال يشغله حتى اآلن، عمل بشكل  المنصب 
الدولي  للتحالف  ممثاًل  كان  حين  ماكغورك  مع  وثيق 

بقيادة الواليات المتحدة.
تنظيم  لمحاربة  العسكري  التحالف  تشكيل  وتم 
الدولة اإلسالمية الذي سيطر على ثلث أراضي العراق 
في هجوم خاطف في العام 2014. وأعلن العراق النصر 

على الجهاديين في أواخر العام 2017 ويتزايد الضغط 
من جانب الرأي العام الشيعي منذ ذلك الحين من أجل 

انسحاب كل القوات األميركية من البالد.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي 
جدول  تحديد  على  يعمالن  وماكغورك  الكاظمي  فإن 

زمني النسحاب القوات القتالية من العراق.
ومنذ تسلم الرئيس األميركي جو بايدن السلطة في 
نهاية يناير، استهدف نحو ثالثين هجومًا بعبوات ناسفة 
أو صواريخ أرتااًل لوجستية تابعة للتحالف الدولي وقواعد 
أميركيين والسفارة األميركية في بغداد.  تضم جنوداً 
أجنبيين  متعاقدين  مقتل  إلى  الهجمات  هذه  وأدت 

وتسعة عراقيين هم متعاقد وثمانية مدنيين.
وبلغت الهجمات مستوى جديداً منتصف أبريل حين 
مرة هجومًا  إليران ألول  موالية  عراقية  نفذت فصائل 
بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عسكرية تستضيف 

أميركيين في مطار أربيل شمال البالد.
من  العراق  في  األخرى  الهجمات  عشرات  ونفذت 
خريف 2019 خالل عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتتبنى هذه العمليات أحيانًا مجموعات غير معروفة 
إنها واجهة لفصائل مدعومة من  الخبراء  يقول  كثيراً 
إيران متواجدة في العراق منذ فترة طويلة. ويعتبر خبراء 
أن الهجمات تقع أحيانًا خالفًا لرغبة طهران الساعية إلى 

احتواء التصعيد.
وتأتي الهجمات الصاروخية في فترة حساسة فيما 
تخوض طهران محادثات مع القوى الكبرى بهدف إعادة 
الواليات المتحدة إلى االتفاق النووي المبرم بين إيران 

والقوى الكبرى العام 2015.
ومنذ مطلع أبريل تجري الدول التي ال تزال موقعة 
منه  انسحبت  بعدما  إلحيائه  محادثات  االتفاق  على 
عهد  في   2018 العام  في  أحاديًا  المتحدة  الواليات 
الرئيس السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات 

قاسية على طهران.

الجزائر، صنعاء- وكاالت

من اليمن إلى الجزائر، كانت المياه الفائضة سببًا 
في وقوع قتلى ودمار بنى تحتية في البلدين العربين، 
ففي األولى دمرت الفيضانات المنازل التي دفنت تحت 
المياه، أما في الجزائر فقتل سبعة على األقل حتى اإلثنين 

الماضي فقط بسبب األمطار الغزيرة .
وقتل أربعة أشخاص جرفتهم سيول األمطار الغزيرة 
التي شهدتها الجزائر، اإلثنين، في مدينة بني سليمان 
بوالية المدية، وآخر في المسيلة، لترتفع حصيلة القتلى 
إلى سبعة بعد مقتل شخصين في باتنة شرق البالد، 

بحسب ما أفادت الحماية المدنية.
وانتُشلت، فجر الثالثاء، جثة الضحية الرابعة في بني 
سليمان )نحو 100 كلم جنوب العاصمة الجزائر(، بينما 
تم تسجيل ثالثة قتلى مساء اإلثنين، جرفتهم السيول، 

بحسب »فرانس برس«.
وفي المسيلة، التي تبعد نحو 260 كلم عن العاصمة، 
انتشل أفراد الحماية المدنية جثة بنت غرقت في واد 
وبدأ  الجزائرية.  األنباء  وكالة  بحسب  الجارف،  مقرة 
تساقط األمطار في العاصمة في حدود الساعة السابعة 
مساًء )18:00 ت غ( واستمر نحو ثالث ساعات وتسبب 
بفيضان الوديان، ومنها وادي بوكراع الذي يقطع بني 

سليمان.
مقتل  في  والفيضانات  الغزيرة  األمطار  وتسببت 
شخصين، فجر اإلثنين، في مدوكال بوالية باتنة، على 

بعد 350 كلم جنوب شرق الجزائر.
خسائر  في  سليمان  بني  في  السيول  تسببت  كما 
مادية كبيرة، حيث أفادت الحماية المدنية بأن فيضان 

وادي بوكراع جرف 125 سيارة.
أمطار  هطول  من  الجوية  األرصاد  مصالح  وحذرت 
غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة مناطق منها المدية.

السيول  تسببت  الماضي  مارس  من  العاشر  وفي 
الجارفة في مقتل عشرة أشخاص، بينهم خمسة أطفال 

في والية الشلف غرب الجزائر.
آالف  أن  الثالثاء،  المتحدة،  األمم  أعلنت  بدورها، 
تضررت  الحرب  في  الغارق  اليمن  أنحاء  في  العائالت 
جراء األمطار والفيضانات التي تجتاح البالد الفقيرة منذ 
منتصف أبريل، متسببة في وفاة أشخاص وتدمير منازل 

وممتلكات.
وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم 
المتحدة في بيان إن »التقارير األولية تشير إلى أن نحو 
األمطار  من  تضررت  شخصًا(   22380( أسرة   3730

والفيضانات ومعظمهم من النازحين داخليًا«.
وأضاف: »تسبب هطول األمطار الغزيرة خالل األيام 
القليلة الماضية في إلحاق أضرار بالبنية التحتية وتدمير 
وجرحى«.  قتلى  سقوط  في  وتسبب  والمأوى  المنازل 
أربعة  إن  قالت  دوليًا  بها  المعترف  الحكومة  وكانت 
أشخاص لقوا حتفهم في سيول مفاجئة في مدينة تريم 

التاريخية بمحافظة حضرموت وسط البالد.
التي  المدينة  شوارع  مصورة  لقطات  وأظهرت 
غمرتها المياه وتضررت مبانٍ طينية ودُفنت المركبات 
وبحسب  والوحول.  األنقاض  تحت  النارية  والدراجات 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تسببت الفيضانات في 
أضرار متعددة واسعة النطاق في محافظات عدن وأبين 

والضالع ولحج وحضرموت ومأرب وتعز.
ويلقى العشرات من األشخاص مصرعهم كل عام في 
جميع أنحاء اليمن جراء الفيضانات المفاجئة، وقد أضافت 
العواصف الشديدة إلى ويالت البلد الذي يمزقه الصراع.
العالم  في  إنسانية  أزمة  أسوأ  اليمن  ويعيش 
أربعة  من  أكثر  نزح  حيث  المتحدة،  األمم  بحسب 
البالغ  البلد  ثلثا سكان  يعتمد  بينما  ماليين شخص، 

عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات.
وأصبح  األشخاص  من  اآلالف  عشرات  وُقتل 
المستمر  الصراع  جراء  المجاعة  حافة  على  الماليين 
تحالف  من  المدعومة  الحكومة  بين  سنوات  منذ 
الحوثيين  والمتمردين  السعودية  تقوده  عسكري 

المدعومين من إيران.

شراء  على  فرنسا  مع  مصر  تعاقدت 
»رافال«  طراز  من  إضافية  مقاتلة   30
تسدد  أن  على  »داسو«  شركة  من 
 10 مدار  على  الصفقة  قيمة  القاهرة 

سنوات من خالل قرض تمويلي.
المصرية  القوات  باسم  الناطق  وقال 
إنه  بيان  في  الرفاعي،  تامر  المسلحة، 
السياسية  القيادة  اهتمام  إطار  »في 
الشاملة،  الدولة  قوى  وتنمية  بتطوير 
عدد  توريد  عقد  وفرنسا  مصر  وقعت 
خالل  من  وذلك  رافال،  طراز  طائرة   30
وشركة  المصرية  المسلحة  القوات 
إلى  مشيرًا  الفرنسية«،  أفياسيون  داسو 
تمويل  يتم  أن  على  ينص  االتفاق  أن 
تمويلي  قرض  خالل  من  المبرم  العقد 
10 سنوات،  إلى  أدنى  تصل مدته كحد 

حسب وكالة »فرانس برس«.
»ديسكلوز«،  التحققي  للموقع  ووفقًا 
أبريل   26 في  ومصر  فرنسا  وقعت 
مليار   3.95 تبلغ  إجمالية  بقيمة  عقدًا 
»رافال«  مقاتلة   30 بيع  يشمل  يورو 

الطواقم. وتدريب  بالتسليح 
آخرين  عقدين  مصر،  وعقدت 
إيه«  دي  بي  »إم  مجموعة  لصالح 
»سافران  ومعدات  الصواريخ  لصناعة 
ومن  ديفانس«.  آند  إلكترونيكس 
واحد  بمقعد  مقاتلة   18 تسليم  المقرر 

بين  المقعد  مزدوجة  طائرة  و12 
2024 و2026. العامين 

باريس،  في  المالية  وزارة  وحسب 
بواسطة  مصر  تمويل  فرنسا  ستضمن 
البنوك الفرنسية إلى حد %85 من قيمة 

العقد.
بأن  المصري  الجيش  بيان  وأفاد 
تتميز  »رافال«  طراز  من  الطائرات 
القدرة  تشمل  عالية  قتالية  بقدرات 
فضاًل  المدى،  بعيدة  المهام  تنفيذ  على 
متطورة،  تسليح  منظومة  امتالكها  عن 
وتعدد  المناورة،  على  عالية  وقدرة 

بها. التسليح  أنظمة 
المقاتالت،  هذه  تميز  إلى  باإلضافة 
البيان، بمنظومة حرب إلكترونية  حسب 
تنفيذ  على  القدرة  من  تمكنها  متطورة 
بكفاءة  إليها  توكل  التي  المهام  كافة 

واقتدار.
الرئيسية  األسواق  إحدى  مصر  وتعد 
وكانت  الفرنسية.  العسكرية  للمعدات 
أول بلد أجنبي يشتري مقاتالت »رافال« 

في 2015، بعد عام من وصول الرئيس 
إلى  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 

الحكم.
»رافال«  طائرة   24 حينها  واشترت 
المهام  متعددة  بحرية  وفرقاطة  مقاتلة 
 5.2 تتجاوز  بقيمة  »فريم«  طراز  من 
حاملتي  إلى  باإلضافة  يورو،  مليار 
»ميسترال«  طراز  من  حربية  مروحيات 

950 مليون يورو. بنحو 
الفرنسية  الجيوش  وزيرة  وقالت 
الثالثاء  بيان  في  بارلي،  فلورانس 
الجديدة  »رافال«  صفقة  إن  الماضي، 
والعسكرية  االستراتيجية  الشراكة  تعزز 

والقاهرة. باريس  بين 
يوضح  العقد  هذا  أن  وأضافت 
التي  للشراكة  االستراتيجية  الطبيعة 
حين  »في  مصر،  مع  فرنسا  تقيمها 
بمكافحة  بشدة  ملتزمان  بلدينا  أن 
االستقرار  أجل  من  ويعمالن  اإلرهاب، 

اإلقليمية«. بيئتهما  في 
تأكيد  هذه  البيع  عملية  شأن  ومن 

ولو  الفرنسية،  للمقاتلة  الكبير  النجاح 
من  كل  طلبت  مصر،  وبعد  متأخرًا.  جاء 
اليونان  واشترت  منها   36 والهند  قطر 
منها   12 »رافال«،  مقاتلة   18 يناير  في 

. مستعملة
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  واستقبل 
نظيره  الماضي  ديسمبر  في  ماكرون 
الشرف.  جوقة  وسام  ومنحه  المصري 
على  غاضبة  فعل  ردود  ذلك  وأثار 
تتهم منظمات  إذ  االجتماعية،  الشبكات 
المصرية  السلطات  حكومية  غير 

اإلنسان. حقوق  بانتهاك 
السلطة،  إلى  السيسي  وصول  ومنذ 
والدولية  الحقوقية  المنظمات  أعر عديد 
في  الحقوقي  الوضع  بسبب  قلقها  عن 
في  رفض  الفرنسي  الرئيس  لكن  مصر، 
اإلنسان  حقوق  قضية  جعل  ديسمبر 
بين  االستراتيجية  بالشراكة  مشروطة 
انفتاح  إلى  داعيًا  والقاهرة،  باريس 

نشط. مدني  ومجتمع  ديمقراطي 
من  المصرية  الواردات  مجموع  وبلغ 
بين  يورو  مليار   7.7 الفرنسية  األسلحة 
العامين 2010 و2019، ما جعل القاهرة 
من  األسلحة  شراء  حيث  من  دولة  رابع 

للبرلمان. السنوي  للتقرير  وفقًا  فرنسا، 
لمصر  الخارجي  الدين  يبلغ  كما 
من   %  33 بنسبة  دوالر  مليار   125.3
أحدث  حسب  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 

المصري. المركزي  البنك  إحصاءات 

●  يمني يبحث عن حاجاته بين أنقاض منزل في صنعاء القديمة.

تعاقدت على شراء 30 طائرة »رافال«

مصر تتسلح بمقاتالت فرنسية جديدة
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أوروبا خففت القيود

لقاحات »كورونا« ترسم مالمح لعودة الحياة الطبيعية في العالم
نيودلهي ولندن - وكاالت

●   متطوعون ينتظرون دورهم للحصول على اللقاح في اهلل آباد الهندية.●   جرعات من لقاح جونسون أند جونسون ضد كوفيد19- في مستشفى في جنوب أفريقيا.

●   جنود في الجيش النيجيري.

الهند تتجاوز 20 مليون إصابة.. والمستشفيات 
ال تزال غير قادرة على استيعاب المرضى

 تلقيح 70 % من البالغين في دول االتحاد 
األوروبي بحلول يوليو

الرئيس محمد بخاري: بعض 
الشخصيات الدينية وقادة سياسيون 

يخططون لجر البالد إلى الفوضى

أبوجا- وكاالت
رفضت القوات المسلحة النيجيرية دعوات تحضها 
على تسلم السلطة من الرئيس محمد بخاري، الذي 
يواجه ضغوطا متزايدة بسبب تفاقم انعدام األمن 

في البالد.
وهذه ليست المرة األولى التي تصدر فيها القوات 
المسلحة النيجيرية بيانا دعما لبخاري، لكن موقفها 
يأتي اآلن بعد أسابيع من انتقادات الحقت الجنرال 
السابق البالغ من العمر 78 عاما لفشله في وضع حد 
لألزمة األمنية التي طال أمدها في البالد، وفق وكالة 

»فرانس برس«.
الشمال  في  جهادي  تمرد  من  نيجيريا  وتعاني 
الشرقي واشتباكات مستمرة بين الرعاة والمزارعين 
في الوسط، وقطع طرق في الشمال الغربي وتوترات 
انفصالية في الجنوب الشرقي، يجهد بخاري مع قواته 

لوضع حد لها.
وقالت القوات المسلحة النيجيرية في بيان صدر 
في وقت متأخر اإلثنين الماضي إنها ستواصل دعمها 
الكامل للحكومة والعمل على حماية الديمقراطية مع 

محافظتها على حيادها.
وأكد المتحدث باسم الجيش أونيما نواتشوكو في 
النيجيرية تبقى ملتزمة  المسلحة  القوات  البيان أن 
كليا باإلدارة الحالية وجميع المؤسسات الديمقراطية 

المرتبطة بها.
وأضاف: »سنواصل بقاءنا غير مسيسين وخاضعين 
للسلطة المدنية ومخلصين بشدة للرئيس والقائد 
العام للقوات المسلحة لجمهورية نيجيريا الفدرالية 

الرئيس محمد بخاري ودستور العام 1999 بصيغته 
الماضي  األسبوع  حضوا  قد  نواب  المعدلة«.وكان 
بخاري على إعالن حالة الطوارئ على مستوى البالد، 
والقتل  الخطف  وعمليات  االعتداءات  من  شهر  بعد 
شبه اليومية في جميع أنحاء الدولة األكبر في أفريقيا 

من حيث عدد السكان.
وأشار البيان العسكري بشكل خاص إلى تعليقات 
المحامي البارز والمحاضر االجتماعي روبرت كالرك، 

أن  مقترحا  االنهيار،  شفا  على  البالد  إن  قال  الذي 
تسلم القيادة السياسية السلطة للجيش ليعيد هيكلة 

القوات األمنية.
بوكوال  مثل  معارضة  شخصيات  دعت  كما 
الكاتب المسرحي وول  ساراكي وحامل جائزة نوبل 
سوينكا الرئيس بخاري إلى طلب مساعدة خارجية أو 

االستقالة.
ورد بيان صدر الثالثاء عن مكتب بخاري بالقول 
وقادة  الساخطة  الدينية  الشخصيات  »بعض  إن 
إلى  البالد  لجر  يخططون  كانوا  سابقين  سياسيين 
تغيير  فرض  شأنه  من  الذي  األمر  الفوضى،  دوامة 

قوي وغير ديمقراطي في القيادة«.
وحذرت الرئاسة التي وصفت هذه المحاولة بأنها 
السلوك  هذا  مثل  أن  من  وخيانة«  شرعية  »غير 

سيترتب عليه عواقب.
األسبوع  األمن  مسؤولي  كبار  بخاري  والتقى 
الماضي، وعاد الثالثاء الماضي ليجتمع بهم مرة أخرى 

لبحث أعمال العنف في البالد.
العام  الديمقراطي  الحكم  إلى  نيجيريا  وعادت 

1999 بعد نحو 16 عاما من الحكم العسكري.
والحاكم  للجيش  السابق  القائد  بخاري  وانتخب 
العسكري في الثمانينات رئيسا للمرة األولى العام 
متعهدا  سنوات  أربع  بعد  انتخابه  وأعيد   ،2015
إنهاء تمرد حركة بوكو حرام المتطرفة في الشمال 

الشرقي.
وبدال من أن يتم إخماد التمرد، استمر العنف بال 
غرب  والية  اإلسالمية-  الدولة  »تنظيم  مع  هوادة 
أفريقيا«، وهو فصيل منشق عن جماعة بوكو حرام 

أصبح القوة الجهادية المهيمنة في الوقت الراهن.

رفض »خيانة« الرئيس

جيش نيجيريا: ال لالنقالب.. نعم للديمقراطية

بحث وزراء خارجية مجموعة السبع في لندن 
مواجهة  في  موحدة  جبهة  تشكيل  احتمال 
متزايد على  نفوذها بشكل  تثبت  التي  الصين، 
الساحة الدولية، وذلك خالل أول اجتماع حضوري 

لهم منذ أكثر من سنتين.
وغداة عشاء خصص للبرامج النووية اإليرانية 
دول  خارجية  وزراء  خصص  الشمالية،  والكورية 
مجموعة السبع اجتماعهم األول للصين، الالعب 
االقتصادي الذي ال يمكن االلتفاف حوله، والذي 
عسكرية  كقوة  نفسه  إثبات  في  رغبته  تثير 
وممارسة نفوذ في العالم، قلق العواصم الغربية، 

وفق وكالة »فرانس برس«.
وقال وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن 
للصحفيين اإلثنين: »هدفنا ليس محاولة وقف 

الصين«.
فرض  هو  به  القيام  نحاول  »ما  وأضاف: 
احترام النظام العالمي الذي يستند إلى قواعد، 
العقود  في  كثيرا  بالدنا  فيه  استثمرت  والذي 
مصلحة  فيه  بما  فقط  ليس   )...( الماضية 
أنحاء  مختلف  في  شعوب  أيضا  وإنما  مواطنينا 

العالم بينها الصين«.
من  بريطانيا  مع  قويا  تعاونا  بلينكن  وبدأ 
أجل الضغط على بكين بخصوص قمع الحركة 
وقمع  كونغ  هونغ  في  بالديمقراطية  المطالبة 
المسلمة في منطقة شينجيانغ،  أقلية األويغور 
بسبب  إبادة.  بانه  واشنطن  وصفته  الذي 
وواشنطن  لندن  اعتمدت  الخاصة،  عالقاتهما 
الخارجية  مقاربات مشتركة في مجال السياسة 

خصوصا في ما يتعلق بروسيا والصين.
الخارجية  وزير  أعلن  صحفي،  مؤتمر  وخالل 
بالده  تتولى  الذي  راب،  دومينيك  البريطاني 
الباب  أن  السبع  لمجموعة  الدورية  الرئاسة 
من  الصين  مع  العالقات  تحسين  أمام  مفتوح 
في  سيما  ال  بناءة،  بطريقة  معها  العمل  أجل 
مجال التغير المناخي. وأضاف: »لكن ذلك يبقى 

رهنا بالسلوك والتصرفات«.
وأجرى وزراء خارجية ألمانيا وكندا والواليات 
وبريطانيا  واليابان  وإيطاليا  وفرنسا  المتحدة 

مشتركة  ردود  على  لالتفاق  مباحثات 
للتهديدات العالمية.

الملف  جاء  المحادثات  أعمال  جدول  وعلى 
الليبي، وملفات: الصين وبورما وسورية وروسيا 
الشهر  والحكومات  الدول  رؤساء  قمة  قبل 

المقبل في جنوب غرب إنجلترا.
العنف  أعمال  أيضا  الخارجية  وزراء  وسيبحث 
الشمالية  وكوريا  إيران  وملفات  إثيوبيا  في 
حيث  والبلقان،  الساحل  ومنطقة  والصومال 
الملحة  الجيوسياسية  المشكالت  من  العديد 
وحقوق  والحريات  الديمقراطية  تقوض  التي 
خارجية  وزير  وأعلن  لندن.  بحسب  اإلنسان، 
مع  ناقش  أنه  بوريل  جوزيب  األوروبي  االتحاد 
في  عقدت  التي  األخيرة  االجتماعات  بلينكن 

فيينا حول النووي اإليراني.
ووصف بوريل المحادثات بأنها صعبة ورحب 
»بهذه  قائال:  الحضورية  االجتماعات  بعودة 
ويمكننا  توافق،  إلى  التوصل  يمكننا  الطريقة 

إبرام اتفاقات«.
وتتم اللقاءات بين المشاركين وفقا لمعايير 
الوفود  عدد  خفض  مع  الوباء  بسبب  مشددة 
والتباعد  الكمامات  وضع  وفرض  المشاركة 
بين  شفافة  حواجز  وضع  مع  االجتماعي، 

المشاركين.
وزراء  أن  البريطانية  الحكومة  أعلنت  كما 
في  سيجتمعون  السبع  مجموعة  دول  مالية 
منه.  والخامس  يونيو  من  الرابع  يومي  لندن 
إلى  األوروبي  االتحاد  عن  ممثلون  سينضم 
المتحدة  والواليات  وكندا  ألمانيا  خارجية  وزراء 
ودعيت  وبريطانيا.  واليابان  وإيطاليا  وفرنسا 
إلى لندن أيضا الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية 
آسيا  جنوب شرق  دول  ورابطة  إفريقيا  وجنوب 

)أسيان(.
السنة  األوروبي  االتحاد  من  خروجها  ومنذ 
منطقة  نحو  أنظارها  بريطانيا  توجه  الماضية، 
في  أيضا  وترغب  الهادئ.  المحيط  آسيا- 
مجال  في  وأقوى  نطاقا  أوسع  عالمية  تعهدات 
مكافحة التغير المناخي، فيما تستعد الستقبال 
قمة األمم المتحدة حول التغير المناخي )كوب 

26( في نوفمبر المقبل.

لندن - وكاالت

الملفان اإليراني والكوري على طاولة اجتماعات مجموعة السبع

7 دول تتوحد ضد الصني

باريس  في  أشخاص  سبعة  محاكمة  بدأت 
على خلفية هجوم استهدف موكب أمير سعودي 
ووثائق  ومجوهرات  نقدية  مبالغ  خالله  سرقوا 

دبلوماسية.
وفي أغسسطس 2014، غادر األمير عبدالعزيز 
بن فهد، النجل األصغر للملك الراحل فهد، جناحه 
في فندق جورج الخامس المملوك ألمير آخر هو 
بورجيه  لو  إلى مطار  متوجها  الوليد بن طالل، 

شمال باريس.
ولحقه موكبه الرسمي الذي يضم نحو عشر 
سيارات في مقدمتها مركبة »مرسيدس فيانو« 
أجبرت على التوقف من قبل سيارتين مسروقتين 
من طراز »بي إم دبليو«، بينما كانت على وشك 

دخول الطريق السريع المؤدي إلى المطار.
السيارة  أقنعة  يرتدون  مسلحون  وخطف 
المرسيدس، إذ أخرجوا ركابها وقادوها بعيدا. لم يتم 

إطالق أي أعيرة نارية ولم يتعرض أحد إلى األذى.
عندما  الطائرة  متن  على  نفسه  األمير  وكان 
وقعت العملية متوجها إلى إيبيزا في إسبانيا، وفق 

ما ذكرت جريدة »لو باريزيان«.
)ما  يورو  ألف   250 السرقة  عملية  وشملت 
الصرف  سعر  بحسب  دوالر  ألف   300 يعادل 
الحالي( إضافة إلى مبلغ نقدي آخر بالدوالر قدره 
ووثائق  فخمة  وساعات  دوالر،  ألف   300 أيضا 

دبلوماسية سعودية.
واشتبه محققون بأن المهاجمين حصلوا على 
مساعدة من الداخل، إذ بدوا كأنهم كانوا على 

علم تماما بالسيارة المستهدفة في العملية.
بلدة  في  محترقة  السيارات  على  الحقا  وعثر 

صغيرة شمال شرق باريس.

مكافحة  شرطة  أن  باريزيان«  »لو  وأفادت 
العصابات التي اشتبهت حيال زيادة نشاط هذه 
وجود  عن  يكشف  بما  باريس  في  المجموعات 
أعضاء  بعض  وضعت  سرقة،  لعملية  مخطط 

المجموعة تحت الرقابة المشددة.
وأضافت الجريدة أنه مع إجراء التحقيق ساعدت 
المراقبة  طريق  عن  جمعها  تم  التي  البيانات 

الشرطة في جمع األدلة بشأن المؤامرة.
المهاجمون  بدأ  عندما  الشكوك  وازدادت 
والسيارات  العطالت  على  أكبر  بشكل  ينفقون 
بهم  المشتبه  أحد  وفتح  النارية.  والدراجات 
خارج  للشيشة  مقهى  آخر  فتح  بينما  متجرين 

باريس.
وبعد العملية بتسعة أشهر في مايو 2015، 
ووجهت  أشخاص  عشرة  نحو  الشرطة  أوقفت 
 27 بين  أعمارهم  تتراوح  منهم  لستة  اتهامات 

و51 عاما بالسطو المسلح.
ويتحدر بعض الموقوفين من مناطق سكنية 
ينتمي  بينما  الفرنسية،  العاصمة  قرب  فقيرة 
وتظهر  الغجر.  مجموعات  إلى  اآلخر  البعض 
سجالت الشرطة تورط أغلبهم بالسطو المسلح 

وتهريب المخدرات.
وتم توقيف المشتبه به السابع العام 2017. 
ولم يعترف إال متهم واحد فقط تم التعريف عنه 
إنه  على أنه يدعى لودوفيتش إل، بذنبه، قائال 
اللتين استخدمتا  إم دبليو«  سرق سيارتي »بي 

في العملية.
ويواجه المشتبه بهم احتمال سجنهم لمدة 
تصل إلى 30 عاما حال إدانتهم بـالسطو المسلح 
جنائية.  مؤامرة  إلى  واالنضمام  عصابة  ضمن 
ومن المتوقع أن تتواصل المحاكمة إلى نحو ثالثة 

أسابيع.

باريس- وكاالت

العقوبة قد تصل إلى 30 عاما

فرنسا تحاكم متهمني بالسطو على موكب أمير سعودي

الصحي  الوضع  مع  العالم،  في  ألم  بؤرة  تشكل  الهند  زالت  ما 
)كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  وباء  حصيلة  وتخطي  المتأزم 
شفير  إلى  الصحي  النظام  ووصول  إصابة  مليون   20 فيها   )19  -
االنهيار، فيما تعمد دول العالم وال سيما أوروبا إلى تخفيف القيود 

المفروضة على من تلقوا اللقاح.
الثالثاء  الهند  في  جديدة  إصابة  ألف   350 من  أكثر  وأحصيت 
التي  حالة  ألف   402 ذروة  مع  مقارنة  طفيف  تراجع  في  الماضي 

سجلت في 30 أبريل.
إن هناك  الصحة  وزارة  كبير في  أغراوال وهو موظف  وقال الف 
على  مشددا  الصحيح،  االتجاه  في  السير  على  جدا  مبكرا  مؤشرا 

ضرورة الحذر في الوقت ذاته.

تقاعس حكومة الهند
مليون   20.7 ونحو  وفاة  ألف   222 من  أكثر  الهند  سجلت  وقد 
التجمعات  إلى  تعزى  حصيلة  وهي  فيها،  الوباء  ظهور  منذ  إصابة 
الدينية والسياسية التي سمح بإقامتها في األشهر األخيرة، فضال 

عن تقاعس حكومة ناريندرا مودي.
ويعتقد خبراء أن األرقام الفعلية للوباء الذي تسبب بوفاة أكثر 

من 3.2 مليون شخص في العالم، أعلى من ذلك بكثير.
المهيأة  وغير  الموارد  إلى  تفتقر  التي  المستشفيات  وتعاني 
واألدوية  األسرة  في  كبير  نقص  من  الوضع،  هذا  لمواجهة 

واألكسجين رغم تدفق المساعدات الدولية في األيام األخيرة.
سعيا  الهند  أنحاء  جميع  في  جماعية  أو  فردية  مبادرات  وتقوم 
محمد  قام  السياق،  هذا  وفي  صعب.  وضع  في  المرضى  إلسعاف 
)وسط(،  بهوبال  في  عجالت  بثالث  عربة  يقود  الذي  خان  جويد 

بتحويل عربته إلى آلية إسعاف مرتجلة لنقل المرضى األكثر فقرا.
سيارة  مثل  فسيحة  »ليست  برس«:  »فرانس  لوكالة  وأوضح 

إسعاف، لكن بإمكانها حتما إنقاذ أرواح«.
األكثر  الرياضة  للكريكت،  الهندي  الدوري  بطولة  إرجاء  وتم 

شعبية في الهند، بعدما كان يفترض أن تنظم في مايو.

تخفيف القيود
جديدا  هدفا  بايدن  جو  الرئيس  حدد  المتحدة،  الواليات  في 
من  المئة  في  لسبعين  األقل  على  واحدة  جرعة  بإعطاء  يقضي 

الراشدين بحلول العيد الوطني في الرابع من يوليو، كما دعا إلى 
تلقيح فوري للفتيان في حال أجازت السلطات الصحية ذلك.

وفي أوروبا حيث تعمد البلدان إلى تخفيف القيود المفروضة، أقر 
مجلس الوزراء األلماني الثالثاء مرسوما يرفع القيود المفروضة منذ 

أشهر بالنسبة لألشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح.
في  والجمعة  الخميس  األلماني  البرلمان  يبت  أن  المقرر  ومن 

النص الذي قد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية األسبوع.
وقالت وزيرة العدل كريستين المبرخت إن األشخاص الملقحين 
في  األلمان  من  فقط   %  8 وعددهم  اإلصابة،  من  المتعافين  أو 
إن  النتيجة  سلبي  فحص  إلى  بحاجة  يكونوا  لن  الحاضر،  الوقت 
أرادوا الخروج للتبضع أو الذهاب إلى صالون تصفيف الشعر أو زيارة 

حديقة مثال.
كما أنهم لن يكونوا ملزمين بحظر التجول الساري اعتبارا من 
تجمعات  في  االلتقاء  بإمكانهم  وسيكون  مساء،  العاشرة  الساعة 

خاصة دون الخضوع لقيود.

السيطرة على الوباء في الدنمارك
في ظل  البالد  فتح  إلعادة  جديدة  مراحل  الدنمارك  أعلنت  كما 
الذي كانت  الصحي  الجواز  السيطرة وبمساعدة  وضع وبائي تحت 

من رواده في أوروبا.
الرياضية  األندية  والمسارح، ستتمكن  السينما  دور  جانب  وإلى 
من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الخميس، مع إبراز الجواز الصحي 
الذي يتضمن إما فحصا سلبيا للكشف عن »كورونا« ال تزيد مدته 
المرض  الشفاء من  أو  اللقاح  تلقي  إثباتا على  وإما  72 ساعة  على 

في اآلونة األخيرة.
األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الـ27  الدول  مندوبو  ويدرس 
من  مسافرين  بدخول  يسمح  األوروبية  المفوضية  قدمته  اقتراحا 

دول ثالثة تلقوا الجرعات الالزمة من اللقاحات.

النظر في لقاح »سينوفاك« الصيني
في  واحدة  جرعة  األوروبي  االتحاد  سكان  ربع  من  أكث  وتلقى 
المفوضية  أعلنت  ما  على  كورونا،  فيروس  ضد  اللقاح  من  األقل 

األوروبية ، فيما تلقى أكثر من 9 % الجرعتين.
وأعلنت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين في 
مليون   150 للتو  »تخطينا  أوروبا:  في  يتسارع  التلقيح  أن  تغريدة 
% من   70 لتلقيح  كافية  جرعات  لدينا  وسيكون   )...( تلقيح  عملية 

البالغين في االتحاد األوروبي في يوليو«.
وأعلنت وكالة األدوية األوروبية بدء إجراء مراجعة مستمرة للقاح 
ما   ،»19  - »كوفيد  الصيني »سينوفاك« ضد  المختبر  الذي طوره 
يمهد أمام طلب الحصول على ترخيص في االتحاد األوروبي قريبا.

