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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

حصن مسوس الروماني
ص16

ارتفاع

فضاء

فيما انتهى اجتماع تحالف دول »أوبك 
بلس« اإلثنين، إلى التقيد بنسب التخفيف 

التدريجي الحالية، التي أقرت أبريل الماضي، 
ارتفعت أسعار النفط الثالثاء، 2.5 % لتصل 

إلى 71.11 دوالر للبرميل، وهو أعلى 
مستوى منذ مارس الماضي. كما ارتفع 

الخام األميركي بنسبة 3.4 % ليصل إلى 
68.59 دوالر للبرميل. مدير وكالة الطاقة 

الدولية، فاتح بيرول، أوضح أن أسعار النفط 
ستواصل االرتفاع خالل األشهر المقبلة، ما 

لم يقم تحالف »أوبك بلس« بزيادة إنتاج 
النفط فوق المخطط له.

مليار 200
دوالر

قيمة مشتريات الصين من الواليات 
المتحدة خالل العامين 2020 و2021 

وفقا التفاق إنهاء الحرب التجارية بينهما.
وكالة »الصين الجديدة«

نفط

كل شيء

روسكوسموس

قريبا في ليبيا
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راغبون في »رئاسة ليبيا« يبدؤون رحلة البحث عن املنصب

الفاشل
بات من المؤكد أن صواريخ المقاومة 

الفلسطينية نجحت في اإلطاحة برئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو من 

منصبه بعد معارك وأخطاء وانحرافات 
أخرجته من المشهد السياسي بال رجعة.

لقد راهن نتنياهو )71 عاما( كثيرا 
على دعم ساكن البيت األبيض المطلق 

إلسرائيل، كما حدث مع الرئيس األمريكي 
السابق دونالد ترامب، لكن بعد وصول 

الديمقراطي بايدن إلى المكتب البيضاوي، 
تغيرت المعادلة قليال، وتصاعد التعاطف 

العالمي مع الشعب الفلسطيني بعد اإلجرام 
اإلسرائيلي الذي جرى في قطاع غزة، 

وشاهده العالم على الهواء مباشرة.
ثم جاءت الرياح بما ال تشتهي 

سفن نتانياهو، فإلى جانب 
فشله الذريع في صد صواريخ 

الفلسطينية، تصاعدت  المقاومة 
فضائحه المالية، وتفجرت 

قضايا حصوله على عموالت 
بالماليين، كما تورط ابنه 

وزوجته في العديد من 
الصفقات المشبوهة، مما 

جعله أول رئيس وزراء تالحقه 
قضايا الفساد، وهو في السلطة.
المحللين اإلسرائيليين  أغلب 

يميلون إلى أن مصير نتانياهو سيكون 
السجن، فهل يكون نتانياهو آخر 
سياسي إسرائيلي تسقطه بسالة 

الفلسطينية؟ المقاومة  وصمود 

وصل رائدا الفضاء الروسيان أوليغ 
نوفيتسكي وبيوتر دوبروف إلى الفضاء 
الخارجي لتنفيذ المهام المدرجة ضمن 

خطة شركة »روسكوسموس« لعام 
2021 في محطة الفضاء الدولية.

»روسكوسموس« أعلنت في وقت سابق، 
أنه سيتعين على أفراد الطاقم إعداد 

حجرة اإلرساء قبل وصول وحدة المختبر 
متعددة الوظائف »Nauka« واستبدال 

لوحة منظم تدفق السوائل للنظام 
الحراري لوحدة الشحن الوظيفية.

هل تشغل الزيارات الخارجية السلطة الجديدة عن مهامها الداخلية؟

»األشقاء أولى«.. طفرة نوعية في عالقات ليبيا مع تونس والجزائر

ماذا قال السايح عن جاهزية املفوضية إلجراء االنتخابات في موعدها؟

وعود وعقود في حقيبة حكومة الدبيبة الجوالة
الجديدة  التنفيذية  السلطة  أعضاء  يواصل 
على  المؤثرة،  العواصم  إلى  الخارجية  جوالتهم 
نحو  االتجاه  لهذا  الداخلية  االنتقادات  من  الرغم 
للتفرغ  أساسا  السلطة  هذه  ولدت  بينما  الخارج، 
حل  رأسها  وعلى  المهمة،  الداخلية  للقضايا 
مؤسسات  وتوحيد  للمواطنين  الخدمية  المشاكل 
واإلعداد  الوطنية،  للمصالحة  والتأسيس  الدولة 

لالنتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
الموقتة  الحكومة  رئيس  زيـــارات  وشملت 
حاول  وباريس،  وروما  الجزائر  الدبيبة  عبدالحميد 
لليبيا  مصالحة  كرجل  نفسه  يقدم  أن  خاللها 
مساعدة  على  للحصول  سعيه  مع  الموحدة، 
على  االستقرار  عملية  تدعيم  في  األوروبيين 
فيما  ليبيا،  في  واالقتصادي  األمني  الصعيدين 
مضامين  على  اإلعمار  بعقود  الوعود  لغة  طغت 
التي  الدول  في  المسؤولين  مع  الدبيبة  لقاءات 

زياراته. شملتها 
زيارة  أعطت  إيطاليا،  في  الحال  كان  وكما 
للقضايا  الــصــدارة  مــكــان  ــاريــس  ب الدبيبة 
إيمانويل  الرئيس  تعبير  تخللها  االقتصادية، 
انسحاب  لمطلب  الــكــامــل«  »دعــمــه  مــاكــرون 
التدخالت  لجميع  حد  ووضع  ليبيا،  من  المرتزقة 
وتفكيك  العسكرية  المؤسسة  وتوحيد  الخارجية 
الميليشيات ودمجها في الجيش، واكب ذلك لقاء 
أمل  على  الفرنسيين  األعمال  رجال  مجلس  مع 
إبرام عدة عقود وجذب المستثمرين إلعادة إعمار 
الليبية  الفرنسية  اللجنة  تفعيل  وإعــادة  البالد، 
المشتركة التي لم تجتمع منذ نحو عشرين عاما.

جذب  إلى  ليبيا  حاجة  الدبيبة  أعلن  روما  وفي 
رأس المال اإليطالي، موجها الدعوة إلى الشركات 
اقتصادي بصحبة  للمشاركة في منتدى  اإليطالية 
صناعية  مجموعة  ثالثين  ونحو  وزراء،  سبعة 
وزيــر  ورد  ليبيا.  إعــمــار  إعــادة  فــي  للمشاركة 
اإليطالية  الشركات  أن  مايو  دي  لويغي  الخارجية 

يمكن أن تتعامل مع ليبيا »بثقة متجددة«.
التنمية  فــكــرة  شجع  نفسه  دراغـــي  مــاريــو 
مشيرا  ليبيا،  مع  الطاقة  قطاع  في  المشتركة 
الطاقات  مجال  في  التعاون  إمكانية  مناقشته  إلى 
حد  على  عظيمة«  فرص  »هناك  حيث  المتجددة. 
أن  سيما  وال  للنفط،  بالنسبة  ذاته  واألمر  قوله، 
ما  إلى  النفط  إنتاج  في  انتعاشا  شهدت  البالد 

 1.6 )مقابل  يوميا  برميل  مليون   1.3 من  يقرب 
مليون قبل العام 2011(.

مع  الــتــعــاون  على  تصميمه  دراغـــي  ــدد  وج
عن  أيضا  أعرب  لكنه  الليبية،  التنفيذية  السلطة 
قلقه بشأن عملية تحقيق االستقرار في البالد. إذ 
أراضيها،  على  أجنبي  مقاتل  ألف   20 نحو  يزال  ال 
ديسمبر  في  المتحدة  ــم  األم لتقديرات  وفقا 

الماضي.
ملف  الدبيبة  باريس طرح  في  األمر  كان  وكما 
اإليطاليين  مع  المحادثات  طاولة  على  الهجرة 
مشكلة  معالجة  يمكن  »ال  أنه  مؤكدا  روما،  في 
أو  المتوسط  البحر  في  الشرعية  غير  الهجرة 
مايو  دي  دعا  بينما  فقط«،  الليبي  الساحل  على 
حدود  تجاوز  شأنها  من  أوسع«  »استراتيجية  إلى 
أن  األوروبــي  لالتحاد  »يمكن  أنه  موضحا  ليبيا، 
هذا  في  الوطنية  الوحدة  حكومة  جانب  إلى  يقف 

الموضوع«.
ــدفــاع عن  ــل ــرون ل ــاكـ ــي ومـ ــ ويــســعــى دراغ
المجلس  اجتماع  في  مشتركة  هجرة  استراتيجية 
العبور،  بلدان  على  وسيركزان  المقبل،  األوروبي 
حيث  الساحل،  ودول  وليبيا  تونس  ذلك  في  بما 
المنقوش،  نجالء  الخارجية  وزيرة  اتفقت  أن  سبق 
دي  لويغي  إيطاليا  خارجية  وزيــري  زيــارة  خالل 
ومفوض  بــارتــولــو،  إيفاريست  ومالطا  مــايــو، 
فاريلي،  أوليفر  الجوار،  لسياسة  األوروبي  االتحاد 

طرابلس، على تأمين الحدود الجنوبية.
ضمان  الليبية  السلطات  محاولة  مقابل  وفي 
يعتبره  ما  أمام  األوروبــي  التوافق  من  أدنى  حد 
التي  اإلعمار  إعادة  »كعكة«  حول  صراعا  البعض 
100 مليار دوالر في مرحلتها األولى كما  تتخطى 
تذكر بعض المؤشرات، يثير قلق األوروبيين ملف 
جانب  إلى  المرتزقة،  وجود  ظل  في  االستثمار 
الهجرة والوضع األمني على الحدود، خصوصا مع 
كل من تشاد والنيجر، وما بعدهما إلى غاية مالي 
التي تشهد فلتانا أمنيا منذ أشهر، وتعمل باريس 

صاحبة النفوذ الواسع بمستعمراتها السابقة على 
للسيطرة  منيعا  أمنيا  تكون جدارا  بأن  ليبيا  إقناع 
في  فوريا  البدء  شريطة  الشاسعة  الحدود  على 

توحيد المؤسسة العسكرية وطرد المرتزقة.
محور  السابقة  األمنية  االتفاقات  تفعيل  وشكل 
الجيوش  وزيرة  مع  الموقتة  الحكومة  رئيس  لقاء 
ما  الدبيبة على  بارلي، وشدد  فلورانس  الفرنسية 
تؤديه  أن  يمكن  الذي  المهم«  بـ»الدور  وصفه 
فرنسا واالتحاد األوروبي، في إطار برنامج استعادة 
االستقرار في ليبيا على ضوء مؤتمر )برلين 2( في 
للشأن  متابعون  فيه  يرى  وقت  في  يونيو،   23
التقدم  مقابل  ــي  األوروبـ ــدور  ال تراجع  الليبي 
تنتهجها روسيا وتركيا  التي  الواقع  األمر  وسياسة 

المنافستين الرئيستين لفرنسا وإيطاليا.
بين  قائما  التوتر  زال  ما  األثــنــاء  هــذه  في 
إردوغان،  والتركي  ماكرون،  الفرنسي  الرئيسين 
الثالثاء  يوم  األول  األخير  مهاجمة  خلفية  على 
له  تكون  قد  الذي  األمر  تلفزيونية،  مقابلة  في 
بشأن  الدولي  التوافق  على  سلبية  انعكاسات 
إردوغان رسائل  الوقت نفسه وجه  ليبيا، لكن في 
واإلمــارات،  السعودية  جانب  إلى  مصر  إلى  غزل 
مع  الجاد  للتعاون  فرصا  أنقرة  لدى  أن  معلنا 
األبيض  البحر  من شرق  واسعة  منطقة  في  مصر 

المتوسط إلى ليبيا، وفق تصريحات نقلت عنه.
على جانب آخر، ورغم التأخر في اعتماد موازنة 

عقود  في  للبدء  أساسا  تشكل  التي  الجاري  العام 
تصر  الدبيبة  حكومة  فإن  واإلعمار،  البناء  إعادة 
على التركيز على طرح هذا الموضوع عبر جوالته 
الخارجية، وخالل زيارات مختلف المسؤولين ليبيا، 
بمهام  القصير،  عمره  خالل  كلفت  أنها  حين  في 
المؤسسات،  توحيد  رأسها  على  محددة،  داخلية 
والمعيشية،  الخدمية  الليبيين  مشاكل  وحلحلة 
االنتخابي  االستحقاق  لموعد  البالد  وتهيئة 

24 ديسمبر. المرتقب في 
الوطنية  المصالحة  موضوع  فإن  ذلــك،  إلى 
يبقى المهمة األولى المنوطة بالمجلس الرئاسي 
وحكومته، وهو ما انتهز من أجله الدبيبة وجوده 
أعقبت  التي  المصالحة  تجربة  صاحبة  الجزائر  في 
»الوئام  قانون  عبر  السوداء  التسعينات  عشرية 
الوطني«، إذ طلب الدبيبة من الرئيس عبدالمجيد 

تبون دعم المصالحة الوطنية في ليبيا.
الرئاسي  المجلس  أطلق  وقت  في  ذلك  يأتي 
األسبوع  منتصف  الوطنية  للمصالحة  ملتقيات 
آراء  تلقي  بهدف  شهر،  لمدة  وتستمر  الجاري 
المصالحة  مفوضية  هيكلة  حــول  المواطنين 

العملية. وإنجاز 
وعلى خطا رئيس الحكومة، زار رئيس المجلس 
سعيد  قيس  رئيسها  مع  وبحث  تونس،  الرئاسي 
التعاون األمني والثنائي في المجاالت االقتصادية 

ودعم االستثمارات والعمالة التونسية في ليبيا.