وحاليا، هناك أربعة لقاحات مرخص لها في االتحاد األوروبي، هي 
لقاحات »فايزر/بايونتيك« و»موديرنا« و»أسترازينيكا« و»جونسون 
دولة   22 في  فيستخدم  »سينوفاك«،  لقاح  أما  جونسون«.  أند 

ومنطقة في األقل.
وفي البرازيل، الدولة التي تسجل ثاني أعلى حصيلة وفيات في 
العالم بعد الواليات المتحدة، تأخرت عملية تسليم اللقاحات. وفي 
عمليات  علقت  أليغري،  بورتو  فيها  بما  كبرى،  برازيلية  مدن  سبع 
عدم  بسبب  الصيني  »كورونافاك«  لقاح  من  الثانية  الجرعة  حقن 

توافرها.
بإعطاء  جانبها  من  المتحدة  الواليات  تسمح  أن  المتوقع  ومن 
وما  عاما   12 أعمارهم  تبلغ  الذين  لألوالد  »فايزر/بايونتيك«  لقاح 

فوق، بدءا من األسبوع المقبل، كما أفادت وسائل إعالم أميركية.
وفي كندا، أوصت اللجنة العلمية التي تقدم االستشارة للحكومة 
حول اللقاح بحصر إعطاء لقاح »جونسون أند جونسون« لألشخاص 

الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما.
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أعرب الرئيس األميركي جو بايدن عن أمله أن يلتقي نظيره 
أوروبا  المقررة في  بايدن  زيارة  الروسي فالديمير بوتين خالل 

في يونيو المقبل.
وبين  بينه  ثنائي  اجتماع  عن  سؤال  على  ردا  بايدن  وقال 
هذا  على  »نعمل  مضيفا:  وأتوقعه«،  به  آمل  ما  »هذا  بوتين: 
زيارة  أول  يونيو  منتصف  األميركي  الرئيس  ويجري  األمر«. 
في  للمشاركة  بلجيكا  ثم  المتحدة  المملكة  تشمل  له  خارجية 
قمتي مجموعة السبع وحلف شمال األطلسي وبهدف لقاء قادة 

على  بايدن  اقترح  الماضي،  أبريل  ومنتصف  األوروبي.  االتحاد 
بوتين أن يلتقيا على خلفية تصاعد التوتر بين القوتين. وأبدت 
موسكو اهتماما بهذا العرض، ولكن سرعان ما تبادل البلدان 
عقوبات وعقوبات مضادة. رغم ذلك، أكد الكرملين نهاية أبريل 

أن مواعيد ملموسة هي قيد الدرس.
مع  أدنى مستوياتها  في  وواشنطن  بين موسكو  والعالقات 
ملفات خالفية عدة، بدءا بأوكرانيا واتهامات التجسس والتدخل 
مصير  إلى  وصوال  إلكترونية  هجمات  وشن  االنتخابات  في 

المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.
األخيرة،  الفترة  في  توترا  البلدين  بين  العالقات  وشهدت 
المعارض  على  موسكو  وتضييق  أوكرانيا  في  األزمة  بسبب 

البارز أليكسي نافالني. وأعادت واشنطن السفير األميركي لدى 
أن  الكرملين  اعتبر  بينما  بالده؛  إلى  سوليفان  جون  موسكو، 
الغرب يعاني من »الذهان المعادي لروسيا«. واستدعي السفير 
 17 في  إلى موسكو  أنتونوف،  أناتولي  واشنطن،  لدى  الروسي 
األميركي  الرئيس  بعدما وصف  أيضا،  مشاورات  إلجراء  مارس، 

جو بايدن نظيره الروسي فالديمير بوتين بأنه قاتل.
أن  بيسكوف  ديمتري  الكرملين  باسم  الناطق  واعتبر 
السفيرين لن يعودا إلى منصبيهما إال عندما يكون هناك مغزى 
للقيام بذلك. وقال: »ال يسعنا إال أن ندعو الجميع إلى التهدئة 
حوار  في  والدخول  لروسيا،  المعادي  الهوس  هذا  عن  والتخلي 

هادئ وبناء من أجل تخطي الخالفات القائمة«.

خلفية  على  ذروته  وواشنطن  موسكو  بين  التوتر  وبلغ 
أليكسي  الروسي  المعارض  ومصير  أوكرانيا،  بشأن  خالفات 
نافالني، واتهامات بالتجسس والتدخل في االنتخابات وهجمات 

إلكترونية منسوبة إلى موسكو.
إضافية  عقوبات  الماضي  الشهر  المتحدة  الواليات  وتبنت 
تستهدف روسيا، تشمل خصوصا طرد عشرة دبلوماسيين روس 
البنوك األميركية لشراء ديون مباشرة صادرة عن  وحظرا على 

هذا البلد بعد 14 يونيو.
وردت موسكو بطرد عشرة دبلوماسيين أميركيين، وهددت 
ومنعت  واشنطن،  تمولها  حكومية  غير  ومنظمات  مؤسسات 

أعضاء في إدارة بايدن من دخول أراضيها.

بايدن قد يلتقي بوتين قريبا..

هل تنطفئ كرة اللهب بني واشنطن وموسكو؟
واشنطن، موسكو- وكاالت

●   بوتين

●   وزير الخارجية األميركي يتحدث مع نظيره الكوري الجنوبي على هامش اجتماع لمجموعة السبع بلندن.

●   بايدن



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
صافي دخل شركة النفط السعودية 
«أرامكو» خالل الربع األول من العام 

الحالي.

قالوا

08

الشركات  بإحدى  والفنيين  المهندسين  من  عدد  وصل 
الهندية المتعاقدة مع شركة اإلنشاءات الكهربائية برعاية 
البخارية  الخليج  كهرباء  لمحطة  للكهرباء  العامة  الشركة 

إلنتاج الطاقة بسرت.
وقال مصدر بمحطة الخليج البخارية بسرت لوكالة األنباء 
الهندية  الشركة  من  الهندسي  الفريق  إن  (وال)  الليبية 
الخليج  بمحطة  الثانية  الوحدة  تجهيز  في  العمل  سيباشر 
البخارية بسرت المتوقفة مند العام 2014، وذلك ضمن أربع 
وحدات بالمحطة األولى تم تشغيلها العام 2013 بإنتاجية 

( 250) ميغاوات.
ويعد مشروع تنفيذ محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت 

من أكبر المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة بليبيا.

وفد هندي في محطة كهرباء الخليج

الوزارة تسعى إلى السيطرة 
على األسعار ودعم الصناعة 
الوطنية وحماية المنتج 
المحلي من خالل تنظيم 
العملية االستيرادية.

وزير االقتصاد والتجارة
محمد الحويج

٢١,٧
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4907دوالر أميركي
5.3915يورو

6.2385الجنيه االسترليني
1.1975الريال السعودي
1.2226درهم إماراتي

0.6935االيوان الصيني

2021  /5/5 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 
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النمو في مرحلة ما بعد االنتعاش
متعدد  اقتصادي  انتعاش  تحقيق  بداية  اليوم  العالم  يشهد 
احتواء  في  البلدان  عبر  الكبيرة  االختالفات  يعكس  مما  السرعات، 
اللقاحات وإدارتها. وعلى  فيروس كورونا وإنجاح عملية الحصول على 
قريبا تسلسل  التوقيت، سيكون هناك  االختالفات في  الرغم من هذه 

العالم. أنحاء  السريع في مختلف  االنتعاش  متتابع من 
سيتم اآلن (أو قريبا) إعادة فتح القطاعات التي أجبرت على اإلغالق 
نظرا لعدم تمكنها من العمل دون وجود تقارب غير آمن بين البشر. 
عن  الناتجة  اإلغالق  عمليات  من  نجت  التي  الشركات  تشهد  سوف 
الجائحة (العديد منها بدعم من البرامج المالية) نموا سريعا، مدفوعا 
بالطلب المكثف. من المتوقع أن تعرف معدالت النمو ارتفاعا ملحوظا 
ندخل  سوف  الطبيعية.  المستويات  إلى  العودة  قبل  محدودة  لفترة 
من  الرغم  (على   2022 العام  في  ما  وقت  في  االنتعاش  بعد  ما  عالم 

أنه سيتحقق في وقت أقرب للبعض من البعض اآلخر).
بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسات والشركات واألسر على حد 
النمو  أنماط  إلى  سنعود  كنا  إذا  ما  هو  الرئيسي  السؤال  فإن  سواء، 
مجموعة  إلى  تحوال  سنشهد  هل  مدى.  أي  وإلى  الجائحة  اندالع  قبل 
وجود  من  الرغم  على  الديناميكيات؟  من  ملحوظ  بشكل  مختلفة 
يبدو  االنتعاش،  بعد  ما  اقتصاد  في  اليقين  عدم  مجاالت  من  العديد 
بصورة  السريع  النمو  من  مرحلة  لدخول  مهيأة  الصناعات  بعض  أن 
مزيجا  تضم  التي  القطاعات  في  التحديد،  وجه  وعلى  عادية.  غير 
المتزايد  والطلب  المتاح  المال  ورأس  التكنولوجية  اإلمكانات  من 
للغاية  مواتية  الظروف  تكون  سوف  المبتكرة،  الجديدة  الحلول  على 

وتكوين شركات جديدة. لالستثمار 
إمكانات  من  قدر  بأكبر  تتمتع  التي  الرئيسية  القطاعات  بين  من 
النمو، يتمثل مرشحو الثالثة البارزين في تطبيق التقنيات الرقمية في 
(وتطبيقاتها  الحيوية  الطبية  والعلوم  بأكمله،  االقتصاد  أنحاء  مختلف 
تتصدى  التي  والتكنولوجيات  وغيرها)،  الصحية  الرعاية  مجال  في 
المرتبطة  تلك  سيما  ال  االستدامة،  تواجه  التي  التحديات  لمختلف 

المناخية. بالتغيرات 
المجاالت  هذه  تعد 
متداخلة،  ولكنها  متميزة 
محددة  كونها  إلى  نظرا 
والتكنولوجيات  بالعلم 
بالنواتج.  منها  أكثر 
المرشحين  إلى  ينظر 
مصادر  أنهم  على  الثالثة 
-بالنسبة  للمرونة  رئيسية 
ككل-  وللمجتمع  للشركات 
إثر  التصور  هذا  تعزز  وقد 
والوعي  الجائحة  اندالع 
المناخ. تغير  بآثار  المتزايد 
البحث  من  عديدة  سنوات  أسفرت  الثالثة،  المجاالت  وفي 

وتقنيات علمية قوية وفعالة أصبحت متاحة على  أدوات  واالبتكار عن 
إلى  يهدفون  الذين  والمستثمرين  المشاريع  ألصحاب  واسع  نطاق 
الصعيد  على  توسعت  نفسه،  الوقت  وفي  محددة.  مشاكل  معالجة 
تتركز  كانت  التي  التقنية  المشاريع  لتنظيم  البيئية  النظم  العالمي 
من  مترابطة  شبكة  إلى  أدى  مما  قليلة،  بلدان  في  السابق  في 
األفكار، فضال عن نقل  يتشاركون  الذين  األعمال  المستثمرين ورجال 

المحلية. الظروف  مع  والتكيف  التكنولوجيا 
القرن»،  «أحادية  الناشئة  الشركات  على  العثور  اليوم  يمكن 
مراكز  من  قليل  وعدد  السيليكون  بوادي  السابق  في  ارتبطت  التي 
واسعة  مجموعة  عبر  متزايدة  بأعداد  األخرى،  الفائقة  التكنولوجيا 
- وفي قطاعات مفاجئة مثل  الدخل  المتقدمة ومتوسطة  البلدان  من 
لمواهب  العنان  تطلق  التي  األنظمة  تترسخ  أخرى،  بعبارة  التعليم. 

العالم. أنحاء  ريادة األعمال بشكل متزايد في مختلف 
هذه  في  المتاحة  للفرص  الحكومات  إدراك  إلى  جزئيا  ذلك  ويرجع 
القطاعات والعمل على إحراز تقدم على النحو الواجب. فقد أضحت البرامج 
المالية في أعقاب اندالع الجائحة أكثر عدوانية بكثير مما كانت عليه في 
ذلك  في  (بما  التحتية  البنية  في  باالستثمار  االلتزامات  تعرف  الماضي. 
ليس  ملحوظة،  زيادة  والتكنولوجيا  والعلوم  الرقمية)  التكنولوجيا  في 
فقط في الواليات المتحدة والصين، بل أيضا في أوروبا، عبر القطاعات 

الرقمية والطبية الحيوية والتكنولوجيا الخضراء.
نقص  أن  يدركون  السياسات  صناع  أن  يبدو  ذلك،  على  عالوة 
الحوافز  على  أيضا  بل  فحسب،  العمالة  على  سلبا  يؤثر  ال  الطلب 
الحكومات  أغلب  فإن  وبالتالي،  جديدة.  تكنولوجيات  لتبني  الالزمة 
تؤدي  أن  دون  عالية  بكثافة  االقتصاد  يسير  أن  ضمان  على  حريصة 

النمو وفرص العمل. الرياح المعاكسة من جانب الطلب إلى إعاقة 
العوامل، هناك فرصة معقولة لعكس مسار االتجاه  ونظرا إلى هذه 
وبالتالي  اإلنتاجية،  نمو  إجمالي  في  عاما   15 استمر  الذي  السلبي 
الحقيقي اإلجمالي. يتم نشر تقنيات قوية جديدة ذات األغراض  النمو 
في  والتعلم  التبني  زيادة  إلى  الجائحة  أدت  وقد  اإلنترنت،  على  العامة 
ألن  األهمية،  بالغ  أمر  هذا  السابق.  في  متخلفة  كانت  التي  القطاعات 
التقنيات  توافر  فقط  يتطلب  ال  الكلي  المستوى  على  اإلنتاجية  نمو 
نطاق  على  انتشارها  أيضا  يتطلب  بل  واسع،  نطاق  على  الضرورية 

واسع.
الشركات  قبل  من  الرقمي  االعتماد  خاص  بشكل  المهم  من 
على  الهند،  في  المتخلفة.  والقطاعات  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة 
من  الماليين  تزويد  الرقمي  التحول  من  جزء  يشمل  المثال،  سبيل 
الصلة  ذات  التوريد  وسالسل  الحجم  الصغيرة  بالتجزئة  البيع  شركات 
مما  كبيرة،  كيانات  قبل  من  تجنبها  من  بدال  التكنولوجية،  بالحلول 

قد يتسبب في حدوث اضطراب كبير في قطاع الوظائف.
استمر  إذا  اإلنتاجية.  نمو  في  آخر  رئيسيا  عامال  الدخل  توزيع  يعد 
الدخل  ذوي  األفراد  إلى  أساسي  بشكل  التدفق  في  اإلضافي  الدخل 
ألسعار  مفيدا  ذلك  يكون  فقد  األموال،  رؤوس  ومالكي  المرتفع 
االستثمار  وبالتالي  للطلب،  بالنسبة  سيئا  سيكون  ولكنه  األصول، 

واإلنتاجية في مجال األعمال.
للرئيس  المالية  الخطط  كانت  المتحدة،  الواليات  في  األقل  على 
في  والتغييرات  التحتية،  البنية  في  االستثمار  تشمل  -التي  بايدن  جو 
الوظائف  الستعادة  مصممة  لألجور-  األدنى  الحد  وزيادة  الضرائب، 
المنخفض  الدخل  ذات  لألسر  الدخل  وزيادة  الدخل    المتوسطة 

والمتوسط.
عالية  الخضراء  لالستثمارات  الحالية  القيمة  تكون  أن  يمكن  أخيرا، 
جدا، وإن كان األثر على مقاييس التدفق قصير األجل لإلنتاجية ضئيال.

سينديكيت» «بروجيكت  موقع  عن  نقال   *
أميركي اقتصادي  خبير   *

مايكل سبنس*

 فرصة معقولة لعكس مسار االتجاه 
السلبي الذي استمر 15 عاما في 

إجمالي نمو اإلنتاجية وبالتالي 
النمو الحقيقي اإلجمالي

ق
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القاهرة - الوسط
 - «كوفيد  فيروس  لمكافحة  المفروضة  القيود  أدت 
19» إلى تحفيز التجارة اإللكترونية العام الماضي، غير أن 
ذلك لم ينطبق على جميع شركات التسوق عبر اإلنترنت، 

بحسب تقديرات نشرتها األمم المتحدة اإلثنين.
للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  عن  صادر  تقرير  وأفاد 
والتنمية (أونكتاد) أن هذا القطاع حقق «انتعاشة ملفتة» 
أنهك  حين  في  الحركة،  على  المفروضة  القيود  ظل  في 
إلى  الهيئة  وأشارت  االقتصاد.  من  كاملة  قطاعات  الوباء 
عواقب سلبية لألزمة الصحية على السفر وخدمات تشارك 
إلى إحصاءات سبع دول هي  السيارات، مستندة في ذلك 
وسنغافورة  الجنوبية  وكوريا  والصين  وكندا  أستراليا 
نحو  معا  تمثل  المتحدة،  والواليات  المتحدة  والمملكة 
ثلثي الصفقات اإللكترونية لمواقع البيع من الشركات إلى 

المستهلكين مباشرة (بي تو سي).
«فرانس  وكالة  -نشرتها  البلدان  هذه  بيانات  وتظهر 
ازدادت بنسبة  اإلنترنت  التجزئة عبر  أن مبيعات  برس»- 
22.4 % العام الماضي لتبلغ 2495 مليار دوالر، بالمقارنة 
وأوضح  و2019.   2018 بين   %  15.1 بنسبة  زيادة  مع 
«فرانس  لوكالة  فريدريكسون  توربيورن  التقرير  واضع 
مبيعات  حصة  ازدادت  و2019،   2018 «بين  أنه  برس» 
حين  في  مئوية،  نقطة   1.7 بمقدار  اإللكترونية  التجزئة 
مئوية.  نقطة   3.6 بمقدار  و2020   2019 بين  ازدادت 

وهذه الزيادة أسرع بأكثر من مرتين».
غير أن هذه األرقام اإلجمالية تخفي تباينا بين الدول، 
إلى  اإلنترنت  عبر  التجزئة  مبيعات  في  الزيادة  وصلت  إذ 
نسبة 59 % في أستراليا، و46.7 % في المملكة المتحدة، 
في   %  14.6 مقابل  المتحدة،  الواليات  في   % و32.4 
الصين. ولم تتوافر بعد لدى الهيئة بيانات عالمية للعام 
إلى دراسات تفيد عن  2020، غير أن فريدريكسون أشار 

نمو كبير في التجارة اإللكترونية في مناطق أخرى أيضا.
وذكر على سبيل المثال موقع «ميركادو ليبري»، عمالق 
التجارة اإللكترونية في أميركا الالتينية، الذي «سجل زيادة 

● مركز توزيع تابع لشركة أمازون األميركية للتبادل التجاري عبر اإلنترنت في غرب ألمانيا  (أ ف ب)

بنسبة 40 % في متوسط عمليات البحث التي يجريها كل 
مستخدم لمجمل أنشطته في أميركا الالتينية بين نهاية 
جوميا،  موقع  سجل  كذلك   .2020 مايو»  ونهاية  فبراير 
من  بأكثر  زيادة  أفريقيا،  في  اإللكتروني  التسوق  عمالق 

50 % في حجم الصفقات خالل األشهر الستة األولى من 
العام 2020، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، 

بحسب الخبير.
المبيعات  أن   2019 للعام  اإلحصاءات  وتظهر 

26700 مليار دوالر،  ازدادت بمقدار  العالمية  اإللكترونية 
أي بنسبة 4 % عن العام 2018. ويشمل هذا الرقم عمليات 
الغالبية  تمثل  التي  بي)  تو  (بي  الشركات  بين  البيع 
الكبرى من التجارة اإللكترونية (82 %)، ومن الشركة إلى 
المستهلك (بي تو سي)، وهو يساوي وفق التقرير 30 % 

من إجمالي الناتج الداخلي العالمي للعام 2018.
أونكتاد  في  واللوجستية  التكنولوجيا  مديرة  وقالت 
تظهر  اإلحصاءات  «هذه  إن  بيان  في  سيريمان  شاميكا 
األهمية المتزايدة لألنشطة عبر اإلنترنت. كما تشير إلى 
ضرورة أن تملك الدول خصوصا الدول النامية مثل هذه 
المعلومات في وقت تعيد بناء اقتصاداتها بعد وباء كوفيد 
الكبرى  الـ13  بالشركات  المتعلقة  البيانات  لكن   .«19  -
والواليات  الصين  في  منها  وعشر  اإللكترونية،  للتجارة 
الوضع بشكل  إلى «قلب  أدى  الوباء  أن  المتحدة، تكشف 
كبير بالنسبة للمنصات التي تعرض خدمات مثل تشارك 

السيارات والسفر».
تراجعا  القطاعات  هذه  في  العاملة  الشركات  وشهدت 
كبيرا في الحجم اإلجمالي للبضائع، ترافق مع تراجع مواز 
في الترتيب العالمي للشركات «بي تو سي». على سبيل 
المثال، تراجعت شركة «إكسبيديا» من المرتبة الخامسة 
2020، فيما  الحادية عشرة في  المرتبة  إلى   2019 العام 
إلى  السادسة  المرتبة  من  هولدينغز»  «بوكينغ  تراجعت 
أدرجت  التي  بي»  إن  بي  «إير  وتراجعت  عشرة،  الثانية 
في البورصة العام 2020 من المرتبة الحادية عشرة إلى 

المرتبة الثالثة عشرة.
في  األولى  األربع  الشركات  احتفظت  المقابل،  في 
بابا»،  «علي  التوالي  على  وهي  بتصنيفها،  الترتيب 
وبالرغم  و«أمازون»، و«جينغدونغ.كوم»، و«بيندوودوو». 
من تقلص الحجم إجمالي للمبيعات لدى شركات الخدمات، 
اإللكترونية  التجارة  لشركات  المبيعات  حجم  إجمالي  فإن 
العام   %  20.5 بنسبة  ازداد  األولى  الـ12  سي»  تو  «بي 
2020، وهي نسبة تفوق العام 2019 حين بلغت الزيادة 
مرتفعة  كانت  الزيادة  أن  إلى  الهيئة  ولفتت   .%  17.9

بصورة خاصة لدى شركتي «شوبيفاي» و«وولمارت».

«علي بابا» و«أمازون» يحتفظان بالصدارة

«كوفيد - ١٩» يحفز التجارة اإللكترونية لكن في مجاالت معينة

«أونكتاد»: عواقب سلبية لألزمة الصحية على 
السفر وخدمات تشارك السيارات

إجمالي المبيعات لشركات التجارة اإللكترونية 
األولى ازداد بنسبة 20.5 % في 2020

 العراق في الصدارة: حرق 17.37 
مليار متر مكعب العام الماضي

الحرق في اآلبار الليبية هو األقل 
نسبيا مقارنة مع 7 بلدان

الجزائر - الوسط

خالل  بكثافة  النفطي  نشاطها  في  الغاز  حرق 
عائداتها  لتعظيم  الماضية،  عاما  الخمسين 

النفط. المالية من تسويق 
الطبيعي  الغاز  إحــراق  الغاز  حرق  وعملية 
بسبب  يحدث  النفط،  الستخراج  المصاحب 
القيود  مــن  ــراوح  ــت ت األمـــور  مــن  مجموعة 
نقص  إلى  واالقتصادية  السوقية  والمعوقات 
حسب  السياسية  واإلرادة  المناسب  التنظيم 
الغاز  حرق  من  للحد  العالمية  الشراكة  تعريف 

الدولي. للبنك  التابعة 
من  مجموعة  الممارسة  هــذه  عــن  وتنتج 
الملوثات التي تنطلق في الغالف الجوي، بما في 
والكربون  والميثان  الكربون  أكسيد  ثاني  ذلك 
الميثان  انبعاثات  وتساهم  (السخام).  األسود 
االحترار  في  أكبر  بشكل  الغاز  حرق  عن  الناتجة 
ألن  المتوسط،  إلى  القصير  األمد  في  العالمي 
 80 من  بأكثر  المناخ  على  تأثيرا  أقوى  الميثان 

فترة  مدى  على  الكربون  أكسيد  ثاني  من  مرة 
20 عاما. زمنية مدتها 

تقرير  في  للطاقة،  الدولية  الوكالة  وتؤكد 
الميثان، مسؤولية ليبيا  «ميثين تراكر» متعقب 
انبعاثات  من  طن  ماليين   3 نحو  انبعاث  على 
 72 حرق  إجمالي  ضمن  من   2019 في  الميثان 
المرتبة  تحتل  جعلها  ما  العالم،  في  طن  مليون 

عالميا. الثامنة 
في  الغاز  حرق  نسبة  تراجع  باألساس  ويرجع 
انخفاض  إلى  األخرى  النفطية  الدول  وفي  ليبيا 
2020، في حين  %8 في عام  إنتاج النفط بنسبة 
جاء   .5% بنسبة  العالمي  الغاز  حرق  انخفض 
التي  الجديدة  الصناعية  األقمار  بيانات  في  ذلك 
الغاز  حرق  من  للحد  العالمية  الشراكة  جمعتها 

الدولي. للبنك  التابعة 
تجدر اإلشارة إلى أن إنتاج النفط قد انخفض 
إلى   2019 برميل يوميا في عام  82 مليون  من 

تراجع  نفسه  الوقت  وفي   ،2020 في  مليونا   76
مليار   150 من  العالم  مستوى  على  الغاز  حرق 
عام  في  مليار   142 إلى   2019 في  مكعب  متر 

.2020
من  كميات  يحرق  العالم  يزال  ال  ذلك،  مع 
وقد  الصحراء.  جنوب  أفريقيا  إلنارة  تكفي  الغاز 
التراجع  %70 من  شكلت الواليات المتحدة نسبة 
 32% بنسبة  الغاز  حرق  انخفض  حيث  العالمي، 
إنتاج  تراجع  جــراء  من   ،2020 إلى   2019 من 
التحتية  البنية  جانب  إلى   ،8% بنسبة  النفط 
حرقه  سيتم  كان  الذي  الغاز  الستخدام  الجديدة 

لوال ذلك.
العربية  البلدان  قائمة  العراق  يتصدر  وبينما 
أحرقه  الذي  الغاز  حجم  بلغ  إذ  عالمياً،  والثاني 
17.37 مليار متر مكعب. تعد  في العام الماضي 
للغاز بمعدل  العالم حرقاً  الدول في  أكثر  روسيا 
مع  مقارنة   ،2020 في  مكعب  متر  مليار   24.88
2019، وتأتي إيران في  23.21 مليار مكعب في 
المرتبة الثالثة بعد العراق، إذ حرقت 13.26 من 

الماضي. العام  الغاز 
2020 كان غير مسبوق  وأوضح البنك أن عام 
جائحة  أدت  إذ  والغاز،  النفط  لصناعة  بالنسبة 
النفط  على  الطلب  تراجع  إلى   «-19 «كوفيد 
البلدان  عانت  حين  في  وإنتاجه،  وأســعــاره 
على  سلبية  آثــار  من  النفط  على  المعتمدة 

الوطنية. وميزانياتها  إيراداتها 

من  للحد  العالمية  الشراكة  مبادرة  أفــادت 
ليبيا  بأن  الدولي  للبنك  التابعة  الغاز  حرق 
حرقت مليارين و44 مليون متر مكعب من الغاز 
في 2020، مقابل 5 مليار متر مكعب في 2019، 
ــدوالرات  ال بماليين  خسائر  يكلفها  ما  وهــو 

سنويا.
استندت  األحمر  باللون  دولية  بيانات  وحددت 
الخاصة  النفطية  المواقع  الصناعية  األقمار  إلى 
تعد  لكنها   2020 عام  في  ليبيا  في  الغاز  بحرق 
روسيا،  هي  بلدان   7 مع  مقارنة  نسبيا  األقل 
والجزائر،  المتحدة،  والواليات  وإيران،  والعراق، 
نحو  تمثل  تــزال  ال  حيث  ونيجيريا  وفنزويال، 
ثلثي (%65) من عمليات حرق الغاز على مستوى 
العالم منذ تسع سنوات متتالية، فيما تنتج هذه 
البلدان السبعة %40 من النفط العالمي سنويا.

المصاحب  الغاز  حرق  معدل  فان  ذلك  ومع 
ويكلف  عاليا  يعد  ليبيا  في  البترول  الستخراج 
خزينة الدولة خسائر سنوية بماليين الدوالرات. 
الطاقة  معلومات  وكالة  تقديرات  على  وبناء 
كبيرة  مساحة  ذو  كبلد  ليبيا  فأن  األميركية 
يكلفها  والذي  الغاز،  حرق  سياسة  من  يعاني 
وتزايدت  سنويا.  دوالر  مليار  من  بأكثر  خسارة 
منطقة  في  للنفط  المنتجة  للدول  االنتقادات 
والتي استعملت  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق 

حرق الغاز بآبار النفط الليبية يهدر ماليني الدوالرات سنويا
األقمار الصناعية تكش� مسؤوليتها
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أظهر مسح أن أنشطة المصانع في منطقة اليورو نمت إلى مستوى قياسي في 
أبريل بفضل زيادة الطلب مما أدي للتوسع في التوظيف رغم أن قيود اإلمداد اسفرت 

عن زيادة غير مسبوقة لطلبيات التوريد غير المنفذة.
وفي حين دفعت موجة ثالثة من اإلصابات بفيروس كورونا في أوروبا الحكومات 
إلغالق معظم قطاعات الخدمات المهيمنة على االقتصاد، فإن المصانع ظلت تعمل 

بدرجة كبيرة.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قراءته النهائية إلى 
62.9 في أبريل من 62.5 في مارس ، لكنه نزل عن القراءة األولية البالغة 63.3 وإن 

ظلت األعلى منذ بدء المسح في يونيو 1997.
الذي  المجمع  المشتريات  مديري  مؤشر  ويغذي  اإلنتاج،  يقيس  مؤشر  وهبط 
يصدر يوم األربعاء ويعتبر مرشدا جيدا لسالمة االقتصاد، من 63.3 إلى 63.2. تشير 
أي قراءة أعلى من 50 إلى حدوث نمو. وقال بيرت كوليين من آي.إن.جي »تأخرت 
منطقة اليورو من حيث التعافي االقتصادي ولكن يبدو أنه بدأ. عند النظر لما وصلنا 

إليه اآلن، األرقام مشجعة. من المؤكد أن الربع الثاني سيكون أفضل من األول«.

نمو أنشطة املصانع بمنطقة اليورو في أبريل
»ستاندرد آند بوزر« تتوقع نمو »التمويل اإلسالمى« العاملي %12

السعر بالدوالرنوع الخام

69.70برنت

66.30غرب تكساس

62.89دبي

65.09سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 5/5/ 2021

توقعت وكالة التصنيف االئتماني »ستاندرد آند بوزر«، نمو قطاع 
التمويل اإلسالمي العالمي، البالغ حجمه 2.2 تريليون دوالر، بين 10 
% و12 % في 2021 و2022، بسبب زيادة إصدارات الصكوك، وتعاف 
اقتصادي متواضع في أسواق المال اإلسالمية الرئيسية، بحسب وكالة 

رويترز.
وواصل قطاع التمويل اإلسالمي النمو العام الماضي رغم جائحة 
كوفيد19- لكن بوتيرة أبطا منها في 2019، ونمت األصول اإلسالمية 
العالمية 10.6 % في 2020 مقابل نمو 17.3 % العام السابق. ونما 
في  األسواق  من  عدد  في  أعوام  عدة  مدار  على  اإلسالمى  التمويل 
أفريقيا والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا، لكن القطاع يظل قطاعا 

يعاني تشرذما جراء تباين في تطبيق القواعد.
وقالت ستاندرد آند بورز »خالل األشهر االثني عشر المقبلة، نتوقع 
تقدما بشأن إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل اإلسالمي«. 
وأضافت »نعتقد أن مثل هذا اإلطار يمكن أن يسهم في عالج ما عانى 
منه قطاع التمويل اإلسالمي من افتقار للمعايير واالنسجام على مدار 
عقود«. ومن المتوقع أن يلقى القطاع دعما في العامين المقبلين في 
السعودية، حيث يُتوقع أن ترتفع قروض الرهن العقاري والشركات مع 
مضي المملكة قدما في خطط تنويع اقتصادها. كما من المتوقع أن 
يتدعم النمو باستثمارات في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 

2022 ومعرض إكسبو في دبي هذا العام.

● مدير عام السوق املالي الليبي أحمد كرود.

● بيلني غاريخو )يسار( في منتدى آسيا املحيط الهادئ  نوفمبر 2016. )أ ف ب(

إعادة افتتاح سوق األوراق 
املالية خالل 5 أشهر

أول امرأة تقود مجموعة 
أملانية كبرى

منذ  البالد  تشهدها  التي  النسبي  االستقرار  أجواء  مع 
الخطى  تتسارع  للسلطة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  وصول 
أن  على  مجددًا  المالية  األوراق  في سوق  التداول  إعادة  نحو 
السوق  عام  وتوقع مدير  أشهر،   5 افتتاحها في غضون  تعيد 
من  عددًا  الحالي  العام  يشهد  أن  كرود  أحمد  الليبي  المالي 

بينها مصرفين إسالميين. البورصة، من  الطروحات في 
إنه  لألخبار«  »الشرق  قناة  عبر  مقابلة  في  كرود،  وقال 
يجري العمل على تطوير منظومة إعادة التداول في البورصة 
حكومة  من  وبدعم  المال  سوق  هيئة  مع  بالتنسيق  الليبية 

الوطنية. الوحدة 
الليبي بسبب أحداث  المال  التداول في سوق  ورغم توقف 
وما  و2020   2014 عامي  بين  البالد  بها  مرت  التي  الثورة 
سوق  أن  إال  داخلية،  سياسية  انقسامات  من  عليها  ترتّب 
 2015 عامي  بين  ما  وشهدت  متحرّكة  ظلت  الطروحات 
كانت  إسالمية  لمصارف  تابعة  طروحات  ثالثة  و2020 
الليبي  المركزي  المصرف  من  مسبقة  موافقة  على  حاصلة 
2013، كذلك تمت زيادة رأس مال كل من مصرف  منذ عام 

والتنمية. التجارة  ومصرف  والتنمية  للتجارة  السراي 
تنظيم  إلى  يحتاج  المال  سوق  إن  يقولون  محللون 
لكي  للمستثمر  ثقة  هناك  تكون  لكي  األمني  واالستقرار 
يدخل إلى السوق المالي بداًل من عزوفه عن التداول بسبب 
خمس  لمدة  السوق  غياب  أن  إلى  مُشيرين  االستقرار،  عدم 
التقنية  مواكبة  عليه  يحتم  العالمية  األسواق  عن  سنوات 

القائمة. التشريعات  وتطوير 
معظم  طرح  السابقة  السنوات  خالل  شهد  السوق  وشهد 
كما  الدولة،  تملكها  التي  المفلسة  والمصانع  الشركات 
لبيانا  مثل  االتصاالت،  شركات  السوق  في  أسهمها  طرحت 
السابقة  الحكومات  وعدت  التي  الشركات  من  وهي  والمدار، 

أخلفت. ولكنها  بطرحها 
شركات  مع  تتواصل  المال  سوق  هيئة  أن  كرود  وكشف 
الوساطة التي تكبّدت خسائر كبيرة خالل السنوات األخيرة، 
من  والتأكد  المالية  وخدماتها  بياناتها  لتحديث  تمهيدًا 
القريبة  الفترة  في  نشاطها  تفعيل  إلعادة  المالية  مالءتها 

المقبلة.

أول  الجاري  األسبوع  خالل  »ميرك«  مختبرات  أصبحت 
االسبانية  راسها، هي  على  امرأة  تعين  كبرى  ألمانيا  مجموعة 
بيلين غاريخو. وعينت غاريخو )60 عاما( خلفا لشتيفان أوشمان 
التي تتمركز في مدينة  العائلية  للمجموعة  )63 عاما(، رئيسة 
دارمشتاد جنوب فرانكفورت ولم يسبق أن قادتها امرأة خالل 

السنوات الـ350 لوجودها.
مدريد  ريال  لنادي  والمشجعة  لولدين  األم  السيدة  وتتولى 
لكرة القدم، قيادة مجموعة متينة ماليا إذ حققت العام الماضي 
طليعة  في  وتأتي  يورو،  ملياري  حوالى  بلغت  صافية  أرباحا 
برس«.  »فرانس  وكالة  وفق  كوفيد19-،  وباء  مكافحة  حملة 
تحالف  مثل  للقاحات  منتجة  لشركات  مزودة  جهة  والمجموعة 

بايونتيك/فايزر.
وقالت غاريخو في نهاية االسبوع إنها تريد زيادة الشحنات 
في  الطب  درست  التي  السيدة  وأضافت  المقبلة.  االشهر  في 
مقابلة مع صحيفة »فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ« »بالنسبة 
في  مدرجة  شركة  تترأس  امرأة  آخر  أكون  أال  هو  األهم  لي 
»أكون  أن  بل  فرانكفورت  لبورصة  الرئيسي  المؤشر  داكس« 
»بجد«  للعمل  سوى  تدين  ال  أنها  غاريخو  وأكدت  الوحيدة«. 

طوال حياتها المهنية واغتنام الفرص »عندما سنحت«.
ويشغل عدد قليل من النساء مناصب مهمة في المجموعات 
قانونية،  أو وظائف  البشرية  الموارد  إدارات  األلمانية غالبا في 
عليا.  إدارية  إلى مناصب  للوصول  بالتقدم  لهن  مما ال يسمح 
»ميرك«.  في  الصحية  الرعاية  قسم  رأس  على  غاريخو  وكانت 
إدارة  تولت   ،  2011 في  المجموعة  إلى  انضمامها  وقبل 
العمليات األوروبية لشركة »سانوفي أفينتس« )سانوفي حاليا(.
البرلمان  عليه  يصوت  أن  يفترض  قانون  مشروع  ويقضي 
إدارة  مجالس  في  األقل  على  واحدة  امرأة  بتعيين  األلماني 
الشركات الكبرى التي تضم أكثر من ثالثة أعضاء. وسيؤثر هذا 
امرأة  إدارتها  مجالس  تضم   32 بينها  شركة   73 على  النص 

واحدة على األقل، حسب وزارة األسرة األلمانية.

زيارة بوياني وفيفييه خطوة أكثر استباقية 
لـ»توتال« أمام الشركات الكبرى األخرى

عون: الوصول باإلنتاج إلى 1.5 مليون برميل 
يوميا يتوقف على سرعة إقرار الميزانية

خام،  )نفط  يوميًا  مكافئ  نفط  برميل  ألف   600 نحو 
وبيوتان  بروبان  من  غازية  مكثفات  طبيعي،  غــاز 
عنصر  من  طنًا   450 نحو  كذلك  وتنتج  وكيروسين(، 

الكبريت يوميًا.
التسويق  قسم  رئيس  نائب  أكد  الماضي،  وأبريل 
جو  واالنشاءات  للهندسة  هونداي  بشركة  العالمي 
سانغون، خالل لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
العمل  مصطفى صنع اهلل أن شركة هونداي بإمكانها 
والمساهمة  الليبي،  النفط  قطاع  تأهيل  إعادة  على 
تسعى  التي  األخــرى  المشاريع  من  عديد  في  أيضًا 
نائبة  أعربت  لتنفيذها. كما  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

الشركات  رغبة  عن  إنجلش  كيت  البريطاني  السفير 
الفنية  المشورة  تقديم  في  المتخصصة  البريطانية 
النفط  إنتاج  مستوى  من  بالرفع  للمساهمة  والتقنية 

وبناء القدرات.
برميل  مليون   1.3 إلى  الليبي  النفط  إنتاج  وقفز 
الصادرة  البيانات  األخيرة، بحسب  األسابيع  في  يوميًا، 
أن  ــى  إل مشيرة  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  عــن 
إيراداتها من بيع النفط والغاز خالل شهر مارس فاقت 
عون  محمد  والغاز  النفط  وزير  ويقول  دوالر.  مليار   2
في مقابلة مع وكالة »رويترز« إن هدف الوصول بإنتاج 
بنهاية  يوميًا  برميل  مليون   1.5 إلى  النفطي  ليبيا 

الوطنية  الميزانية  إقرار  إنما يتوقف على سرعة   2021
في  الميزانية  اعتماد  »لألسف،  وأوضح:  البرلمان.  في 
باألخص  النفط  وقطاع  العموم  في  الليبية  الدولة 
وقال:  اعتمادها«.  سيتم  متى  نعرف  وال  قلياًل،  تأخر 
المستهدف  إلى  نصل  لم  إن  تأثيرات  لها  يكون  »قد 
في اإلنتاج، إذ ال نملك اإلمكانات المادية«، مضيفًا أن 

عدم صيانة المعدات تسبب في مشاكل.
عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  وتسلم 
2021م  للعام  للدولة  العامة  الميزانية  األحد،  صالح، 
وفقًا  الوطنية  الوحدة  حكومة  قبل  من  والمعدلة 
من  وفدًا  استقباله  خالل  النواب،  مجلس  لمالحظات 
حكومة الوحدة الوطنية، جاء ذلك بعد أن أعاد مجلس 
الوحدة  حكومة  إلى  الميزانية  قانون  مشروع  النواب 
النواب  أغلبية  اإلجراء  هذا  على  صوت  بعدما  الوطنية 
 20 في  طبرق  بمدينة  عقدت  التي  الجلسة  خــالل 
أبريل الماضي. وطالب مجلس النواب حكومة الوحدة 
وفقًا  العامة  الميزانية  قانون  مشروع  بتعديل  الوطنية 
والموازنة  التخطيط  ولجنة  النواب  مجلس  لمالحظات 

العامة والمالية بالمجلس.
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خبير: الشركات تتنفس الصعداء

مجموعات النفط الكبرى تبدأ تعويض خسائر 2020

في  السباق  مضمار  عالمية  نفط  شركات  وسعت 
النفط الليبي، خصوصًا في ظل أجواء االستقرار النسبي 
التي تعيشها البالد، بعد تولي حكومة الوحدة الوطنية 
عن  فرنسي  تقرير  كشفه  ما  وهو  البالد.  إدارة  مقاليد 
»توتال«،  النفط  شركة  بها  بــادرت  استباقية  خطوة 
لتسبق الشركات الكبرى األخرى، من خالل مساعي إعادة 
االستراتيجيتين  الدولتين  والجزائر،  ليبيا  في  تموقعها 

لها »رغم حالة الضبابية السياسية فيهما«.
تقرير  في  الفرنسية،  أفريك«  »جون  مجلة  وسلطت 
باتريك  »توتال«  رئيس  زيارة  خفايا  على  الضوء  لها، 
األوسط  والشرق  أفريقيا  شمال  قسم  ورئيس  بوياني، 
لفرع االستكشاف واإلنتاج، لوران فيفييه، الجزائر أواًل ثم 

ليبيا، بالفترة من 19 إلى 21 أبريل الماضي.
وفيفييه  بوياني  زيارة  من  الهدف  أن  إلى  وأشارت 
الوحدة  حكومة  طمأنة  هو  طرابلس  إلى  وفريقهما 
في  الفرنسي  العمالق  رغبة  وإظهار  الموقتة،  الوطنية 
مواصلة االستثمار في هذا البلد الذي يعتبر استراتيجيًا 
التي تستخرج الشركة منها  للغاية، على عكس الجزائر 
أو  البحر  في  سواء  الغاز،  وليس  أساسي  بشكل  النفط 

على اليابسة.
ونقلت المجلة الفرنسية، عن مصدر قوله، إن الزيارة 
ليبيا،  في  »توتال«  لشركة  استباقية  أكثر  كانت خطوة 
ال  البالد،  في  الموجودة  األخرى  الكبرى  الشركات  أمام 
سيما »إيني« اإليطالية، و»بي بي« البريطانية. والتقى 
الوطنية  المؤسسة  من  نظراءهم  »توتال«  مسؤولو 
مجاالتهم  حول  المحتملة  التطورات  وناقشوا  للنفط، 

المشتركة.
وتناول رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع 
التنفيذي لـ»توتال«، احتياجات شركتي  اهلل، مع المدير 
خطط  وفق  اإلنتاج  معدالت  لزيادة  ومبروك  الواحة 
إلى إدخال  قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل، باإلضافة 
الواحة،  شركة  بمنظومات  الشمسية  الطاقة  تقنية 
وبرامج المسؤولية االجتماعية بمناطق عمليات الشركة.

ويقول بيان المؤسسة إن بوياني وعد بتقديم مزيد 
المساهمات، وعلى رأسها المساهمة في تمويل مقترح 
منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة بشأن توفير 
األورام  مرضى  من  األطفال  لشريحة  والعالج  األدويــة 
لتحقيق  تسعى  أنها  إلى  المؤسسة  وأشارت  ليبيا.  في 
ألجل  »توتال«،  شريكها  مع  الحيوية  ــداف  األه هذه 
النهوض بقطاع النفط الليبي، الداعم الرئيسي والوحيد 

لالقتصاد الوطني.
من  كبير  عــدد  الليبي  النفط  قطاع  في  ويعمل 
كبرى  عالمية  شركات   5 أن  إال  األجنبية،  الشركات 
تستحوذ على نصيب األسد من االستثمارات األجنبية، 
والبحث  التنقيب  وأعمال  والغاز،  البترول  حقلي  في 
الليبي  المركز  أعدها  دراسة  بحسب  وذلك  واإلنتاج، 

للدراسات.
اإليطالية  »إيني«  شركة  فإن  الــدراســة،  وحسب 
تعتبر أكبر شركة نفطية تعمل في ليبيا، ويبلغ إنتاجها 

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

»إيني« الحذرة: المخاطر ما زالت قائمة 
ومرتبطة بتأثيرات وباء »كوفيد ــ 19«

»إكسون موبيل«: االقتصادات ستتعافى 
ومستويات المعيشة ستستمر في النمو

مجمعات  بدأت   ،2020 في  تكبدتها  هائلة  خسائر  بعد 
الذهب  أسعار  تحسن  بفضل  الصعود  الكبرى مسار  النفط 
لمكافحة  المفروضة  القيود  الدول  بعض  وتخفيف  األسود 
االقتصادي.  النشاط  بتحسن  سمح  ما  »كوفيد19-«  وباء 
واستفادت أسعار النفط من هذا االنتعاش، إذ بلغ متوسط 
من  األول  الربع  في  الشمال  بحر  نفط  برنت  برميل  سعر 
العام 61.1 دوالر مقابل 50.1 دوالر في الفترة نفسها من 
العام السابق و44.2 دوالر في الربع األخير من 2020، وفق 

»فرانس برس«.
بتحقيق  الكبرى  النفطية  للمجموعات  سمح  ما  وهذا 
أرباح كبيرة، من األميركتين »إكسون موبيل« التي بلغت 
أرباحها 2.7 مليار دوالر بين يناير ومارس، إلى »شيفرون« 
)1.38 مليار دوالر( واإليطالية »إيني« )856 مليون يورو(، 

حسب نتائج أدائها التي نشرت خالل األسبوع الجاري.
النفطية  األوروبية  المجموعة  على  ينطبق  نفسه  واألمر 
مليارات   4.7( بتروليوم«  »بريتش  مثل  األخرى  العمالقة 
دوالر( أو شل )5.7 مليارات دوالر( وتوتال )3.3 مليار دوالر(. 
ونجم هذا التحسن عن ارتفاع أسعار النفط وكذلك خفض 
جماعي  تسريح  عمليات  عبر  األحيان  بعض  في  التكاليف 
ستيوارت  وقال  االستثمارات.  في  حاد  وانخفاض  للعمال 
آر  إف  »سي  مكتب  في  النفط  قطاع  في  الخبير  غليكمان، 
آ«، إن كل هذه الشركات »تتنفس الصعداء على األرجح في 
مواجهة انعكاس مسار األسعار في السوق التي ال سيطرة 

فعلية لهم عليها«.
وكانت أكبر خمس مجموعات خاصة في العالم )بريتش 
بتروليوم وشيفرون وإكسون موبيل وشل وتوتال( تكبدت 
وقال  الماضي.  العام  دوالر  مليار   77 بلغت  صافية  خسائر 
في  موبيل«،  »إكسون  إدارة  مجلس  رئيس  وودز  دارين 
إطالًقا  نبتعد  لم  الفترة  هذه  »طوال  الهاتف،  عبر  مؤتمر 
عن األساسيات الطويلة األمد ألعمالنا«. وأضاف: »كنا نعلم 
أن االقتصادات ستتعافى وأن السكان ومستويات المعيشة 
إلى  النهاية  في  سيؤدي  الذي  األمر  النمو،  في  ستستمر 

الطلب على منتجاتنا وانتعاش القطاع«.
لألشهر  توقعاتها  في  حذرة  »إيني«  بدت  ذلك  ومع 

المقبلة إذ إنها تعتقد أن »إعادة التوازن إلى سوق النفط 
يخضعان   2021 في  الوقود  استهالك  واستئناف  العالمية 
لمخاطر ما زالت قائمة مرتبطة بتأثير وباء كوفيد19- على 

عدد من االقتصادات العالمية الكبرى«.
وفي كل األحوال، سمحت القفزة في أسعار النفط والغاز 

عن  بالتعويض  و»شيفرون«  موبيل«  لـ»إكسون  الطبيعي 
الصعوبات في التكرير ونشاط تحويل المنتجات الخام إلى 
بنزين أو ديزل أو كيروسين. وقالت »إكسون موبيل« التي 
فصول  أربعة  آخر  في  المجال  هذا  في  كبيرة  مبالغ  أنفقت 
إن الهوامش »ما زالت أقل من معدلها في السنوات العشر 

المرتفعة  والمستويات  المفرط  العرض  بسبب  الماضية 
للمخزونات«.

فعائدات  نفسه.  األمر  أيضًا  شيفرون  شركة  وتعاني 
الربع  في  دوالر  ماليين  خمسة  بلغت  التكريرية  أنشطتها 
من  الفترة  نفس  خالل  دوالر  مليار  بـ1.1  مقارنة  األول 

.2020
موجة  بسبب  أمواال  األميركيتان  المجموعتان  وخسرت 
فبراير  في  المتحدة  الواليات  جنوب  ضربت  التي  البرد 
الواقعة  المصافي  ونشاط  والغاز  النفط  استخراج  وعرقلت 
على طول سواحل خليج المكسيك أليام. وقال غليكمان إن 
إنفاقهما  لزيادة  إكسون موبيل وشيفرون لم تخططا بعد 
ديونهما«.  لخفض  الوقت  إلعطاء  »ربما  بقوة  االستثماري 
ركب  عن  متخلفة  الكبرى  األميركية  المجموعات  وتبدو 
نظيراتها األوروبية في استثماراتها في الطاقات المتجددة.
بشكل  تقول  موبيل  »إكسون  أن  إلى  غليكمان  وأشار 
على  التركيز  المناخ،  تغير  لمحاربة  تفضل،  إنها  أساسي 
احتجاز  مثل  األساسية«  بأعمالها  المرتبطة  األنشطة 
)في  ناشطين  مستثمرين  ضغط  »تحت  وأضاف  الكربون. 
مكافحة تغير المناخ(، تحاول المجموعات أن توضح بشكل 

أفضل قليال ما تفعله في األسواق«.
التقديرات  في  عالميا  زخما  الماضي  األسبوع  وشهد 
العام  األمين  قال  إذ  العام،  هذا  النفط  إلنتاج  المتفائلة 
باركيندو،  للنفط »أوبك« محمد  المصدرة  الدول  لمنظمة 
اإلثنين، إن »أوبك ترى إشارات إيجابية في تطور االقتصاد 
في  باركيندو  وأوضح  النفط«.  صناعة  آفاق  وفي  العالمي، 
مؤشرات  »هناك  اليوم«:  »روسيا  قناة  نقلتها  تصريحات 
إيجابية في االقتصاد العالمي وتوقعات الصناعة«، مشددا 
واليقظة  المراقبة  تتطلب  تزال  ال  العوامل  عديد  أن  على 
المستمرة. وتأتي التصريحات قبل اجتماع مزمع لمجموعة 

»أوبك+«، الذي من المخطط عقده يوم األربعاء.
برميل  مليون   9.7 بمقدار  إنتاجها  »أوبك+«  وقلصت 
يوميا منذ 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم 
عن جائحة فيروس كورونا، وتم تعديل التخفيضات لتصبح 
6.9 مليون برميل يوميا في أبريل الجاري. وفي مايو الحالي، 
من المفترض تقليص التخفيضات لتكون 6.55 مليون برميل 
يوميا، وإلى 6.2 مليون برميل يوميا في يونيو 2021، وإلى 

5.76 مليون برميل يوميا في يوليو 2021.

● موقع إنتاج تابع لشركة »إكسون موبيل« النفطية. )اإلنترنت(

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

سباق عاملي بني شركات النفط في ليبيا
في انتظار إقرار الميزانية

● مصفاة نفط قرب راس النوف. )أ ف ب(
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ليس خطابًا.. ليست رسالة
صوت من القاع إلى رئيس الحكومة

سالم الكبتي

التوجد وطنية.. دون انتماء حقيقي للوطن
نشفق  نحن  بالدنا.  في  الحكومة  رئيس  اآلن  أنت 
الصمت  النستطيع  نفسه  الوقت  في  ولكننا  عليك 
الطعام  في  الملح  مثل  ضرورة  الكالم  أحيانًا  كثيرًا. 
واألعــصــاب.  الضغط  ارتــفــاع  فــي  يزيد  أال  بشرط 
إنها  قيل  كما  ويفترض  ترأسها  التي  الحكومة  إن 
طويل  مخاض  بعد  جاءت  الوطنية«  »الوحدة  حكومة 
 - وهي  الدولية.  الظروف  بفعل  األولى  بالدرجة  نضج 
تدري  أن  دون  أكدت  المعنى  بهذا   - الحكومة  أقصد 
والحقيقة..  الواقع  في  نفسه  على  منقسم  الوطن  أن 
وجاءت بعد هذا المخاض الطويل لكي تحقق الوحدة 

الوطنية في رمشة عين !
يالحظ  أمر  برأسه  أطل  الذي  الشرخ  أو  واالنقسام 
هذه  حتى  اثنان  عليه  اليختلف  لألسف  وهو  بوضوح 
فيها صوتنا من  يطلع  التي  الزمن  عمر  اللحظات من 
االنكسار  حاالت  ورغم  األحــوال  كل  وفي  البئر.  قاع 
بحكومتك،  البالد  هذه  في  الناس  استبشر  والحزن 
أغلبهم في عيونها وصفقوا حتى تعبت األكف  وتغزل 
والكراهية  الخالف  وتوقف  هذا  بوجودها  أنها  ورأوا 
انتصارًا  يعد  القريبة  األشــهــر  فــي  إعالنها  عقب 
للوطن والمواطن قبل أي شيء آخر في كل الظروف. 
ليس  الوطن  أبناء  من  الكثيرين  عند  ظل  ذلك  لكن 
على  إنجازه  في  الطمع  أو  الصدور  في  للحلم  نهاية 
الحكومة  رئيس  السيد  أيها  عندنا  فالعناد  األرض، 
أن  إلى  معنا  سيستمر  أنه  ويبدو  يطاق،  أن  من  أكبر 
الحكومة  فتشكيل  السماء.  من  بمعجزة  اهلل  يدركنا 
بالدنا.  في  الناس  بمقياس  ثانٍ  شيء  والعناد  شيء. 
الحكومة في جانب ستظل. والعناد بدوره سيبقى في 
جانب مقابل. اليلتقيان مطلقًا. وقد رأى هؤالء الناس 
كل  اآلن  حتى  وليست  الحل  من  بعض  الحكومة  أن 
والمطبات  والفخاخ  الصعاب  المزيد من  فمازال  الحل، 
مهامها  مــن  الحكومة  بــأن  يــتــردد  مــا  أن  ويــغــدو 
في  االنتخابات  إلى  الوصول  هو  المهمة«  »األولــى 
دستورها  ــرى  وذك السبعين  البالد  استقالل  عيد 
أول  تصدير  ــرى  وذك أيــضــًا..  السبعين  »القديم«! 
يغدو  عامًا.  منذ ستين  العالم  إلى  بترولها  شحنة من 
ذلك وسط هذا التفاؤل وهذا العمر السبعيني للدولة 
أمر  الكامل  التعقل  ومرحلة  الشيخوخة  قاربت  التي 

بعيد االحتمال، كما يقال عادة في النشرات الجوية !
»الحكومة  غير  الوطنية  الحكومة  فــي  فهل 
التحسدان  موقف  في  وحكومتك  أنــت  الوطنية«؟ 
األولى  البدايات  لكن  الرئاسي،  المجلس  وكذا  عليه، 
بالمرة.  إن لم تكن مخيبة  الطريق كانت محبطة  في 
الشكل  بهذا  حكومة  مطالبة  العسير  من  أنه  صحيح 
لنا السبع من ذيله أو تمطر علينا  والوضع أن تمسك 
تنتهِ  ولم  تتابعت  التي  الخطوات  بعض  إن  ذهبًا. 

وينقسمون  أمرهم  في  يحتارون  البالد  أهل  تجعل 
أن  فرغم  أصاًل  والعناد  االنقسام  وجود  مع  شظايا 
أننا  إال  وطنية«،  »وحدة  حكومة  عنها  يقال  الحكومة 
والوطن  شيئًا  الوحدة  هذه  من  اللحظة  حتى  نرَ  لم 
اليزال منقسمًا على نفسه شئنا أم أبينا رغم القصائد 
هناك  ليس  واالجتماعات.  والتصريحات  والخطب 
لدى  وبنائها  الثقة  تعزيز  نحو  تتجه  حقيقية  خطوة 
المواطن في االنتماء إلى وطنه وإشعاره بالمسؤولية 
برامج  ووضع  الوطنية  التربية  وتحقيق  والمشاركة 
تنفذ هذه  علمية ومدروسة  عبر خطة  السلوك  لتغيير 
شيء  أي  قبل  العاجلة  الخطوات  أولى  إنها  الغاية. 
إضافة  واالجتماعات،  والمراسم  األناشيد  قبل  آخر.. 
المقت  ودعــوات  الكراهية  خطاب  على  القضاء  إلى 
وأين  الوطنية  الوحدة  فأين  لدينا.  والعناد  والتباغض 
من  ذلك  إن  منها.  شعارها  تحمل  التي  الحكومة 

المستحيالت.. مثل العنقاء الغير.
جــدًا  بعيد  يحدث  ــا  وم الــمــواطــن  يشاهده  مــا 
واإلحساس  واالنتماء  الوطنية  الوحدة  أصــول  عن 
بأمان  والعيش  الوجود  في  الملحة  المواطن  بحاجات 
المتواصل  الكهرباء  وانقطاع  »كورونا  وطمأنينة 
هذه  وسط  فلماذا  مثااًل«.  الفاعل..  يعرف  أن  دون 
تهرع  الحكومة  والدة  وبمجرد  والمعاناة  الهموم 
والبحث  الوطن  خارج  إلى  زيارات  في  والرئاسي  هي 
إن  نفسه  بالقدر  تهرع  وال  اآلن.  تهمنا  ال  قضايا  في 
ذاته  المواطن  إلى  الوطن..  داخل  إلى  أكثر  يكن  لم 
الصحية  وأزماته  مشاكله  وتتحدى  وتفكيره  وعقله 

والخدمية فقط؟
إن هذه الرحالت التي تمت والتي أيضًا ربما ستتم 
اآلخرون  يأتي  ال  لماذا  ضرورية.  وليست  وقتها  ليس 
واليبحثون  همومنا  ويشاركوننا  الحماس  بنفس 
الحكومة  التهرع  لماذا  حسابنا.  على  مصالحهم  عن 
والمقهور  المتعب  الداخل  إلى  زيارات  في  والرئاسي 
تكون  ال  لماذا  والنهار.  الليل  ــوال  ط والمكسور 
ومناطق  الجفرة  إلى  والرئاسية  الحكومية  الرحالت 
وصبراتة  وأجدابيا  والجغبوب  وزلــة  والكفرة  فــزان 
وغيرها.  وأوبـــاري..  وغدامس  وغريان  والتميمي 
الحكومة  ميالد  ساعة  جدًا  الضروري  من  هل  لماذا. 
السري  حبلنا  قطع  بعد  خطواتنا  نبدأ  أن  والرئاسي 
الخارج  إلى  يتوقف  لم  الذي  بالخروج  السريع  باللهاث 
الوطنية  الوحدة  وتوكيد  الرحالت  أهم  أن  وننسى 
المدن  في  الوطن  داخل  الداخل..  إلى  وصيانتها هي 
المزمنة  مشاكله  وتلمس  واألرياف.  والواحات  والقرى 

وجراحه النازفة وجمره الذي يتقد تحت الرماد.
المثال  سبيل  على  والرئاسي  الحكومة  تعرف  هل 
عن  ونتحدث  به  نتغنى  الذي  الجنوب  في  يحدث  ماذا 
نعتم  أو  ونجهل  وفنونه  وتموره  وثرواته  صحرائه 

التغيير  بمحاوالت  سمعا  هل  خالله.  يــدور  ما  على 
قطعة  األصليين..  للسكان  والتهجير  الديمغرافي 

قطعة؟
خطوة  تتقدم  ولم  عرفت  أو  الحكومة  تعرف  هل 
ما  اليومية  الحقيقية  المواطن  مشاكل  عن  نحوها 
دامت التريد أن توجه أنظارها بالدرجة األولى إلنجاز 
فستكون  تمت  إن  التي  المفترضة،  ديسمبر  انتخابات 
وتعلن  الصناديق  تفتح  أن  قبل  ميتة  أو  كسيحة 

النتائج !
التي  الحكومة  رئيس  ياسيادة  العاهة  هذه  ما  ثم 
اسمها  قبيحة  عاهة  ــدر.  وق قضاء  وكأنه  تالحقنا 
هذا  ما  واألصحاب.  االجتماعية  والعالقات  األقــارب 
تؤكده  ــذي  ال األيـــام.  عبر  يطاردنا  ــذي  ال التخلف 
البشر  وكل  والخبرات  الكفاءات  كل  بإقصاء  الحكومة 
أو  مزايدات  أية  دون  ليبيا  يحبون  الذين  الليبيين 
المناصب.  في  الحظوة  أصحاب  وتقريب  شعارات 
العاجزة.  الروح  بهذه  االنتخابات  إلى  سندخل  كيف 
كما  ذيله  من  السبع  الحكومة  تحضر  أن  النريد  نحن 
تستيقظ  أن  تستطيع  األوان  فوات  قبل  ولكنها  قلنا، 
من  يحصل  ما  وتتدارك  الوطني  الضمير  بواسطة 
ليبيا  إن  النفوس.  في  بالشكوك  تلقي  وظالل  أزمات 
والتحتاج  العصور  كل  في  المخلصين  إلــى  تحتاج 
ووحدتها  ليبيا  من  اليعرفون  الذين  المنتفعين  إلى 
والقبلية  والعموالت  البترول  براميل  سوى  الوطنية 
التعيينات  هــذه  ما  ثم  والمحسوبية.  والجهوية 
وجعلهم  األمر،  واقع  في  اليستحقون  لمن  بالجملة 
بالترضية  تمت  حساسة  ومسؤوليات  مناصب  يتبؤون 
ليبيا  في  اليوجد  وكأنه  القبلية  والطبطبة  المناطقية 

إال هؤالء. أين الوحدة الوطنية من ذلك كله؟!
األولــى  الحكومة  خطوات  تكون  أن  نطمح  كنا 
وتعبر  الحرص  عن  تنم  وطنية  بخطوات  مبشرة 
وحساسياته  مشاكله  وتجتاز  الــراهــن  الــواقــع  عن 
المسؤولية  في  وتشركهم  بالراحة  الجميع  وتشعر 
وتصونها  الحقوق  لهم  وترعى  الواجبات  وتحملهم 
في هذه الفترة من الحول المضروب. ال أن تستفزهم 
نطمع  كنا  االنتخابات.  تلك  إلى  بأمان  وتوصلهم 
في  الواقع  هذا  على  التقفز  بحكومة  مصيبة  والطمع 

هذه األيام المعدودة من عمرها.
قليل  معًا..  الرئاسي  أيها  ويا  الحكومة  أيتها  فيا 
إن  الوطنية.  من  وكثير  الحياء..  بعض  الخجل.  من 
هذا  يغرق  أن  الوطن  قاع  من  تنادي  التي  األصوات 
الظلمات  من  بحر  في  التصرفات  بهذه  كله  الوطن 
الحكومة  أيتها  ويا  الوطنية.  الوحدة  تتحقق  أن  قبل 
على  لنا  أقضوا  العيد  كعك  مع  »الرئاسي«..  أيها  ويا 
ثم  الكهرباء..  انقطاع  من  وأنقذونا  »كورونا«  وباء 

عليكم السالم!

كنا نطمح أن تكون 
خطوات الحكومة 

األولى مبشرة 
بخطوات وطنية تنم 

عن الحرص وتعبر 
عن الواقع الراهن 
وتجتاز مشاكله 

وحساسياته 
وتشعر الجميع 

بالراحة وتشركهم 
في املسؤولية 

وتحملهم الواجبات 
وترعى لهم الحقوق 
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مصطلحات؟

في ذكرى رحيل الساخر 
العظيم.. محمود السعدني

الحكم  نمط  عن  فيها  تحدث  الغريانى  بشير  الدكتور  المرحوم  الكبير  للمثقف  تدوينة  قرأت  أن  منذ 
يديرها  التى  الحكم  أنظمة  من  نوع  أنه  وخالصته  »الكاكيستوكراسي«  بمصطلح  إليه  يشار  الذى 
عدة  إسقاط  إمكانية  اتبين  أن  أحاول  وأنا  للضمير،  انعداما  وأكثرهم  كفاءة  وأقلهم  المواطنين  أسوأ 
مصطلحات سياسية على الواقع الذى نعيشه. والسطور القادمة هى محاولة متواضعة منى لجمع شتات 
بعض المصطلحات المتناثرة فى المشهد حتى ال تذهب بنا تجربتنا فى مجال السياسة إلى التحول من 
نظام سابق يمكن أن نسميه »أوتوقراطى« أي نظام حكم الفرد إلى أنظمة آخرى ممكن أن نسميها 

»كليبتوقراطى« أو »بلوتوقراطى«؟.
فما معنى تلك المصطلحات وما هي عالقتها بالواقع المعاش.

أو  »األوتوقراطية«  إذ  حاصل..  تحصيل  اليوم  تعريفها  وصار  عقود  طيلة  األوتوقراطية  جربنا  لقد 
االستبدادية هى أسلوب قيادة يتسم بسيطرة فرد على كل القرارات دون مشاركة مع أي مؤسسة، أي 
هى حكم الفرد الحاكم المستبد، وهو النموذج الذى كان سائدا.. حيث يتخذ القائد الفرد القرارات بناًء 
على أفكاره وأحكامه وأحالمه، ونادرًا ما يقبل نصيحة من اآلخرين، فالقيادة األوتوقراطية تنطوي على 
السيطرة المطلقة على اتخاذ القرار، وبذلك تنتفي أي إمكانية لإلصالح التى كان يروج لها البعض، ألن 
العمل تحت هذا النوع من القيادة يميل إلى السير وفًقا لقواعد محددة وال يمكن التفكير خارج الصندوق، 
مما ال يفسح مجااًل لإلبداع. غالبا ما يكون الحاكم الفرد صاحب فكر منغلق، بحيث يشابه بل ويماثل رجل 
الدين فى طريقة تفكيره، أي أنه ال يتيح ألحد أن يتساءل ويتأمل ما يقول، ولكنه يقدّم قناعاتٍ جاهزة 
وأقوااًل خارج سقف النقد والمناقشة، وما على الجميع إال القبول بها، أي أن ما يقوله يرتقي إلى مرتبة 
القداسة بحيث يصير ما يقوله، الحل المثالى لمشاكل البشرية، ووصفة لعالج أمراض المجتمع، وتخرج 

أقواله كصفقة واحدة تحت عنوان )الحل النهائى(!.
سقط النظام السابق واغتنم بعده فرصة فراغ السلطة، تيار آيديولوجى منظم وتحت سمعه وبصره 
السلطة  على  الصراع  وأنتج  وفوضى،  وفسادا  إرهابا  األرض  في  عاثت  متطرفة،  دينية  تيارات  ظهرت 
والمال عدة حروب حتى وصلنا إلى الحرب األخيرة على العاصمة طرابلس التى تم تعريفها وتوصيفها 
بحرب الدكتاتور العسكري الطامح للسيطرة على مقاليد األمور، ولكن تحت شعار محاربة الخونة واألخونة 
والدعشنة، ولكن الذى حدث هو تواجد تحالفات مقابلة هزمت ذلك المشروع وأوقفت تلك المحاولة رغم 
تناقضات توجهاتها، وعندما سعت األمم المتحدة إلى المساعدة فى إيجاد الحل قال أحد المشاركين فى 
ملتقى الحوار كان هناك تجاذب بين مؤيدي اإلسالمنجية والعسكر ففاز تيار المال.. وكأنه يقول أننا ربما 
نذهب إلى نظام )البلوتوقراطية( ذلك المسمى األشهر للنظام السياسى القائم على حكم )األثرياء( أي 

التي تكون فيها الطبقة الحاكمة مميزة بالثراء..
السياسية  العملية  أمرا سلبيا ألن  تعنى  المعاصرة  السياسة  في  »بلوتوقراطية«  كلمة  أن  ومعلوم 
خاضعة لتأثير المال بشكل كبير وغير متكافئ.. حيث تكون درجة التفاوت االقتصادى عالية للغاية، أي 
التي تقوم عليها المجتمعات  الفجوة بين الطبقات تكون شديدة االتساع وتكاد الطبقة الوسطى  أن 
الحكام  وأولئك  النظام  ذلك  التاريخ  عبر  المفكرين  من  الكثير  أدان  ولذلك  منعدمة..  شبه  المتقدمة 
لتجاهلهم مسؤولياتهم االجتماعية، واستخدامهم سلطتهم لصالح أهدافهم الخاصة، وبالتالي زيادة 

الفقر وتغذية الصراع الطبقي، وإفسادهم للمجتمعات بسبب جشعهم واهتمامهم بمتعهم الذاتية.
على أرض الواقع وفى بالدنا.. لدينا ما يسمى برجال أعمال، ولكنهم فى تقديرى هم ليسوا كذلك 
السلطة يوما ما وحتى اآلن،  الفاسدة بأهل  )أثرياء بفعل نشاط السمسرة والعالقة  أنهم  الحقيقة  بل 
بمعنى أنهم ليسوا من أهل الصناعة أو الزراعة أو التعمير( وهو أمر يراه الناس بوضوح حيث كان النظام 
االقتصادى سابقا وحاليا مركزيا وفى قبضة السلطة الحاكمة ومن يتقرب بخدمات لها يناله شيء من 
الثروة! واستمر ذلك الحال إلى يومنا هذا، خاصة أثرياء االعتمادات والفساد الذي لم يعد خافيا على أحد 

وبشهادة التقارير الدولية.
وقد بدأ يظهر تاثيرهم على مجريات المشهد السياسي من خالل تأثيرهم على وسائل اإلعالم ومن 
خالل شراء الذمم وغير ذلك من الممارسات الفاسدة.. وال تغرنكم مفردة »الحاج« التى تسبق أسماء 
اجتماعى  لقب  االحوال هو  لحال صاحبها.. ولكن فى غالب  والتقوى  الفضيلة  تعني  بعضهم. فهي ال 
بغرض الوجاهة.. ففى ظني، مجتمعنا متخم بمظاهر التدين.. لكن ال زالت هناك مسافة تبعده عن جوهر 

األخالق!!
ونأتي هنا للحديث عن حكم اللصوص أو )الكلِبتوقراطية(

المتخم  المبعوثة األممية وهى تصف المشهد  إليه السيدة ستيفانى  الذى أشارت  ذلك المصطلح 
بالديناصورات وتعني انتشار سرقة المال العام بشكل كبير.