●  المنفي خالل المؤتمر الصحفي مع قيس سعيد، 29 مايو 2021.●  الدبيبة متحدثا للصحفيين بقصر اإلليزيه إلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون، الثالثاء 1 يونيو 2021.

●  أوروبا تشجع على الهجرة غير الشرعية والفوضى في ليبيا

لم يكن الثالثاء الماضي يوما عاديا كغيره 
من أيام العام في ليبيا، فقد تم فيه إحياء 
اليوم الوطني لتقنية المعلومات في أكثر 

من 20 مدينة ليبية.
لتقنية  الــوطــنــي  ــوم  ــي ال فــعــالــيــات 
الليبية  المنظمة  نظمتها  المعلومات 
بالتعاون  واالتصاالت،  المعلومات  لتقنية 
برعاية   ،»Funoon Enterprise« مع 

عدد من أبرز الشركات الليبية.
الوطني  اليوم  إلى  المدعوين  قائمة 
الشركات  مــن  كــال  شملت  للتقنية، 
والخاصة  العامة  والمؤسسات  التقنية 
التقني،  بالعمل  المختصة  المحلية 
والتطبيقات  المواقع  ومبرمجي  ومطوري 
وكذلك  التقني،  بالتدوين  والمهتمين 
وأيضا  الرائدة،  التقنية  المشاريع  أصحاب 
صناعة  في  تأثير  لها  اعتبارية  شخصيات 
القرارات التقنية، وطالب الجامعات التقنية 
في  العاملين  من  بالمجال  والمهتمين 
البنوك والشركات العالمية من الممولين 

الصغرى،  التقنية  للمبادرات  المحتملين 
بمجال  والمهتمين  الــروبــوتــات  ــرق  وف

الروبوتكس
ومنظمات  الفيديو،  ألعاب  ومحترفي 
ومطلقي  التقنية،  المدني  المجتمع 
المبادرات المحلية، ورواد المجتمع التقني 

في أنحاء ليبيا.

في  اإللكترونية  التقنية  كلية  قاعة 
احتفالية  احتضنت  وليد  بني  مدينة 
لمناسبة اليوم الوطني لتقنية المعلومات، 
والتقنية  لالبتكار  بنية  منظمة  بتنظيم 
لتقنية  الليبية  المنظمة  ــراف  ــإش ب

المعلومات واالتصاالت.
لالبتكار  بنية  بمنظمة  الحفل  مشرفو 

والتقنية، قالوا لـ»الوسط«، إن االحتفالية 
ألقاها  عمل  وورش  ندوات  عدة  تضمنت 
بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد 
في  والمتخصصين  اإللكترونية  التقنية 

مجال تقنية المعلومات.
عميد وأعضاء المجلس البلدي لمدينة 
بني وليد حضروا االحتفالية، ومعهم عدد 
المهتمين  والمهندسين  الفنيين  من 

وطلبة الكليات والمعاهد في المدينة.
الموقتة  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
التي  هي  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة 
سنويا  االحتفال  الماضي  الشهر  قــررت 
بكل  المعلومات  لتقنية  الوطني  باليوم 
كل  من  يونيو  من  األول  في  ليبيا  ربوع 
النقاش  حلقات  إقامة  خالله  لتجري  عام، 
إلشهار  معارض  وافتتاح  العمل،  وورش 
الشركات  مع  شراكات  وعقد  المشاريع 
باإلضافة  المحلية،  والمعلوماتية  التقنية 
وأمــن  التقنية  بأهمية  التوعية  ــى  إل

المعلومات للمواطنين.
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تعيد نجوم التسعيناتتعيد نجوم التسعينات

كلمنتي: عدت إلى 
»فرسان املتوسط« ألنهم 

شباب من مستوى رفيع
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30 مجموعة صناعية إيطالية 
تستعد للمشاركة في

 إعادة إعمار ليبيا

مساع إلعادة تفعيل اللجنة الفرنسية 
الليبية المشتركة التي لم تجتمع

منذ عشرين عاما

الجزائر، روما، باريس، القاهرة: الوسط

احتفاالت ليبية باليوم الوطني لتقنية املعلومات

1.2 مليار دوالر خسائر ليبيا سنويا من التدفقات »غير املشروعة«
أضرار فادحة تكبدتها ليبيا جراء التدفقات 
الخاضعة  وغير  المشروعة  غير  المالية 

للرقابة، كشفها
ألبحاث  اإلقليمي  المتحدة  األمم  معهد 
االتحاد  مع  بالشراكة  والعدالة  الجريمة 
األوروبي، مقدرا متوسط الخسارة السنوية 
الــصــادرة  ــدراســة  ال دوالر.  مليار  بــــ1.2 
األممي،  المعهد  عن  األسبوع  هذا  مطلع 
غير  المالية  »التدفقات  عنوان  تحت  جاءت 
دولة  في  ــول  األص واســتــرداد  المشروعة 
المشروعة  غير  األســواق  وشملت  ليبيا«، 
المهاجرين  وتهريب  بالبشر،  االتجار  وهي 
والبنزين  والنفط  والمخدرات  واألسلحة 
جانب  إلــى  ــاب،  اإلرهـ وتمويل  والــديــزل، 
بعدما  األمــوال،  وغسل  الفساد،  تداخالت 
نقطة   2011 العام  الليبية  الثورة  شكلت 
محورية في تطور الفساد والجريمة المنظمة 
في البالد وجوارها الجنوبي. وميزت الدراسة 
بين نوعين من الفاعلين األكثر نفوذا في 
مشكلة  جماعات  وهما  ليبيا،  في  الجريمة 
على نمط المافيا، وجهات فاعلة في أجهزة 
مختلفة  تنظيمات  تسيطر  حيث  الدولة، 
من الميليشيات على عديد المناطق، وهي 

متورطة بشكل كبير في تهريب المخدرات 
وتهريب  بالبشر  واالتــجــار  والمهاجرين 
المهاجرين،  تهريب  وبخصوص  النفط. 
أكد المعهد صعوبة تحديد أرباح العصابات 
الرابحة،  الجهة  معرفة  أو  بهم  المتاجرة 
وقالت الدراسة: »على طول الطرق العابرة 
مربحا  مرورهم  تسهيل  أصبح  للصحراء 
حيث  المسلحة،  للجماعات  بالنسبة  للغاية 
تقدر  سنوية  إيرادات  األنشطة  هذه  تجني 
بـ450 مليونا إلى 765 مليون دوالر، منها 

89 مليونا إلى 236 مليون دوالر في ليبيا 
المهاجرين  أعداد  إلى  واستنادا  وحدها«. 
الذين وصلوا إلى إيطاليا في العام 2016، 
لمختلف  التفصيلية  األسعار  ومستويات 
مراحل السفر، من الممكن حساب اإليرادات 
المسلحة  الجماعات  تجنيها  التي  واألربــاح 
متوسط  يبلغ  إذ  األصعدة،  مختلف  على 
األسعار التي يتم تحصيلها انطالقا من ليبيا 
من  الغربي  الشمالي  الساحل  إلى  وصوال 

300 دوالر إلى 500 دوالر للفرد.

طرابلس ـ الوسط
غرق 632 مهاجرا 
قبالة ساحل ليبيا 

خالل 2021
كشفت منظمة »يونيسف« عن 
تسجيل وفاة نحو 632 مهاجرا 

غير شرعيين، بينهم أطفال، وهم 
يحاولون عبور البحر من ليبيا إلى 

أوروبا، خالل العام الجاري.
»يونيسف« أبدت »حزنها 

العميق« إزاء التقارير التي تفيد 
بأن ثالثة أطفال تتراوح أعمارهم 

بين ستة أشهر وثالث سنوات 
»ماتوا غرقا قبالة ساحل مدينة 

زوارة«، حسب بيان مكتب 
المنظمة لدى ليبيا، على صفحته 

في موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«، اإلثنين.

ومنذ بداية العام، رصدت 
»يونيسف« اعتراض أكثر من 

9659 مهاجرا، بينهم 483 طفال، 
وإعادتهم إلى ليبيا. أضافت: 

»وشهد العام 2021 زيادة بنسبة 
91 % بين األطفال مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.

< احتفالية ليبية باليوم الوطني لتقنية املعلومات 
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وائل كفوري يحقق 5 ماليني مشاهدة
»أمازون« تستحوذ على استوديوهات »إم جي إم«»أمازون« تستحوذ على استوديوهات »إم جي إم«

معيار اإلنترنت األسرع من جوجل أصبح معيارا فعليامعيار اإلنترنت األسرع من جوجل أصبح معيارا فعليا

غاالباغوس،  جزر  في  القرش،  أسماك  على  اختبارات  أحياء  علماء  يجري 
خالل  لرصدها  بشرائح  تزويدها  بعد  تطورها  عملية  متابعة  بهدف 
 33( بروانيو  ألبرتو  األحياء  عالم  يصرخ  هناك!«  تراها؟  »هل  تحركاتها، 

الطعم  اجتذبها  قــرش  سمكة  إلــى  مشيرا  عاما(، 
مــزودا  قــاربــه. وهــو يطلق حبال  مــن  ألــقــاه  ــذي  ال
بجعة  لكن  الحيوان.  يــؤذي  ال  حتى  ملفوفا  خطافا 
واختفى  بعيدا،  وطــارت  الطعم  وخطفت  وصلت 
ــس بـــرس«، وتــحــت أشعة  ــران ــرش، وفــق »ف ــق ال
في  البركانية  الــجــزر  هــذه  فــي  الحارقة  الشمس 
كيلومتر  ألف  والواقعة على مسافة  الهادئ،  المحيط 
ساعة  وبعد  االنتظار.  يتكرر  ــوادور،  اإلك ساحل  من 
وتتمكن  الطعم  تقضم  أخــرى  قرش  سمكة  تظهر 
أدار  أن  إال  العالم  ــام  أم يكن  فلم  الــهــروب.  من 

محرك القارب وأبحر إلى منطقة أخرى من األرخبيل.
العمالقة  السالحف  من  اسمه  أخذ  الذي  غاالباغوس  أرخبيل  زال  ما 
اإلنجليزي،  العالم  استخدمه  مفتوح  مختبر  بمثابة  فيه  المستوطنة 
الغنية  مياهه  وتضم  األنواع.  تطور  حول  نظريته  لوضع  داروين،  تشارلز 

من  أكثر  وبــاردة،  ساخنة  تيارات  أربعة  التقاء  بفضل  الغذائية  بالعناصر 
سطح  تحت  ظل  ويلوح  فيها،  مستوطنة  منها   25% بحري،  حيوان   2900
»أمسكت  يصرخ  عدة  محاوالت  وبعد  حبله.  إلقاء  ألبرتو  فيعيد  المياه، 
برحالت  تقوم  الــقــرش  سمكة  يترك  بــهــا!«. 
المحميتين  بيديه  ثم،  »ليتعبها«.  وإيابا  ذهابا 
من  ويقربها  قوته  بكل  يسحبها  بقفازين، 

القارب.
يحاول  المركب.  يتأرجح  فيما  الحيوان  يقاوم 
األيمن،  الجانب  من  موازنته  ومساعده  القبطان 
غاالباغوس  متنزه  من  ــران  آخ حارسان  ويأتي 
سمكة  أســرت  ــرا،  ــي وأخ للمساعدة.  الوطني 

القرش بحبال وبدأت عملية الوسم والتعقب.
ألن  بسرعة  تذهبوا  أن  »عليكم  ألبرتو:  وقال 
إال لدقائق قليلة«. وبعدها بدأ  الماء  البقاء خارج  سمكة قرش ال تستطيع 
كيلوغراما   150 نحو  ووزنها  مترين  طولها 2.30  أنثى  مقاساتها:  تحديد 
من  نوعا   36 من  ــدة  واح هي  السمكة  وهــذه  عاما.   15 نحو  وعمرها 

أسماك القرش رصدت في األرخبيل.