الكلبتوقراطية تعنى وجود حكومة يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسية لالستيالء على ثروة 
شعوبهم، عادًة عن طريق اختالس أو سرقة األموال الحكومية على حساب عموم السكان.. واللفظ مركب 

من مقطعين باللغة اإلغريقية؛ أولهما »كلبتو« بمعنى لص، وثانيهما »قراط« بمعنى حُكم.
في نظام حكم الكليبتوقراطية، يُثري السياسيون الفاسدون أنفسهم سرًا خارج سيادة القانون، من 
خالل الرشاوى، أو يقومون ببساطة بتوجيه عطاءات مشاريع الدولة ألنفسهم أو لشركائهم أيضًا، وغالبًا 

ما يصدر الفاسدون الكثير من األموال المسروقة إلى الدول األجنبية تحسبًا لفقدان السلطة!.
وقطعا الكليبتوقراطية أكثر شيوعًا في البلدان النامية والدول المنهارة التي تفتقد اجهزة الرقابة 

ويعتمد اقتصادها على تصدير الثروات الطبيعية.
في الدول المنهارة، يُرجح االعتماد على االستيراد من الدول األجنبية، النه المجال الذى به الرشاوى 
والعموالت، وحكم الكليبتوقراطية يُسمى أيضا »اقتصاد السرقة« أو»اقتصاد النهب« إذ يعتمد اقتصاد 

الدولة بأكمله على السرقة والنهب والسلب.
وهناك من يرى أن كليبتوقراطية القرن الحادي والعشرين هي نظام مالي عالمي يقوم على غسل 

األموال أساسا، إذ يقدر صندوق النقد الدولي أن) 2-%5 من االقتصاد العالمي هو اقتصاد كليبتوقراطي(.
من  وحمايتها  الفاسدة  ثرواتهم  أصول  إخفاء  بهدف  األموال  غسل  في  الكليبتوقراطيون  ينخرط 
التهديدات المحلية كما يحولون أموالهم الفاسدة إلى الخارج كما أسلفنا، ويتم ذلك من خالل شركاتٍ 
وهمية مجهولة الهوية إلخفاء األصول وملكية األموال ويعينون مدراء لها إلخفاء هوية المالك المنتفع 
النهائي.. كل ذلك يتم فى بعض الدول عبر حسابات تخضع إلجراءات ضعيفة لمكافحة غسل األموال أو 
ال تخضع لهذه اإلجراءات أصال.. وقد يلجأ الكليبتوقراطيون إلى وسيلة مشهورة وهى )دمج األموال( أي 
بعد شراء الكليبتوقراطي ألحد األصول، يصبح قادرًا على بيعه مجددًا، ما يوفر أصاًل قانونيًا لألموال 
يمكن الدفاع عنه.. وقد صارت ظاهرة شراء العقارات الفاخرة وسيلة مفضوحة وواضحة فى تركيا وتونس 

والمغرب وغيرها.

من الشخصيات التي تمنيت أن ألتقي بها، الكاتب الساخر محمود السعدني. لكن، عوضا عن ذلك، 
مجلة  في  أو  »روزاليوسف«،  مجلة  في  مقاالت  من  له  أقرأ  كنت  ما  خالل  من  مبكرا  كتاباته  عرفت 
»المصور«؛ حيث كان له باب بعنوان »على باب اهلل«، وصحيفة »أخبار اليوم«؛ حيث كان يكتب تحت 
وكنت  المميز.  الساخر  بأسلوبه  واجتماعية  سياسية  قضايا  يتناول  كان  وفيهما  بعد«،  »أما  عنوان 
محظوظا أني شاهدت فيديوهات تحوي مقابالت معه يروي فيها ذكرياته وقصة حياته، قبل أن يتم 

حذفها من يوتيوب.
وقرأت له إلى جانب ذلك كتابه »الولد الشقي« بأجزائه المختلفة. الجزء األول من »الولد الشقي« 
الثالث »الولد  الثاني عن بداياته في العمل الصحفي. والجزء  عن طفولته وصباه في الجيزة. والجزء 
الشقي في السجن« عن بعض شخصيات عرفها، واألخير »الولد الشقي في المنفى«. وأنا أرى كما يرى 
غيري أن مذكرات السعدني »الولد الشقي« تعتبر من أروع ما كتب في أدب السيرة الذاتية في األدب 

العربي، وقد كتبها في سلسلة من الكتب )من نهاية الستينات حتى منتصف التسعينات(.
ويتحدث في الجزء األول من سيرته »مذكرات الولد الشقى« عن تجاربه، قائال: »لقد عشت حياتي 
وثالث  كتب  عشرة  اآلن  حتى  كتبت  »لقد  الكتابة:  عن  ويتحدث  كذلك«،  والعمق  والعرض  بالطول 

مسرحيات، ومئات البرامج اإلذاعية، ومقاالت تكفي عشرة دكاكين تبيع فيها اللب وإلى عدة قرون«.
كما اطلعت على كتب أخرى له مثل »المضحكون« الذي تناول فيه عددا من ممثلي الكوميديا في 
مصر، و كتاب »ألحان السماء« عن عدد من قارئي القرآن، »السعلوكي في بالد األفريكي!« عن رحالته 
في أفريقيا أو»الموكوس في بالد الفلوس« عن أيام لندن قبل أن يستقر في مصر، أو بعض رحالته 
التي سماها »رحالت ابن عطوطة«. وعطوطة من العط بالعامية المصرية التي تعني من ال يهدأ في 
مكان. شارك السعدني في بدايات حياته الصحفية في عدد من الجرائد والمجالت الصغيرة التي كانت 
التي كان يصدرها مأمون  تصدر في شارع محمد علي بالقاهرة. عمل بعدها في مجلة »الكشكول« 
الشناوي حتى إغالقها، ثم عمل بالقطعة ببعض الجرائد مثل جريدة »المصري« لسان حال حزب الوفد، 

وعمل أيضا في دار الهالل كما أصدر مع رسام الكاريكاتير طوغان مجلة هزلية أغلقت بعد أعداد قليلة.
وعن بداية عمله في الصحافة:

جنيه  ألف  دفع  حشيش  تاجر  مرة  فصلني  الثورة،  قبل  صحف  ثالث  من  مرات  ثالث  فصلت  ولقد 
للجريدة؛ ألني كتبت خبرا ضده، ولهفت الجريدة المبلغ وكتبت في الصفحة األولى »تقرر فصل محمود 
أفندي السعدني من هيئة تحرير الجريدة«. ويواصل: »وفصلت مرة أخرى من مجلة أسبوعية ألنني 
طالبت صاحب المجلة بمنحي أجري عن شهر كامل اشتغلته، وفصلت مرة ثالثة من دار كبرى؛ ألني 
رفضت أن أشتري هدية بعشرة جنيهات لسيادة مدير التحرير. ولم أعرف طعم االستقرار في الصحافة 

إال العام 1954، ففي ظل عبدالناصر أصبح للصحفيين حقوق وعليهم واجبات.
إنه واحد من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة المصرية والعربية، وهو حكاء عظيم ويمتاز بخفة 
ظلة، هو الكاتب محمود السعدني المولود في 20 نوفمبر 1928، والذي يمر اليوم 4 مايو 11 عاما 

على رحيله في 2010.
شارك السعدني في الحياة السياسية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وروى فى كتابه »الطريق 
بتهمة  إدانته  بعد  السادات  أنور  تجربة سجنه فى عهد عبدالناصر، كما سجن في عهد  إلى زمش« 
االشتراك في محاولة انقالبية، وحسب المعلومات الصحفية، فإن الزعيم الليبي معمر القذافي حاول 
عليّ  السعدني  أطلق  »لقد  قائال:  وساطته،  رفض  المصري  الرئيس  أن  غير  السادات،  لدى  التوسط 

وعلى أهل بيتي النكات، ويجب أن يتم تأديبه، لكني لن أفرط في عقابه«.
وبعد قرابة العامين ُأفرج عن السعدني، لكن صدر قرار جمهوري بفصله من مجلة »صباح الخير« 
وبعد  الوفيات«،  في صفحة  حتى  جريدة مصرية،  أي  في  اسمه  »ومنع ظهور  بل  الكتابة  من  ومنعه 
أن ضاقت به السبل، وبسبب معارضته اتفاقية كامب ديفيد، قرر السعدني مغادرة مصر والعمل في 
الخارج، فتولى في دولة اإلمارات العربية إدارة تحرير صحيفة »الفجر« وحاول االستقرار في ليبيا والعراق 
لكنه لم يرتح هناك، واستقر أخيرا في بريطانيا؛ حيث أصدر مجلة »23 يوليو« لمعارضة نظام السادات، 

والدفاع عن الثورة التي قادها الرئيس األسبق جمال عبدالناصر العام 1952.
وبعد اغتيال السادات عاد إلى مصر العام 1982، واستقبله الرئيس حسني مبارك. وكان السعدني 
العمل  اعتزل  وصدام حسين.  القذافي  معمر  مثل  العرب،  الحكام  من  عدد  مع  جيدة  بعالقات  يتمتع 

الصحفي والحياة العامة سنة 2006 بسبب المرض.
يعد الكاتب الساخر محمود السعدنى من أمراء دولة الكتابة الساخرة.. وهب حياته ألجل الكلمة 

الصادقة وتفرد بأسلوبه الساخر الذي يقدم هموم المواطن بصورة باسمه.
تميزت كتابات هذا الساخر العظيم بالنقد الالذع والسخرية الشديدة من كل شيء وكل شخص، 
بأسلوبه المتميز وهو السهل الممتنع. برحيله في قبل إحدى عشرة سنة، فقدت المكتبة العربية كاتبا 
تمتعت كتاباته بالصراحة والسخرية الالذعة، وقد عبر أحسن تعبير عن رحيله، الكاتب الساخر أحمد 
رجب: »فقد شارع الصحافة ابتسامته وبهجته وضحكته العريضة.. رحل محمود السعدنى آخر ظرفاء 

مصر وأعظم كتابها الساخرين«.

العبودية الطوعية
رافد علي

صالح الحاراتي

عبدالسالم الزغيبي

»شهرزاد«  روايته  في  الحكيم  توفيق  الكبير  األديب 
أو  عبوديته  نظام  بانتهاء  يموت  العبد  أن  يبين 
بسيطة  حوارية  في  جليا  ذلك  ويبدو  سيده.  بسقوط 
لوجه  »وجها  يلتقيان  وهما  وشهرزاد،  شهريار  بين 
وسر  اإلنسان  قلق  بين  العارم  التصادم  ذلك  يمثالن 

األشياء«
»هل تعرف كيف يقتل العبد؟

- كيف؟
- بتحريره«.

أنه  بد  ال  بفرنسا،  دراسته  بحكم  الحكيم،  توفيق 
للمحامي  الطوعية  العبودية  مقولة  سمع  أو  اطلع، 
في سنوات عمره  كتبها  التي  بويسي،  ال  دو  الفرنسي 
صديقه  بل  حياته،  في  تنشر  لم  أنها  إال  المبكرة، 
مقالة  باستثناء  الحقا  أعماله  بنشر  قام  مونتانييه 
تسربت  أنها  البعض  يرى  التي  الطوعية،  العبودية 
أيام  في  فقراتها  من  بعض  توظيف  وتــم  للعامة 
الحرب الدينية. لقد ظهرت أعمال ال بويسي في مجلد 
بفرنسا  األحــداث  هدأت  أن  بعد  لمونتانييه  األبحاث 
سياط  وجبروت  فيه  القمع  بكل  االستبداد  وسكن 

األسياد.
60 صفحة.  العبودية الطوعية تأتي في نحو  مقالة 
بكل  تنصب  وهي  الـ19،  القرن  في  كاملة  واكتشفت 
استسالم  ظاهرة  حــول  مؤلفها  خطه  ــذي  ال األســى 

الشعوب لالستبداد وأنظمته.
إيتيان دو ال بويسي ولد بمدينة سارال شرق بوردو 
رجل  كان  رباه  الذي  وعمه  األحــوال،  ميسورة  ألسرة 
مع  التعاطي  على  ينشأ  أن  بويسي  لال  أتاح  مما  دين، 
كونها  الالتينية  وأجاد  القديمة،  اليونانية  اإلنسانيات 
أورليان  المعرفة والثقافة حينها. تخرج في جامعة  لغة 
محاميا، وعين قاضيا في برلمان بوردو بمرسوم ملكي 
الكاثوليك  بين  حربا  تشهد  فرنسا  كانت  حين  في 

والبروتستانت.
كاملة  مرة  ألول  الطوعية  العبودية  مقالة  ظهرت 
المشتغلين  اهتمام  في  أهميتها  وتبدو   ,1835 العام 
ألن  بها،  السياسي  االجتماع  وعلم  السياسة  بفلسفة 
يعج  صار  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  منذ  عصرنا 
اإلنسان  استغالل  هل  باالستفهام:  أوضاعنا  بأشكلة 
لإلنسان هو أساس السيادة؟! أم أن السيادة تتمترس 
بغيرها  ليستتب  لالستغالل  كان  ما  أخرى  جذور  في 
 ....« مقالته:  في  بويسي  ال  يقول  الدولة؟!  صورة  في 
الخضوع  لذة  بوحي مزدوج من  يعملون  األتباع  هؤالء 

واستكمال المنفعة«.
بكونها  الطوعية  العبودية  مقالة  أهمية  تظهر 
السياسية  علم  في  الفكرية  اإلرهاصات  أوج  في  كتبت 
قضايا  على  الــضــوء  لتسليط  األوروبــيــة،  بالقارة 
االستبداد واإلنسانية ألجل إيجاد تفاسير أدبية وعلمية 
تحول دون استمرار استساغة العبيد »الشعوب« لحالة 

الذي ما كان له من  أو حاكم  عبوديتها من قبل ملك 
القوة والسلطان إال ما منحته هذه الشعوب ذاتها لهذا 
شعب  في  الطغيان  ومارس  واستخف  فاستبد  الظالم، 
المقالة  كانت  لقد  الخضوع.  وممارسة  الصمت  اعتاد 
التي اختلف في سنة كتابتها؛ مطعمة بالروح اإلغريقية 

والعنفوان الروماني في مجابهة الطغيان.
الفكر  الميالدي قرن  السادس عشر  القرن  لقد كان 
السياسة  كتاب  إحياء  تم  فقد  وفلسفته،  السياسي 
مور  وتوماس  بإيطاليا،  ميكافيلي  وكــان  ألرسطو، 
كان  كما  ــرى،  أخ لمنهجيات  يؤسسان  إنجلترا  في 
عند  من  ولو  السياسة،  في  يخوضا  أن  ولكالفن  للوثر 
فالنزعة  الديني،  لإلصالح  نهجهما  ضمن  الهوامش، 
امتزاج  حالة  في  كانتا  الديني  اإلصالح  مع  اإلنسانية 
فيه  تتجاوز  للبشر  أفضل  مكانا  ــا  أوروب جعل  ألجــل 
اإلنسانية الطغيان واالستعباد الذي ينهش تلك البقاع 

من األرض.
وقصة  المقالة  لكاتب  التاريخي  السياق  تتبع  إن 
إلى حين صدورها  أوال،  ظهورها على شكل مقتطفات 
الكتابة  كانت  الفترة  تلك  أن  أيضا  لنا  كاملة، سيتضح 
كان  التاريخية  الحقبة  بتلك  النقد  وأن  غزيرة،  فيها 
عن  تخلت  التي  الشعبية  الكتابات  في  حتى  الذعــا، 
القارة،  امتداد  على  المحلية  باللغات  لتكتب  الالتينية 
في  القطرية  الــدولــة  مفهوم  لبروز  آخــر  كــإرهــاص 
بكتابات  زالت،  وال  الكتابات،  هذه  عرفت  ولقد  أوروبا، 
في  الراقية  الطبقات  أن  كما  ــالذع.  ال اإلصــالح  نقد 
هوكان  فرانسوا  لكتابات  تناولها  برز  قد  مجتمعاتها 
القضاة  ــب  وواج المدني،  القانون  تفاسير  صاحب 
على  المتمردة  الكتابات  من  وهي  دوبيز،  لتيودور 
يكن  ولم  فحتى  للقائم.  بديل  بطرح  وتنادي  الظلم 
الجزم يقينا بأن البويسي لم يكن ملما بكل ما يجري 
من أحداث عنيفة تناهض الطغيان في هولندا وألمانيا 
بويسي  ال  بأن  االعتراف  المهم  من  فإنه  وبولندا، 
في  واضح  تغيير  على  عملوا  الذين  ــرواد  ال بين  من 
ومطعمة  ثرية  »إنشائية«  خالل  من  بأوروبا،  األفكار 
البعض  أن  إال  والرومانية.  اإلغريقية  من  باإلنسانيات 
الطغيان  ضد  يناضل  كان  المؤلف  أن  فكرة  يعارض 
كانت  التي  الطوعية  العبودية  ويشجب  واالستبداد، 
بويسي ألصدقائه،  تعاملوا مع رسائل ال  سائدة. فمن 
ال  »كــان  الكاتب  بــأن  يؤكدون  بــوف،  سانت  أمثال 
فيه  يفكر  كان  ما  كل  بل  الطغيان«  مواجهة  ينوي 
بكل  ببالده  المأزوم  واقعه  من  والتالشي  الهروب  هو 
بحديث  بوف  سانت  يقول  حينها،  والمحن  القالقل 

االثنين إن المؤلف كتب إلى صديقه دوبيلو يقول:
بسبب  لينزف  قلبي  وإن  وحشي،  أمر  العنف  »إن 
طويل  بــوداع  القيام  على  العزم  عقدت  لكنني  ذلك، 
مكان  أي  إلى  فيها...  ولدت  التي  األرض  لهذه  وأبدي 

وبأي طريقة كانت«.

أول من ترجم وتعامل مع مقالة العبودية الطوعية، 
حسب ما تسنى لي االطالع عليه، هو المرحوم رياض 
بعنوان  كتابا  الدار  نشرت  إذ  والنشر،  للكتب  الريس 
االستبداد« كطبعة  المناعة ضد  الشعوب  تفقد  »كيف 
اإلسالمي  المفكر  من  وبتقديم   ،2001 العام  أولى 
للترجمة،  العربية  المنظمة  قامت  ثم  البنا,  جمال 
عبود  ترجمة   ،2008 ديسمبر  في  بنشرها  بلبنان 
أكثر  كاسوحة  مطبوعة  أن  أجد  الواقع  وفي  كاسوحة. 
فيه  لألوضاع  وشرح  التاريخي  بالكشف  تمتاز  إذ  عمقا، 
بشكل أعمق، بما يشرح أبعاد المقالة قبل أن ينشرها 
في آخر الكتاب. في حين أن الكتاب الصادر عن الريس 
يحاول  محافظ  يميني  بحس  كدراسة  الكتاب  اتسم 
التعامل مع المعضالت التي تلقي المقالة عليها الضوء 

بأسلوب يمزج الشعر بالتعقيبات والتعليقات.
يكن  لم  بعالمنا  المحافظ  أو  اإلسالمي  التيار 
واقعنا  وأشكلة  والطغيان  االستبداد  تناول  عن  بعيدا 
من  المجال  في  إسهامه  له  الكواكبي  فالشيخ  معه، 
نشر  الذي  االستبداد«،  »طبائع  الشهير  كتابه  خالل 
دار  عن  لوفاته  المئوية  الذكرى  في  منقحة  بطبعة 
نظري،  وجهة  حسب  يمكن،  كما  بلبنان.  النفائس 
هذا  إلى  نبي  بن  مالك  المرحوم  كتابات  إضافة 
تتحدث  التي  مقالته  خصوصا  الكتابات  من  الصنف 
الحضارة.  مشكالت  ضمن  لالستعمار«  »القابلية  عن 
على  يطلع  فرنسا  في  كان  نبي  بن  مالك  المرحوم 
مخاطبا  بالفرنسية  معها  ويتعاطى  الفكر،  إنتاجات 
الفرنسة  سياسة  التهمتهم  الذين  جلدته  أبناء 
المسلمة،  بهويتهم  يتحرروا  أن  ألجل  الجزائر  في 
الكواكبي  الشيخ  اإلنسانية.  كرامتهم  يصون  وبما 
يتعلم  بــأن  العريقة  األســريــة  ظروفه  له  سمحت 
من  قدرا  له  أتاح  مما  والفارسية  العثمانية  التركية 
المعرفي،  وعالمها  السياسة  شؤون  على  االطــالع 
طبائع  أن  ــرى  ي ــدان  زيـ أحــمــد  الــدكــتــور  أن  ــم  رغ
غير  عن  صادر  ألنه  محدودا  »كتابا  يعد  االستبداد 

متخصص«.
واالستبداد  الطغيان  بكل  اليوم  اإلسالمي  عالمنا 
عبوديتنا بشكل  حالة  نتناول  لم  زلنا كشعوب  ال  فيه، 
وتقليعة  األيديولوجيا  مرحلة  يتجاوز  بما  جــدي، 
تحوم  مفردات  اليوم  بيننا  وتشيع  فيها،  »الالمنتمي« 
»الالمباالة«  كمفردة  هذه  الطوعية  عبوديتنا  حول 
عن  نسمع  لم  لكننا  و»المبنجون«،  و»السلبية« 
معها  وتتعامل  القضية  تفرش  اجتماعية  دراســة 
تامة.  واستقاللية  وبموضوعية  مفتوح  بشكل 
ال  الديني  وخطابنا  محتشمة،  زالت  ال  إنسانياتنا 
ــدوران  ل انتباه  أي  بال  صياغته،  على  يصر  ــزال  ي
الصفوف.  آخر  في  نقبع  وأننا  الشمس،  حول  األرض 
»أم  حيوية؟!  أكثر  بشكل  فينا  الوعي  يشتعل  فمتى 

أقفالها«؟! قلوب  على 

التيار اإلسالمي أو 
املحافظ بعاملنا 

لم يكن بعيدا عن 
تناول االستبداد 

والطغيان وأشكلة 
واقعنا معه، فالشيخ 

الكواكبي له إسهامه 
في املجال من خالل 

كتابه الشهير »طبائع 
االستبداد«، الذي 

نشر بطبعة منقحة 
في الذكرى املئوية 

لوفاته عن دار 
النفائس بلبنان.
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مسارات تتربص بالحلم الليبي

بحذافيرها،  الدستور،  مشروع  مسودة  طرح  مع  يقفون  ممن  البعض،  يحاجج 
الناصة  منها،  السادسة  المادة  بأن  الليبي،  الشعب  قبل  من  عليها  لالستفتاء 
مبادئ  على  خطورة  أية  تشكل  ال  التشريع«،  مصدر  اإلسالمية  »الشريعة  أن  على 
وال  المواطنة،  دولة  على  أي  اإلنسان،  وحقوق  المدنية،  والدولة  الديمقراطية 
تبطل  اإلنسان،  حقوق  بصيانة  المتعلقة  الالحقة،  المواد  ألن  أثر؛  أي  تحدث 

مفعولها.
وفداحته  »مغالطة«(.  تعبير  استعمال  نفسي عن  أمسك  )وهنا  فادح  غلط  وهذا 

تتفاقم حالة صدوره عن قانونيين مختصين.
ذلك أن الحقيقة على العكس من ذلك تماما. فالمواد الالحقة التي تنص على 
كفالة وصيانة حزمة الحقوق اإلنسانية المعروفة، هي التي ال فعالية وال أثر فعليا 
أنه  على  إنساني  ال  دستور  إلظهار  وزينة  تحلية  مجرد  فهي  نافل.  ووجودها  لها، 

إنساني.
الشريعة اإلسالمية مصدر تشريع  المادة، بنصها هذا، تجعل من  ذلك أن هذه 
بعدم  أساسها،  على  مستقبال،  الطعن،  يمكن  وبالتالي  له،  ال شريك  وحيدا  واحدا 
الشريعة،  مخالفتها  بذريعة  اإلنسان،  لحقوق  الضامنة  المواد  وشرعية  دستورية 
ضد  محصنة  المادة  فهذه  الدستور.  بتعديل  المطالبة  أي  بحذفها.  والمطالبة 
األخرى عزالء ومكشوفة في مواجهة هذه  المواد  أن  اإللغاء، في حين  أو  التعديل 

والمدججة. المدرعة  المادة 
إن الذين أصروا على تثبيت هذه المادة بنصها هذا وعلى تحصينها، موافقون 
يوفرون  أنهم  ويعرفون  يفعلون،  ما  يعون  كانوا  الالحقة،  الحقوقية  المواد  على 
المادة.  هذه  بمقتضى  مستقبال  الدستور  لتعديل  وقانونيا  دستوريا  سندا  بذلك 
تحويل  أجل  ومتماسكا ومحكما، من  استراتيجيا، عميقا  تفكيرا  يفكرون  كانوا  لقد 
الليبية مستقبال من »دولة مسلمة« أو دولة »دينها اإلسالم« إلى »دولة  الدولة 

إسالمية« على غرار جمهورية إيران اإلسالمية، مثال.
تعبير  عن  جدا،  يختلف،  اإلســالم«  دينها  »دولــة  أو  مسلمة«  »دولــة  وتعبير 
عناصر  من  عنصر  عن  نتحدث  نحن  األولين  التعبيرين  ففي  إسالمية«.  »دولة 
عن  نتحدث  نحن  األخير  التعبير  وفي  المعني،  للشعب  العامة  والهوية  الثقافة 
نتحدث عن شكل نظام  أننا  أي  الدين،  انطالقا من نصوص  سلطة دولة تمارس 

سياسي للدولة، وليس عن مجرد هوية عامة للشعب.
استبداد  ممارسة  إلى  تقود  أن  المحتم  من  دينية  دولة  عن  نتحدث  أننا  أي 
وأي  الديمقراطية،  الممارسة  من  قدر  وأي  شكل  أي  مبرما،  إلغاء  يلغي،  ديني 
مظهر من مظاهر الدولة المدنية، وأي حق من حقوق اإلنسان، وبالمجمل، يلغي 

دولة المواطنة، ويعود بنا إلى العصور الوسطى، وما قبلها.

بعد أيام من إعالن هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وفيما كان جنود كتيبة بريطانية، معروف 
قائدها بالصرامة والعداء للنازية، يتجول في المعسكر، وكانت الحرارة مرتفعة والذباب مزعجا وكثيرا، 

مر بعدد من الجنود يتمازحون، ضاحكين، فرحين بانتصارهم وانتهاء الحرب، صاح فيهم محتدا:
- »انتباه!«. تجمع الجنود، في الحال، واصطفوا أمامه، قال لهم متسائال:

- »يبدو أنه ليس لديكم ما تفعلون؟«.
»نعم« أجابه عريف الكتيبة: »لقد انتصرنا وانتهت الحرب، بفضل قيادتكم«. نظر إليه بحنق وقال 

له آمرا:
- »إذن، اقتلوا الذباب! أبيدوه من المعسكر«.

يقول عريف الكتيبة، إن قطارهم العسكري، عند عودتهم إلى وطنهم، توقف في إحدى المحطات 
البالية،  الممزقة  بقيافتهم  األلمان  الجنود  من  طويلة  صفوفا  شاهدوا  أرصفته  وفوق  ألمانيا،  جنوب 
وأمتعتهم المهترئة فوق ظهورهم، يجرجرون أقدامهم، في طريق عودتهم إلى أهاليهم، من بعد أن 
اطلق الحلفاء سراحهم. يقول:- »انتبهت إلى أن قائدنا الصارم المعادي جدا للنازية يبكي، ولقد وددت 
أن أتعاطف معه وأخفف من حزنه العميق، لكنني لم أجد مبررا لبكائه. ظل على هذا الحال زمنا، وتحرك 

القطار، وظل صامتا حزينا حتى وصلنا وجهتنا.
أصدر لي أمرا باصطفاف الجنود، ولما نزل من القطار، وقف أمامنا وقال: ».. منذ أسابيع كان الجنود 
المحطة، يطلقون علينا رصاصهم، يريدون قتلنا، وقتلوا  األلمان، ولعل منهم من شاهدناه في تلك 
أنهم  إلى  انتبهت  لكنني عندما  بالنازية،  اآلن، من هو مقتنع  بينهم،  بالفعل. وقد يكون من  بعضنا 
مصطفون بحالتهم البائسة، تحت الشمس الحامية، قلت في نفسي ال بد أنهم، كأي بشر، يتطلعون 
بترقب بالغ إلى اللحظة التي يحضنون فيها أطفالهم، وزوجاتهم. يترقبون أن تبدأ حياة جديدة، يحرثوا 
أرضهم، ويتابعوا الحياة تتبرعم فوق ترابها، ويتحلقوا حول المدفأة في الليالي الشتوية، حول أطباق 
البطاطس المشوية، فيما تفوح القدور بروائح أعشاب أمنا األرض، ويحدثوا أطفالهم عن أهوال الحرب.

إنهم بشر مثلنا، غير أن ظروفهم اختلفت عن ظروفنا، نحن مثلهم تماما نتطلع إلى أن نصل إلى 
بيوتنا. هم منكسرون، ونحن منتصرون، فهل نحن حاربنا من أجل فكرة نؤمن أنها خطأ، وأنها ضد 
اإلنسانية، أم حاربنا بشرا مثلنا، غرر بهم أو أنهم فهموها خطأ، أو حتى إن كانوا مقتنعين! كل ذلك ال 
يلغي أنهم أخوتنا في اإلنسانية، أتعرفون ماذا يعني ذلك؟« وانهمرت دموعه ثانية وسمعته يقول عبر 
غصة البكاء: »نحن من نصنع الحروب؟ نحن من نضع الفوارق بين الناس، من دون احترام قناعاتهم 

أو ظروفهم..«.
بـ«أصبح  تسمى  ما  يوم  خرج  يتذكر من  »أال  أولهما:  القصة، شيئين  قرأت هذه  أن  بعد  تذكرت، 
الصبح« حالتهم ونفسيتهم؟ في يقيني أن الوصول إلى أحضان أمهاتهم وعناق أطفالهم كان يسمو 

عن أية أحقاد تجاه من سجنهم، وأنا على يقين أن عناقهم لذويهم بللته دموعهم«.
اليوم  إلى مثل ذلك  يتطلعون   2011 المسجونين، منذ سنة  أن  إلى  إنسانيا،  ينتبهون،  أال  حسنا، 
الذي يعانقون فيه ذويهم قبل رحيلهم عن دنيانا؟ تماما مثلما تمنوا هم قبل أن يصلوا سدة صنع 
القرار؟ أاّل يتذكر الشيخ فالن، والعالم فالن، والدكتور فالن؟ والمجاهد فالن ذلك كله وهم العلماء في 
دينهم ودنياهم؟ أال يتذكرون ماذا قال أشرف المرسلين محمد، صلى اهلل عليه وسلم، للكفار يوم فتح 
مكة؟ ألم يقل لهم »اذهبوا فأنتم الطلقاء؟« وكيف نسيتم هذه العبرة، التي تتذكرها البشرية كافة، 

طوال عشر سنين كاملة؟
أو  مقاتل،  بين  ما  تفرق  ال  التي  البكاء،  حالة  إنه  الليبية.  بالحالة  له  عالقة  فال  الثاني،  األمر  أما 
المرء،  البكاء ليس ضعفا لكنه حالة مرتبطة بإنسانية  أنثى، كبير أو صغير.  أو  ممرض، وال بين ذكر 
مرتبطة بقوته وليس بضعفه. أذكر في سبعينيات القرن كنا ثالثة أصدقاء شبابا، ما زلنا في مرحلة 
الدراسة. كنا في القاهرة، و«فلسنا« وظللنا أياما ننتظر حوالة من ليبيا. كنت ورفيقي نشكو هلل من 
نفسه،  عليه  وصعبت  عنه،  تخلى  الذي  أصدقائه،  أحد  في  ظنه  خاب  قد  صديقي  وكان  والعوز،  الفقر 
وغلبته ذلك اليوم دموعه، فبكيت معه، وفيما كانت حفلة بكائنا متواصلة، دخل علينا رفيقنا الثالث، 
وصاح منزعجا: »كنكم؟ إيش فيه؟« ومن دون أن نجيبه انهمر يبكي معنا متضامنا، من دون أن يعرف 

سبب بكائنا!
أسلوب  كتابه  في  فيلدمان  »ساندور  النفس  عالم  يقول  لكن  فرح،  دموع  عن  يحدثنا  من  وهناك 
الحديث واإليحاءات في الحياة اليومية-Speech & gestures in everyday life »، يقول ما معناه 
ال  فالعروس،  األلم.  حالة من  الدموع تشي عن  مثل هذه  إن  إذ  لفرح صادق،  يبكي  هناك من  ليس 
تبكي ليلة زفافها إن كانت بالفعل سعيدة بزواجها، أما أمها، فقد تبكي يوم زفاف ابنتها، لكن ذلك 
ال يعكس سعادتهما، بقدر ما يعكس حزن األم لفقدانها جزءا من وظيفتها في الحياة، وأيضا ترى أن 

ابنتها ما زالت صغيرة على الزواج!«.
حالة  خالل  يحدث  وإنما  التامة،  االستكانة  أو  التام،  التوتر  أثناء  يحدث  ال  البكاء  إن  أيضا،  ويقول 

االنتقال من التوتر إلى االستكانة!
فالدموع  التعبير عنها،  والحيلولة دون  االنفعاالت  العلم يحذر من كبت  أن  الخطير، فهو  األمر  أما 
المعدة.  وأعصاب  والتوتر،  الصداع،  أبرزها  األمراض؛  من  بالعديد  اإلصابة  إلى  تؤدي  قد  المكبوتة 

فالدموع ليست عالمة ضعف لكنها متنفس للغضب والكبت.
إن الدموع مهما كانت أسبابها تعرب بالضرورة عن حاجات كامنة في أعماقنا، وهي وسيلة فعالة 
الذي  »ألبيركامو«  الفرنسي  الكاتب  مقولة  نفهم  أن  المثمر  ومن  والحقد.  الغضب  على  القضاء  في 
نال جائزة نوبل في األدب: »قد يبكي الرجال من كثرة القبح في العالم« من زاوية أخرى! كأن نفهم 

ونعترف أن النساء أكثر من الرجال، الذين ال يتعظون، صحة نفسية.

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

ارسم حمامة ودعها تطير!
أحمد الفيتوري

في  التاريخ  قبل  لما  فني،  متحف  أعظم  نواجه  باختصار،  »كنا، 
العالم كله. فقد كانت هنالك صور ذات ميزة جمالية عالية جدًا: 
آية  كانت  ولو  سافرات(،  لنساء  الطبيعي  بالحجم  التي  )كالصور 
لكان  بمثلها،  جاءت  قد  العصور  من  عصر  أي  في  فنية،  مدرسة 

ذلك دليل تفوقها وقوتها.
الحيوانية،  الحياة  تتبع  على  يساعدنا  التاسيلي،  الفن  إن 
الكثير، عن ذلك  المناخية، ومن ثم نعرف  التقلبات  تتبع  وبالتالي 

األمحال التدريجي، الذي تمخض عن هذه الصحراء القاسية.
االكتشافات  وهذه  إًذا،  المهمة  االكتشافات  بعض  هنا  لدينا 
تتيح لنا أن نفهم، ما حدث عبر ثمانية آالف سنة، من تاريخ أكبر 

صحراء في العالم–بل في تاريخ اإلنسان«.
مكتشف  القديمة،  الليبيات  عالم  لوت«،  »هنري  تحدث  هكذا 

لوحات تاسيلي، في كتابه عن هذا االكتشاف.
اللغة  ظهرت  الكبرى،  الصحراء  ستصير  التي  األرض،  هذه  في 
الوجود ومشكل  الحجر، لغة  النقش على  الرسم،  األولى لإلنسان: 
الرسامون  هؤالء  وكان  أهراماته.  في  تظهر  أن  قبل  الخلود، 
والذين  لوبيا«،  »سكان   : بعد–اإللياذة  أسمتهم–فيما  من  هم 
حاربوا  الذين  الليبيون  بأنهم  تاريخه،  سفر  في  هيردوت  ذكرهم 
سوف  منهم  والعقيب  أثر،  لهم  يبقَ  ولم  الجنوب  ريح  القبلي، 
ويتسفسطون  التماثيل،  ينحتون   ،- اآلن  قورينا–شحات  في  نراه 
وفيلسوفها  اللذة  مذهب  مدرسة  القورينائية،  المدرسة  في 
رأي عبد  أفالطون، حسب  إليه  ما وصل  الذي ضارع  أرسطيفوس، 

الرحمن بدوي.
أول  اكتشاف  على  المحروق،  سعيد  الليبيي  الشاعر  يعلق 
»جبرين«،  يكن  لم  »إن  التاريخ:  قبل  إنسان  رسمها  لوحات، 
عظاية،  أو  سحلية  أو  عقرب  فهو  تاسيلي،  صخور  من  صخرًا 
في  لــوت«،  »هنري  حط  ما  فحين  لذلك.  زواحفها  من  ضب  أو 
»جبرين«،  سوى  يجد  لم  عامًا،  عشر  ستة  فيها  ليسلخ  تاسيلي 

الكهوف،  مزيد  له  ويكتشف  الوعرة،  المنطقة  دروب  على  يدله 
التي تعج بحضارة ما قبل التاريخ.

»هنري«،  لمؤلفه  تاسيلي«،  »لوحات  كتاب  أصبح  بعد،  فيما 
اإلنسان  تاريخ  قبل  ما  بل  تاريخنا،  قبل  ما  تاريخ  كتب  أهم  من 
يكن  فلم  لي  بالنسبة  أما  المختصون،  يقوله  ما  هذا  كان،  أينما 
سوى  تاسيلي«  »لوحات  من  ذهني  في  يرسخ  لم  كما  يهمني، 
أنها،  من  الرغم  وعلى  جبرين«.  »لوحة  إنها  ــدة:  واح لوحة 
قبل  ما  إلى  يعود  كونها–نقشًا  في  اللوحات،  بقية  مع  تشترك 

التاريخ، فإن أحدًا لم يرسمها«.
المؤجلة،  اللوحة  التي ستبدو  اللوحة  إن »لوحة جبرين«، هذه 
اللوحة،  هي  فستكون  شئنا  وإن  المثقوبة،  الذاكرة  لوحة  أو 
واحات  أقدم  غدامس«،  »و«  »جالو  وعواجيز  نساء  ترسمها  التي 
والمفارش  والقفف  األطباق  على  الكبرى،  الصحراء  في  اإلنسان، 
األبــواب،  وعلى  النخيل،  سعف  من  صنع  مما  وغيرها  »الفته«، 
النقوش والزخارف، والتعاويذ  النخيل، حيث  المصنوعة من جذوع 

التي تقي من العين واألرواح الشريرة.
معارض  إلى  البيوت،  تحولت  فقد  بالذات،  غدامس  في  أما 
الذي  »المكان  إن  حيث  بها،  المرأة  تقوم  ونقوش،  لرسومات 
عليه  هي  وكما  عربي،  ابن  حدث  كما  عليه«،  يعول  ال  يؤنث  ال 

»حضارة غدامس«!
وتشكيلها  معمارها  التي  الصحراء،  جوهرة  هذه  »غدامس« 
فهي  السراب«،  »جماليات  أو  للسراب،  تجسيدًا  فتبدو  منفردين، 
المتقاطعة  وخطوطها  ــوان،  األل عجينة  قلبها  بيضاء،  مدينة 

خطوط الوهم، فهي مستترة. إنها زخارف الزوال.
هو  فكان  والزوال،  لالنمحاء  تأوياًل  الشعبي،  الفن  بقي  بهذا 
فن  واألرابيسك،  الحروفية  في  ظهر  الــذي  الكالسيكي،  الفن 
ومقابرهم  المدن،  وحكام  التجار  طبقة  بيوت  زين  الذي  الخاصة، 
ومساجدهم ،الفن الذي يحتاج إلى محترفين، وإلى األموال، وإلى 

مواد خاصة قد تجلب من البعيد..
كان ذلك ومازال، وإن كان إلى الزوال سائرًا فهو فن الزوال.

في  الخصوصية،  المكان  جماليات  كل  مثل  ذلك،  بدأ  وقد 
الحداثة  صدمة  كانت  ومثلما  العربية،  وغير  العربية  البلدان 
بالسؤال،  بدأ  ليبيا  في  التشكيلي  الفن  فإن  الهوية،  مشكل 
مدافع  في  للبالد،  غربي  احتالل  في  تمظهر،  الذي  السؤال  هذا 
يدعى  وكان  »ليبيا«،  وسمته  البلد  هذا  خرطت  فاشية،  إيطالية 
بدايات  في  ما  الغرب«،  طرابلس  »إيالة  العثمانية  الرزنامة  في 
والصنائع«،  الفنون  »مدرسة  فيها  افتتحت  الماضي،  القرن 
وتلك  الفنون  بهذه  تهتم  التي  »الفنون«،  مجلة  عنها  وصدرت 

الصنائع.
كرسوم  ضــرورة،  البصرية  الفنون  أن  بدا  الفترة،  تلك  في 
والمجالت...  الصحف  ورســوم  ولتراويس  للصنائع،  توضيحية 
الحياة،  بدء  في  كان  كما  ضرورة،  التشكيل  فن  أن  بدا  لقد  إلخ. 
الحضارة  تاسيلي،  حضارة  وعند  األولــى  الطفولة  عند  كما  آي 
التواجد  هذا  من  ثم  الصحف،  وتلك  المدرسة  هذه  من  األولى. 
التشكيلي  الفن  بدأ  االستيطانية،  الجديدة  السلطة  األوربــي، 
كالسيكيات  من  اإليطالية،  مدارسه  في  تمثل  ثم  التشخيصي، 
البصرية،  الثقافة  صارت  حتى  وغيرها.  الواقعية،  إلى  النهضة 
جذوره  يستمد  الذي  التجريد،  فإن  ولهذا  المدارس،  هذه  أسيرة 

من األرابيسك، وجد رفضًا واتهامًا بأنه فن اآلخر.
القرن  مدخل  مع  الحديث،  الليبيي  التشكيلي  المشهد  بدأ  إذا 
استخدام  مفرداتها:  من  التي  اإليطالية،  وفصاحته  العشرين، 
في  والقصف،  الحروب  في  البشرية،  تاريخ  في  مرة  أول  الطائرة، 
الليبيين،  من  فجعلت  الحديث،  الفضاء  ترسم  كانت  حيث  ليبيا 
بدأت  المشهد  بهذا  التاريخ..  في  حربية  طائرة  أسقط  من  أول 
الحالة،  هذه  في  الليبي  على  كان  أي  الحديثة!،  البصرية  الثقافة 

أن يرسم حمامة وأن يطلقها تطير.

أول  في  مرة  ألول  مشاركتهم  فرحًا،  الليبين  ــات  أوق أكثر  من 
العام  السابع  الشهر  من  السابع  اليوم  في  تشريعية  انتخابات 
مع  الصور  فيها  يلتقطون  كانوا  التي  اللحظة  تلك  وفي   ،2012
بأنهم  يحسون  كانوا  االنتخابات  بحبر  المصبوغة  أصابعهم 
مدنية  بدولة  حلمهم  وكان  الواعد،  ليبيا  مستقبل  على  يبصمون 
االستبداد،  دولة  من  عقود  بعد  األولى  للمرة  يشرق  ديمقراطية 
أنحاء  في  االنتخابات  طقس  يتابعون  وهم  حسرتهم  من  وعقود 

عديدة من العالم وكأنهم يعيشون خارج الزمان وخارج الكوكب.
اختاروا مسار دولتهم الجديدة عبر إعالن دستوري في انتظار بقية 
االستحقاقات والفرح بتغيير جذري يستجيب لمزاج العالم المتحضر 
أثاث  بقية  انتظار  في  وكانوا  بحسرة،  عليه  يتفرجون  كانوا  الذي 
يتبعها  وما  رئاسية  وانتخابات  دائم  دستور  من  الجديدة  الدولة 
عبر  بالدهم  بخيرات  والتمتع  الرفاه  لهم  يحقق  تنفيذي  من جهاز 
يغمرهم  الذي  الشعور  وكان  المجاالت،  كل  في  تنمية  مشاريع 
هذه  أمــام  عقبة  يشكل  كان  الــذي  النظام  من  تخلصوا  أنهم 
األحالم وأصبح االنطالق ممكنًا بعد أن عاشوا زمنًا طوياًل في ظل 
ضرورات  توفير  الطغيان:  عليها  نهض  التي  التاريخية  المقايضة 
المطلقة  الفرد  لسلطة  والطاعة  االستكانة  مقابل  واألمن  العيش 

ونظامه الخاص.
التأسيس  به  الحري  األول،  التشريعي  جسمهم  الليبيون  اختار 
تهدهده  الــذي  األحــالم  خدر  إلى  واستكانوا  الجديدة،  للدولة 
عانوه،  ما  لعقود  عانوا  لهم  الممثلون  هؤالء  كون  في  عمياء  ثقة 
منطق  تناسوا  لكنهم  واألمانة.  المسؤولية  حجم  في  وسيكونون 
التي غالبًا ما تُسرق من االنتهازيين والفاسدين  المعتاد  الثورات 
غرفة  إلى  أول جسم  وتحول  الحرية،  بنشوة  الشعب  انشغال  وقت 
احتكار  أن  مدركين  المجتمع،  في  جديد  من  للتحكم  عمليات 
واستخدموا  المطلقة،  السلطة  إلى  الطريق  هو  والسالح  المال 
فيه  ــازال  م متدين  شعبي  وجــدان  لدغدغة  الدينية  الشعارات 
إلى  بها  سيصلون  التي  لتراتيلهم  يستجيب  قد  شاسع  مكان 
بلذة  المشبع  الوجدان  هذا  أن  ما حدث  أن  غير  والنفوذ.  السلطة 
أصحاب هذه  عن  االقتراع  بأوراق  أشاح  حين  العالم  فاجأ  الخالص 
سمي  المعرفة،  شعاره  وطنيًا  تكتاًل  الناخبون  واختار  التراتيل، 

القوى  تحالف  وهو  الليبرالي،  بالتيار  العالم  وسائط  في  وقتها 
صناديق  اكتسح  الذي  جبريل  محمود  الدكتور  برئاسة  الوطنية 
االقتراع في أول انتخابات حرة ونزيهة بشهادة كل المراقبين. لم 
ما  لكن  البسطاء،  مشاعر  يدغدغ  ولم  الدينية  الشعارات  يستخدم 
برنامج من  وهو  قدمه،  الذي  البرنامج  الصناديق هو  يجتاح  جعله 
صياغة رئيس التحالف الذي لم يكن ساحرًا أو مشعوذًا كغيره، بل 
أمينًا  فيها  عمل  الخبرة،  من  نتاج سنوات  االنتخابي  برنامجه  كان 
االقتصادي،  التطوير  لمجلس  ومديرًا  الوطني،  التخطيط  لمجلس 
فضاًل عن مشروع »رؤية ليبيا 2025«، الذي أداره وأشرف عليه مع 
الدراسات  عبر  يدرك  جعله  ذلك  كل  الوطنيين،  الخبراء  من  فريق 
ليبيا كي تنهض،  تريد  : ماذا  المعمقة، وعبر اإلحصاءات واألرقام 
مقدرات  لكل  المعرفة  هــذه  وفــق  االنتخابي  برنامجه  وصــاغ 
لهذا  الناس  واستجاب  المجتمع،  هذا  تقدم  ــاق  وآف وإمكانات 
النازف  الليبي  الجرح  على  أصبعه  أنه يضع  أدركوا  البرنامج ألنهم 
وإهدار  الفوضى  عانى  من  لكل  مقنعًا  برنامجًا  كان  عقود.  منذ 
المستقبلي  التخطيط  وفقر  الكفاءات  وإقصاء  والفساد  المقدرات 
فيها  رأت  كثيرة  دولية  لمؤسسات  مقنعًا  كان  مثلما  العلمي، 

إمكانية تجربة نجاح أخرى في ما يسمى العالم النامي.
تيارات  أمام  عقبة  نفسه  الوقت  في  كان  البرنامج  هذا  لكن 
صاحب  أخــرى،  اتجاهات  إلى  والمجتمع  بالبلد  تذهب  أن  تريد 
التيار  لهذا  التمكين  سياسة  أمام  عقبة  أصبح  أيضًا  البرنامج  هذا 
األممية  أيديولوجيته  تحل  أن  أجل  من  هندستها  في  شرع  التي 
تفصيل  فكرة  فكانت  األممية.  السابق  النظام  أيديولوجية  بدل 
وكان  الطريق،  من  وراءهــا  ومن  الرؤى  هذه  يزيح  غاشم  قانون 
غير،  ال  الهدف  هذا  أجل  من  فصل  الذي  السياسي  العزل  قانون 
قبة  تحت  دورًا  الفاسد  السياسي  والمال  والوعيد  التهديد  ولعب 
المؤتمر الوطني كي يصدر هذا القانون الذي حذر منه الكثير من 
المثقفين ومن خبراء المصالحات الوطنية ومن مؤسسات الحقوق 
التي  األولــى  الطلقة  هو  وكان  النهاية  في  صدر  لكنه  الدولية، 

دشنت كل الحروب التي تبعته.
الوطني  المؤتمر  ما دشن  بعد  عارمة  فوضى  في  البالد  دخلت 
التالية،  السنوات  ظلها  في  سنعيش  التي  الخراب  بيئة  وحكومته 

نفسه  هو  الذي  الجسم  هذا  أخطاء  تداعيات  كان  حدث  ما  وكل 
نتيجة تداعيات نظام شمولي حكم أربعة عقود.

ما  التمسك  منهم،  الواعون  أو  الليبيون،  حاول  ذلك  كل  رغم 
اإلفرازات  تلك  كانت  ومهما  المسار،  ذلك  بإفرازات  ذلك  وسعهم 
المشاكل  من  ــزءًا  ج اعتبروها  لرغباتهم  ملبية  غير  أو  سيئة 
كان  فيها  التفريط  ألن  الطريق،  على  تحدث  التي  والمتاعب 
الذي  المسار  هذا  ُأجهض  ما  إذا  مر،  أحالها  خيارات  أمام  يجعلنا 
النواب، ورغم ما تعرض له من أخطاء  لم يبقَ منه سوى مجلس 
مازال  الذي  الوحيد  العِرق  هو  ظل  فساد،  وحتى  انقسامات  ومن 
أما  باالنتخابات.  المرتبط  الديمقراطي  الدولة  مسار  في  ينبض 
إما  فهي:  والمجتمع  األرض  تتنازع  كان  التي  الثالثة  المسارات 
تحاول  التي  الميليشيات  دولة  أو  دينية،  دولة  أو  عسكرية،  دولة 
اختاره  الذي  المسار  خط  وعلى  مدنية،  دولة  هيئة  في  تتنكر  أن 
الخيارات،  تجتاح  ومحليًا  دوليًا  الواقع  األمر  بدأت سياسة  الليبيون 
مكان.  كل  في  تتشكل  الواقع  األمر  يفرخها  التي  األجسام  وبدأت 
لكنه  محلي،  وتنافح  دولي  بتدبير  األول  الرئاسي  المجلس  خرج 
ُفرض على أغلب الليبيين ومنه انبثق جسم جديد )مجلس رئاسي 
للجسم  نتاجًا  يكون  أن  الوحيدة  ميزته  كانت  رؤوس(  بسبعة 
الوحيد المتبقى من إرادة الليبيين الحرة، وهو مجلس النواب، وإذا 
األقل  على  فإننا  المنتخب  المجلس  هذا  من  شرعيته  اكتسب  ما 
مازلنا على الطريق الصحيح رغم كل ما فيه من حفر ومطبات، غير 
يستكمل  ولم  النواب  لمجلس  ظهره  أدار  الجديد  الجسم  هذا  أن 
استحقاقاته التشريعية لتكتمل شرعيته، ورمى بنفسه في أحضان 
إلى  وتحول  الوطنية،  اإلرادة  عن  رغمًا  الدولي  المجتمع  اعتراف 
وفاق  »حكومة  يكون  أن  بدل  دولــي«  وفاق  »حكومة  سمي  ما 
وطني«، ودائمًا كان يتبجح بهذا االعتراف رغم ما تسبب فيه من 
السياسي  االتفاق  يُضمّن  لم  والمجتمع.  الوطن  في  تشرخات 
ولم  الحكومة،  النواب  مجلس  يعتمد  ولم  الدستوري،  اإلعالن  في 
البرلمان من أجل نيل الشرعية، لكن طالما  يقسم أعضاؤها أمام 
العالم راٍض عن هذا الجسم لتذهب شروط الشرعية الوطنية إلى 
ومسارهم  وخياراتهم  الليبيون  فليذهب  آخر  بمعنى  أو  الجحيم، 
معترف  حكومة  العالم  يحتاجه  فما  الجحيم،  إلى  الديمقراطي 
التي  االتفاقات  فيها  بما  معها،  االتفاقات  توقيع  يمكن  دوليًا  بها 
تهدد األمن القومي والسيادة الوطنية، ثم من مكان غير منظور 
ما سمي  الواقع، وهو  األمر  تفريخ  آخر من مكنة  علينا جسم  خرج 
في  ورد  كما  اسمه  من  حذف  الــذي  األعلى«،  الدولة  »مجلس 
االتفاق السياسي مفردة )استشاري( ليصبح أعلى سلطة قسرية لم 
ينتخبها الليبيون وال رأي لهم فيها، وهو يتكون من بعض أعضاء 
المؤتمر الوطني السابق، سيئ الذكر، الذي وضع ليبيا على طريق 
المجلس  على  اإلخــوان  تيار  وسيطر  والفساد.  والحروب  الخراب 
البنك  على  ليسيطروا من خاللهما  الدولة  وعلى مجلس  الرئاسي 
مقدس  غير  كثالوث  االستثمار  وشركة  النفط  ومؤسسة  المركزي 

في ليبيا أصبح سبب خرابها بدل أن يكون مبتدأ صالحها.
يقف  التي  الميليشيات  دولة  هيمنة  تعني  طرابلس  هيمنة 
الثروة  مصادر  في  تحكمه  عبر  السياسي  اإلســالم  تيار  خلفها 
الميليشيات  هذه  من  تجعل  التي  الخارجية  والسياسة  والتمويل 
حل،  أي  في  إدماجه  يمكن  الدولي  للمجتمع  بالنسبة  واقعًا 
الدولة  هيمنة  تعني  ــ  الكثيرون  يذهب  كما  ــ  بنغازي  وهيمنة 
اإلخوان  جماعة  لمخطط  تهديدًا  تشكل  ما  بقدر  التي  العسكرية 
الصراع  هذا  وخلف  الديمقراطي.  المدني  للمسار  تقويضًا  تشكل 
المدنية  بدولته  الحالم  المواطن  يقف  المتزاحمة  الخيارات  وهذه 
ال  منظورة،  غير  زاوية  في  بعيدًا  يقف  فيها،  الفعلية  ومشاركته 
المحلية  النفوذ  اإلقليمية وال قوى  الدولية وال  القوى  إليها  تلتفت 
أو في  المشهد،  غائبة عن  الصامتة  األغلبية  األرض. وطالما  على 
ستظل  فإنها  القادمة،  ديسمبر  انتخابات  في  له  العودة  انتظار 
منسية، خصوصًا أن السلطات األخيرة المتمخضة عن حوار جنيف 
جزء  هي  بل  ضدها(  أو  )معها  الميليشيات  دولة  ظل  في  تعمل 
كآخر  البرلمان  ثقة  نالت  أنها  الوحيدة  وإيجابيتها  منها،  أصيل 
حلقة في المسار السياسي، وحقيقة ال تَعِدُ سلطات الغفلة هذه 
تهيئة  في  بمهمتها  للقيام  الليبيين  انتظار  يخص  فيما  بالكثير 
مبادرة  تعد  كما  الديمقراطي  المسار  الستئناف  مناسبة  بيئة 
األمر  التي مازالت تعمل في ظل سياسة  المتحدة  األمم  مفوضية 

الواقع، وفي ظل »ليس باإلمكان أبدع مما كان«.
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انطالق  بطرابلس  الثقافة  فــضــاءات  شهدت 
الشعراء  من  نخبة  أحياها  وفنية  أدبية  فعاليات 
ليالي  ــرة  ذاك تستحضر  والفنانين،  والكتاب 
من  محطات  وتستنطق  بالمدينة  رمــضــان 
الفعل  أهمية  على  تنهض  كما  العريق،  تاريخها 
بمالمسة  التنوير  بمفهوم  التعريف  في  الثقافي 
الحاضر  ــل  ــواغ ش ــع  م تتشابك  مــوضــوعــات 

وتستلهم روح الموروث.
مركز  نظم  ونــغــم«  »شــعــر  عــنــوان  وتــحــت 
األربعاء،  واالستشارات،  للتدريب   »M.A.Y.A«
هاجر  الفنانة  أدارتــهــا  فنية،  ثقافية  أمسية 
العرابي،  عبدالقادر  الشاعر  أحياها  الطيار، 
البغدادي،  عبدالباسط  والملحن  الفنان  صحبة 
»موالي«  قصيدة  وألحانه  عزفه  من  قدم  الذي 
الشاعر  الــراحــل  شقيقه  تــألــيــف  ــن  م وهـــي 
الشاعر  أهــدى  كما  ــبــغــدادي.  ال عبدالمولى 
باألمسية  نصوصه  أول  العرابي  عبدالقادر 
الحقة  نصوص  فــي  وتــابــع  الــبــغــدادي،  لــروح 
على  ينعطف  وهو  اإلنساني  الوجع  أثر  اقتفاء 
وتمظهرات  والــمــواقــف  التاريخ  مــن  شــواهــد 
مفاتحات  في  توقف  كما  الحاصلة.  األحـــداث 
»عودي«  قصيدة  في  حواء  عوالم  عند  وجدانية 
والعتاب  واألحــالم  الــرؤى  من  بخطوط  مشبعة 
الشعبي  الشعر  من  قصيدة  يختم  ثم  والشجن، 
كثر  الصبر  ــد  وزي »اصــبــر  مطلعها  فــي  يقول 

منه«.

مدن الشمس
أمسية  الخميس،  حسن،  الفقيه  دار  واحتضنت 
المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة  نظمتها  أدبية 
وأحياها  البشتي،  غــادة  الشاعرة  ــا  ــه وأدارت
آفاقا  تستشرف  بقصائد  الشعراء  من  مجموعة 
على  راهن  الذي  الخيال،  مدن  تؤثثها  سماوية 
العاكسة  القصائد  تلك  في  الشمس  محاكاة 
رسمت  واآلخـــر،  نفسها  مع  ــذات  ال لتساؤالت 

ألقت  التي  المريض  هناء  الشاعرة  بداياتها 
ــصــادر أخيرا  ال عـــددا مــن نــصــوص ديــوانــهــا 
نصا  تالها  الشيطان«،  »صديقة  عنوان  تحت 

أبوراوي،  معتوق  للشاعر  و»حساب«  »كينونة« 
في  الوجع  مفازات  الفاخري  أحمد  يناجي  فيما 
»جلسة  قصائد  في  توقفه  وكــذا  ــم«  »أل نص 

أمــام  الحلم«  ــودة  ــش و»أن و»مــوعــد«  قــهــوة« 
ــواء  ــق رومــانــســي يــالطــف أج شــواطــئ مــن دف
من  بشحنات  الصمت  أذن  في  ويهمس  السمر 

فواره الدفين.
نص  في  الورفلي  نورالدين  الشاعر  وعبر 
لنصفه  مؤجل  لوعد  نسيج  رســم  عن  الملكة 
الكاتب  لروح  مهداة  قصيدة  عند  لينتهي  اآلخر، 
الحاسي  حمزة  الشاعر  أعقبه  النيهوم،  الصادق 
تغازل  قصائد  ثــم  يشبهك«  ــد  أح »ال  بنص 
مريم  الشاعرة  وألقت  درنة،  مدينة  في  منابته 
ليأتي  دواوينها  من  مختارة  نصوصا  سالمة 
وحسن  الناجح  »آســيــا  الشعراء  مــن  كــل  دور 

إدريس وأسامة الرياني«.

ذاكرة الفاخري
والثقافة،  للفنون  إسكندر  بيت  واستضاف 
الفنان  »تـــجـــارب«  ــوان  ــن ع تــحــت  الــجــمــعــة، 
جمعت  أمسية  في  الفاخري  القذافي  التشكيلي 
الشاعر  ــا  أدارهـ والموسيقى،  التشكيل  بين 

إسكندر  مــراد  الفنان  ورافقه  الدنقلي  محمد 
قدم  غنائية  وصلة  في  العازفين  من  فرقة  مع 
المطربين  لكبار  األعــمــال  مــن  ــددا  ع خاللها 
تجربته  عن  الفاخري  خاللها  وتحدث  الليبيين، 
المدرسة  نحو  األولى  خطواته  من  ابتداء  الفنية 
كما  ــون،  ــل وال الــريــشــة  عــالــم  احــتــرافــه  حتى 
ســارت  التي  الخطوط  أهــم  عــن  إحــاطــة  قــدم 
ورؤيته  الليبي،  التشكيلي  الفن  تجربة  فيها 
لألجيال  يمكن  وكيف  التحوالت،  لهذه  الفنية 
وال  الرحلة  لهذه  يضيف  فن  على  االشتغال 
في  بالتالي  ويقع  السابقة  األساليب  يستنسخ 

مأزق التكرار.
رئيس  الغرياني  محمد  الفنان  وتــحــدث 
الجيلية  المراحل  عن  للتشكيل  الليبية  الجمعية 
وصوال  ــرواد  ال األسماء  مستذكرا  الفن،  لهذا 
أصغر  بتكريم  األمسية  واختتمت  الحالي،  للجيل 
محمد  الــشــاب  ــو  وه إسكندر  بيت  فــي  عضو 
تقديرا  رمزية  هدية  وتسليمه  الجورني  شعبان 

لنشاطه.

التنوع  يظهر  فنيا،  معرضا  الفرنسية  مارسيليا  تستضيف 
منذ  والمهجر  الوطن  في  الجزائريين،  الفنانين  لــدى 

االستقالل.
محيي  باية  بتوقيع  لوحة  من  المعروضات  وتتنوع 
الفن  عشاق  لدى  المحببة  الجزائرية  الرسامة  الدين، 
عن  واألزرق  باألصفر  جدارية  »فسيفساء«  إلى  السريالي، 

الكفاح البيئي..
بالديمقراطية  المنادي  الحراك  متظاهرو  كان  وفيما 
الجزائر  فــي  السياسي  الــنــظــام  فــي  جـــذري  وبتغيير 
من  كان  فبراير،  في  الشارع  في  مسيراتهم  يعاودون 
المقابلة  الضفة  على  مارسيليا،  في  يفتتح  أن  المقرر 
»نضاالت  على  يشهد  معرض  المتوسط،  األبيض  للبحر 
أشكال  كــل  فــي  التحرر  أجــل  مــن  متعددة  والــتــزامــات 

التعبير« ألعمال 29 فنانا جزائريا ومن الشتات الجزائري.
عمر  انــتــظــار  ــي  »ف عــنــوان  الــمــعــرض  على  وأطــلــق 
الجزائرية  والكاتبة  للمحامية  كتاب  عنوان  وهو  قتالتو«، 
المعرض  يضم  أن  المفترض  من  وكان  تمزالي.  وسيلة 
نيويورك  في  آرت«  »واالتش  غاليري  في  قبال  أقيم  الذي 

32 عمال يعود أقدمها إلى العام 1965.
إلى  الهادفة  والقيود  »كــوفــيــد19-«  جائحة  لكن 
حضوريا  االطــالع  الجمهور  حرمت  فرنسا  في  احتوائها 
بيل  ال  دو  »فريش  مجمع  في  المعروضة  األعمال  على 
مساحة  وهي  مارسيليا،  في  والثقافي  الفني  ميه«  دو 
والثقافية،  الفنية  العمل  أمــاكــن  بين  تجمع  واســعــة 
عن  مسؤولة  أوضحت  ما  على  والمعارض،  األداء  وقاعات 

التنظيم.
لورنس  مــاري  ناتاشا  المعرض  على  القيمة  وذكــرت 
ارتباطا  وتاريخها  مارسيليا  حاضر  من  مهم  »لجزء  أن 

وثيقا بالجزائر« .
الذي  استيريد«  »تريانغل  المعاصر  الفن  مركز  لكن 
فرنسا  في  نوعه  من  الفريد  المعرض  هــذا  وراء  يقف 

المعرض  زيارة  أتاح  إذ  الحضوري،  الحدث  من  بديال  وفر 
افتراضيا عبر موقعه اإللكتروني.

التي  بوغريط  هاليدا  الفرنسية  الفنانة  واعتبرت 
مهاجرين  جزائريين  لوالدين  لنس  مدينة  في  ولــدت 
أن  بــرس«  »فرانس  لوكالة  تصريح  في   1980 العام 
إطالقا  تشبه  ال  الرقمية  بالطريقة  فني  عمل  »مشاهدة 
نستخدم  ــأن  ب ــأس  ب ال  ولكن  حــضــوريــا(،  )مشاهدته 
لنكون  االفتراضية،  الوسائل  وهي  اليوم،  لنا  بقي  ما 
من  الناس  من  ممكن  عدد  أكبر  تمكين  على  قادرين 
أو  عمال،  أو  فنان،  كل  هوية  ــل  األق في  يكتشفوا  أن 

مفهوما«.