بغرض توفير إنترنت عالي السرعة في كل 
أنحاء العالم، انطلق صاروخ من طراز »سويوز« 

الروسي تديره شركة »آريان سبايس« 
األوروبية، الجمعة، حامال 36 قمرا صناعيا 

جديدا لصالح المشغل البريطاني »وان ويب«، 
وقالت وكالة الفضاء الروسية »روسكوزموس«، 

في بيان، إن الصاروخ انطلق »بنجاح« الساعة 
17.38 ت غ من قاعدة »فوستوشني« الفضائية 

الروسية في الشرق األقصى.
وأرجئت عملية إطالق »سويوز«، التي 

كانت مقررة مساء الخميس، إلى اليوم 
التالي »ألسباب تقنية«، فيما أوضحت »آريان 

سبايس« أنه كان من الضروري استبدال 
»عنصر في التركيبات الكهربائية«، وهذا 

اإلطالق الثالث ألقمار صناعية لصالح »وان 
ويب« هذا العام، ويأتي بعد شهر من عملية 
مشابهة في 26 أبريل وضع خاللها 36 قمرا 
أيضا في المدار، وفي المجموع، مع المهمة 
الجمعة، أصبح هناك 218 قمرا صناعيا في 

مدار هذه الكوكبة. وتسعى »وان ويب« التي 
تملكها الحكومة البريطانية مع »بهارتي« 

الهندية، لتوفير إنترنت عالمي في نهاية العام 
2022 بفضل شبكة تضم 650 قمرا صناعيا، 
وبموجب عقد مع »آريان سبايس« تم تأكيده 

في سبتمبر 2020، من المفترض إجراء 16 
عملية إطالق لصواريخ »سويوز« لوضع أقمار 

صناعية في المدار بين ديسمبر 2020 ونهاية 
العام 2022.

»سويوز« في مهمة جديدة 
لتوفير اإلنترنت السريع للعالم

االتحاد األوروبي يريد محفظة 
رقمية ملا بعد كورونا

 »#نعم_لالنتخاب_املباشر«

شرائح إلكترونية ملراقبة القرش ومتابعة تطورها

CINEMA
CINEMA

اتفاق  إلى  توصلها  ــازون«،  »أم مجموعة  أعلنت 
»مترو  والــتــوزيــع  األفـــالم  إنــتــاج  شركة  لــشــراء 
تبلغ  صفقة  في  إم(  جي  )إم  ماير«  غولدوين 
التجارة  عمالق  وتمنح  دوالر  مليار   8.45 قيمتها 
منصة  تعزز  ضخمة  سينمائية  مكتبة  اإللكترونية 
أن  »أمــــازون«  وأوضــحــت  ــه،  ب الخاصة  الــبــث 
الجانبين »توصال إلى اتفاق نهائي على االندماج 
بسعر  إم  جي  إم  على  أمــازون  بموجبه  تستحوذ 
»فرانس  وفق  دوالر«،  مليار   8.45 يبلغ  شــراء 
عملية  أغلى  ثاني  الصفقة  هذه  وتشكل  برس«، 
متاجر  شرائها  بعد  »أمازون«  تاريخ  في  استحواذ 
دوالر  مليار   13.7 مقابل  األميركية  فودز«  »هول 

العام 2017.
لرئيس  األول  النائب  هوبكنز،  مايك  وقــال 
ــو«، إن  ــودي ــم فــيــديــو« و»أمــــازون اســت ــراي »ب
تتمثل  الصفقة  لهذه  الحقيقية  المالية  »القيمة 
نتطلع  كاملة  لالئحة  الفكرية  الملكية  كنز  في 

جي  إم  فريق  برفقة  وتطويرها  تجديدها  إلــى 
استوديوهات  ــازون«  »أم وتمنح  الموهوب«،  إم 
في  الشهير  االســم  األسطورية،  إم«  جي  »إم 
هوليوود الذي شهد سلسلة من المالكين الجدد 
على  وعالوة  األخيرة.  السنوات  في  اإلفالس  قبل 
»إم جي  تحوز  بوند،  أفالم جيمس  امتياز سلسلة 
»روكي«  ذلك  في  بما  األفــالم  إنتاج  حقوق  إم« 
إلى  إضافة  رايــدر«،  و»تومب  بلوند«  و»ليغالي 
تايل«  هاندميدس  »ذي  مثل  تليفزيونية  برامج 

و»ريل هاوس وايفز أوف بيفيرلي هيلز«.
تتمتع  إم،  جي  »إم  إن  ــازون«  »أم بيان  وقال 
وتستكمل  األفــالم  صناعة  تاريخ  من  قرن  بنحو 
بشكل  ركــزت  التي  ــازون  أم استوديوهات  عمل 
وأضاف:  تليفزيونية«،  برامج  إنتاج  على  أساسي 
جي  إم  إرث  على  الحفاظ  في  أمــازون  »ستساعد 
أكبر  بإمكانية  العمالء  وتزود  األفالم،  وكتالوغ  إم 

للوصول إلى هذه األعمال.

بعد  وذلك  للجميع.  اآلن  متاحة  اإلنترنت  لتسريع  العديدة  جوجل  شركة  جهود  من  واحدة  أصبحت 
لنقل  بروتوكول  وهو   ،»Quic« بروتوكول  ويعمل  ترقية،  على  اإلنترنت  أسس  إحدى  حصلت  أن 
السرعة واألمان عبر شبكة اإلنترنت، ويمكن أن يحل محل  الحاسب، على تحسين  البيانات بين أجهزة 

بروتوكول التحكم في اإلرسال، أو TCP، وهو معيار يعود تاريخه إلى العام 1974.
العديد من  الذي يضع   ،IETF اإلنترنت  فريق عمل هندسة  قام  األسبوع،  وفي وقت سابق من هذا 
اإلنترنت  عبر  والخدمات  الويب  متصفحات  وكانت  كمعيار،   »Quic« بنشر  العالمية،  للشبكة  المعايير 
يكفي الحتضانه  بما  ناضج  المعيار  أن  على  عالمة  هو   IETF تصريح  لكن  لسنوات،  التكنولوجيا  تختبر 
تصميم  وتم  البيانات.  لنقل  األساسي  المستوى  على  اإلنترنت  تحسين  للغاية  الصعب  ومن  بالكامل، 
استمرت  التي  السابقة،  التحتية  البنية  الستخدام  والخدمات  والبرامج  األجهزة  من  يحصى  ال  عدد 
Quic قيد التطوير العام لما يقرب من ثماني سنوات منذ أن أعلنت جوجل للمرة األولى  لعقود، وكان 

Quic في العام 2013 كإضافة تجريبية لمتصفح جوجل كروم.

»وول مارت« و»فيسبوك« أمام اختبار إنهاء العنصرية

● طالب من جامعة خليج السدرة يسن سنة حسنة بغرسه لشجرة في يوم تخرجه. 31 مايو 2021.

كلمة1000

يستعد االتحاد األوروبي للكشف عن خطة 
مفصلة لمحفظة رقمية تسمح للمواطنين في 

الكتلة بتخزين تفاصيل المدفوعات وكلمات 
المرور، حسبما ذكرت جريدة »فاينانشيال 

تايمز«، وتأتي المحفظة الرقمية بعد طلبات 
من الدول األعضاء إليجاد طريقة آمنة 

للمواطنين للوصول إلى الخدمات العامة 
والخاصة عبر اإلنترنت، وتخزن المحفظة 

الرقمية بشكل آمن تفاصيل الدفع وكلمات 
المرور، وتسمح للمواطنين من جميع الدول 
الـ27 بتسجيل الدخول إلى مواقع الحكومة 
المحلية أو دفع فواتير الخدمات باستخدام 
هوية واحدة معترف بها، وتمثل المحفظة 

على مستوى االتحاد األوروبي مخزنا لتخزين 
المستندات الرسمية، مثل رخصة القيادة، 
ويمكن الوصول إليها عبر مسح بصمات 

األصابع أو شبكية العين من بين طرق أخرى.
وقال المشاركون: إن استخدام المحفظة 

لم يكن إلزاميا. لكن المواطنين الذين اختاروا 
التسجيل يستفيدون من نظام بيئي رقمي أكثر 
أمانا ومرونة أكبر مثالية لحياة ما بعد الجائحة.

في  العنصري  التمييز  بمكافحة  طموحة  وعودا  الكبرى  الشركات  قطعت 
شرطي  بأيدي  فلويد  جورج  األسود  األميركي  مقتل  بعد  المتحدة،  الواليات 
المساهمين  بعض  يعتزم  فلويد،  مقتل  على  عام  مرور  وبعد  توقيفه،  أثناء 
غير  قــرارات  وتطرح  الصعيد،  هذا  على  حققته  ما  بشأن  شركاتهم  مساءلة 
الشركات  لبعض  العامة  الجمعيات  على  المقبلة  األسابيع  في  اعتيادية 
أجور  تحديد  في  إنصافها  تثبت  أن  مارت  وول  على  يترتب  فهل  األميركية. 

تعيين  وألفابيت  فيسبوك  على  يتحتم  وهل  موظفيها؟ 
اختصاصين في الحقوق المدنية في إدارتيهما؟

نتائج  بإدراج  الشركات  أخرى  قرارات  مشاريع  وتطالب 
العرقي  التكافؤ  عملية تدقيق في ممارساتها على صعيد 
باتيل من سي  تيجال  وأوضحت  السنوي،  تقريرها  ضمن 
ناشطة  مجموعة  وهــي  ــروب،  غ إنفستمنت  دبليو  تي 
من  كبيرا  عــددا  أن  الحوكمة،  مسائل  في  متخصصة 
ضررا  تلحق  قد  المشكلة  هذه  بأن  يقرون  المساهمين 
القرارات  اعتماد  يتم  ولم  ما،  مجموعة  بسمعة  كبيرا 

 30% حوالى  على  حصلت  أنها  غير  العرقي،  التكافؤ  في  التدقيق  إلى  الداعية 
لشركات  العامة  الجمعيات  خــالل  األحيان  بعض  في  وأكثر  ــوات  األص من 
آند  وجونسون  ساكس  وغولدمان  تشيس  مورغان  بي  وجي  سيتيغروب 

جونسون.
بعد  الشرطة  وممارسات  العنصرية  ضد  الحاشدة  التظاهرات  ظل  وفي 
وجورج  لويسفيل،  في  شقتها  داخل  الشرطة  برصاص  تايلور  بريانا  مقتل 
بيانات  إصدار  إلى  عدة  شركات  سارعت  مينيابوليس،  في  توقيفه  لدى  فلويد 
ستراعي  الشركات  بأن  البيانات  ووعدت  مهمة«،  السود  »حياة  حركة  تدعم 

حاجات الزبائن والموظفين غير البيض.
الــوعــود  هـــذه  تلقوا  الناشطين  بعض  أن  غير 
بتشكيك، ال سيما أن الشركات األميركية الكبرى ال تزال 
صعوبة  وتجد  البيض،  من  كبرى  غالبية  تضم  قياداتها 
اإلدارية،  مستوياتها  أعلى  على  العرقي  التنوع  زيادة  في 
قطاع  لموظفي  الدولي  واالتحاد  دبليو  تي  سي  وأعدت 
ثماني  في  المساهمين  على  عرضت  ــرارات  ق الخدمات 

شركات مالية كبرى.
في  بالتمييز  الدوام  على  األميركية  المصارف  وتتهم 

يولد  ما  المدن،  وسط  أحياء  سكان  مع  التعامل  عن  وباإلحجام  قروض  منح 
إلى  تدفعهم  السكان  فئات  لبعض  المصرفية  بالصحاري  تعرف  مساحات 
لكل  معمقة  مراجعة  إلى  القرارات  ودعت  انتهازيين،  مقرضين  إلى  التوجه 

الممارسات التي يمكن أن تسيء إلى حظوظ األشخاص غير البيض.
في  بالنظر  أحد  قام  إذا  أنه  أعتقد  أولينز:  نيو  من  سميث  توني  وقالت 

السوداء  األميركية  وأوضحت  شفافية،  أكثر  األمــر  يكون  فسوف  المسألة، 
بأن  شعرت  مهنية،  وتجهيزات  سيارة  لشراء  قروض  إلى  احتاجت  حين  أنها 
صعوبات  تواجه  اآلن  وهي  طلبها،  عن  يثنيها  أن  يحاول  تشيس  مصرفها 
على  تزيد  فائدة  بمعدالت  أخرى  هيئات  إياها  منحتها  قروض  تسديد  في 

.20%
التي  الصعوبات  معالجة  في  العرقي  التمييز  مكافحة  منظمات  وتنشط 
تحقيق  في  األجيال  مر  على  السود  األميركيون  واجهها 
وممارسات  القروض  على  الحصول  تعذر  بسبب  ثروات؛ 
على  باتيل  وشددت  العقارات،  شراء  مجال  في  تمييزية 
يكون  أن  يجب  العرقي  التمييز  مسألة  في  تدقيق  أي  أن 
شاركت  مماثلة  تدقيق  عملية  فيسبوك  وأجرت  مستقال، 
أعضاء  من  السابق  في  كانت  التي  مورفي  لــورا  فيها 

الرابطة األميركية للحريات المدنية الواسعة النفوذ.
إيجابية  تدابير  فعال  اتخذت  الشركة  أن  التقرير  ووجد 
االنتخابات،  نتائج  تزوير  أو  اآلخر  تقبل  عدم  ضد  مهمة 
المدنية،  الحقوق  صعيد  على  إشكالية  قرارات  إلى  أخرى  جهة  من  أشار  لكنه 
للرئيس  منشورات  حجب  خاصة  بصورة  بالموقع  يجدر  كــان  أنــه  معتبرا 
وافقت شركتا  وحين  العنف،  تشجع  إنها  قال  ترامب  دونالد  السابق  األميركي 
دبليو  تي  سي  سحبت  تدقيق،  عملية  مبدأ  على  روك  وبالك  ستانلي  مورغان 
للقرارات  التصدي  اختارت  األخرى  الست  المالية  الشركات  أن  غير  قراراتها، 
أجل  من  مؤخرا  اتخذتها  مبادرات  إلى  مشيرة  دبليو،  تي  سي  أعدتها  التي 

مكافحة التمييز.
عزمه  أكتوبر  في  تشيس  مورغان  بي  أعلن مصرف جي  السياق،  هذا  وفي 
سيما  وال  القضية،  لهذه  دوالر  مليار   30 تخصيص  على 
ألف  أربعين  إلى  عقارية  قروض  بمنح  التعهد  خالل  من 
الالتينية،  أميركا  من  المتحدرين  أو  السود  من  أســرة 
بحسب  الشأن،  بهذا  معقد  تاريخ  لديه  المصرف  أن  غير 
مليون   55 تسديده  إلــى  تشير  التي  دبليو،  تي  سي 
بالتمييز  فيها  اتهم  قضية  لتسوية  2017؛  العام  دوالر 
برنامج  وتطبيقه  عقارية،  قــروض  منح  في  العنصري 
متكافئ  غير  بشكل  صب  الصغرى  للشركات  مساعدات 
البيض، ومنحه هبات  لصالح مناطق تسكنها غالبية من 
مجلس  رئيس  وأعلن  أورلينز،  ونيو  نيويورك  بشرطتي  خاصة  مؤسسات  إلى 
للمساهمين،  السنوية  العامة  الجمعية  خالل  ديمون  جامي  المصرف  إدارة 
القيام  على  مصمم  المصرف  أن  غير  معقد  أمر  المساواة  تشجيع  أن  اإلثنين، 
تي  سي  قرار  حصل  دقائق،  وبعد  ذلك،  لتحقيق  الضرورية  الخطوات  بكل 

دبليو على %39 من األصوات.

نجاحا  كفوري  وائل  اللبناني  المطرب  حقق 
طرح  بعد  السابقة  نجاحاته  إلى  ينضم  جديدا 
أجدد أعماله »كلنا مننجر«، وهو أول تتر يقدمه 
نسب  األغنية  وسجلت  الغنائي،  مشواره  في 
شركة  قناة  عبر  طرحها  بعد  مرتفعة  مشاهدة 
»Craft Media« على »يوتيوب«، حيث تخطت 
تخطت  كما  مشاهدة،  ماليين  خمسة  حاجز 

وائل  قنوات  إحدى  على  استماع  المليوني  حاجز 
تحتل  كونها  بخالف  هذا  الرسمية،  كفوري 
استماعا  األكثر  األغاني  في  األولى  المراكز 
والسعودية  لبنان  في  اإلذاعة  محطات  على 

واإلمارات، وكذلك منصات األغاني.
رامي  ألحان  المولى،  علي  كلمات  األغنية 
ياسين،  جمال  توزيع  ياسين،  وجمال  شلهوب 

مننجر«  »كلنا  سليمان،  رالف  وماستر  ميكس 
سيعرض  الذي  تاون«  »داون  مسلسل  تتر  هي 
من  خروجه  بعد  قريبا  المنصات  إحدى  على 
لبس،  كارمن  بطولة  والعمل  رمضان،  موسم 
وستيفاني  إسماعيل،  وسامر  بشوشة،  وأمل 
زهير  إخراج  ومن  كنعان  أبي  وسارة  صليبا، 

قنوع.

.أطلق مدونون وناشطون بالمجتمع المدني، هشتاغ »#نعم_لالنتخاب_
المباشر« بعد أن أظهرت مناقشات أعضاء ملتقى الحوار السياسي لمقترح 
القاعدة الدستورية لالنتخابات المقبلة، محاولة بعض األعضاء أن ينتخب 
الرئيس بطريقة غير مباشرة من قبل البرلمان. وأثار هذا المقترح موجة 

غضب عارمة على الصفحات الليبية بمواقع التواصل االجتماعي خاصة أن 
بعض من قام بطرح هذا المقترح عللوا مطلبهم بأن الشعب اللي غير 

مؤهل النتخاب الرئيس بطريقة مباشرة.

يـا طـالبيـن الــود ليـكـم ودي
ويـا نـاويين الشـر زيدوا غادي
ويـا قـاصدين الخيـر هـذا ردي
بـالحب ديمـا وبـالمحبة بــادي
واللـي بـدا بـالصد يـاخد صدي
للقدر عندي ف لصحـاب مبادي

شعر الحكمة
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إسبانيا شريك ليبيا في التحول
»إسبانيا تعيد فتح سفارتها في طرابلس«، هذا خبر جيد للغاية، أريد أن أشارككم هذه األخبار 
التي تمثل عالمة واضحة على ثقة بلدنا ودعمه لتحقيق االستقرار في ليبيا، وهي دولة واعدة 

وجارة وصديقة.
بعد عشر سنوات من الصراع وعدم اليقين نواجه لحظة بالغة األهمية لمستقبلها.

منذ وقف إطالق النار في أغسطس 2020، أحرزت ليبيا تقدما مهما، مثل انتخاب حكومة 
وحدة وطنية جديدة والموافقة على خارطة طريق تقود البالد إلى إجراء انتخابات جديدة في 24 

ديسمبر من هذا العام. إنها بال شك بداية زمن األمل والفرص.
يجب أن نساعد في توطيد السالم وإتمام عملية التوحيد واالستقرار في البالد.

كان للصراع الليبي تأثير كبير داخل حدودها وخارجها، فرغم كونها واحدة من الدول العشر 
التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم، يعاني مواطنوها من حاالت متكررة من الحرمان 
والعوز. فقد أدى ضعف الدولة ومؤسساتها إلى ازدهار اإلجرام واإلرهاب واالتجار بالبشر في ليبيا، 

كما فتح طرق الهجرة غير النظامية التي أدت إلى انتهاكات فظيعة لحقوق اإلنسان.
عالوة على ذلك، كان لهشاشة الدولة الليبية تأثير سلبي على المنطقة بأكملها، ما أسهم في 

انعدام األمن في منطقة الساحل غير المستقرة أصال.
لكل هذه األسباب، من الضروري أن نساعد كمجتمع دولي -تحت قيادة األمم المتحدة- على 

توطيد السالم وإكمال عملية التوحيد واالستقرار في ليبيا.
إن المخاطر كبيرة، وهناك عديد من الجراح الجسدية والنفسية، وبينما تترك إمكانات البلد 
مجاال للتفاؤل، يجب أن نعرف أن طريق النجاح لن يخلو من العقبات. وكل ذلك يعني أن الوقت 

قد حان لنكون إلى جانب ليبيا والليبيين.
وتدعم إسبانيا -كدولة مجاورة وصديقة- هذا االنتقال نحو االستقرار. ونحن سنشارك بقوات 
إسبانية في آلية مراقبة وقف إطالق النار والتحقق منها التي وافق عليها مجلس األمن الدولي 
في أبريل الماضي، وسنواصل العمل في جهود إزالة األلغام. باإلضافة إلى ذلك، سندعم إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة، التي تعتبر ضرورية لليبيا للتحرك نحو التطبيع السياسي. فالليبيون هم 

من يقررون مستقبلهم دون تدخل خارجي.
نريد المزيد من ليبيا، وأنا مقتنع أن ليبيا تريد المزيد من إسبانيا. ولدينا الكثير لنساهم 
به: خبرتنا في التحول الديمقراطي وأدوات اإلدارة العامة الجيدة، وقدرة شركاتنا في القطاعات 
الرئيسية للتحول والتنويع االقتصادي في ليبيا، ومهمتنا المتوسطية كحلقة وصل بين الجوار 
الجنوبي واالتحاد األوروبي. لدينا أيضا الكثير لنكسبه: فاالستقرار في البحر األبيض المتوسط   

والساحل أولوية إستراتيجية إلسبانيا.
لهذه األسباب، فإن إعادة فتح السفارة اإلسبانية في طرابلس، التي كانت تعمل في تونس 

منذ 2014، هي أكثر من مجرد بادرة رمزية لدعم العملية االنتقالية الليبية.
القنصلية  وخدماتنا  الدبلوماسي  لوجودنا  الكاملة  التشغيلية  القدرة  بجعل  يتعلق  فاألمر 
متاحة للعالقات الثنائية. أيضا تريد الشركات اإلسبانية العمل في ليبيا والمساهمة في تنوعها 
االقتصادي. ريبسول هي الشركة اإلسبانية الرئيسية العاملة في البالد، وهي من أهم الشركات 
-والفرص-  االحتياجات  فإن  الهيدروكربونات  بعيدا عن  النفطي. ولكن  إنتاجها  استخراج  في 
إن  المتجددة.  الطاقة  أو  التحتية واإلنشاءات، والصحة  البنية  متعددة في قطاعات عدة، مثل 

االستقرار السياسي وتحسين األمن شرط أساسي لتحقق هذه المساهمة ثمارها.
تعمل إسبانيا بال كلل من أجل تقريب االتحاد األوروبي من جوارها الجنوبي. ففي أبريل، تبنى 
المجلس األوروبي استنتاجات بشأن شراكة متجددة مع دول الجوار الجنوبي، لتشكل األساس 
ألجندة جديدة للبحر األبيض المتوسط. حان الوقت لالتحاد األوروبي لتعميق عالقته مع ليبيا 
فوق المصالح الفردية لدوله األعضاء، وزيادة تطوير التعاون في مجال األمن والهجرة والتقدم 

االقتصادي واالجتماعي وأجندة مستدامة.
والعمل من  والحرب  االنقسام  وراءها سنوات من  تترك  أن  ليبيا عند مفترق طرق وعليها 
أجل المصالحة والوفاق. حان الوقت للتطلع إلى المستقبل بأمل وتصميم، لتصبح بؤرة للسالم 

واالزدهار على الشاطئ الجنوبي للبحر األبيض المتوسط.
وبالطبع حان الوقت للمجتمع الدولي، وال سيما إسبانيا، لدعمها في هذه العملية. وهناك 

العديد من الفرص للعمل من أجل المنفعة المتبادلة.
هناك طريق طويل لنقطعه، وإسبانيا تتطلع إلى القيام بذلك جنبا إلى جنب مع ليبيا.