الحدود تتالشى
في  المشاركة  في  الوقت  من  لفترة  ــرددت  ت أنها  ومع 
النهاية  فــي  فهي  معين،  بلد  على  يتمحور  معرض 
الفنانين  ــل  ــض »أف جــانــب  إلـــى  تــكــون  بـــأن  ســعــيــدة 
والسعي  التنوع  تظهر  مجموعة  ضمن  الجزائريين« 
يتناول  ال  المعرض  »هذا  أن  على  الحرية.وشددت  إلى 
والتحرر،  المنفى،  يتناول  العكس،  على  بل  القومية، 
أمر  إنه  واإلنسانية،  الشخصية  والعواطف  والسياسة، 

رائع، حيث تتالشى ثمة حدود«.
بوغريط،  هــالــيــدا  صـــورت  الجماهير«  »جــثــة  فــي 
في  دونــي  سان  منطقة  من  عائالت  البطيئة،  بالحركة 

تعبير  في  بعضا  بعضها  تعانق  وهي  باريس،  ضاحية 
المشاهد  وتظهر  االنفصال.  قبل  العاطفية  الذاكرة  عن 
والتاريخ  للفنون  إلويار  يول  متحف  في  التقاطها  تم  التي 
الــروابــط  جمال  الطبيعي،  بالضوء  دونـــي،  ســان  فــي 

اإلنسانية، ولكن أيضا هشاشتها.
جانب  إلى  أعمالها  تعرض  بأن  اعتزازها  أليدا  وأبــدت 
باألحالم.  والشبيهة  الملونة  الدين  محيي  باية  أعمال 
1931، عندما  العام  الريف  التي ولدت في  الجزائرية  فهذه 
وهي  وتيتمت  فرنسية،  مستعمرة  تزال  ال  الجزائر  كانت 
بـ»الملكة«.  بريتون  أندريه  الكاتب  وصفها  الخامسة،  في 
الرسم  عن  توقفت  ــراك،  وب بيكاسو  مع  عملت  وبعدما 

لمدة عشر سنوات بعد زواجها، ثم عاودت نشاطها.
الجزائر  بين  وتعمل  تعيش  التي  باباري  لويزا  أمــا 
بطلة  يستحضر  عمال  المعرض  في  فتقدم  وبــاريــس، 
وحكم  للتعذيب  تعرضت  التي  بوحيرد  جميلة  االستقالل 
عنها  أفرج  ثم  إرهابية«  أعمال  »بسبب  باإلعدام  عليها 

في نهاية االستعمار الفرنسي العام 1962.
الناشطة  شاركت  االستقالل،  أضواء  عن  غيابها  وبعد 
لفتة  فــي  األسبوعية،  الــحــراك  مسيرات  فــي  السابقة 
المرأة  يوم  مناسبة  في  أخيرا  ومنها  الرمزية،  شديدة 

العالمي.
دائما  كان  النساء  »حضور  بأن  باباري  لويزا  وذكــرت 
في  وهي  الجزائرية«.  االحتجاجية  التحركات  في  قويا 
سنوات  ست  البالغة  ابنتها  جعلت  التجهيزي  عملها 
جميلة«،  أجل  »من  بعنوان  كتاب  من  مقتطفا  تسمع 
الذي  فيرجيس،  جاك  الفرنسي  والناشط  المحامي  كتبه 

دافع عن بوحيرد في خضم الحرب.
الشابة  الفنانة  إبداع  اكتشاف  كذلك  المعرض  ويتيح 
على  تعتمد  التي  مارسيليا،  في  المقيمة  صديق  ســارة 
الشاب  تطلعات  لتروي  الفيديو  أللعاب  الغرافيكي  العالم 

زين المنتمي إلى األحياء الشعبية.
حــائــط  عـــن ورق  عـــبـــارة  عــمــل هـــو  ومـــن خـــالل 
الجزائري  يروي  الصخري«،  للغاز  ال  »بعنوان  فسيفسائي 

مراد قرينة نضاالت الشباب من أجل البيئة.

الفقيه  بدار  الثقافية،  للدراسات  الليبي  المركز  نظم 
بمشاركة  ــي،  األدب األثــر  ترجمة  حــول  نــدوة  حسن، 
والمترجم  والكاتب  الغرياني،  عبدالسالم  القاص 
واألبعاد  ــس  األس تناوال  اللذين  ــزايــدي،  ال مأمون 
العمل  لترجمة  توافرها  الــالزم  واألدوات  المعرفية 

األدبي من لغة إلى أخرى.
القاص  تطرق  اإلثنين،  أقيمت  التي  الندوة  وفي 
إلى  حديثه  فــي  الغرياني  عبدالسالم  والمترجم 
السردية،  األعــمــال  ترجمة  في  الشخصية  تجربته 
تطور  في  وأثرها  الترجمة  أهمية  إلى  االنتباه  الفتا 
المعنية  المؤسسات  دور  وقصور  الثقافية،  الحياة 
وضعها  وعــدم  النوعية،  الترجمة  جهود  دعــم  في 
والبحث  التأليف  أدوات  تطوير  استراتيجيات  ضمن 

والمعرفة.
عربية  تجارب  بين  إحاطته،  في  الغرياني،  وقــارن 
في  الثقافة  وزارات  ودور  المجال،  هــذا  في  مهمة 
االهتمام  هذا  ينعدم  فيما  الترجمة،  بمسيرة  الدفع 

كليا في ليبيا.
التي  الزايدي،  مأمون  المترجم  ورقــة  وتمحورت 
حول  المركز،  مدير  قــادربــوه  صــاح  الشاعر  ألقاها 
عند  مثلت  والــتــي  للترجمة،  التاريخية  الــمــراحــل 
فرضتها  حاجة  والثانية  األولى  النهضتين  في  العرب 
ضرورة  األولى  النهضة  في  فكانت  التواصل،  ضرورة 
إليه،  والدعوة  الدين  نشر  غاية  فيها  تــآزرت  دينية 
في  وأصــبــحــت  والعلمي  المعرفي  الفهم  بغاية 
بالتمدن،  اإليمان  أوجبها  ضــرورة  الثانية  النهضة 
األول  المحاكاة  وسبيل  الغرب  بمحاكاة  إال  تمدن  وال 

هو الترجمة.

نماذج  الــلــون  بهذا  التعريف  سياق  فــي  ــدم  وق
عبدالسالم  مثل  ــرب  ع لمترجمين  شــهــادات  مــن 
المعترك  هــذا  إن  بالقول  ليخلص  عبدالعالي،  بن 
عدة  ضمن  تتأسس  ألنها  معقدة  عملية  هي  عموما 
ولكنها  بينها،  فيما  متشابكة  وأنساق  مستويات 

بالرغم من ذلك تظل عملية ممكنة.
األدبية  بالترجمة  المقصود  أن  ورقته  في  وأوضح 
ومسرح  وقصة  وروايــة  شعر  من  األجناس  جميع  نقل 
أن  ــى  إل مشيرا  ــرى،  أخـ لغة  ــى  إل معينة  لغة  مــن 
نص  مع  المترجم  تعامل  عدم  في  تكمن  الصعوبة 
فنية  مقومات  مبدئيا  له  إبداعي  نص  مع  بل  عام 

واالستعارة  الرمزية،  إلى  أحيانا  جنوحه  في  متمثلة 
وإلى الغموض أحيانا أخرى.

الزايدي،  رأي  بحسب  األدبــيــة،  الترجمة  وتتحدد 
عدة  وتعترضها  ــاق  ــس وأن مستويات  ــدة  ع ضمن 
المحور  الخصوص  على  أهمها  وتحديات  صعوبات 
ترجمته،  المراد  النص  بناء  ومستوى  واللغوي  الثقافي 
الفصل  يمكن  وال  ومتشابكة  متقاربة  محاور  وهــي 
للنص  خصوصيات  باعتبارها  أساسية  فهي  بينها، 
بعين  أخذها  ينبغي  إشكاالت  باعتبارها  وأيضا  األصلي 
فستصير  وإال  الترجمة  عملية  في  مجتمعة  االعتبار 

الترجمة مثل ترجمة نص عام ليس إال.
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التشكيلي  الفنان  مع  أجريت  التي  الحوارات  من  واحد  في 
تضيف  ــاذا  وم المعارض،  أهمية  عن  سئل  جربوع  ــادل  ع
هي  المعارض  إن  يقول،  أن  وتوقعت  للفنان؟  إقامتها 
أعماله،  عرض  في  وسيلته  أو  االنتشار،  في  الفنان  وسيلة 
قال:  إذ  مطلقا،  بالي  على  تخطر  لم  بإجابة  فوجئت  ولكنني 
الموسيقار  أن  يرى  مالرو،  أندريه  الفرنسي  ــب  األدي »إن 
اآلخرين،  موسيقى  من  وإنما  المياه،  خرير  من  يتعلم  ال 
الشمس  غروب  إلى  نظر  إذا  يرسم  كيف  يتعلم  ال  والرسام 
يرى  هناك  اآلخرين.  الفنانين  لوحات  من  وإنما  وشروقها، 
يتعلم  ال  واألديــب  الفرشاة.  وحركة  األلــوان  تركيب  عملية 
الشعوب  حكم  ومــن  وحكايات  قصص  من  يسمعه  مما 
اإلجابة  هــذه  اآلخــريــن«.  لــألدبــاء  يقرأه  ــذي  ال من  ولكن 
ومتواضع  مثقف  جربوع  ــادل  ع الفنان  كم  تبرز  الذكية 
بحجمه  تشكيلي  فنان  يعترف  أن  أبدا  أتوقع  ولم  وعملي، 
التي  األولــى  المرة  فلعلها  اآلخــريــن،  من  سيتعلم  بأنه 

سمعت مثل هذا االعتراف، من فنان كبير.
تشكيلي  »فنان  قائال:  الركابي،  عــذاب  الشاعر  قدمه 
تقرأ  حين  ولــهــذا  كله،  بجسده  بــل  بأصابعه  يرسم  ال 
التشكيلي  الفنان  رأيت  أبــدا.  تخطاها  ال  التشكيلية  لوحته 
بل  فحسب،  الحالم  الشاعر  بعين  ال  جربوع.  عادل  المثابر 
اللون.  وكيمياء  بالتشكيل  المسحور  الهاوي  العاشق  بعين 
إياه  أورثتني  ما  وهــو  الفرشاة،  وعبقرية  الخط  وفلسفة 
صانعة  والذبول.  الموت  قاهرة  وشمسي.  ثروتي.  الكلمات. 
 !! والمدى  الحجر  من  عمرا  األطول  اللوحة  مع  وهي  الحياة. 
جربوع  عــادل  تجربة  أن  بوشناف  منصور  االديــب  ويــرى   ."
والصراعات  الهموم  من  الكثير  تحمل  التي  التجارب  »من 

الداخلية وإن بدت في ظاهرها هادئة مسالمة«.
بالفنان  معرفته  أن  قائال  الفزاني،  على  الشاعر  وكتب 
وبعد   ..." ــه:  وأن الزمن  من  عقد  إلــى  تعود  جربوع  عــادل 
خصوصية  أخـــذت  ســنــوات 
هـــذا الــفــنــان تــتــحــرك من 
الدخول  وهــي  نقطة  أخطر 
والمستقبل  المعاصرة  إلى 
صلب  خــالل  من  والحداثة 
األصيل  اإلنــســانــي  ــتــراث  ال
وتلك  فوقه،  القفز  متحاشيا 
يشكل  جعلته  ذكية  فكرة 
واأللوان  واإليحاءات  األزمنة 
ــالل بــريــشــة واحـــدة  ــض وال
مــتــعــددة،  ــات  ــاع ــق إي ذات 
ــام  ــف أمـ ــق ــا يــجــعــلــنــا ن مـ
عصر  منذ  متنقلين  لوحاته 
بابل  فراديس  إلى  الكهوف 
سماوات  في  ونمر  المعلقة، 
اإلنسانية  النفس  مداخل  في  نتجول  ثم  الكبرى،  الحضارات 
الخرائط  من  مجردة  وانعكاسات  منعطفات  في  ونحدق 
بالفن  المهتمة  الليبية  الكاتبة  الوهمية".وقالت  والخطوط 
، ال يمكن  العماري: »في تجربة عادل جربوع  لينا  التشكيلي 
لوحته  تنطلق  ما  فبقدر   ، وجديد  قديم  هو  ما  بين  الفصل 
بمخزون  ثرية  ذاته  الوقت  في  نجدها   ، الشعبي  تراثها  من 
التشكيلي  الفن  بمدارس  تأثرها  نتيجة   ، عالمي  ثقافي 
خالل  من  يبرز  وضوحا  األكثر  االنجذاب  ولعل   . العالمية 
هذا  استعمال  عبر  وكأنه   . السريالي  الرسم  آلية  طغيان 
اللوحة  فضاء  داخل  حركته  تكون  أن  إلى  يطمح  األسلوب 
عبر   ، موسيقية  بصرية  تجربة  إلي  ليقودنا   . تحررا  أكثر 
و   , الشريرة  الروح  تطرد  أنها  المعتقد  من  شعبية  مفردات 

تحمينا من الحسد كالهالل و الحويتة و الخميسة « .
جربوع  »عادل  فقال:  األصفر  محمد  المبدع  الروائي  أما 
سلفادور  عليه  نطلق  أن  يمكننا  وال  جربوع  عادل  الفنان  هو 
وتأثره  ثابتة  الليبية  خصوصيته  ألن   .. غيره  أو  الليبي  دالي 
من  فبقليل  خادعة  قشرة  عن  عبارة  العالمي  بالفن  الطفيف 
الغائص  الناصع  اللب  وسنرى  القشرة  هذه  ستنزاح  التمعن 
جــذوره  الضاربة  العظيم  الشعب  هــذا  فن  خصوصية  في 

اإلبداعية في أعماق التاريخ السحيقة «
سوى  نضيف  ما  لنا  يتركوا  لم  الكبار  هؤالء  أن  والواقع 
معه  أجرته  ــوار  ح في  نفسه  عن  قاله  مما  »اقتباسات« 
إلى  الفنية  االتجاهات  قــال:»أقــرب  الفالح،  خلود  الشاعرة 
فنية  لتجارب  اكتسابه  الرغم من  وعلى  السريالي،  هو  نفسه 
البحث  زال في مرحلة  الكثير ولكنه ما  متواضعة، جرب منها 
والرسام  ناطقا،  رساما  الشاعر  »يعتبر  وأنــه  ــذات«،  ال عن 
ككل  الوجدان  عن  تعبير  التشكيلي  الفن  وأن  شاعرا صامتا، 

الفنون«.
نتناول  مالم  ناقصا،  يصبح  أعــاله،  انتقيته  ما  يكون  قد 
خالله  من  لنا  وقدمه  جربوع،  عادل  الفنان  به  اهتم  جانب 
بفن  تعرف  أصبحت  التي  تلك  وهــي  اللوحات،  من  عــددا 
اإلبداعية  ثقافتنا  على  جديدة  نعتبرها  قد  والتي  الديجيتال، 
يعود  الحديث  »الديجيتال«  فن  بداية  أن  من  الرغم  على 
التغيرات  مع  متزامنا  العالمية.  الصناعية  الثورة  بداية  إلى 
العميق  والتغير  والتكنولوجيا،  والنقل  التصنيع  في  السريعة 
في  للحياة  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  في 
لم  كله.  العالم  في  ثم  الشمالية،  وأمريكا  الغربية  ــا  أوروب
والتشكيل،  بالرسم،  الفنانين  يكلف  من  فقط  األثرياء  يعد 
التصوير  ابرزها  لعل  جديدة،  وتقنيات  وسائط  ظهرت  فلقد 
تطورت  ثــم   ،1839 الــعــام  اخــتــرع  الــذي  الفوتوغرافي، 
هذا  وتطور  الكومبيوتر.  سيطرة  بعد  من  لتتفجر  إمكانياته 
منها  التجارية  لعل  التخصصات  من  العديد  وأتخذ  الفن، 
التي  الحلقات  هذه  بداية  في  أوردنــا،  ولقد  األبــرز،  أصبحت 
والتشكيليين  الرسامين  من  الفنانين،  من  بعدد  استهلت 
فن  نحو  اتجهوا  ــذي  ال الفنانين  ــؤالء  ه أحــد  العالمين، 
الفنانين  مصاف  في  أمريكا  في  اصبح  ــذي  ال الديجيتال 

الكبار، وهو »اندي وورل«.
ملصقات  مصمم   – تشكيلي  فنان  جــربــوع:  ــادل  ع  *

ومناظر مسرحية.
وعشرون  سبعة  في  شــارك   .1961 بنغازي  مواليد  من 

معرضا جماعيا، وأكثر من سبعة معارض فردية.
من المعارض الجماعية:

 – فيرونا   – سالم  بحر  المتوسط  البحر  ليكون  معرض: 
إيطاليا – -7 2005.

بدون  مسرح  ساعة   24 مهرجان  هامش  على  معرض 
توقف – الكاف – تونس -3 2005.

 – العام  الثقافة  مجلس   – السلفيوم  رواق  افتتاح  معرض 
بنغازي – 2007-8.

مهرجان هون السياحي – هون – -11 2007.
طرابلس   – الفنون  دار   – لغزة  الداعم  الفنون  معرض 

2009
من المعارض الفردية:

معرض جامعة قار يونس – 1993.
المعرض األول 1996

معرض بنغازي السياحي – 1997
معرض راس ال نوف – 1997.

االجتماعية  الليبية  للمسلسالت  المناظر  عديد  صمم 
إلذاعة ليبيا منها:

و»ليبي   2008  –  3 و»هــدرازي   2004  – أكاديمي«  »أسهل 
كوم« – 2008وعديد مناظر األعمال المسرحية منها:

و»الغجر   1997 الليل«-  و»جــاك   1997 »التحطيم«- 
غجر« – 1999 و»شيع وطي« – 2001.

و»توتر« – 2002 و »بائع الريح«- 2007.. وغيرها.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان التشكيلي 
عادل جربوع

الرسام ال يتعلم 
كيف يرسم إذا 
نظر إلى غروب 

الشمس وشروقها 
وإنما من لوحات 
الفنانني اآلخرين

الشعر يحيي ليالي رمضان البهية في طرابلس

ترجمة األثر األدبي في ليبيا.. رحلة »التدين« و»التمدن«

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

تحت عنوان »شعر ونغم«

وزارة الثقافة تختتم األمسيات الرمضانية

فرنسا تستعرض تنوع الفن الجزائري

في ندوة مركز الدراسات الثقافية

»في انتظار عمر قتالتو«

● جانب من الجمهور

● الفنان مراد إسكندر، صحبة الفرقة الموسيقية● الشاعرة غادة البشتي والشاعر حسن إدريس

القاهرة - الوسط

طرابلس - الوسط

برواق  بنغازي،  بمدينة  الرمضانية،  الثقافية  األمسيات  فعاليات  اختتمت 
على  أشرف  والتي  الثقافي،  البوري  وهبي  بمركز  المهدي  محمد  الشاعر 
تنظيمها مكتب الثقافة بنغازي وبحضور جمع من األدباء والكتاب والشعراء 

والفنانين واإلعالميين.
شعرية  وأمسية  والغنائي،  الفصيح  للشعر  مسابقة  الفعاليات  وتضمنت 
الدرامية  األعمال  إنتاج  الثقافي وندوة حول ظروف  بنغازي  بمشاركة منتدى 
في  الثقافة  لوزارة  الرسمية  الصفحة  نشرت  ما  وفق  رمضان،  شهر  في 

»فيسبوك«.
أسماء  أعلنت  الفاعليات،  ختام  لمناسبة  أقيمت  التي  االحتفالية  وفي 
قدمت  التي  الدرامية  األعمال  تكريم  مع  الشعرية،  المسابقة  في  الفائزين 
مسلسل  لنجوم  الشرف  ضيوف  تكريم  إلى  إضافة  رمضان،  شهر  خالل 

»شط الحرية«، وتكريم فريق عمل األمسيات الثقافية.
أمسية  الخميس،  مساء  أحيت،  المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة  وكانت 
الفقيه  حسن  بدار  تجمعنا«،  والثقافة  يباركنا  »رمضان  شعار  تحت  شعرية 
بالمدينة القديمة طرابلس، برعاية وتنظيم إدارة التنمية الثقافية وبحضور 
من  ولفيف  واإلعالميين  والفنانين  والمثقفين  والكتاب  األدباء  من  نخبة 

المهتمين بالشأن األدبي والثقافي.
بالوزارة،  الثقافية  التنمية  إدارة  مديرة  البشتي،  غادة  األمسية  وقدمت 
بنشوة  الحضور  أمتعت  التي  بأشعارهم  الليلة  هذه  في  الشعراء  ترنم  فيما 
وحمزة  الورفلي  نورالدين  الشعراء:  فيها  وشارك  العذبة،  والكلمة  الشعر 
إدريس  وحسن  المريض  وهناء  الفاخري  وأحمد  البوراوي  ومعتوق  الحاسي 

ومريم سالمة وأسامة الرياني وغادة البشتي.

● منحوتة داخل مجّمع »فريش دو ال بيل دو ميه«، مرسيليا

● من جمهور ندوة المركز الليبي للدراسات الثقافية



الدولي  »اإلسماعيلية  مهرجان  إدارة  أعلنت 
الـ22،  دورته  في  والقصيرة«  التسجيلية  لألفالم 
تكريمها  زكريا،  عصام  السينمائي  الناقد  برئاسة 
النقاد  »شيخ  رمزي  كمال  الكبير  السينمائي  الناقد 
هذا  دورة  في  والعرب«  المصريين  السينمائيين 
العام والتي تعقد خالل الفترة من 19 مايو إلى 25 

مايو 2021 بمدينة اإلسماعيلية.
مهرجان  رئيس  زكريا،  عصام  الناقد  يقول 
إن  والقصيرة«:  التسجيلية  لألفالم  »اإلسماعيلية 
تكريم الناقد الكبير كمال رمزي هو تكريم مستحق 
ولم  المعروفين،  السينمائي  النقد  رموز  ألحد 
مع  يتناسب  تكريم  من  يستحقه  ما  على  يحصل 
عطائه الكبير في مجال النقد السينمائي، وهو اسم 
وتاريخ  والعربية،  المصرية  السينما  به  تفخر  كبير 
سطرها  التى  المقاالت  آالف  من  ممتد  سينمائي 
صارت  التي  الكتب  وعشرات  السينما،  حب  في 
مرجعا لكل دارسي الفن السابع، ومهرجانات عربية 
تأسيسها،  في  وشارك  شهدها  ودولية  ومصرية 
الفضية،  الشاشة  بتلك  مبكرة  فترة  في  تعلق  منذ 

فمنحها عمره.
الكبار  النقاد  أحد  هو  رمزى  كمال  والناقد 
السينمائيين«  النقاد  »شيخ  لقب  بجدارة  ويستحق 
والمقاالت  الكتب  من  كبير  رصيد  صاحب  فهو 
العديد  في  بها  شارك  التي  واألبحاث  السينمائية 
فهو  ولذلك  الدولية،  المهرجانات  تحكيم  لجان  من 
بحق ناقد يملك الرؤية والخبرة معا، وتتميز مسيرته 
مؤسسات  ونفوذ  سطوة  من  بالتحرر  النقدية 
األفالم  على  الحكم  في  ونزاهته  السينما،  وصناع 
قادته ألن يكون ودودا ودافئا  السينمائية  واألعمال 
في عالقته مع صناعها؛ حيث ال يتصيد أخطاء بقدر 
للسلبيات  ويتعرض  ومواقف  ايجابيات  إلى  يشير  ما 
تبغي  وألفة  برقة  النقدية  ومنهجيته  منظوره  وفق 
والصراخ  الهجوم  أساليب  عن  بعيدا  للخطأ  اإلشارة 

واإليذاء اللفظي أو المعنوي.

خطوات التكامل السينمائي
 1944 العام  المولود  رمزي  كمال  مقاالت  المست 
العام  المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  وخريج 
السينما  بنتاجات  تتعلق  جريئة  موضوعات   1968

المصرية الجديدة وتيارات السينما العربية وتناولت 
كتاباته التي نشرت بالعديد من الصحف والمجالت 
القاهرة  سينما  نادي  ونشرة  والعربية  المصرية 
الرحبة  السابع  الفن  فضاءات  في  ساخنة  قضايا 
المشترك  واإلنتاج  للتمويل  صيغة  عن  البحث  مثل 
العربي وخطوات  للفيلم  والبحث عن أسواق جديدة 

العربية  البلدان  مخرجي  بين  السينمائي  التكامل 
المتلقي  يعرف  مثلما  المهرجانات  بين  والتنسيق 
مسائل  تطرح  وهي  العربية،  األفالم  بأفضل 
المرأة  وصورة  الكبرياء  لحظات  إظهار  مثل  شائكة 
الالفتة  تغطيته  جانب  إلى  الشاشة  على  العربية 
لفعاليات الكثير من المهرجانات السينمائية العربية 

والعالمية.
من  جملة  العربية  للمكتبة  رمزي  كمال  قدم 
اإلبداع  وتحلل  تدرس  التي  النقدية  المؤلفات 
العربية  السينمات  وسائر  مصر  في  السينمائي 
والمفردات  التفاصيل  من  منظومة  داخل  والعالمية 
في  الراغبة  والتوثيقية  والدرامية  البصرية  السمعية 
تلك  عن  بعيدا  السينمائي  التثقيف  حراك  تنشيط 

النمطية المألوفة.
لألفالم  الدولي  »اإلسماعيلية  مهرجان 
التسجيلية والقصيرة« يقيمه سنويا المركز القومي 
الباسوسي  محمد  السيناريست  برئاسة  للسينما 

بمحافظة اإلسماعيلية.
لألفالم  الدولي  »اإلسماعيلية  مهرجان  ويعد 
في  المهرجانات  أعرق  أحد  والقصيرة«  التسجيلية 
التي  العربية  المهرجانات  وأول  العربي،  العالم 
حيث  والقصيرة؛  الوثائقية  األفالم  في  تتخصص 

بدأت أولى دوراته في العام 1991.

خطوات  تخطو  شابة  ســوريــة  فنانة  قبيلي  غريس 
دور  كل  مع  استطاعت  النجاح،  نحو  وواثــقــة  واسعة 
أن  آمنت  للجمهور،  ومحببا  مقنعا  أداء  تقدم  أن  تقدمه 
الجماهير  لقلوب  الوحيد  طريقها  ليس  المالمح  جمال 
وموهبتها  التمثيلية  مهاراتها  لتطوير  دائما  فاجتهدت 

التي وضعتها في مكانة متميزة بين بنات جيلها.
أحدث  عن  »الــوســط«  مع  السورية  الفنان  تحدثت 
وكواليسه  الكبير  ونجاحه  ــرام«  جـ  350« أعمالها 

والتصوير في زمن »كورونا«.
حيث  المسلسل،  في  دورهــا  تفاصيل  غريس  وكشفت 
»نوح  المحامي  مكتب  في  تعمل  التي  »سما«  تجسد 

عابد  النجم  شخصيته  يجسد  ــذي  ال الــريــس« 
ملفات  من  المكتب  هذا  أسرار  وتحمل  فهد، 

كانت  الـــذي  الماضي  ولــكــن  وقــضــايــا، 
تعيش فيه يجعلها تعاني في المستقبل 

»انسى  هي  عنها  معبرة  مقولة  وهناك 
الماضي ولكن ال تنسى الدرس«.

مع  التعاون  أن  قبيلي  وأكـــدت 
خصوصا  كبيرة  خبرة  يعطي  نجوم 
مدرسة  بين  موجودة  كانت  أنها 
فهد  عــابــد  مــع  التمثيل  تعلم 
كأنك  بمعنى  ــداد،  حـ وســلــوم 
فريقين  بين  ــاراة  ــب م تحضر 

المنافسة بينهما قوية.
شركة  على  غريس  وأثنت 
تتبنى  ألنها  ميديا«  سي  »أي 
ــاب وتــدعــم  ــب ــش مــواهــب ال

لهم  »أكن  مضيفة:  الفنانين، 
إليمانهم  والتقدير  الحب  كل 

الكبير بموهبتي«.
ممن  هي  هل  اعتقادها  وحول 

في  عضو  تغيير  مــع  ــه  أن يــصــدقــون 
رفضها  أكــدت  تتغير،  شخصيته  اإلنسان 

جسد  في  عضو  تغيير  مع  ألنه  الطرح،  لهذا 
اإلنسان  ألن  شخصيته،  تتغير  ال  اإلنــســان 
وتنشئته  حياته  في  بها  مر  خبرات  مجموعة 

وهناك عقل هو سيد الموقف.
الــذي  العقل  أم  القلب  كــان  إن  ــول  وح

حسب  أحكم  ــا  »أن غريس:  أشــارت  تصرفاتها،  يحكم 
أيضا  عاطفتي  لكن  عقلي  أستخدم  فأوقات  الموقف، 
حسب  للعقل  أعود  لكن  أحيانا  أضعف  تجعلني  قد  قوية 

الموقف«.
الفنانة  أكدت  المسلسل  في  مشاهدها  أصعب  وعن 
فهو  مشهد،  من  أصعب  مشهد  يوجد  ال  أنه  السورية 
مشاهدها  كانت  وإن  نفسه  المشهد  لطبيعة  يرجع 
عابد  النجم  يلعبها  التي  الريس«  »نــوح  شخصية  مع 
معظم  أن  خصوصا  أكبر  مسؤولية  حملتها  قد  الفهد 
مع  تعمل  »أنــت  موضحة:  معه،  كانت  مشاهدها 
كان  مشهد  وكل  فهد  عابد  في  ممثلة  فنية  مدرسة 

يتطلب تحضيرا واستعدادا ومجهودا«.
أن  الجيد  الممثل  مهمة  أن  إلــى  غريس  وأشـــارت 
وشخصية  المشاهد،  إقناع  على  ــادرا  وق بسيطا  يكون 
معربة  قوية،  تبدو  أنها  رغم  رقيقة  تلعبها  التي  »سما« 
للغاية  اإليجابية  الفعل  ــردود  ب سعادتها  عن 
كل  من  وتتمنى  ــدور،  ال عن  وصلتها  التي 
فكل  حلقاته  جميع  متابعة  المشاهدين 

حلقة بها أحداث ومفاجأة.
العمل  كواليس  قبيلي  ووصــفــت 
التصوير  ــان  ك حيث  بـــ»الــرائــعــة« 
مضيفة:  ــي،  ــب ــوظ أب مــديــنــة  ــي  ف
 I see وأشكر  ــدة،  واح عائلة  »كنا 
الشركتين  الين  وغولدن   media
ما  كل  على  للعمل  المنتجتين 

وفرتاه للنجاح«.
التصوير  أن  غريس  وأكدت 
جدا  متعب  »كورونا«  زمن  في 
أعصابك،  على  الوقت  وطــوال 
اهتمتا  الــشــركــتــيــن  ــكــن  ول
وإجراءات  للمكان  يومي  بتعقيم 
أقنعة  وتوفير  مستمرة  احترازية 
وكشفت  الوقت.  طــوال  وكمامات 
االجتماع  وهو  رمضان  في  طقوسها 
بالعائلة، مشيرة إلى أنه شهر كله بركة 

وخير ورمضان كريم.
أشارت:  المقبلة،  الفترة  جديدها  وحول 
بعنوان  جــديــد  فيلم  لتصوير  »أحــضــر 
والفنان  بطولتي  مــن  فيفتي(  )فيفتي 
اليت  كوميدي  فيلم  وهو  جعفر،  عباس 

وسيتم تصويره في أبوظبي بإذن اهلل«.

كما يتحلق الليبيون في شهر رمضان على مائدة 
على  معلقة  عيونهم  المقابل  في  تبقى  اإلفــطــار، 
البرامجية،  مائدته  عصارة  انتظار  في  التلفاز  شاشة 
ماراثوني،  ركض  في  سنويا  إليها  السباق  يبدأ  التي 
بضريبة  لكن  العرض،  سدة  إلى  بالمنتج  يصل  قد 
والتمثيل،  ــراج  واإلخـ النص  مستوى  على  مؤلمة 
ويبقى السؤال، ما معيار هذه االختيارات؟ وهل المال 
الموسم  إيقاع  اختلف  وهل  الموقف؟  سيد  هو  وحده 

الحالي عن سالفه وغير قليال من بنية المعادلة؟
الجمهور  انطباعات  رصــدت  الوسط«  »بوابة 
النحو  على  جاءت  التي  األعمال  تلك  حول  وآراءهــم 

التالي.

شط الحرية
يرى الصحفي عبدالرحمن اطبيقة أن العمل الدرامي 
برامج  عناصر  اختزل   ،»3 الحرية  »شط  الكوميدي 
المائدة الرمضانية بمختلف أشكالها وأنواعها، وكان 
األقرب شعبيا للمتلقي الليبي، وحقق إعجابا ملموسا 
المكتوبة  االنطباعات  بحسب  العربي،  الصعيد  على 
متلفزة،  إعالمية  تقارير  صورة  في  ــواردة  ال واآلراء 

أو من خالل منصات التواصل االجتماعي المختلفة.
»الشط«  كون  في  تميزه  أسباب  اطبيقة  ورجــح 
دون  وعفوي،  مباشر  بشكل  المتلقي  وجدان  خاطب 
التجارية،  و»البروباغندا«  الدعاية  من  لكثير  الحاجة 
فكاهية  مشاهد  في  الشعبي،  القالب  انتهج  كما 
النزعة  شابته  الــذي  الواقع  حقيقة  تجسد  ساخرة، 
المادية، وأضرت بمتانة النسيج االجتماعي في الريف 
إسقاطات  في  وعالج  المدني،  الطابع  وخصوصيات 
السلطة  سدة  على  هم  من  وتخاذل  تقاعس  رائعة 
وصنع القرار في بالدنا، عن حقوق ومصالح المواطن 

واندفاعهم األناني المحموم نحو سرقة المال العام.
يطرح  اإلمكانات  متواضع  فني  كعمل  أنه  وأضاف 
على  يحتجون  كانوا  من  حــول  استفهام  عالمات 

صرفت  بمسلسالت  الحرج  ويلحق  الدعم،  غياب 
النجاح  تحقق  لم  ذلــك  ومــع  طائلة،  ــوال  أم عليها 
يرتقي لمستوى  أنتجت نشازا ال  أنها  المطلوب، عدا 
العمل الدرامي، ولم تحقق أي قيمة تحفظ ماء وجه 

داعميها.
يلمس  اطبيقة،  نظر  وجهة  على  تأكيده  وفي 
ذات  السعداوي،  منتدى  رئيس  السعداوي،  اهلل  فتح 
في  الضخمة  الميزانية  قوله  بحسب  وهي  المعضلة 
مــروان  المهندس  ــرى  وي متدن.  مضمون  مقابل 
المائدة  على  يقدم  بما  ومهتم  كمتابع  مبارك 
الليبية أن جل األعمال ال تعكس موضوعيا  التلفزية 
ويجنح  بل  وتاريخا،  تراثا  الليبي،  االجتماعي  الواقع 
معلال  بعينها،  ومدينة  واضحة  جهوية  إلى  بعضها 
ذلك بتوافر إمكانات مادية إلنتاج بعضها في الخارج، 

تتطلب  استفهام  عالمة  يضع  ذاتــه  حد  في  وهــو 
في  والثقافة  اإلعالم  عن  المسؤولين  من  توضيحا 
داخل  والتشظي  االنقسام  أخرى  جهة  ومن  بالدنا، 
الوطن خالل السنوات العشر الماضية، انعكس سلبا 
المرئية  المسلسالت  خصوصا  الثقافي  اإلنتاج  على 

كما ونوعا، وكرس كثيرا لهذه الرداءة.