رئيس الحكومة اإلسبانية

● تنظمه ألمانيا واألمم المتحدة... انطالق »برلين 2« حول ليبيا في 23 يونيو

 المنفي يطلق إشارة »البدء الفوري« في التحضير النتخابات ديسمبر

»برلني 2«.. محطة جديدة لجمع الليبيني في 23 يونيو
بإجراء  المطالبة  صوت  على  يعلو  أصبح  صوت  »ال 
ديسمبر   24 المقرر  موعدها  في  الليبية  االنتخابات 
المقبل«، وهو ما دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد 
المنفي، إلى »ضرورة البدء فورا في التحضير لالنتخابات 
المقبلة نهاية العام«، مشددا على أن إجراء االنتخابات 

في موعدها »هو نصر لكل الليبيين«.
موسى  ونائبه  اجتماعه  خالل  ذلك  أكد  المنفي 
الكوني، الثالثاء، مع مجلس إدارة المفوضية الوطنية 
بمقر  السايح،  عماد  برئاسة  لالنتخابات،  العليا 

المفوضية في العاصمة طرابلس.
وقال المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسي 
إن زيارة المنفي والكوني إلى مقر مفوضية االنتخابات 
تهدف لمتابعة سير التحضير لالنتخابات المقررة في 

24 ديسمبر المقبل.
موسى  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  وأكــد 
الرئاسي  المجلس  »دعم  االجتماع  خالل  الكوني، 
وإتمام  للمفوضية  الدولي  المجتمع  ودعم  الكامل 

عملها من أجل إنجاح االنتخابات«.
المفوضية  إدارة  مجلس  رئيس  قال  جهته،  من 
بدأ  قد  االنتخابات  على  العمل  »إن  السايح:  عماد 
بالفعل«، داعيا المجلس الرئاسي إلى حضور احتفالية 

إطالق االنتخابات مطلع يوليو المقبل.
وأوضح الموقع اإللكتروني لمفوضية االنتخابات أن 
اجتماع المنفي والكوني مع مجلس اإلدارة استعرض 
وسبل  الليبي  السياسي  المشهد  مستجدات  آخر 
دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها إلدارة العملية 
ديسمبر  في  المقرر  موعدها  في  لتنعقد  االنتخابية، 

المقبل.
أضاف أن المنفي: »ثمن جهود المفوضية لإليفاء 
وتحقيق  المهمة،  المرحلة  هــذه  تجاه  بمهامها 
الديمقراطي  المسار  نجاح  إلى  الليبيين  تطلعات 

وتحقيق السلم واالستقرار«.
المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  تلقى 
لألمم  العام  األمين  من  رسمية  دعــوة  األربــعــاء، 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية األلماني 
هايكو ماس؛ لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، 

المقرر عقده في 23 يونيو الجاري.
ألمانيا  سفير  مع  المنفي  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
دعوة  إليه  نقل  حيث  أوفتشا،  أوليفر  ليبيا  لدى 
المجلس  عن  صادر  بيان  وفق  وماس،  غوتيريس 

األربعاء. الرئاسي 
على  اللقاء  خالل  أثنى  المنفي  أن  أوضح  البيان 
جهود السفير األلماني، معتبرا أنه »كان خير ممثل 
إلى  الليبيين  الفرقاء  إعــادة  في  وأسهم  لبالده، 
انتهاء  لمناسبة  وذلك  السياسي«،  الحوار  طاولة 

فترة عمله في ليبيا.

برلين 2
ومن المقرر أن يبحث »مؤتمر برلين 2« »الخطوات 
المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في 
البالد«، و»التحضير النتخابات وطنية مقررة في 24 
ديسمبر، وسحب الجنود األجانب والمرتزقة من ليبيا، 
وتشكيل قوات أمنية موحدة في البالد«، وفق بيان 

صادر عن وزارة الخارجية األلمانية.

الخارجية األلمانية
وأعلنت وزارة الخارجية األلمانية، الثالثاء، أن برلين 
ستستضيف جولة جديدة من محادثات السالم الليبية 
في 23 يونيو، من المقرر أن تحضرها حكومة الوحدة 

الوطنية الموقتة.

»فرانس  وكالة  نقلته  بيان  في  ــوزارة  ال وقالت 
التي  المقبلة  الخطوات  مناقشة  »ستتم  بــرس«: 
يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البالد« خالل 
المؤتمر، مضيفة أن »التركيز سيكون على التحضير 
وسحب  ديسمبر   24 في  مقررة  وطنية  النتخابات 
الجنود األجانب والمرتزقة من ليبيا، وتشكيل قوات 

أمنية موحدة في البالد«.
وقالت ناطقة باسم الخارجية األلمانية إن »المؤتمر 
في  لالستقرار  المتواصل  الدولي  الدعم  عن  تعبير 
مستعدا  الدولي  المجتمع  »يقف  وتابعت:  ليبيا«، 
لمواصلة دعمه البناء وعن قرب لعملية السالم التي 

تقودها األمم المتحدة في ليبيا«.
مايو،  دي  لويغي  اإليطالي،  الخارجية  وزير  كان 
ألمانية  مبادرة  عن  الماضي،  مايو   12 في  كشف 
جديدة حول ليبيا تهدف إلى عقد اجتماع وزاري جديد 
في  عقده  المقرر  من  برلين«،  »مؤتمر  صيغة  على 

يونيو، معربا عن استعداد روما لدعمه.
هايكو  األلماني  نظيره  لقاء  بعد  مايو،  دي  وأكد 
»فارنيسينا«  بقصر  الخارجية  وزارة  مقر  في  ماس، 
في روما، »األهمية الكبرى للعمل المشترك إليطاليا 
التي  العملية  لدعم  برلين  عملية  إطار  في  وألمانيا 
في  االستقرار  لتحقيق  المتحدة  ــم  األم تقودها 
وإعادة توحيد  مايو »االنتخابات،  ليبيا«. ووصف دي 
إطالق  لوقف  الكامل  والتنفيذ  الوطنية،  المؤسسات 
بأنها  االقتصاد«  إطالق  وإعادة  اإلعمار  وإعادة  النار، 
»التحديات األكثر إلحاحا التي تواجه حكومة الوحدة 

الوطنية، والتي نجدد دعمنا المشترك لها«.
المحادثات  من  األولى  الجولة  برلين  واستضافت 
والتي   ،2020 يناير   19 في  المتحدة  األمم  برعاية 
جانب  إلى  الليبي  النزاع  طرفي  قــادة  فيها  شــارك 
رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر في مسعى إلحالل 
السالم في البالد. وتعهد القادة خالل االجتماع بوضع 

النزاع وضمان  الخارجي في  التدخل  أشكال  لكل  حد 
تطبيق الحظر على األسلحة.

إلى  الماضي  أكتوبر  في  رسمية  هدنة  وأثمرت 
التي  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  تشكيل 
أوكلت إليها مهمة توحيد مؤسسات ليبيا المنقسمة، 
النتخابات  والتحضير  اإلعمار  إعادة  جهود  وإطالق 

ديسمبر.
لكن مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، 
أشار الشهر الماضي إلى أن »جمودا« طرأ على تحقيق 
األجانب،  المرتزقة  سحب  مثل  مسائل  في  تقدم 
وإعادة فتح الطريق الرابط بين شرق البالد وغربها، 

وفق »فرانس برس«.

لجنة المتابعة الدولية
من جهتها، حثت لجنة المتابعة الدولية المعنية 
بليبيا، األطراف المحلية والخارجية »على اتخاذ خطوات 
عملية لبدء التنفيذ الكامل التفاق وقف إطالق النار«، 
داعية مجلس النواب إلى إيضاح القاعدة الدستورية 
لالنتخابات وشن التشريع االنتخابي الالزم. جاء ذلك 
في بيان أصدرته الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة 
الدولية عقب اجتماع رفيع المستوى عقدته، األربعاء، 
والسفير  كوبيش  يان  األممي  المبعوث  برئاسة 
سيمون جيسبولر، بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون 
الدولي، نجالء المنقوش، والمستشار االتحادي ووزير 

الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس.
والرئيس  االجتماع  إلى  األممي  المبعوث  ورحب 
الترحيب  أشد  جيسبولر،  سيمون  السفير  المشارك، 
بمشاركة وزيرة الخارجية الليبية، نجالء المنقوش، في 
الرئاسي  بالمجلس  المشاركون  رحب  كما  االجتماع، 
المكلفة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  وحكومة  الموقت 
البرلمانية  االنتخابات  موعد  حتى  البالد  بقيادة 
وفقا   ،2021 ديسمبر   24 في  الوطنية  والرئاسية 

السياسي  الحوار  ملتقى  أقرها  التي  الطريق  لخارطة 
الليبي وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 

.2021
الكامل  التنفيذ  أهمية  على  المجتمعون  وشدد 
ألحكام قرار مجلس األمن رقم )2570( لسنة 2021، 
وغيره من قرارات مجلس األمن ذات الصلة. كما رحبوا 
في  أخريات  ونساء  المنقوش  نجالء  الوزيرة  بتعيين 
الحكومة، وذكروا بالتزام السلطة التنفيذية الموقتة 
بتعيين 30 % في األقل من النساء في مناصب عليا 

وحثوا على تنفيذ ذلك.
إيضاح  »إلــى  النواب  مجلس  المشاركون  ودعــا 
التشريع  وســن  لالنتخابات  الدستورية  القاعدة 
الحوار  ملتقى  انعقاد  عقب  وذلك  الالزم«،  االنتخابي 
وإحالة  الماضي  مايو   27-26 في  الليبي  السياسي 
اللجنة  مقترح  ذلك  في  بما  إليه،  االجتماع  نتائج 
القاعدة  بشأن  الملتقى  عن  المنبثقة  القانونية 

الدستورية لالنتخابات.
السلطات  الدولية  المتابعة  لجنة  دعــت  كما 
والمؤسسات والمجتمع ووسائل اإلعالم إلى »تهيئة 
وفعالة  كاملة  مشاركة  لتحقيق  المناسبة  الظروف 
الديمقراطي  االنتقال  عملية  في  للمرأة  وهادفة 
الحياة  وفــي  الوطنية  والمصالحة  واالنتخابات 

االقتصادية واالجتماعية في البالد«، وفق البيان.
للمجلس  األولــى  بالخطوات  اللجنة  وأشــادت 
الرئاسي »نحو مصالحة وطنية شاملة وقائمة على 
»أيضا  أنه  مؤكدين  االنتقالية«،  والعدالة  الحقوق 
وطنية  انتخابات  إلجراء  المواتية  الظروف  لتهيئة 
ولقبول  وأمان  ونزاهة  بحرية  ديسمبر  في  شاملة 

نتائجها«.
الموقتة  التنفيذية  »السلطة  اللجنة  وناشدت 
وتنفيذ  اتباع  إلى  ليبيا  في  والسلطات  والمؤسسات 
اإلنساني  الدولي  والقانون  اإلنسان  حقوق  مبادئ 
بشكل كامل، بما في ذلك عند التعامل مع النازحين 
حاالت  مع  التعامل  وعند  والالجئين،  والمهاجرين 
إجراءات  اتخاذ  وعند  التعسفي،  واالحتجاز  االعتقال 

بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم«.
المحلية  »األطراف  الدولية  المتابعة  لجنة  وحث 
التنفيذ  لبدء  عملية  خطوات  اتخاذ  على  والخارجية 
من  ذلك  في  بما  النار،  إطالق  وقف  التفاق  الكامل 
من  والمرتزقة  األجنبية  القوات  جميع  سحب  خالل 
ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع قرار مجلس األمن 
التسليح  بحظر  التزامهم  إلثبات  وذلك   ،2570 رقم 
عبر  وذلــك  الصلة،  ذات  ــراءات  اإلج من  ذلك  وغير 
التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن رقم 2571 لسنة 

2021 وغيره من القرارات«.

لجنة المتابعة الدولية تدعو جميع األطراف 
إلى عدم عرقلة عمل الحكومة

إلى »االمتناع عن  المحلية  األطراف  ودعت جميع 
أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة الموقتة 
في جميع أنحاء البالد وتعطيل العملية السياسية«، 
الميزانية  اعتماد  إلى  النواب  ودعت كذلك »مجلس 
الموحدة« ألن عدم وجودها »موحدة من شأنه أن 
يضع عقبات ومعوقات في طريق الحكومة لتحسين 
أنحاء  جميع  في  للسكان  األساسية  الخدمات  تقديم 
واالستجابة  الكهرباء  توفير  ذلك  في  بما  ليبيا، 
مؤسسات  ولتوحيد  )كوفيد–19(،  كورونا  لجائحة 
في  بما  األمثل،  الوجه  على  بعملها  وقيامها  الدولة 
واالقتصادية  األمنية  والمؤسسات  الجيش  ذلك 
التزامهم  تأكيد  المشاركون  وجدد  والتعليمية«. 
ليبيا وشعبها من أجل وحدة  الثابت بمواصلة دعم 

البالد واستقرارها وأمنها وسيادتها وازدهارها.