أزمات متعاقبة
وشخص الكاتب والباحث خالد السحاتي واقع الدراما 
الدعم  قلة  سنوات  منذ  تعاني  كونها  في  المحلية 
المادي، وأنهكها أيضا تعاقب األزمات التي شهدتها 
انعكس  ما   »2014 العام  بعد  »خصوصا  الدولة، 
»هذا  وأضـــاف:  القطاع.  أداء  على  ــح  واض بشكل 
ذكرت  كما  وهي  المشكلة،  ذات  استمرار  نرى  العام 

مزمنة، لها أسباب متشعبة ومعقدة، ال يتسع المقام 
المخصصات  قلة  ذكرت  كما  أبرزها  يظل  لذكرها، 
وكذا  المحلية«.  اإلنتاج  شركات  ــدرة  ون المالية، 
ما  فمعظم  ــي،  ــدرام ال العمل  موسمية  إشكالية 
بفترة  المبارك  رمضان  شهر  قبل  إنتاجه  يتم  ينجز 
الباهظة على مستوى األداء  قليلة، وهذا له ضريبته 
يحتاج  ــه  أدوات من  يتمكن  لكي  فالفنان  والجودة، 
دورات  وإلى  متواصل،  بشكل  العمل  ممارسة  إلى 
مادي  وتشجيع  دعم  وإلى  دوريــة،  بصورة  تدريبية 

ومعنوي«.
»شط  بمسلسل  أيضا  إعجابه  السحاتي  ويسجل 
الحرية 3«، الذي رأى فيه النموذج الجامع بين جودة 
األعمال  قائمة  يتصدر  ما جعله  األداء  ومهارة  النص 
المتميزة، حسب تعبيره، بحكم تمكنه من تشخيص 

واالجتماعية  السياسية  بأبعاده  الليبي  الــواقــع 
أعمال  وجود  إلى  اإلشــارة  ينسى  وال  واالقتصادية، 
مسلسل  منها:  إلنجاحها،  كبيرة  جهود  بذلت  أخرى 

»الغربال«، و»العشم«، وغيرها.
التطور  على  عيسى  بن  نجيب  الصحفي  وأكــد 
اإلخراجية  والرؤية  التصوير  تقنية  في  الملحوظ 
ليست  النصوص  أن  إال  الحالي،  رمضان  لــدرامــا 
إلى عمق  زالت تفتقر  إذ ما  الرؤية،  متوازية مع هذه 
فخ  في  تقع  جعلها  ما  وهو  الفكرة،  ونضوج  الطرح 

التسطيح.
إلى  العجمي  خليفة  التربوي  المفتش  ــاف  وأض
مالحظة نجيب إشكالية التصنع لدى بعض الممثلين، 
مادية  بدوافع  يشارك  الفنان  أن  إلى  تحيلك  التي 
الحقيقية  المعايشة  أجواء  عن  كثيرا  أبعدته  صرفة 

للشخصية وقذفت به خارج المجال النفسي للعمل.

غسق
ويتقاطع مع هذه الرؤيا وصف الطالب محمد عاشور 
قلب  »فضيلة  لشخصية  الكور  حاتم  الفنان  أداء 
الموضوعات  تكرار  بسبب  الحظ  جانبه  إذ  األســد«، 
تطرح  ال  فوضوية  حياة  تعيش  فتاة  دور  وتقمصه 
الكوميديا، كما  روح  أي وجهة نظر وخالية حتى من 
أخفق الفنان اصيل بحير في مسلسل »صاير صاير« 
في  وتقوقعه  اإلطــار  ذات  في  أدواره  بقاء  حيث  من 

بعد اجتماعي واحد.
مسلسل  فــي  محمد  ــرى  ي أخـــرى  زاويـــة  ــن  وم
كخطر  داعش  إسقاط  تجسيد  في  نجاحه  »غسق« 
فكرة  مع  أساسا  وتعارضه  اإلنساني  الوجود  هدد 
ماضي  يوسف  الطالب  ويلحق  ذاتها.  الحياة  ومعنى 
تصويرية  تقنية  قدم  العمل  أن  بالخصوص  رأيــه 
على  المعروضة  الدراما  مستوى  في  تضعه  عالية 
طالبة  حــدود،  سمية  وتقول  العربية.  الفضائيات 
دراسات عليا في النقد األدبي، إن »غسق« يمثل لها 
وقدرته  اإلنتاج  بجودة  يتعلق  فيما  األفضل خصوصا 
»البنيان  العسكرية  العملية  مضمون  عكس  على 

المرصوص« التي أطاحت داعش.
الديني  المسلسل  غياب  إلى  النظر  سمية  وتلفت 
كما  الروحية،  رمضان  أجــواء  وجــوده  يفرض  الــذي 
تعتبر أن الالفت هذه السنة وجود »النص الجنوبي« 
ثقافة  يجسد  الــذي  ــرم«  »أغ مسلسل  في  المتمثل 
جانب  إلى  التارقية  اللغة  بتقديم  وتميزه  الطوارق، 
األعمال  بعض  حــدود  ترى  ذلك  عدا  الهوسا،  لغة 
الرغم  على  ممثليها  وأداء  النص  ضعف  من  تعاني 
الحوار  ويبدو  النجوم،  خانة  في  ليبيا  تصنيفهم  من 
يطرح  وهنا  التهريج،  حد  إلــى  يصل  مبتذال  فيها 
السؤال حول غياب الرقيب الذي سمح لبعض الكتاب 
بعض  إصــرار  أيضا  المشاهد،  بذائقة  االستخفاف 
حتى  العمل  وتقديم  األفكار  نفس  لتكرار  المخرجين 

ولو كان خاليا من المضمون.
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»اإلسماعيلية لألفالم التسجيلية 
والقصيرة« يكرم كمال رمزي

غريس قبيلي: التصوير في زمن »كورونا« صعب 
لكن اإلنتاج اتخذ كل اإلجراءات االحترازية

يقام في الفترة من 19 إلى 25 مايو
عبرت عن سعادتها بنجاح »350 جرام«

الدراما الليبية في رمضان

طرابلس - الوسط

القاهرة - الوسط

مسلسالت تحصد إعجاب الجمهور.. وممثلون يسقطون في »فخ التهريج«

القاهرة - محمد علوش

● كمال رمزي

● دراما رمضان

● نجيب بن عيسى، صحفي● الفنان حاتم الكور في دور فضيلة قلب األسد ● عبد الرحمن اطبيقة، صحفي● سمية حدود

● غريس قبيلي
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ديربي بنغازي.. 
ديربي ثاٍن

الحدث

زين العابدين بركان

طرابلس،  مدينة  ديربي  نجاح  بعد 
طرابلس«  »األهلي  فريقي  جمع  الذي 
في  الماضي  األسبوع  خالل  و»االتحاد«، 
الثانية  المجموعة  فرق  منافسات  قمة 
والتي  القدم،  لكرة  الليبي  الدوري  لبطولة 
دون  سلبيًا  الفريقين  تعادل  عن  أسفرت 
الكبير  الديربي  هذا  حققه  وما  أهداف، 
الفريقين  العبي  التزام  بفضل  نجاح  من 
ما  وهو  قدم،  كرة  مباراة  ألداء  وتفرغهم 
على  الفضيل  اهلل  عبد  المباراة  ساعد حكم 
كل  وجعل  بنجاح،  المباراة  وقيادة  إدارة 
خطى  على  ليسير  سيطرته  تحت  األمور 
تعاقبوا  الذين  السابقين  الحكام  وخطوات 

على إدارة مباريات الديربي.
عادة  الذي  الفني  المستوى  عن  وبعيدًا 
نتيجة  الجوار  ديربي  مباريات  تفتقده  ما 
النتيجة  في  والتفكير  جماهيرها،  ضغط 
السلبية وتجنب تداعياتها، وبعد أن تنفس 
الصعداء  المسابقات  ولجنة  الكرة  اتحاد 
ديربي  الزجاجة بطي صفحة  عنق  ومر من 
موعده  يحين  آخر  ديربي  ها هو  طرابلس، 
ويقترب، وهو الديربي الثاني هذا الموسم، 
فريق  بجاره  »النصر«  فريق  والذي سيجمع 
الواجهة  إلى  وسيعود  بنغازي«،  »األهلي 
وأمسية  سهرة  في  بينهما  اللقاء  ليتجدد 
اللذان  الفريقان  الكرويةوهما  الجمعة 
من  مثيرة  طويلة  ومواسم  ذكريات  لهما 
كانت  األجيال  مر  على  المثير  التنافس 
تمثل  العريقين  الفريقين  مباريات  خاللها 
الروح  فيه  تسود  كبيرًا  ومهرجانًا  عرسًا 
والتنافس  والمحبة  العالية  الرياضية 
التحكيم المحلي حاضرًا  الشريف، وسيكون 
الثاني  الموسم  ديربي  في  الثانية  للمرة 
المحليين،  للحكام  منحت  التي  الثقة  بعد 
عن  بعيدًا  الديربيات  إدارة  على  وقدرتهم 

صافرات التحكيم األجنبي.
الثاني  الديربي  يسير  أن  ونتمنى 
ويحقق  األول  الديربي  على خطى  ويمضي 
المستويات،  كافة  على  النجاح  نفس 
تؤكد  حتى  كرويًا  وعرسًا  مهرجانًا  ويكون 
كبيرها  أنها  العريقة  الكبيرة  أنديتنا 
بعطائها والتزامها، وأنها تمثل قدوة لكل 
نجاح  على  والحرص  االلتزام  في  األندية 
رفع  في  والمساهمة  الكروية،  مسابقاتنا 
ودعم  المحلية،  لكرتنا  الفني  المستوى 
األجيال،  مر  على  النجوم  بأبرز  منتخباتها 
والنجاح  بالتوفيق  الطيبة  التمنيات  كل  مع 
الجارين  سيجمع  الذي  الثاني  للديربي 

»النصر« و»األهلي بنغازي«.

بطولة  تحقيق  في  السراج  شعبية  فريق  نجح 
لكرة  الرياضيين  لقدامى  ليبيا«  اهلل  »حفظ 
على  النهائية  المباراة  في  الفوز  عقب  القدم، 
فريق السراج، بهدف دون رد. وجاء فوز شعبية 
السراج بهدف الالعب عالء الشبلي؛ فكان كفياًل 
بمنح كأس البطولة للفريق الذي قدم مستوى 

أكثر من رائع طوال البطولة.
رائع،  من  أكثر  فنيًا  مستوى  الفريقان  وقدم 
وفي الختام ابتسمت الكأس ألبناء الشعبية على 

حساب أبناء السراج.
تألق  شهدت  النهائية  المباراة  أن  يذكر 

اللذين  الصناني  ومحمد  رحومة  علي  النجمين 
قادا فريقهما للتتويج بالكأس.

من  مكون  تحكيمي  طاقم  المباراة  وقاد 
بللو  لطفي  الحكم  رأسهم  وعلى  حكام  أربعة 
وعبر  اقتدار،  بكل  النهائية،  المباراة  قاد  الذي 

بها إلى بر األمان.
حضورًا  شهد  البطولة  نهائي  أن  يذكر 
مباريات  كل  تابع  والذي  كبيرًا،  جماهيريًا 
البطولة وأضاف المتعة إلى أجواء الدوري، كما 
بلدية  عميد  حضور  التتويج؛  مراسم  شهدت 
حي األندلس والالعب الدولي والمدرب الحالي 
أيمن إسماعيل،  الدولي  باني، والالعب  أبوبكر 
الشخصيات  وبعض  كعيب،  أحمد  والفنان 

الرياضية واإلدارية.

»شعبية السراج« يحقق بطولة »حفظ الله ليبيا« لقدامى كرة القدم
الفتح  والعب  الليبي،  الوطني  المنتخب  نجم  كشف 
أنيس سلتو، عن حقيقة عودته  المغربي،  الرباطي 
بالمرحلة  صفوفه  لدعم  طرابلس،  األهلي  إلى 
في  »سلتو«،  وقال  الليبي.  الدوري  في  المقبلة 
لألنباء  صحة  ال  إنه  لـ»ريميسا«،  وفقا  تصريحات 
طرابلس  األهلي  إلى  عودته  بشأن  المتداولة 

رسميا ورحيله عن الفتح الرباطي.
الـ)29  صاحب  الليبي،  الالعب  وأوضح 
عاما(، أنه لن يرحل عن الفتح الرباطي 
عقده  انتهاء  حتى  الفريق  مع  وباقي 
األهلي  جماهير  »أشكر  وتابع:  معه. 
التي ساندتني كثيرًا على  طرابلس 
رغبتها الشديدة في عودتي إلى صفوف الفريق، بالتأكيد 
هو شرف لي، لكن بالوقت ذاته أحترم تعاقدي مع الفتح 
الشخصي  حسابه  عبر  »سلتو«،  كتب  كما  الرباطي«. 
على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: »باقي مع 
الفتح الرباطي قدّر اهلل ما شاء فعل.. بتوفيق لي نادي 

الزعيم األندية«.
ويقدم سلتو أداء جيدا خالل الفترة األخيرة مع فريقه 
المغربي،  الدوري  ببطولة  الرباطي،  الفتح  الحالي 
وكان آخرها إنقاذ الفريق من خسارة مؤكدة، بعد 
تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام فريق المغرب 

الفاسي بالوقت البدل من الضائع.
األهلي  نادي  مع  تجربة  لديه  »سلتو«  وكان 
الفريق  في  مشواره  شهد  حيث  طرابلس؛ 
وتأمل  الرياضية،  الساحة  في  بروزه 
عودة  في  »الزعيم«  جماهير 
لدعم الفريق والمنافسة بقوة 

على لقب الدوري.

29

● فريق شعبية السراج يحقق بطولة حفظ الله ليبيا

أكد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دعمه 
لالتحاد الليبي لكرة القدم في كافة برامجه والوقوف معه في مختلف 

استحقاقاته المحلية والدولية وتذليل كافة الصعاب التي تعترضه. جاء ذلك 
خالل اللقاء الذي جمعه بمقر الحكومة بعبدالحكيم الشلماني، رئيس 
االتحاد الليبي لكرة القدم، بحضور كل من النائب الثاني خميس آدم 

وعضوي المكتب التنفيذي نوري جموم وعادل األوجلي.

عقدت الجمعية العمومية للمركز الليبي للدراجات، الثالثاء الماضي، ◆
وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء، اجتماعا موسعا بطرابلس. وجاء 

على طاولة االجتماع العديد من المواضيع، من بينها تقييم المرحلة 
السابقة، وإقفال الميزانية للعام 2020، ومناقشة برنامج النشاط للعام 

2021، وتنظيم ثالثة سباقات في الفترة القريبة المقبلة، وفتح باب 
االنتساب لألعضاء الجدد للجمعية.

◆

الوسط- محمد ترفاس

»يد اتحاد الشرطة« 
 لبطولة 

ً
بطال

»األصدقاء«
توج فريق اتحاد الشرطة األول لكرة اليد، 
اليد،  بلقب بطولة مدرسة األصدقاء لكرة 

السابع  قاعة  منافساتها  احتضنت  التي 
واقتصرت  فبراير بطرابلس،  عشر من 

على إقامة مباراة واحدة جرت من 
فريقي »مختلط  أشواط بمشاركة  ثالثة 

و»المشعل«. طرابلس« 
ويعد هذا الظهور األول لفريق اتحاد 

الجديد  اليد، بقيادة مدربه  الشرطة لكرة 
السالم محمد نصر، وبمشاركة  عبد 
الذين تم تجديد عقودهم  الالعبين 

الفريق  والتعاقد معهم مؤخرًا. وكان 
قد استأنف تدريباته خالل األسابيع 

مباريات  في  للمشاركة  استعدادًا  الماضية؛ 
انطالقه  ينتظر  الذي  الجديد  الموسم 

التجمع  بنظام  المقبل  يونيو  خالل شهر 
بمدينة مصراتة،  الرياضية  األلعاب  بقاعة 

فريقًا.  20 بمشاركة 
الشرطة  اتحاد  إدارة  وحرص مجلس 

المبكرة؛  تحضيراته  تكثيف  على  الرياضي 
في  النتائج  أفضل  تحقيق  أجل  من 

كرة  وتعد  الجديد.  للموسم  الموسم 
باهتمام  التي تحظى  األلعاب  اليد من 

تاريخ حافل في مسيرة  ولها  كبير 
على صعيد  ومتميز  دائم  النادي، وحضور 

مستوى  على  وكذلك  المحلية،  المسابقات 
الدولية. المشاركات 

● سلتو

الثالث  الموافق  الماضي،  اإلثنين  يوم  صادف 
لحرية  العالمي  اليوم  الجاري،  مايو  شهر  من 
األضــواء  نسلط  المناسبة  وبهذه  الصحافة، 
الرياضية  الصحافة  تاريخ  ونستعيد ونستعرض 
وأهم  الرياضية  الحركة  في  ودورها  ليبيا،  في 
مجال  أثرت  التي  األجيال  لكافة  وفاًء  مراحلها 
وقدمت  بليبيا  العريقة  الرياضية  الصحافة 

الكثير عبر مراحل مختلفة.
ظهور مبكر

بمدينة  الوطنية  الرياضية  الصحافة  ظهرت 
برقة«  »بريد  جريدة  صــدرت  عندما  بنغازي 
وفقًا  المحيشي،  محمد  وأصدرها   ،1921 العام 
هذه  الشاملة«.  العربية  الرياضية  لـ»المكتبة 
مدينة  في  الرياضي  النشاط  واكبت  الجريدة 
صدرت  وبعدها   ،1934 العام  منذ  بنغازي 
فخري  عمر  لصاحبها  المصورة«  »ليبيا  مجلة 
صدرت  شهرية  ثقافية  مجلة  وهي  المحيشي 
بعض  خصصت  المجلة  هــذه   ،1935 العام 
ينظم  كان  الذي  الرياضي  للنشاط  الصفحات 
نشر  في  المجلة  وابتدأت  بنغازي  مدينة  في 
أول  تعتبر  وهي   ،1936 سنة  الرياضة  أخبار 
وتوقفت  الرياضي،  بالنشاط  تهتم  ليبية  مجلة 
اندالع  بسبب   1940 الصدور سنة  عن  المجلة 
مجرى  على  أثرث  التي  الثانية  العالمية  الحرب 

الحياة العامة في مدينة بنغازي.
طرابلس الغرب

أما في مدينة طرابلس فقد سمحت سلطات 
إصدار  بإعادة   1943 سنة  البريطانية  اإلدارة 
توقفت  كانت  التي  الغرب«،  »طرابلس  جريدة 
لبالدنا،  اإليطالي  الغزو  ــداة  غ  1911 سنة 
وصدر العدد األول منها بتاريخ 8 - 2 - 1943، 
وكانت  شاملة،  سياسية  يومية  جريدة  وهي 
األخبار  بعض  لنشر  صغيرة  زاويــة  أفــردت  قد 
بها  الرياضية  األخبار  نشر  وتولى  الرياضية، 

األستاذ عمر فخري.
وفي بداية خمسينات القرن العشرين بدأت 
الرياضي  للنشاط  أكبر  مساحة  تفرد  الجريدة 
المراسالت  بعض  وتنشر  طرابلس،  بمدينة 
كمدينة  المجاورة  المناطق  من  الرياضية 
الستينات  بداية  وفي  مثاًل،  والزاوية  مصراتة 
النشاط  لتغطية  أسبوعية  صفحة  أفـــردت 
تعير  جريدة  أول  وهي  المدرسي،  الرياضي 
وكانت  المدرسي،  الرياضي  للنشاط  اهتمامًا 
على  للتعليق  شاسعة  مساحة  تفرد  الجريدة 
مباريات كرة القدم باإلضافة لنشر نتائج جميع 
عرفت   ،1967 سنة  وفي  الرياضية،  األلعاب 
توقفها  حتى  »العلم«  جريدة  باسم  الجريدة 

سنة 1969.
رياضية  مالحق  أصدرت  قد  كانت  الجريدة 
الدولي  طرابلس  معرض  دورة  لمناسبة 

طرابلس  بمدينة  صــدرت  كذلك  الرياضية، 
جريدة  وهــي   1956 سنة  ــرائــد«  »ال جريدة 
صفحة  وخصصت  شاملة،  يومية  سياسية 
هده  واستمرت  الرياضي  بالنشاط  للتعريف 
عندما   ،1972 العام  حتى  الصدور  في  الجريدة 

توقفت نهائيًا.
صالح  نذكر  الرياضية  الصفحة  محرري  ومن 
والمرحوم  أبوشويشة،  المجيد  وعبد  دراويل، 
قعاس  العجيلي  والمرحوم  بوكر،  اللطيف  عبد 
والمدرب  حيمة  وإبراهيم  الرويعي  وأحمد 

السوداني عمر ياسين.
»البالغ«  جريدة  كذلك  بطرابلس  وصدرت 
شاملة،  يــومــيــة  ســيــاســيــة  ــدة  ــري ج وهـــي 
المناشط  عــن  للحديث  صفحة  وخصصت 
الصفحة  على  اإلشـــراف  وتولى  الرياضية، 
وقام  بوكر،  اللطيف  عبد  المرحوم  الرياضية 
النجار،  رفعت  والمصري  جمعة  عامر  بالتحرير 

وخليفة محفوظ.
استبيان  بعملية  تقوم  جريدة  أول  وكانت 
 ،1970 سنة  ليبي  ــب  الع أفــضــل  الخــتــيــار 
سنة  حتى  المسابقة  تلك  إقامة  في  واستمرت 
سنة  »الـــرأي«  جريدة  ــدرت  أص كما   .1973
كتابها  ومن  أسبوعيًا،  رياضيًا  ملحقًا   1974
وإبراهيم  شبيعان،  سعيد  محمد  المرحوم 
إلى  باإلضافة  هذا  محفوظ،  وخليفة  حيمة 
التي  اليومية واألسبوعية،  العديد من الصحف 
صدرت في مدينة طرابلس واهتمت بالنشاط 

الرياضي.
برقة الجديدة

 1945 سنة  ــدرت  ص بنغازي  مدينة  وفــي 
الجديدة«، وهي جريدة سياسية  جريدة »برقة 
بالنشاط  اهتمت  الجريدة  هذه  شاملة.  يومية 
له  وخصصت  ــالد،  ــب ال ــرق  ش فــي  الــريــاضــي 
ملحقًا  تصدر  جريدة  أول  وكانت  يومية  صفحة 
طرابلس  معرض  دورة  مناسبة  في  رياضيًا 

أصبحت   1967 سنة  وفي  الرياضية،  الدولي 
عن  توقفت  ثم  »األمــة«،  جريدة  باسم  تعرف 
بروز  الجريدة  وشهدت   ،1969 سنة  الصدور 
المرحوم  منهم  نذكر  الرياضية  األقالم  عديد 
وعبدالسالم  بوشويقير،  وأحمد  الدراجي  مفتاح 
العفاس،  وعمر  الرويعي،  وأحمد  المغربي، 

واهتمت  فخري،  وفيصل  عريبي،  ومصباح 
الصادرتان  ــان«  ــزم و»ال »الرقيب«  جريدتا 
 ،-1972 1953  – الفترة  بنغازي خالل  بمدينة 
بمدينة  أيضًا  الــصــادرة  »العمل«  وجــريــدة 
 1971  –  1985 مــن  الفترة  خــالل  بنغازي 
والمنطقة  بنغازي،  بمدينة  الرياضي  بالنشاط 
ادريــزة  عياد  فيها  الكتابة  وتولى  الشرقية، 
ويونس  الرويعي،  وأحمد  أبوشويقير  وأحمد 

نجم وفيصل فخري.
بالنشاط  اهتمت  فقد  »الحقيقة«  أما جريدة 
نتائج  نشرها  خالل  من  حقه  وأعطته  الرياضي 
المهمة،  المباريات  لبعض  دقيقة  وتحاليل 
ثماني  فــي  تــصــدر  أسبوعية  جــريــدة  ــي  وه
السبت  ــوم  ي األول  عــددهــا  ــدر  وص صفحات 
محمد  المرحوم  وأصــدرهــا   ،1964  -  3  -  7
وقام  يوميًا،  صدورها  أصبح  ثم  الهوني،  بشير 

الرياضية أحمد بشون  باإلشراف على صفحتها 
والمرحوم منصور صبرة.

جريدة فزان
فقد  البالد،  من  الجنوبي  الشطر  في  أمــا 
صدرت جريدة فزان بمدينة سبها سنة 1957، 
وصدر  شاملة  يومية  سياسية  جريدة  وهــى 
 ،1957  -  9  -  17 الثالثاء  يوم  األول  عددها 
الجنوب،  مدن  في  الرياضي  بالنشاط  واهتمت 
على  الرياضي  النشاط  متابعة  عن  تغفل  ولم 
مستوى البالد، ثم عرفت باسم جريدة »البالد« 
المسمى  هــذا  على  واستمرت   ،1967 سنة 
وقام   ،1969 سنة  الصدور  عن  توقفت  حتى 
المرحوم  الرياضية  الصفحة  على  باإلشراف 
عبد الهادي الفيتوري، ثم المرحوم عبد السالم 

بورقيبة، والمرحوم جمعة نصر الميلودي.
وفي سنة 1972 توقفت جميع الصحف وبعد 
تأسيس الهيئة العامة للصحافة صدرت جريدتا 
ببنغازي  و»الجهاد«  بطرابلس  الجديد«  »الفجر 
وهاتان   ،1977 سنة  الصدور  عن  توقفت  التي 
تخصيص  وتــم  يوميًا،  تــصــدران  الجريدتان 
الصفحة ما قبل األخيرة لتغطية النشاط الرياضي.

ــدة  ــري ج صـــــدرت   1980 ــة  ــن س وفــــي 
النشاط  مواكبة  في  بدأت  التي  »الجماهيرية« 
ــدرت  وأص لــه،  مساحة  وتخصيص  الرياضي 
العدد  وصــدر  شهرية  نصف  رياضية  مالحق 
جريدة  صدرت  كما   ،1993 العام  منها  األول 
النشاط  أولــت  التي   1992 سنة  »الشمس« 
الرياضي اهتمامًا كبيرًا، وأصدرت مالحق رياضية 
بدأت  والتسعينات  الثمانينات  سنوات  وخالل 
صحف البلديات في الصدور، وهي صحف محلية 
ثم انتشرت فكرة صحف األندية الرياضية، كما 
رياضية متخصصة عن  أسبوعية  صدرت صحف 
لكرة  الليبي  واالتحاد  الليبية،  األولمبية  اللجنة 
القدم، وقناة ليبيا الرياضية، التي أصدرت مجلة 

شهرية ومطبوعة نصف شهرية.

الصحافة الرياضية.. مرت بفترات ذهبية زاهية عبر تاريخ طويل حافل بالعطاء

● الصحفيان عبد الرحمن أبورقيبة )وقوفا( والعجيلي قعاس )جلوسا(

● أحمد الرويعي

● فيصل فخري

الرباع الدولي أحمد أبوزريبة يواصل 
استعداداته للبطولة األفريقية بمدغشقر

»ليبيا المصورة« أول مجلة تهتم بالنشاط الرياضي وتوقفت بسبب الحرب العالمية الثانية

الرباع  تدريبات  السويحلي  نادي  بصالة  تتواصل 
استعدادا  وذلك  ابوزريبة؛  أحمد  الليبي  الدولي 
الكبار، والتي  أفريقيا لرفع االثقال لفئة  لبطولة 
الجاري،  مايو   16 بتاريخ  تنطلق  أن  المقرر  من 
في  طوكيو  ألولمبياد  والمؤهلة  مدغشقر،  بدولة 
»أبوزريبة«  تدريبات  وشهدت   .2021 يوليو 
ورئيس  المصراتي،  الصديق  الخبير  حضور 
علي  االٔثقال  لرفع  الليبي  باالتحاد  الفنية  اللجنة 

أبورويص.
مهمة  يتولى  من  أن  ألى  االشارة  وتجدر 
تدريب ابوزريبة هو المدرب الوطني خليل شنينة، 
وهو رئإيس لجنة المدربين باالتحاد الليبي لرفع 
باالتحاد  المدربين  لجنة  رئيس  ويتولى  االٔثقال. 
خليل شنينة  الوطني  المدرب  األثقال  لرفع  الليبي 

حيث  الليبي؛  البطل  تدريبات  على  أيضا  اإلشراف 
رافقه خالل الفترة الماضية في معسكره التدريبي 
لـ»أبوزريبة«  وسبق  تركيا.  بدولة  أقيم  الذي 
أفريقيا  بطولة  في  البرونزية  القالدة  حصد  أن 
العام  أبريل  شهر  في  أقيمت  والتي  األثقال،  لرفع 
القاهرة. كما سجل  العاصمة المصرية  2019 في 
الرياضي أحمد أبوزريبة، أعلى ثقل في بطولة ليبيا 
لرفع األثقال للناشئين والكبار العام 2018، والتي 
أقيمت بنادي السويحلي الرياضي. ونجح أبوزريبة 
وبذلك  كجم،   85 وزن  في  كجم   165 رفع  في 
يكون أعلى رقم قد تم تحقيقه على مستوى الكبار 
نتائجه  مواصلة  إلى  زريبة  ويتطلع  والناشئين. 
الصعود  بنيل  السبق  وتحقيق  اإليجابية،  الدولية 

لدورة األلعاب األولمبية المقبلة في طوكيو.

بنغازي،  األهلي  النادي  إدارة  مجلس  أعلن 
صفقاته  أولى  السعيطي،  خالد  برئاسة 
رسميا في الميركاتو الشتوي لهذا الموسم 
الالعب  مع  بتعاقده   ،)2021-2020(
الذي  كانوتي،  ساديو  المحترف  المالي 
القدم،  لكرة  األول  الفريق  تشكيلة  سيعزز 
قادما  السنة،  ونصف  سنوات  ثالث  لمدة 
النادي،  وقال  المالي.  الملعب  فريق  من 
التواصل  موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر 
االنتظار  بعد  »ما  »فيسبوك«:  االجتماعي 
سيكون انفجارا.. لنرحب معا بأولى صفقاتنا 
الدولي  الوسط  خط  العب  الميركاتو؛  في 
المالي ساديو كانوتي«، وتابع بيان النادي: 
ابتداء من مرحلة  »الالعب سيعزز صفوفنا 
ونصف  سنوات  لثالث  يمتد  بعقد  اإلياب 

السنة، قادما من نادي الملعب المالي«.
مواليد  من  الجديد  المالي  النجم  ويعد 
الملعب،  وسط  مركز  في  ويلعب   ،1996
لالعبين  أفريقيا  أمم  بطولة  في  وشارك 
المحليين 2021، وقد شارك الالعب البالغ 
من العمر )25 عاما(، مع منتخب بالده مالي 
األخيرة  للمحليين  أفريقيا  أمم  بطولة  في 
2021 في يناير الماضي بالكاميرون؛ حيث 
البطولة،  في  رسمية  مباريات  ست  لعب 
المجموعات  دور  في  مباراة  أول  من  بداية 
وصوال للمباراة النهائية التي فقدها منتخب 

مالي أمام المغرب.
الجديد  بنغازي  األهلي  محترف  نال  كما 
البطولة  خالل  مرتين  العب  أفضل  جائزة 
أمام كل من منتخبي غينيا والكونغو، واختير 

ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.
أفريقيا  بطولة  في  الالفت  تألقه  وبعد 

مالي  لمنتخب  استدعاؤه  تم  للمحليين، 
األول في شهر مارس الماضي ألول مرة في 
مسيرته، وذلك لمواجهة منتخب غينيا في 
تصفيات كأس أفريقيا، لكنه لم يشارك في 

المباراة ووجد على دكة البدالء.
في  المالي  الملعب  فريقه  مع  توج  كما 
ثالث مناسبات ببطولة الدوري المالي لكرة 
القدم، وفي مناسبتين توج ببطولة الكأس، 

كما توج ببطولة كأس السوبر مرة واحدة.
وبعد نجاح مجلس إدارة األهلي بنغازي، 
برئاسة خالد السعيطي، في الحصول على 
خدمات الالعب المالي، سيكون »كانوتي« 
ثاني العب محترف يعزز صفوف الفريق األول 
القدم، إلى جانب المهاجم اإليفواري  لكرة 
الفريق  معه  تعاقد  الذي  واتارا،  إبراهيما 
في فبراير الماضي، بعقد يمتد لمدة سنة 

واحدة، قادمًا من فريق الترجي التونسي.
والتأديبية،  اإلدارية  االجراءات  إطار  وفي 
أعلنت إدارة النادي، عبر بيان قصير، مثول 
»بعد  وقالت:  للتحقيق،  الالعبين  بعض 
كل  واتخاذ  التحقيق  لجنة  أمام  مثولهم 
النادي  إدارة  مجلس  القانونية؛  اإلجراءات 
رزق  جواد  الالعبين  من  لكل  يأذن  األهلي 
وأحمد شلبي وسفيان تشيكو بالعودة إلى 
بالفريق  زمالئهم  رفقة  التدريبات  مباشرة 
المرحلة  غمار  لخوض  القدم  لكرة  األول 
المقبلة، كما تعهد الالعبين بتطبيق اللوائح 
وعدم  النادي،  أروقة  داخل  بها  المعمول 
تكرار ما بدر منهم مجددا«، دون أن يكشف 
النص،  عن  الالعبين  خروج  تفاصيل  عن 
بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي 

األهلي بنغازي عبر »فيسبوك«.

»البالغ« أول من خصصت استبياناً 
الختيار أفضل العب ليبي 1970 
و»الحقيقة« لنتائج وتحاليل المباريات

ظهرت في التسعينات صحف أسبوعية 
متخصصة عن اللجنة األولمبية 

الليبية واالتحاد الليبي لكرة القدم

الوسط - زين العابدين بركان

المالي ساديو كانوتي أولى صفقات
»األهلي بنغازي« الرسمية في »الميركاتو«

● ساديو كانوتي

● الّرباع الدولي أحمد أبوزريبة

● الدبيبة
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

لكرة  األول  الليبي  المنتخب  حالة 
عليه  المدربين  وتعاقب  القدم، 
أصبحت  لالستغراب  مثيرة  بطريقة 
الوسط  من  دائمة  تساؤالت  محط 
السنوات  وخالل  الليبي.  الرياضي 
األربع األخيرة تعاقب سبعة مدربين 
مدربين  بين  الطريق  في  والثامن 
يبني  ال  وهذا  وأجانب،  ليبيين 
التخبط  حالة  ويؤكد  قويا،  منتخبا 
الحالي  الكرة  اتحاد  يشهدها  التي 

والسابق والذي قبله.
ثمانية  يتناوب  أن  يعقل  وال 
أربع  بلد خالل  منتخب  على  مدربين 
في  اثنين  مدربين  بمعدل  سنوات 
حقل  المنتخب  بات  حتى  عام،  كل 
دون  هو  من  ودربه  للبعض  تجارب 

فنيا. المستوى 
كما أن الالعبين أنفسهم أصبحوا 
غير قادرين على التأقلم مع مدارس 
في  مختلفين  ومدربين  مختلفة 
فكرهم الرياضي، مما يؤثر في طرق 
أكثر  والمثير  العام.  واألداء  اللعب 
عرض  أحيانا  يتم  أنه  لالستغراب 
أسماء لتنال شرف التدريب للمنتخب 
الليبي خصوصا من أسماء من خارج 
البلد حتى إن بعضهم عرض أسماء 

مغمورة وغير مقنعة إطالقا.
ويبدو أن غياب اللجنة الفنية القوية 
أيضا  هي  الكرة  اتحاد  في  والدائمة 
سبب في هذه االختيارات العشوائية، 
حيث يقوم اتحاد الكرة باختيار لجان 
المدربين  ملفات  لفرز  موقتة  فنية 
أن  خصوصا  ثابتة،  فنية  لجنة  دون 
اختيار  عن  الحديث  يتم  األيام  هذه 
مدرب أجنبي جديد للمنتخب الليبي، 
لخوض تصفيات كأس  يستعد  الذي 
العالم قطر 2022، فهل يجد المدرب 
الجديد فرصة في االستمرار لسنوات 
أشهر  عدة  أو  السنة  يتجاوز  لن  أو 

كسابقيه؟

3 أسماء مرشحة بقوة لتولي القيادة في تصفيات المونديال

لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  اقترب 
الجديد  المدرب  هوية  إعــالن  من  القدم 
لكرة  األول  الوطني  المنتخب  سيقود  الذي 
القدم، خالل المرحلة المقبلة من تصفيات 
وجاء  القدم.  لكرة  العالم  كــأس  بطولة 
ذلك بعد أن تقرر فسخ التعاقد مع المدرب 
خاصة  فيليوفيتش،  زوران  المونتنيغري 
المنتخب  التي سجلها  المخيبة  النتائج  بعد 
تصفيات  ــالل  خ قيادته  تحت  الوطني 
بتذيل  أنهاها  حيث  األخيرة،  أفريقيا  أمم 

المجموعة.
من  عدد  دراســة  من  الكرة  اتحاد  وفرغ 
الذين  المدربين  من  لعدد  الذاتية  السير 
أجل  من  مختلفة  تدريبية  مدارس  يمثلون 
الذي  المتوسط«،  لـ»فرسان  أحدهم  قيادة 
لكأس  المؤهلة  التصفيات  لخوض  يستعد 
المنتخب  بها  يلعب  التي   ،2022 العالم 
الوطني ضمن المجموعة السادسة بجانب 

مصر وأنغوال والغابون.
لقيادة  المرشحة  األســمــاء  ــرز  أب ومــن 
الفرنسي  المدرب  المتوسط«،  »فرسان 
أعطى  الذي  ديسابر،  سيباستيان  الشاب 
لـ2022. وكان ديسابر  تصورًا وخطة عمل 
سبق أن درب نادي »اإلسماعيلي« المصري 
قبل أن يشرف على تدريب منتخب أوغندا، 
وحقق خالل مشواره عديد النتائج اإليجابية.

خافيير كليمنتي
كليمنتي،  خافيير  اإلسباني  المدرب 
لقيادة  المرشحين  أقــرب  من  أيضًا  يعد 
خلفًا  القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب 
وكان  فيليوفيتش.  زوران  للمونتنيغري 
الليبي،  المنتخب  سابق  وقت  في  تولى 
أمم  بطولة  كانت  معه  إنجازاته  أبرز  ومن 
راهن  أن  بعد   ،2014 للمحليين  أفريقيا 
الوقت  ذلك  في  بالكامل  جديد  جيل  على 
ومحمد  المصراتي  المعتصم  أبــرزهــم 
سلتو  وأنيس  المهدي  ومعتز  الترهوني 

وغيرهم الكثير.

العالم  كــأس  نحو  المؤهلة  التصفيات 
ستنطلق  التي   ،2022 بقطر  المقبلة 
يونيو  شهر  ومطلع  مايو  شهر  أواخــر 
الوطني  المنتخب  المقبلين، حيث سيلعب 
التي  السادسة  المجموعة  ضمن  الليبي 
وأنغوال  مصر  منتخبات  جانبه  إلى  تضم 

والغابون.
الليبي  الكرة  اتحاد  رئيس  وأعلن  سبق 
فنية  لجنة  تشكيل  الشلماني،  عبدالحكيم 
أجل  من  الليبية؛  الكرة  خبراء  بقيادة 
زوران،  الوطني  المنتخب  مــدرب  تقييم 
أو  باإليجابيات  ســواء  تجربته،  وتقييم 
يتلقى  أن  المنتظر  ومــن  السلبيات، 
الفنية،  اللجنة  تقرير  الشلماني 
ــراره  ق لحسم  اســتــعــدادًا 
الفني  الــجــهــاز  بــشــأن 
ــلــمــنــتــخــب الـــذي  ل
للمشاركة  يستعد 
بـــالـــتـــصـــفـــيـــات 
لكأس  المؤهلة 
المقررة  الــعــالــم 
بعد نحو شهرين.

التعاقد  وقــبــل 
وصــل  زوران  مــع 
ــن  ــي ــدرب ــم ــدد ال ــ ع
الــمــرشــحــيــن إلـــى 
لمدربين  ملفًا  أربعين 
اتحاد  وكــان  وأجانب،  عرب 
مكونة  فنية  لجنة  شكل  الكرة 
من فرحات سالم ومحمد الشارف والطيب 
الجديد  الفني  المدير  الختيار  أميمة؛ 
الجهاز  قــدم  أن  بعد  الليبي،  للمنتخب 
األول  الليبي  الوطني  للمنتخب  الفني 
قيادة  تحت  جماعية،  استقالة  القدم  لكرة 
المدير الفني علي المرجيني، بعد أيام من 
االستوائية،  غينيا  أمام  المريرة  الخسارة 
الثالثة  الجولتين  فــي  ــًا،  ــاب وإي ــًا  ذهــاب
المجموعة  تصفيات  ضمن  والــرابــعــة، 
األفريقية  األمم  لبطولة  المؤهلة  العاشرة 
زوران  أن  إال   ،2022 بالكاميرون  المقبلة 
نفق  الليبية  الكرة  لتدخل  شيئًا،  لم يضف 

االختيار من جديد.

اتحاد كرة القدم يقترب من إعالن هوية املدرب الجديد خلفًا لـ »زوران«

الوسط - زين العابدين بركان

خافيير كليمنتي األقرب لتدريب »فرسان المتوسط« استعداًدا للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022

هيكتور كوبر
المدرب  المرشحين،  ضمن  جاء  كما 
الذي  عامًا،  الـــ65  صاحب  كوبر  هيكتور 
منذ  منتخب  أو  فريق  أي  تدريب  يتوَل  لم 
العام  سبتمبر  أوزبكستان  عن  رحيله 
الـــ16.  لــدور  وقتها  معه  وتأهل   ،2019
قــارة  فــي  وحــيــدة  تجربة  كوبر  ــاض  وخ
بين  مصر  منتخب  كمدرب  كانت  أفريقيا 
أمم  لنهائي  وقتها  وقاده  و2018،   2015
بالمونديال  للمشاركة  باإلضافة  أفريقيا، 

بعد غياب 28 عامًا.
األيام  في  القدم  كرة  اتحاد  ويستعد 
الجديد  المدرب  اســم  إلعــالن  المقبلة، 
يدرس  أن  بعد  وذلك  الوطني،  للمنتخب 
الذاتية  والــســيــر  الملفات  مــن  ــددًا  عـ
ليقود  وســطــاء،  طريق  عــن  للمدربين 
خالل  الليبي  المنتخب  الجديد  المدرب 

● خافيير كليمنتي

● سيباستيان ديسابر

● كوبر

أعلنت لجنة المسابقات العامة باالتحاد الليبي لكرة 
مواعيد  تحديد  الضراط،  فرج  السيد  برئاسة  اليد، 
لجميع  والكأس(،  )الدوري  اليد  لكرة  ليبيا  نهائيات 

الفئات للموسم الرياضي )2020/2021(.
اليد،  لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  نظام  ويقام 
أعلنه  لما  وفقا  الموسم،  إنقاذ  أجل  من  المختصر 
تجمع  هيئة  على  ستكون  الكبار  فئة  أن  الضراط 
يوليو   10 إلى  يونيو   28 من  الفترة  خالل  سيقام 
 20 وبمشاركة  مصراتة  مدينة  وتحتضنه   ،2021

فريقا مقسمة على خمس مجموعات.
كأس  تصفيات  أن  المسابقات  لجنة  أعلنت  كما 
المناطق بداية  اتحادات  ليبيا ستكون على مستوى 
28 مايو 2021. وستكون النهائيات خالل الفترة من 

14/17 يوليو 2021.
الفترة  خالل  فستقام  الناشئين  فئة  نهائيات  أما 
من 30 مايو إلى 4 يونيو 2021، وعن نهائيات فئة 
األشبال ستقام خالل الفترة من 7/12 يونيو 2021، 
وأخيرا نهائيات فئة الشباب ستنطلق بداية من 26 
2021. على أن يتم تحديد أماكن النهائيات  يوليو 
الفترة  خالل  اليد  لكرة  الليبي  االتحاد  قبل  من 

المقبلة.
الفوناس،  اليد  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  وكان 
تم  أنه  عن  سابقة،  صحفية  تصريحات  في  كشف، 
االستقرار على نظام بطولة الدوري الليبي لكرة اليد 
للموسم الرياضي 2020/2021، وأضاف أن الدوري 
سينطلق بمدينة مصراتة خالل منتصف شهر يونيو 
التجمع  بنظام  يوما   13 لمدة  ويستمر  المقبل، 

بمشاركة 20 فريقا.
10 فرق بالدوري  وتابع »الفوناس« أنه سيلتقى 
للمحترفين  الليبي  بالدوري  تسميته  ستتم  الذي 
لكرة اليد للموسم الرياضي 2021/2022، أما الـ10 

حيث  الثانية؛  الدرجة  لدوري  ستهبط  األخرى  فرق 
لم تتم تسمية الدوري رسميا. ويعد هذا النظام هو 

نفس النظام المعمول به في بطوالت أفريقيا.
جمال  الليبي  اليد  كرة  اتحاد  رئيس  نائب  وكان 
الزياني، قال في وقت سابق لـ»سكاي نيوز عربية«، 
إن اتحاد اللعبة مصمم على عودة نشاط كرة اليد 
للدرجة  الدوري  بطولة  خالل  من  المسابقات  إلى 
الفرق  لجميع  عام  تجمع  خالل  من  للرجال  األولي 
للموسم  للتأهيل  واحدة؛  مدينة  أو  واحد  مكان  في 
الجمعية  من  المعتمدة  الالئحة  وتطبيق  المقبل 
بدء  في  التأخير  أن  الزياني،  وأضاف  العمومية. 
انطالقة مسابقة الدوري لكرة اليد يرجع إلى الظروف 
الماضية،  الفترات  بالبالد خالل  محيطة  كانت  التي 
ومع بداية عودة الحياة إلى مجاريها سعى اتحاد اليد 
اليد  المنافسات سيما وأن كرة  إقامة  إلى  بكل قوة 
الليبية لها باع طويل في القارة األفريقية ومن خالل 

المنافسات العربية.
سيكون  الجديد،  للعام  المسابقة  »نظام  وتابع: 
لألندية  وسيسمح  محترفين،  دوري  يكون  سوف 
أن  المشاركة، على  أجانب ولهم حق  بجلب العبين 
 8 المسابقة، من  المشاركين في  الفرق  يكون عدد 
إلى 10 فرق فقط، خالل الموسم المقبل، حتى تشتد 

المنافسة بينهم«.
ويرى الزياني أن اتحاد اللعبة يسعى بكل طاقته 
والفنية  المادية  األمور  كل  وترتب  اللعبة،  لطوير 
لهذا، خاصة أن وزارة الرياضة دعمت االتحاد ماديا، 
تجعله يستطيع من خاللها إقامة المباريات، في ظل 
وجود أكثر من ملعب جاهز من اآلن إلقامة المباريات 
انطالقة  سيكون  المقبل  الموسم  أن  معتبرا  عليه، 
اإلقليمية  المحافل  في  الليبية  اليد  لكرة  حقيقية 

والمحلية.

عودة قوية مرتقبة لكرة اليد بعد اإلعالن 
عن مواعيد نهائيات الدوري والكأس

يحيى صولة يعود إلى الدوري الليبي
املمتاز عبر بوابة »أبوسليم«

شبيبة  ــة  ــدي ألن الــســابــق  ــب  ــالع ال عـــزز 
التونسيين،  الباجي  واألولمبي  القيروانية 
أبوسليم  نـــادي  صــفــوف  صــولــة،  يحيى 
الليبي  النادي  مسؤولو  بدأ  بعدما  الليبي، 
األول  الفريق  تدعيم  أجل  من  خطواتهم؛ 
المميزين،  الالعبين  بعدد من  القدم،  لكرة 
الظهور  أجل  من  االنتقاالت؛  فترة  خالل 
الثاني  الدور  مباريات  في  مناسب،  بشكل 

القدم. الممتاز لكرة  اللليبي  الدوري  من 
تمكنت  ــادي؛  ــن ال خــطــوات  ــّل  ظ ــي  وف
الالعب  توقيع  على  الحصول  من  اإلدارة 
من  واحــدا  ليكون  رسميا،  صولة،  يحيى 
الثاني  الــدور  مباريات  في  الفريق  العبي 
الالعب  ويشغل  ــدوري.  ــ ال فــي  ــاب(  ــ )اإلي
سبق  حيث  الدفاع؛  قلب  مركز  صولة  يحيى 
مع  التونسية  المالعب  في  االحــتــراف  له 
القيروان  وشبيبة  القابسي  »الملعب  فرق 
أحد  الالعب  ويعتبر  الباجي«.  واألولمبي 
الفترة  في  برزوا  الذين  الشباب  الالعبين 

.1999 الماضية، وهو من مواليد 
األيام  خالل  صحفية،  تقارير  وكشفت 
صاحب  الليبي،  المدافع  أن  عن  الماضية، 
نادي  مع  التوقيع  في  نجح  عاما(  ـــ)21  ال
ثالثة  ــى  إل يمتد  عــقــدا  على  أبوسليم، 
ويطمع  الفريق.  صفوف  لدعم  مــواســم 
الالعب  يكون  أن  في  أبوسليم  مسؤولو 
المرحلة  ــالل  خ للفريق،  كبيرة  إضــافــة 
مركز  احتالل  على  يساعده  وأن  المقبلة، 

بالفريق. يليق 
التاسع  المركز  أبوسليم  فريق  ويحتّل 
الليبي  بــالــدوري  الثانية  المجموعة  في 
حققها  نــقــاط،  ثماني  برصيد  الممتاز، 
فوزين  من  جمعها  مباريات،  ثماني  من 

وأربع هزائم. وتعادلين  ● صولة

الوسط - الصديق  قواس

● من مباراة األهلي طرابلس واألهلي بنغازي 
في نهائيات بطولة كرة اليد

المالعب إلقامة مباريات تصفيات  اعتماد  حيث 
االحترازية  اإلجراءات  مراجعة  بعد  المونديال، 
الفترة  خالل  األفريقي  االتحاد  طلبها  التى 

الماضية.
مصرية  مالعب  سبعة  اعتماد  »كاف«  وقرر 

مبارياته  يخوض  أن  مصر  لمنتخب  يمكن 
12 ملعبا لجنوب  اعتمد  بالتصفيات بها، بينما 
لنيجيريا، وستة مالعب  أفريقيا، وسبعة مالعب 
وأربعة  للكاميرون،  مالعب  وخمسة  للمغرب، 
حتى  بينما  االستوائية،  غينيا  لدولة  مالعب 
اآلن ملعب واحد في ليبيا، هو بنينا في بنغازي، 
ملعب  تأهيل  إلعادة  وترقب  انتظار  وسط 

العاصمة طرابلس.
أول  استقبل  بنينا  شهداء  ملعب  وكان 
جمعت  الحظر  رفع  بعد  رسمية  دولية  مباراة 
المنتخب  بشقيقه  الوطني  المنتخب  حينها 
التونسي ضمن الجولة الخامسة وقبل األخيرة 
إضافة  األفريقية،  األمم  كأس  تصفيات  من 
إلى استقباله لمباريات األهلي بنغازي في دور 
الكونفدرالية  كأس  مسابقة  من  المجموعات 

األفريقية.
مع  موعد  على  الوطني  المنتخب  وسيكون 
مباراة  أول  خالل  من  العالم  كأس  تصفيات 
الثامن من شهر  في  الغابوني  نظيره  أمام  له 
تصفيات  قرعة  أوقعت  حيث  المقبل،  يونيو 
المونديال »فرسان المتوسط« في المجموعة 
السادسة إلى جانب منتخبات الغابون، ومصر، 

وأنغوال.

في تطور جديد بشأن رفع الحظر عن المالعب 
القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  أرسل  الليبية، 
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  إلى  رسميًا  خطابًا 
من  الثاني  في  الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة 
ملعب  اعتماد  بشأن  وذلك  الجاري،  مايو  شهر 
مواجهات  الستقبال  الدولي،  بنينا  شهداء 
خالل  القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب 
انتظار  وفي   ،2022 قطر  مونديال  تصفيات 

الرفع الكامل من قبل االتحاد الدولي »فيفا«.
القدم  كرة  اتحاد  إدارة  مجلس  وكشف 
من  تلقاها  التي  الجديدة  الرسالة  أن  الليبي، 
التقرير  على  »بناء  فيها:  جاء  األفريقي  نظيره 
لكرة  األفريقي  االتحاد  التوثيقية،  والمستندات 
اعتماد  بشأن  الليبي،  االتحاد  يخاطب  القدم 
ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، الستضافة 
القدم،  لكرة  االٔول  الوطني  المنتخب  مباريات 
إلى  المؤهلة  االٔفريقية  التصفيات  خالل 
ويؤكد   ،)2022 )قطر  العالم  كأس  نهائيات 
ضرورة تنفيذ بعض المتطلبات األخرى لضمان 
استمرارية اعتماد الملعب ضمن قائمة مالعب 

ببعض  القيام  جانب  إلى  المعتمدة،  الكاف 
يتماشى  أن  أجل  من  البسيطة؛  اإلصالحات 
المالعب  بقية  في  المعتمدة  المعايير  مع 
غرار  على  العالم،  كأس  لتصفيات  المستضيفة 
الصحفيين،  اإلنترنت، منصة  توفير  المدرجات، 
صفحة  عبر  جاء  ما  بحسب  الالعبين«،  ومدخل 

االتحاد الليبي لكرة القدم عبر »فيسبوك«.
الليبية  القدم  كرة  تترقب  الرسالة  بهذه 
على  الحظر  رفع  مشوار  في  جديدة  خطوة 
سنوات،  سبع  من  ألكثر  امتد  الذي  مالعبها، 
الفنية  األزمات  من  الكثير  خاللها  عانت 
والمادية، بعد قرار االتحاد األفريقي »كاف« رفع 
مماثل  آخر  قرار  ليتبقى  جزئي،  بشكل  الحظر 
رفع  بهدف  »فيفا«  الدولي  االتحاد  قبل  من 
استقبال  ثم  الدولي، ومن  الصعيد  على  الحظر 
في  الوطني  المنتخب  مباريات  الليبية  المالعب 
المقبلة  العالم  كأس  نحو  المؤهلة  التصفيات 

بقطر 2022.
كما كشف االتحاد األفريقي »كاف«، الثالثاء، 
تقريره عن المالعب التي ستقام عليها مباريات 
العالم  لكأس  المؤهلة  األفريقية،  التصفيات 
2022، وجاءت مصر في المرتبة  المقبل بقطر 
من  المتصدر،  أفريقيا  جنوب  بعد  قاريا  الثانية 

بعد رسالة »كاف«.. الكرة الليبية تترقب خطوة جديدة في مشوار رفع الحظر على مالعبها

● المنتخب الوطني على ملعب شهداء بنينا

الوسط - زين العابدين بركان



تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي صورا 
ترصد قيام مجموعة صائمين بتناول اإلفطار 

تحت قوس ماركوس األثري في طرابلس.
وكذلك انتشرت صور أخرى إلحدى العائالت 

تتناول إفطارها في وسط الطريق، بعد أن قاموا 
بتنظيفه وتهيئته للمسافرين.

وكتب علي جماعة منشورا في »فيسبوك« جاء 
فيه: »بعد أن تطوعوا بتنظيف الطريق العام 

من الرمال المتكدسة وأماطوا األذى عن طريق 
المسافرين استراحوا لتناول إفطارهم على قارعة 
الطريق. عائلة الراحل عبدالعالي مختار بشير من 

منطقة وادي بي )وسط(«.

اإلفطار تحت قوس اإلفطار تحت قوس 
ماركوس.. وعلى ماركوس.. وعلى 

قارعة الطريققارعة الطريق
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لماذا: أصرت المنقوش على مطالبة تركيا بسحبهم؟
ماذا: بعد دعوة وزيرة الخارجية؟

من: يعرقل مغادرتهم؟

متى: تصبح ليبيا خالية منهم؟
أين: الحقيقة حول الجهات التى تتمسك ببقائهم؟

كيف: يمكن للمجتمع الدولي دعم ليبيا للتخلص منهم؟

املرتزقة
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الفنان المسرحي رجب البكوش
المسرحي  الفنان  عنا  رحل  عاما   27 منذ  مايو،   6 اليوم،  هذا  مثل  في 
الموهوب، رجب البكوش، المولود في بنغازي سنة 1905؛ وهو الذي يعد 
ليبيا، وكان أيضا، منشدا متميزا لألذكار  الحركة المسرحية في  أحد رواد 

واألناشيد الدينية، مشاركا على الدوام في مواسم األعياد الدينية.
وما إن وقع بين يديه كتاب ألف ليلة وليلة حتى وجد مادة لمسرحياته 
)فرقة  بهم  مؤسسا  الشباب  من  ــددا  1926ع سنة  استقطب  المبكرة، 
الشاطئ للتمثيل( بجوار منارة بحر الشابي القديمة بمواجهة مقبرة )سيدي 
خريبيش(، ثم قدم مسرحية )الراعي( التي تنتقد االستعمار بأنواعه، لكن 
السلطة اإليطالية رفضت عرضها، فقدمت في عرض خاص بمقر الفرقة، 

فكانت الخطوة األولى للحركة المسرحية بمدينة بنغازي.
الذي  الشعبي(  )المسرح   1961 سنة  أسس  حتى  نشاطه  مواصال 

تواصلت مناشطه حتى اآلن.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

قرأت أن إغالق 
القناة العام 

67م، وما 
ألحقه من 

أضرار جسيمة 
بالخزينة 

املصرية 
وبحركة التجارة 

الدولية، أدى 
إلى تطور في 

صناعة السفن.

الحاويات  حاملة  جنوح  ليوم  يؤرخ  ألنه  التاريخ،  دخلت  التي  األيام  من   ،2021 مارس   23 يوم 
الدولية  المالحة  وتعطل  إغالقها،  إلى  أدى  مما  السويس،  قناة  في   »Ever Given« الضخمة
بها. اإلغالق لم يستغرق سوى أيام قليلة، إال أنها تسبب في دواخ العالم. الخبر استحوذ على 
الدولية  األسواق  إرباك  في  الوبائي،  الفيروس  كارثة  جانب  إلى  وزاد  العالمية،  األخبار  نشرات 
النفط والغاز  أعتبار أن معظم ناقالت  الخام على وجه الخصوص، على  النفط  عمومًا، وأسواق 
القادمة من موانئ دول الخليج النفطية قاصدة الموانئ األوروبية تمر من القناة. كما تسبب 
سفينة،   500 )قرابة  البضائع،  بمختلف  المحملة  السفن  من  طويل  طابور  تكون  في  اإلغالق 
وفي  واألوروبية.  اآلسيوية  للموانئ  طريقها  في  دوالر(  مليار   67 بمبلغ  قيمتها  قدرت  وبسلع 
لندن، استضافت القنوات التلفزية على اختالفها كبار المختصين في المالحة البحرية لشرح ما 
 12 أن  المتلفزة، تبين  اللقاءات  العالمية، و من خالل تلك  التجارة  حدث، وتأثير تداعياته على 
األحمر واألبيض  البحرين  بين  الواصل  المائي  الممر  العالم تمر سنويًا عبر ذلك  تجارة  % من 
تقدر  الدولية  للتجارة  مالية يومية  بالقناة يسبب خسارة  المالحة  أن توقف  المتوسط. واتضح 

قيمتها بـ9.6 مليار دوالر أميركي.
قناة  سلطات  بأمر  المرة،  البحيرات  في  محجوزة  مازالت  الحاويات،  من  وشحنتها  السفينة 
السويس. وإطالق سراحها مرهون بدفع الشركة المالكة، أوالمسيرة، غرامة مالية تقدر بمليار 
دوالر تقريبًا، تمثل مجموع ما تكبدته الخزينة المصرية من خسائر نتيجة حرمانها من رسوم 
التي  والجهود  ُأنفقت،  التي  األموال  فواتير  إليها  مضافًا  يوميًا،  للقناة  العابرة  السفن  تدفعها 

بذلت من أجل إنقاذ السفينة. الحادثة وما سببته من ارتباك نتيجة 
التعطل في حركة التجارة الدولية، ربما أفلحت، بشكل غير مباشر، 
في  البحري  النقل  يلعبه  الذي  الدور  إلى  الكثيرين،  أنظار  لفت  في 
تلك  من  الحياتية.  القطاعات  من  غيرها  وفي  الدولية،  التجارة 
المعلومات، أن النقل البحري يساهم بنسبة تصل إلى 90 % من كل 
شيء، حسب آراء المختصين، بسبب رخص أسعاره مقارنة باألنواع 
األخرى من المواصالت. وأن دوره ال يقل أهمية على »اإلنترنت«. 
االثنان  للعولمة.  مكان  هناك  يكون  لن  الخبراء،  يقول  ولوالهما، 
ألغيا الحواجز الحدودية: األولى في قطاع المعلومات واألخبار ..إلخ، 

والثانية في مجال حركة تنقل السلع والبضائع باختالفها.
غير  سابقة  ليس  الدولية  المالحة  وجه  في  القناة  إغالق 
لإلغالق  تعرضت   1869 العام  افتتاحها  منذ  فالقناة  معهودة. 
يونيو   5 كانت في حرب  اإلغالق  فترات  أطول  لكن  مرات.  عدة 
من  مجموعة  إغراق  في  الحرب  تلك  وتسببت   ،1967 العام 
المعارك.  اندالع  لدى  القناة،  داخل  في  كانت  العابرة،  السفن 
وكلما  أعوام.  ثمانية  لمدة  اإلغالق  استمر  المرة،  تلك  وفي 
مكرهة  البحري  النقل  شركات  تضطر  لإلغالق،  القناة  تعرضت 
من  القادمة  العاملة  التجارية  سفنها  سير  خطوط  تغيير  إلى 
أو  األوروبــيــة،  الموانئ  إلى  طريقها  في  اآلسيوية  البلدان 
رحالت  في  الصالح«،  الرجاء  »رأس  حول  للدوران  بالعكس 

لألخطار. وعرضة  ماليًا،  ومكلفة  زمنيًا  طويلة 
المصرية  بالخزينة  جسيمة  أضرار  من  ألحقه  وما  67م،  العام  القناة  إغالق  أن  وقرأت 
خبراء  رواها  كما  والقصة،  السفن.  صناعة  في  تطور  إلى  أدى  الدولية،  التجارة  وبحركة 
مختصون، هي أن اضطرار السفن، بعد اإلغالق، لتغيير خطوط سيرها بالمرور بمنطقة رأس 
من  جعل  األنواء،  وشديدة  العواصف  كثيرة  أنها  عنها  معروف  منطقة  وهي  الصالح،  الرجاء 
في  للتفكير  البحري  النقل  شركات  اضطرت  الصعوبة  تلك  عبرها.  اإلبحار  بمكان  الصعوبة 
العواصف، والقيام بالمهام على أفضل وجه.  صناعة سفن أكبر حجمًا وثقاًل يمكنها مقاومة 
االنهماك في  إلى  السفن،  المتخصصة في تصميم  الهندسية  بالمكاتب  أفضي  وهذا بدوره 
البحري  الخط  في  السفر  ومستلزمات  تتالءم  بمواصفات  السفن،  من  جديد  نوع  تصميم 

للقناة. البديل 
حين افتتحت القناة تبين أنه من غير الممكن عبور السفن الشراعية منها بسبب الظروف 
من  تمتد  القناة  أن  حين  في  الشرق،  إلى  الغرب  من  تهب  الرياح  تجعل  التي  المناخية، 
ونظرًا  البخارية.  السفن  لغير  متاحة  غير  عبرها  المالحة  فإن  وبالتالي،  الجنوب.  إلى  الشمال 
البريطانية  الحكومة  تفكير  إلى  ذلك  أدى  كوقود،  الحجري  للفحم  البخارية  السفن  الحتياج 
عدن  مدينة  ميناء  أهمية  جاءت  هنا  ومن  بالفحم،  السفن  لتزويد  بحرية  موانئ  تأسيس  في 
اليمنية، لقربه من البلدان النفطية، ومن الهند جوهرة التاج البريطاني، واكتسابه األهمية 

التي حظي بها لعقود طويلة.
القناة أيضًا كانت السبب وراء فكرة اختراع ناقالت للنفط لتوفير الجهد والمال والوقت.

استخراجه  براميل على متن سفن من مناطق  ينقل في  النفط  الناقالت كان  اختراع  قبل 
إلى مختلف بقاع العالم. ولهذا السبب كانت أسعاره تقدر بسعر البرميل. الفكرة انبثقت في 
ذهن رجل أعمال يهودي الديانة عراقي الجنسية اسمه ماركوس صمويل، حيث اكتشف أنه 
عن  بداًل  بالنفط،  وشحنه  كبير  خزان  شكل  على  سفينة  اختراع  تم  لو  األفضل  من  سيكون 
 1898 العام  الفكرة، وفي  العملية. ونجحت  براميل، وبطء  صداع تعبئته وحمله وشحنه في 

عبرت أول ناقلة نفط قناة السويس.

أيام دوخت العالم!

أغرب سبب
لزيادة الوزن

طبيبة التغذية الروسية، أولغا شميليوفا، 
لفتت إلى أن التناول غير المحدود للتوت 

قد يسبب زيادة الوزن.
وقالت الطبيبة لقناة »فيزدا« الروسية: 

»إذا يوجد هناك خطر لزيادة الوزن 
فيجب اإلشراف بشدة على كمية التوت؛ 

ألن زيادة الوزن بسبب تناولها أمر 
ممكن؛ ألن ثمرة التوت لها سعرات 

حرارية عالية«.
وأشارت في الوقت ذاته إلى أن 

فاكهة التوت مصدر للفيتامينات 
والمعادن، ويمكن تناولها بأمان دون 
أي قيود، في حال عدم وجود وزن زائد.

وأكدت الطبيبة أيضا أن أي مواد 
غذائية قد تسبب زيادة الوزن في حال 

اتباع نظام غذائي غير الئق ونشاط 
بدني منخفض.

أطول جسر مشاة 
معلق في العالم

البرتغال دشنت أطول جسر مشاة معلق 
في العالم في شمال البالد، على علو 

175 مترا فوق نهر بايفا، ويتخطى 
بطوله البالغ 516 مترا الرقم القياسي 
السابق العائد إلى عبارة شارل كوونن، 

في جبال األلب السويسرية.
ويتألف هذا الجسر المعلق في منطقة 
أروكا من 127 منصة مشبكة متصلة 
ببعضها البعض ودعائم معدنية يبلغ 

طول كل منها 1.20 متر، وترتبط 
بأسالك فوالذية مع الركائز المقامة على 

شكل حرف »في« الالتيني من جانبي 
الجسر.

وكانت هذه المنطقة على ضفاف 
نهر بايفا تضم أصال مسارا ممتدا، 

على ثمانية كيلومترات، من العبارات 
الخشبية التي تصل حتى عمق الوادي.

وقبل التدشين الرسمي األحد واالفتتاح 
أمام السياح في اليوم التالي، تمكن 

السياح المحليون من التنقل على الجسر 
المسمى »516 أروكا«، في إشارة إلى 

طوله القياسي.

عودة حورية فرغلي
أنها  تلفزيونية  تصريحات  في  فرغلي  حورية  الفنانة  كشفت  مصر،  إلى  عودتها  بعد 
أجرت أربع عمليات تجميلية خالل رحلتها للواليات المتحدة األمريكية أخيرا، ما تسبب 

في تأخر عودتها إلى بالدها.
المصرية،  للنجمة  الحديثة  الصور  بعض  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
في  التجميلية  الجراحية  العمليات  إجراء  بعد  المعتاد  عن  مختلف  بشكل  فيها  وبدت 

منطقة األنف.
وقالت حورية إن أصعب العمليات التي خضعت لها كانت األولى التي استغرقت 11 
ساعة، وأوضحت أنها »صدمت« عندما عادت إلى القاهرة واكتشفت أن هناك شخصا 
الفن تماما بعدما استخارت  اعتزلت  أنها  ينشر على »يوتيوب« مقاطع مصورة تزعم 

اهلل وقررت ذلك.
وباستياء، قالت: »هو أنا باعمل إيه وحش؟ جبتوا منين إن أنا باعتزل بتوقف حالي 
من  راجعة  لسه  أنــا  ده  يعني، 
طيب  عمليات   4
أنا  ده  فــرحــنــي، 
نفسي مفتوحة 
لــلــشــغــل، 
تعمل  لــيــه 

كده«.

أقوالهمأقوالهم

»الحكومة التركية مستعدة لدعم 
المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة 

الوطنية لبسط األمن واالستقرار في 
العاصمة طرابلس«.

وزير الخارجية التركي
مولود تشاووش أوغلو

»نجدد دعم الواليات المتحدة 
للحكومة الليبية من أجل إجراء 

انتخابات ديسمبر المقبل، 
واالنسحاب الفوري للقوات األجنبية«

وزير الخارجية األميركي
 أنتوني بلينكن

»الشرعية في ليبيا ال يمكن أن 
تكون سوى شرعية ليبية خالصة 

دون تدخل أي قوة أجنبية«.

الرئيس التونسي
 قيس سعيد

 »نحن بحاجة إلى مساعدة ليبيا في 
التصدي لالتجار وتهريب البشر، 

ويجب أن نساعدها على أن تصبح 
دولة آمنة ومسالمة«.

وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان
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