»املتابعة الدولية« تدعو »النواب«
إلى إيضاح القاعدة الدستورية لالنتخابات

● املنفي

باشاغا يحمل بريطانيا وفرنسا »المسؤولية 
األخالقية والقانونية« عما حدث في ليبيا

القاهرة–الوسط
بريطانيا  إن  باشاغا،  فتحي  الوفاق  بحكومة  السابق  الداخلية  وزير  لالنتخابات،  المفترض  المرشح  قال 
مشتتة بسبب خروجها من االتحاد األوروبي و»كسولة« في الوفاء بمسؤوليتها األخالقية إلخراج ليبيا من 
الفوضى التي أحاطت بها منذ 2011. ويرى فتحي باشاغا أن المملكة المتحدة لديها واجب خاص لتقديم 
عنه  نقلت  ما  النظام، وفق  تغيير  2011 في  العام  البالد  لدور ديفيد كاميرون في  لليبيا نظرا  المساعدة 
جريدة »غارديان« البريطانية األربعاء. معبرا عن أمله في وقوف الغرب إلى جانبها ودعم إجراء انتخابات 

نزيهة وحرة.
األوروبــي  االتحاد  في  الخارجية  السياسة  مسؤولي  التقى  حيث  بروكسل،  إلى  زيــارة  خالل  باشاغا 
وبرلمانيين زعم »أن المملكة المتحدة تتعاون مع ليبيا فقط في مجال مكافحة اإلرهاب، ولكن في جميع 
بريطانيا  توقعه من  ما  يكن  لم  ذلك  أن  كانت كسولة«. مضيفا  بريطانيا  إن  نقول  قد  األخرى  المجاالت 
إلى حد ما بسبب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، لكن اآلن ال يوجد  الموقف  و»ربما قد بررت هذا 
عذر«. وانتقد المسؤول الليبي السابق دور باريس ولندن قائال: »أعتقد أن أوروبا مسؤولة أخالقيا وقانونيا 
عن كل ما حدث اعتبارا من العام 2011 خصوصا المملكة المتحدة وفرنسا، ألن هذه التعبئة الدولية تمت 

بمبادرة من هذين البلدين«.
المعارضين  تذرع  إلى  أشار  24 ديسمبر  في  المقرر  االنتخابات في موعدها  إجراء  بفرص  يتعلق  وفيما 
لها باستمرار وجود مقاتلين أجانب كسبب لتأخير االنتخابات. مشككا في الوقت ذاته في رغبة الحكومة 
الجديدة في االلتزام باالستحقاق. ولدى تطرقه إلى عالقاته مع تركيا وصفها باشاغا بـ»العالقات الممتازة 
ونفس الشيء ينطبق على الواليات المتحدة«. مبررا لجوئهم إلى أنقرة بعد استنجاد الطرف الليبي اآلخر 

خالل معركة طرابلس بمرتزقة فاغنر.
في  رأسه  مسقط  في  المسلحة  بالجماعات  الوثيقة  بصالته  الرئاسي  المرشح  اعترف  ذلك،  ومع 

معا«. نقاتل  كنا  الحقيقة  وفي  طيبون  أناس  بعضهم  ألن  جميعا  أعرفهم  »بالطبع  وقال:  مصراتة. 

الراغبون في »رئاسة ليبيا« يبدؤون رحلة البحث عن املنصب بجوالت دولية
إلجراء  الممهدة  الدستورية  القاعدة  إنجاز  تعسر  رغم 
 )2021 ديسمبر   24( موعدها  في  العامة  االنتخابات 
والبرلمان  الرئيس  صالحيات  حول  الخالف  واستمرار 
في  مفترضون  مرشحون  انخرط  القانوني،  والقسم 
سباق الرئاسة مبكرا بحثا عن دعم خارجي، في مقابل 
بروز تيار معارض للتغيير يماطل للمحافظة على الوضع 
عبدالحميد  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  الراهن. 
في  عقده  المقرر   »2 »برلين  مؤتمر  استبق  الدبيبة 
إيطاليا  إلى  أوروبية  بجولة  وقام  الجاري،  يونيو   23
وفرنسا والحقا روسيا بحثا عن تعزيز الهدنة العسكرية 
األطــراف  السترضاء  محاولة  في  الهشة  والسياسية 
مفترضون  مرشحون  حاول  فيما  والخارجية،  الداخلية 

حجز مكان في السباق االنتخابي.
الوفاق  حكومة  في  الداخلية  ــر  وزي انطلق  فقد 
السابقة، فتحي باشاغا، في جولة أوروبية ضمن حملة 
روما  إلى  ثم  باريس  إلى  أوال  أخذته  مبكرة،  انتخابية 
ببرلين،  وستنتهي  وأمستردام  ولندن  بروكسل  وإلى 
بينما التقى خالل زيارته إلى روما التي استمرت ثالثة 
أيام القادة السياسيين وعقد اجتماعات مع بعض مراكز 

الفكر في إيطاليا.

باشاغا يشكك في إجراء االنتخابات
الفرنسية،  »لوبينيون«  جريدة  مع  مقابلة  وفي 
تجاه  الوطنية  الوحدة  حكومة  نوايا  في  باشاغا  شكك 
الحالية  هذا االستحقاق االنتخابي، قائال إن »الحكومة 
األزمة«،  من  للخروج  الطريق  خارطة  تنفيذ  تنوي  ال 
زاعما وجود استياء بين رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفي والدبيبة »الذي يسعى لتأمين حكمه، رغم أن 
هناك ضغطا شعبيا ودعما من المجتمع الدولي لتنفيذ 

خارطة الطريق«.
جديدة  شرعية  سلطة  »قيام  أن  باشاغا  اعتبر  كما 
فرض  على  القادرة  الوحيدة  هي  االنتخابات  تفرزها 
انسحاب المقاتلين األجانب من ليبيا، كما أنه مع وجود 
فإنه  الشعب،  قبل  من  مباشرة  منتخب  للدولة  رئيس 

سيكون لديه ما يكفي من شرعية لترحيل المرتزقة«.

قائمة المرشحين لم تتضح بعد
وإلى جانب وزير الداخلية السابق، ال يخفي كل من 
نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، 
نيتهما  النايض،  عارف  ليبيا«  »إحياء  تكتل  ورئيس 
الترشح لرئاسة ليبيا بعدما ظال خارج الحكومة الحالية 
متحمسين  إلى  لينضما  سياسيا  نفسيهما  لتحضير 
وإقليمي؛  شعبي  بحضور  يحظون  أنهم  يرون  آخرين 
االستحقاق  في  برغبتهم  بعد  يجهروا  لم  لكنهم 
الرئاسي. ومنذ فشل ملتقى الحوار الوطني في التوصل 
المشهد  على  الغموض  سيطر  دستورية  قاعدة  إلى 
من  األول  قبل  التوتر  من  لمزيد  المرشح  السياسي 
القوانين  إلنجاز  المحدد  الموعد  وهو  المقبل،  يوليو 
السياسية  الطبقة  جلسات  تعثرت  بعدما  االنتخابية، 
االفتراضية في قرار إجراء انتخاب رئيس البالد بطريق 
أم  البرلماني  االقتراع  أولوية  أو  مباشر  غير  أو  مباشر 
للتمسك بإجراء  آخر  الرئاسي، ومساع أخرى من فريق 
24 ديسمبر، األمر  الدستور قبل موعد  االستفتاء على 

الذي اعتبر تعطيال لها.
وفيما انتقدت البعثة األممية خروج بعض األطراف 
الليبية عن محور االجتماعات في ملتقى الحوار السياسي 
المتعلق ببحث القاعدة الدستورية، شرحت عضو ملتقى 
الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، جوهر الخالفات حول 
حيث  القانونية  اللجنة  بإعدادها  قامت  التي  الوثيقة 

كانت بشأن اليمين الدستورية.
القاعدة  فــي  الخالفية  ــواد  ــم »ال أن  وأوضــحــت 
الدستورية كانت اليمين الدستورية، فلقد احتج بعض 
أعضاء الحوار على عبارة أهداف ثورة فبراير، بحجة أن 
أي  هذه األهداف غير معروفة، ولم يتم تضمينها في 
إلى  باإلشارة  االكتفاء  طلبوا  ولذلك  رسمي؛  منشور 
حسبما  الدستورية«،  اليمين  في  الدستوري  اإلعالن 
موقع  على  صفحتها  عبر  الماضي  اإلثنين  كشفت 
»فيسبوك«. وأضافت: »رغم قناعتي أن اليمين تكون 
التوفيقية  نظري  وجهة  أن  إال  والشعب،  والوطن  هلل 
هي أننا ال نزال في مرحلة الثورة ولم ننتقل إلى مرحلة 
الدولة بعد، ولذلك فلنترك للدستور الدائم وضع شكل 
التي ال ينبغي أن تكون لثورة  اليمين الجديدة  ونص 
يرى  المقابل،  في  للوطن«.  تكون  ولكنها  لنظام  أو 
المجلس األعلى للدولة ونواب بمجلس النواب أن مبدأ 
انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة مرفوض؛ فيما 
أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خالل استقباله 
المبعوث األممي إلى ليبيا، يان كوبيش، تمسكه بإجراء 

االنتخابات في موعدها من خالل االنتخاب المباشر.
هذا االنقسام الحاصل في المشهد الليبي أثار قلق 
عماد  االنتخابات،  لتنظيم  الوطنية  المفوضية  رئيس 
السياسي،  القرار  وضوح  عدم  إلى  أشار  الذي  السايح، 
في  الالزمة  القوانين  تسليم  عدم  حال  »وفي  وقال: 
بداية يوليو المقبل سنغير خطتنا، الرامية لتنفيذ هذا 

االستحقاق لعدم كفاية الوقت الالزم«.

المتمسكون باالنتخابات
بدوره، خاطب مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا، يان 
بدعوتهما  للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  كوبيش، 
إلى التشاور دون تأخير حول القاعدة الدستورية إلجراء 
المقررة،  االستحقاقات  لطريق  وتعبيدا  االنتخابات. 

المبعوث  حفتر،  خليفة  للجيش  العام  القائد  التقى 
العامة  القيادة  مقر  في  الثالثاء،  ليبيا  إلى  األممي 
بالرجمة. وبينت القيادة أنه جرى خالل اللقاء مناقشة 
آخر المستجدات على الساحة الليبية؛ خصوصا أن حفتر 
قد شدد السبت الماضي في كلمته باالحتفال بالذكرى 
المسار  دعمه  على  الكرامة  ثورة  النطالق  السابعة 

السلمي وصوال إلى االنتخابات العامة.
الرئاسي  المجلس  رئيس  أكد  البالد،  غرب  وفي 
محمد المنفي خالل لقاء مع السايح ضرورة البدء فورا 
في  المضي  أن  إلى  مشيرا  لالنتخابات،  التحضير  في 

موعدها يعد »نصرا لكل الليبيين«.
تنظيم  عن  المسؤولة  السلطات  أدارت  ذلك  ومع 
االلتزام  بخرق  المتشائمة  لألصوات  ظهرها  االقتراع 
لجنة  مــداوالت  أفضت  إذ  األممية،  الطريق  بخارطة 
المجتمع  ومفوضية  العليا  المفوضية  من  مشتركة 
تمحورت  االنتخابات  لمراقبة  خطة  وضع  إلى  المدني 
حول ضرورة تدريب مراقبين، وفق المعايير والضوابط 
كي  االنتخابات،  مفوضية  عمل  في  المتبعة  القانونية 
وضع  إلى  إضافة  المهمة،  بهذه  القيام  من  يتمكنوا 
أهمية  على  والتركيز  المقترحة،  الخطة  لتنفيذ  آليات 

هذه المراقبة في نزاهة وشفافية االنتخابات.
الشؤون  لجنة  رئيس  قــدم  وقــت  في  ذلــك  يأتي 
وعضو  العقوري،  يوسف  النواب،  بمجلس  الخارجية 
مع  اجتماعهما  خالل  عبدالنبي،  الصالحين  اللجنة، 
حول  مالحظاتهما  أوفتشا،  أوليفر  األلماني  السفير 
الواجب  والشروط  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
توافرها من أجل نجاحها، التي من أبرزها االتفاق على 
وجود  مزاعم  من  والتحقق  توافقية  دستورية  قاعدة 
تزوير باألرقام الوطنية، باإلضافة إلى استقرار األوضاع 
نظامية،  قوات  بواسطة  االنتخابات  وتأمين  األمنية 

والحرص على ضمان نزاهة العملية االنتخابية.

● باشاغا على هامش لقائه مع مديرة عام الشؤون الثنائية في وزارة الخارجية 
البلجيكية  أنيك فان كالستر

الوسط - عبدالرحمن أميني

طرابلس، القاهرة- الوسط
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سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

أكد رئيس المفوضية العليا لالنتخابات، عماد 
السايح، أن المفوضية »تأخذ على عاتقها 

تتفيذ انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، 
وال شأن لها بالصراعات السياسية« في البالد، 

وذلك مع بدء العد التنازلي نحو انتخابات 
الرئاسة والبرلمان في 24 ديسمبر المقبل.

وقال السايح في حوار مع »الوسط« إن عملية 
تسجيل الناخبين وتحديث السجل االنتخابي 

سيعلن عنها في األول من يوليو المقبل، 
متوقعا إضافة نصف مليون ناخب إلى نحو 2 
مليون آخرين موجودة أسماؤهم في قاعدة 

بيانات الناخبين التي تحتفظ بها المفوضية 
منذ انتخابات 2013.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

شدد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكوالس 
هوبتون على وجوب مغادرة المرتزقة األجانب 

األراضي الليبية، مؤكدا أنه ال ينبغي للشعب الليبي 
تحمل الوجود العسكري األجنبي ضد إرادته.

وقال، في حوار أجرته معه جريدة وموقع الوسط، 
إن قرار مجلس األمن الدولي األخير ينص على 

انسحاب جميع القوات األجنبية والمرتزقة من أجل 
السماح للشعب الليبي باستعادة سيادته بالكامل.

وبشأن مخاوف العودة إلى الخيار المسلح في 
المشهد الليبي، أوضح السفير أن هناك إجماعا 

متزايدا على أنه ال حل عسكريا في ليبيا، لكن ال 
يمكن تجاهل هذا الخطر، مضيفا: »لن يكون تنفيذ 

وقف إطالق النار بالكامل طريقا مستقيما وسهال، 
والمهم االستمرار في التحرك في هذا االتجاه«.

وقال إن بالده تعمل من خالل مجلس األمن على 
تسهيل نشر مراقبي وقف إطالق النار، الذين 

سيعملون مع آلية مراقبة وقف إطالق النار بقيادة 
ليبية، وتابع، قائال: »مستعدون وراغبون في معاقبة 

الذين يحاولون تعطيل العملية أو ارتكبوا جرائم 
حرب«.

وحول االنتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل، 
أكد السفير البريطاني أن الضمان األكثر فعالية 
وأهمية في هذا الشأن، هو إرادة الشعب الليبي، 

قائال: إن المملكة المتحدة كان لها دور رئيسي في 
صياغة قرار مجلس األمن الدولي األخير )2570( 
الذي يؤكد ضرورة إجراء انتخابات آمنة وشاملة 

وذات مصداقية في هذا الموعد.
وعبر السفير عن اهتمام بالده بالشراكة 

االقتصادية مع ليبيا، مؤكدا أنها تصب في مصلحة 
كال البلدين، لكنه أشار إلى أنه ال تزال هناك بعض 
العقبات التي تحول دون إعادة الشركات البريطانية 

إلى ليبيا، وأن حكومته تعمل لمعالجتها عن 
كثب مع الحكومة الليبية. وحول نشاط السفارة 
البريطانية في ليبيا، أوضح السفير هوبتون أنه 

لم تغلق السفارة البريطانية، وال المجلس الثقافي 
البريطاني بشكل فعلي، معقبا: »لدينا طموح واضح 
لتوسيع خدمات التأشيرات في ليبيا، ليس فقط في 

طرابلس، بل في بنغازي أيضا، لكن هذه األشياء 
تستغرق وقتا«.

لالنتخابات  المفوضية  استعدادات  ما   •
المقبل؟ إجراؤها في ديسمبر  المزمع 

قدم  على  جارية  االستعدادات   -
وساق، بدأنا في توزيع المواد والمعدات 
على  االنتخابية  بالعملية  العالقة  ذات 
ووضعت  االنتخابية،  اإلدارات  مكاتب 
مجاالت  جميع  في  التدريبية  الخطط 
المرحلة  االنتخابية،  العملية  ومراحل 
الناخبين  تسجيل  عملية  وهي  األولى: 
وسيعلن  االنتخابي  السجل  وتحديث 
القادم،  عنها في األول من شهر يوليو 
بهذه  العالقة  ذات  التوعية  وخطة 
وتتمثل  التنفيذ  مرحلة  دخلت  العملية 
في  االنتخابية  البطاقات  إنتاج  في 
نصف  قرابة  إنتاج  تم  متقدمة،  مراحل 

التاريخ. مليون بطاقة إلى غاية هذا 
مع  المفوضية  تــواصــل  خــالل  مــن   •
وبغض  ليبيا،  فى  المدني  المجتمع 
النظر عن صراع القوى السياسية.. هل 

لالنتخابات؟ جاهز  الشارع 
الليبي  والشارع  العام  الرأي   -
هذه  موعد  الصبر  بفارغ  ينتظران 
النظير  منقطع  دعم  هنالك  االنتخابات، 
وشرائح  فئات  جميع  من  لالنتخابات 
هم  من  فيهم  بمن  الليبي  المجتمع 

السلطة. في  حاليا 
• هل طلب من المفوضية أي استشارة 

االنتخاب؟ قانون  قانونية حول 
رئيس  المستشار  طلب  نعم،   -
االستشارات  بعض  النواب  مجلس 
 24 بانتخابات  العالقة  ذات  الفنية 
قيد  االستشارات  وهذه  ديسمبر، 
يتوافق  بما  صياغتها  من  االنتهاء 
واالجتماعية  السياسية  البيئة  مع 
االنتخابية،  للعملية  الحاضنة 
المعايير  مع  ويتالءم  يتناسق  وبما 
في  عليها  المتعارف  الدولية  والمبادئ 

االنتخابية. العمليات  تنفيذ 
السياسية  القوى  عديد  وطلب 
واالجتماعية المدنية بعض االستشارات 
لما  والقانونية  الفنية  واالستفسارات 
عمليات  من  المفوضية  به  تقوم  سوف 
نظم  قواعد  إرساء  إلى  تهدف  فنية 
المنخرطين  جميع  من  تقبل  انتخابية 
ناخبين  من  االنتخابية  العملية  في 
من  وغيرها  ونازحين  ومرشحين 

إلجراء  الكافية  الضمانات  لديكم  توافرت  هل   •
االنتخابات في ليبيا، في الموعد المحدد لها.. وهو 

24 ديسمبر المقبل؟
واألكثر  بل  فعالية،  األكثر  الضمان  أن  أعتقد   -
الليبي،  الشعب  إرادة  هو  النقاش،  هذا  في  أهمية 
وللمملكة   - أيضًا  دوره  يلعب  الدولي  المجتمع 
المتحدة دور رئيسي في صياغة قرار مجلس األمن 
الدولي األخير )2570( الذي يُمثل توقعاتنا الجماعية 
بأن انتخابات آمنة وشاملة وذات مصداقية ستجرى 
في 24 ديسمبر المقبل، لكن في النهاية، يجب أن 
نتذكر أن الشعب الليبي قد عبر عن رغبته وترحيبه 
باالتفاق على إجراء هذه االنتخابات، ونعتقد أنه يجب 
احترام ذلك من قبل الحكومة الموقتة، حيث أشاروا 

إلى أنهم سيفعلون ذلك.
• بعض الليبيين يفضل إجراء االنتخابات التشريعية 
ذلك  أن  ترون  هل  الرئاسية..  االنتخابات  ثم  أوال 

يحظى بتوافق دولي؟
خارطة  أن  فرغم  الليبي،  الشعب  يحدده  هذا   -
على  نصت  قد  السياسية،  الحوار  ملتقى  طريق 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ولكن للمفوضية 
العليا لالنتخابات دورا أساسيا في تحديد التسلسل 

المنطقي لهذه االنتخابات من الناحية اللوجستية.
من الواضح أن هناك أيضا عنصرا في هذا األمر 
ال يزال تحت النقاشات الليبية في الحوار السياسي 
الليبي، حول األساس الدستوري لالنتخابات. لكنني 
المطاف  نهاية  في  الدولي  المجتمع  أن  أعتقد 
أن  الليبي  الشعب  يريد  طريق  أي  حول  سيلتف 
بالفعل شركاء داعمون لكن ليس  يسلكه، فنحن 

علينا اتخاذ هذه القرارات.
يكون  أن  رغبتهم  بريطانيون  مسؤولون  يبدي   •
للمملكة المتحدة حضور اقتصادي مهم في ليبيا، 
أن  تعتقدون  هل  االستثمار،  مجاالت  في  خصوصا 

ذلك يمكن أن يتحقق في األمد القريب؟

في  المشاركة  في  ترغب  التي  األطراف 
االنتخابية. العملية 

• هل هناك خطة من المفوضية لتوعية 
في  المشاركة  يخص  فيما  المواطنين 

االقتراع؟
تحفيز  أساس  التوعوية  الخطة   -
ممارسة  في  لالنخراط  المواطنين 
حقهم في المشاركة السياسية وحقهم 
على  جاهدين  ونعمل  التصويت،  في 
المجتمع  فئات  جميع  وتشجيع  دفع 
وذوي  وشباب  ونساء  رجال  من 
المشاركة  في  حقهم  لممارسة  اإلعاقة 
السياسية. كما نتواصل مع العديد من 
انتماءاتها  بمختلف  المدنية  التيارات 
هذه  في  للمشاركة  مناصريها  لتحفيز 
غير  العمليات  من  تعد  التي  العملية 

السياسي. ليبيا  تاريخ  في  المسبوقة 
بمنظومة  المسجلين  عدد  وصــول   •
مليوني  من  أكثر  إلى  الناخبين  سجل 

ناخب.. هل هذا الرقم صحيح؟
آخر  مليون  نصف  إضافة  نتوقع 
تحتفظ  التي  الناخبين  بيانات  لقاعدة 
 ،2013 انتخابات  منذ  المفوضية  بها 
ثقة  الليبي  المواطن  لدى  أنه  وأعتقد 
على  للحفاظ  ونسعى  أدائنا،  في  كبيرة 
جهود  من  أوتينا  ما  بكل  الثقة  هذه 
ال  المفوضية  أن سمعة  كما  وإمكانات، 
تتنافى  أغراض  له  إال من  يختلف عليها 

- إن الشراكة االقتصادية القوية بين المملكة 
البلدين.  كال  مصلحة  في  تصب  وليبيا  المتحدة 
بصفتي سفير المملكة المتحدة في ليبيا، فإن أحد 
من  المتزايد  االهتمام  هو  تشجعني  التي  األشياء 

الشركات البريطانية بالعمل في ليبيا.
مع  طرابلس  في  االجتماع  من  مؤخرا  تمكنت 
مجموعة من رجال األعمال الليبيين والبريطانيين 
لمناقشة هذه القضية، وهو أمر مشجع للغاية نظرا 

ألوضاع البالد قبل عام واحد فقط.
دون  تحول  التي  العقبات  بعض  هناك  تزال  ال 
ليبيا، والتي نعمل  إلى  البريطانية  الشركات  إعادة 
عليها عن كثب مع الحكومة الليبية، لكنني أعتقد أنه 
طالما استمرت ليبيا في السير على طريق االستقرار، 
فسوف نرى المزيد ومن الشركات البريطانية التي 
تتطلع إلى القيام بالعمل في ليبيا، بما في ذلك في 
والطاقة  التحتية  والبنية  الصحية  الرعاية  قطاعات 
المؤسسة  أنشأت  اآلخر،  الجانب  على  والتعليم، 
الوطنية للنفط مؤخرا مقرا في المملكة المتحدة، 
للروابط  للغاية  إيجابية  أنه خطوة  نعتقد  ما  وهو 

التجارية بين المملكة المتحدة وليبيا.
• هل تعتقدون أن بمقدور الحكومة الليبية الحالية 
وحدها التعامل مع ملف المرتزقة والقوات األجنبية 
في ليبيا.. وما الدور الذي يمكن أن تقدمه بالدكم 

في هذا اإلطار؟
ليبيا، ويمكنهم  إلى  المرتزقة األجانب جلبوا   -
المغادرة بل عليهم ذلك، وال ينبغي للشعب الليبي 

أن يتحمل الوجود العسكري األجنبي ضد إرادته.
لقد حدد اتفاق وقف إطالق النار في 23 أكتوبر 
الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة، هذا الهدف 
المجتمع  في  بارزا  عضوا  وبصفتنا  واضح،  بشكل 
الدولي، قمنا بدعم هذا الهدف بكل فعالية. يوضح 
القوات  قرار مجلس األمن الدولي األخير أن جميع 
أجل  من  تنسحب  أن  يجب  والمرتزقة  األجنبية 

السماح للشعب الليبي باستعادة سيادته بالكامل.
ذلك،  توضيح  في  االنتخابات  تساعد  أن  يمكن 
حيث ستتمتع الحكومة الجديدة المنتخبة ديمقراطيا 
بالسلطة والشرعية من الشعب الليبي لتنفيذ اتفاقية 
وقف إطالق النار، وتوحيد المؤسسات العسكرية في 

البالد، وضمان إزالة هؤالء المرتزقة.
السياسية  للعملية  دعمنا  فإن  المعنى،  وبهذا 
هو دعمنا لمساعدة ليبيا على استعادة سيادتها، 
التواصل  على  أيضا  نعمل  نفسه،  الوقت  وفي 
الدبلوماسي مع جميع األطراف، بما في ذلك في 
للقوات  انسحاب متبادل  لتشجيع  المتحدة،  األمم 

األجنبية على عدة مراحل.
نشاط  استئناف  في  بدأت  الغربية  الدول  بعض   •
ستباشر  متى  طرابلس،  العاصمة  في  سفاراتها 

سفارتكم العمل هناك؟
- أعتقد أنه لم يكن هناك إغالق فعلي للسفارة 
كان  البريطاني،  الثقافي  المجلس  وال  البريطانية 
لدينا توقف موقت في عملياتنا لكن كان لدينا وجود 

دبلوماسي دائم في ليبيا منذ ديسمبر 2020.
ليبيا،  أكبر وقت ممكن في  أنا وزمالئي  أقضي 
ألننا نعلم أنه ال يوجد بديل عن الوجود في البالد. 
عن  هو  حقا  معرفته  القراء  يود  ما  أن  أدرك  لكني 
تقديم خدمات التأشيرات، وأود أن أكون قادرا على 

الوطن. مع مستقبل هذا 
واللجنة  المفوضية  بين  العالقة  ما   •
السياسي  للحوار  التابعة  القانونية 

الدستورية؟ القاعدة  حول 
- ال توجد عالقة بين الطرفين، ولكن 
في مداخلتين جمعتنا مع أعضاء ملتقى 
الحوار، وضحنا فيها بعض النقاط التي 
يجب أن تؤخذ في االعتبار عند إقرارهم 

الدستورية. القاعدة 
الدولي للمفوضية؟ الدعم  • كيف تقيم 
لم  متواصل  دعم  هناك  بالطبع   -
وهذا  الدولي،  المجتمع  من  ينقطع 
الفنية  المساعدات  شكل  يأخذ  الدعم 
خبراء  مع  تواصلنا  في شكل  تأتي  التي 
العملية  مراحل  كل  في  ومستشارين 
أو  مالي  دعم  يوجد  وال  االنتخابية، 
وغير  األشكال،  من  شكل  بأي  نقدي 
النفوس  ضعاف  له  يروج  ما  صحيح 
ماليا  دعما  تتلقى  المفوضية  أن  من 
فالمفوضية  أجنبية،  دول  من  مباشرا 
الخارجي  التدخل  تقبل  ال  هيئة سيادية 
بأي شكل من األشكال وتحت أي ظرف، 
انتخابات  هي  الليبية  فاالنتخابات 
أن  اختاروا  الذين  الليبيين  لجميع 
بعيدا  وطنهم  ومستقبل  مصير  يقرروا 

األجنبي. التدخل  عن 
إلجــراء  المخصصة  الميزانية  هل   •

كافية؟ االنتخابات 
تغطية  على  حاليا  تعمل  المفوضية   -
تكاليف التجهيز والتحضير من خالل ما 
الذي  الوفاق،  حكومة  من  لها  خصص 
في  شك  وال  دينار،  مليون  بـ50  يقدر 
إضافة سوف  إلى  يحتاج  المبلغ  هذا  أن 
تفاصيل  معرفة  بمجرد  قيمتها  تقدر 

االنتخابية. العمليات 
• ماذا عن نزاهة االنتخابات؟

- المفوضية تأخذ على عاتقها تنفيذ 
انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، 
وال شأن لها بالصراعات السياسية، وقد 
وعهدا  لها،  منهجا  الحياد  مبدأ  أخذت 
للشعب  تستمع  أنها  إال  عنه،  تحيد  ال 
تلبية  مهمتها  هيئة  فهي  ومطالباته، 
سياسييها،  وليس  شعبها،  مطالب 
الليبي  الشعب  أبناء  لكل  ونجدد عهدنا 
كلفنا  فينا مهما  ثقتهم  نخون  لن  بأننا 

ذلك من ثمن.

لن  لكن لألسف  لذلك،  ثابتا  زمنيا  إعطائك جدوال 
يحدث ذلك بين عشية وضحاها.

التأشيرات  خدمات  لتوسيع  واضح  طموح  لدينا 
في ليبيا - ليس فقط في طرابلس، لكن في بنغازي 

أيضا - لكن هذه األشياء تستغرق وقتا.
بخدمات  كبيرا  اهتماما  أيضا  هناك  أن  أعلم 
المجلس الثقافي البريطاني، بما في ذلك اختبارات 
وإمكانية  »األيلتس«،  اإلنجليزية  اللغة  مستوى 
تقديمها خارج مدينة طرابلس، ولديّ إجابة مماثلة 
أكثر  لجعلها  الخدمات  هذه  تقديم  نريد  لذلك: 
ال  لكن  ذلك،  سنفعل  أننا  من  واثق  وأنا  سهولة، 

يمكننا التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات.
• ما الدور الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي، 
بما في ذلك بالدكم، في مساعدة الحكومة الليبية 
آمنة  بيئة  يخلق  بما  األمنية،  الترتيبات  إنجاز  على 

لفرض سلطة الدولة وبناء مؤسساتها؟
الدولي  المجتمع  يقوم  القصير،  المدى  على   -
بالكثير لمساعدة األطراف الليبية في تنفيذ وقف 
إطالق النار، ونحن كعضو مشارك إلدارة مجموعة 
أخذت  برلين(،  عملية  من  )جزء  األمنية  العمل 
التنسيق  في  المبادرة  زمام  المتحدة  المملكة 
وهي   ،»5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة  مع 
الليبية  طريقة مهمة حقا لضمان توافق الجهود 

والدولية.
التابع  األمن  مجلس  خالل  من  أيضا  نعمل 
وقف  مراقبي  نشر  لتسهيل  المتحدة،  لألمم 
مراقبة  آلية  مع  سيعملون  الذين  النار،  إطالق 
ونحن مستعدون  ليبية.  بقيادة  النار  إطالق  وقف 
وراغبون في معاقبة أولئك الذين يحاولون تعطيل 
العملية أو ارتكاب جرائم حرب - كنت فخورا بأن 
على  عقوبات  مؤخرا  فرضت  المتحدة  المملكة 
الجرائم  على  ردا  وقادتها،  الكيانات  ميليشيا 
الفظيعة التي ارتكبوها في ترهونة، وعلى المدى 
الطويل، سيكون حجر األساس ألمن ليبيا هو إطار 
سياسي تمثيلي مستقر ندعمه من خالل العملية 

السياسية التي تقودها األمم المتحدة.
• بعض الجهات في ليبيا انتقدت ما جاء في بيان 
سفارات الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وألمانيا الصادر في 7 مايو الجاري، الذي حذر من أن 
»الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب إلجراء أي 
تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، 
والتي لها دور أساسي في التجهيز لالنتخابات«.. هل 

لديكم توضيحات بهذا الشأن؟
- هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به 
العام.  هذا  ديسمبر من  في  االنتخابات  إجراء  قبل 
مثل  العمل،  لهذا  سياسي  جانب  بالطبع  هناك 
االتفاق على أساس دستوري لالنتخابات، مع موافقة 
جميع األطراف على الشروط، لكن هناك أيضا عنصرا 

فنيا رئيسيا.
بإجراء  المكلفة  المؤسسات  تكون  أن  يجب 
القيام  على  قادرة  الفنية  االستعدادات  تلك 
نرى  أن  أردنا  إذا  سياسية،  مناورة  دون  بعملها 

تلك االنتخابات تحدث.
لم يكن البيان، الذي صدر بشكل مشترك عن 
المملكة المتحدة، بمثابة أي نوع من التدخل، لكن 
بدال من ذلك، كان الغرض من هذا البيان، التأكيد 
على أن هذه المؤسسات بحاجة إلى بعض االستقرار 
لتتمكن من أداء وظائفها بشكل جيد، وال أعتقد أن 
هذا مثير للجدل، لكنني أرحب بفرصة المناقشة مع 

أي شخص له رأي مخالف في هذا.
الخيار  إلى  العودة  خطر  أن  ترون  مدى  أي  إلى   •
المسلح في المشهد الليبي، قد انتهى وأنه ال يمكن 
الخيار  هذا  إلى  األزمة  أطراف  من  طرف  أي  رجوع 

مستقبال؟
الوضع  على  الوراء  إلى  نظرنا  إذا  أنه  أعتقد   -
قبل عام، فقد حققت ليبيا تقدما ملحوظا، ال سيما 
التي فرضها  التحديات اإلضافية  عندما ننظر في 

انتشار وباء فيروس كورونا.
كان هذا في المقام األول نتيجة اإلجماع المتزايد 
على أنه ال يمكن أن يكون هناك حل عسكري في 
ليبيا، وفي نفس الوقت ال يمكننا تجاهل المخاطر، 
فال تزال هناك مجموعة متنوعة من التحديات التي 
واالزدهار  االستقرار  لضمان  إليها،  التطرق  تحتاج 
الذي يستحقه الشعب الليبي، وبالطبع، جزء مهم 
لكن  العام،  هذا  االنتخابات  هو  العملية  تلك  من 

العملية ستستمر لما بعد ديسمبر.
أنت أثرت نقطة مهمة حول مخاطر خرق الجماعات 
لوقف إطالق النار، يمنح قرار مجلس األمن الدولي 
األخير األمم المتحدة أساسا لدعم آلية مراقبة وقف 
إطالق النار المملوكة لليبيين، بحيث في حالة حدوث 
إلى  الوصول  المتحدة  لألمم  يمكن  انتهاكات،  أي 
معلومات محايدة ودعم األطراف لمعالجة االنتهاك 
من خالل البروتوكول المتفق عليه، وتجنب تصعيد 
الصراع، ولن يكون تنفيذ وقف إطالق النار بالكامل 
طريقا مستقيما وسهال، لكن من المهم للغاية أن 

نستمر في التحرك في هذا االتجاه.

السايح: 2.5 مليون ناخب بعد 
تحديث السجل االنتخابي.. ولدينا 

50 مليون دينار ونحتاج إضافة

هوبتون: على جميع 
املرتزقة والقوات األجنبية 

مغادرة ليبيا

رئيس مفوضية االنتخابات في حوار لـ»الوسط«: نتعهد 
بانتخابات نزيهة.. وهذه حقيقة أعداد الناخبني وامليزانية

السفير البريطاني في طرابلس إلى »الوسط«: 
على املرتزقة وجميع القوات األجنبية مغادرة ليبيا

الحياد منهج المفوضية
وسننفذ انتخابات حرة وال شأن 

لنا بالصراعات السياسية

مستعدون لمعاقبة من يحاولون 
تعطيل العملية السياسية

أو ارتكبوا جرائم حرب

إرادة الشعب الليبي لعبت دورا 
رئيسيا في صياغة قرار مجلس 

األمن 2570

خطة توعوية لتحفيز 
المواطنين على المشاركة 
السياسية وممارسة حقهم

في التصويت

خارطة الطريق نصت على إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية

والمفوضية العليا تحدد 
التسلسل المنطقي لهذه العملية

● السايح مع مراسل »الوسط«
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»األشقاء أولى«: بعد مصر.. طفرة نوعية في عالقات ليبيا مع تونس والجزائر

األنسب  الشعار  هذا  كان  ربما  أولى«،  »األشقاء 
العرب،  جيرانها  مع  ليبيا  عالقات  تنامي  لوصف 
عالقات  شهدتها  التي  النوعية  الطفرة  فبعد 
الكبرى،  والشقيقة  الجارة  القاهرة  مع  طرابلس 
مصطفى  المصري  الوزراء  رئيس  زيارة  وآخرها 
20أبريل  في  ضخم  وزاري  وفد  ومعه  مدبولي 
11اتفاقا متنوعا، شهدت  أثمرت  والتي  الماضي، 
زخما  والجزائر  تونس  جارتيها  مع  ليبيا  عالقات 

مماثال.
الرئاسي محمد  المجلس  رئيس  زيارة  ودفعت 
المنفي، إلى تونس، والتي انتهت اليوم اإلثنين، 
البلدين  بين  واألمني  االقتصادي  التعاون  وتيرة 

الشقيقين.
مؤخرا،  وتونس  ليبيا  بين  العالقات  وشهدت 
الحكومة  رئيس  زيارة  بعد  خاصة  نوعية،  طفرة 
مطلع  ليبيا  إلى  المشيشي،  هشام  التونسية، 
حكومة  رئيس  مع  ومباحثاته  الماضي،  األسبوع 
من  وعدد  الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة 

وزرائه، والتي أثمرت عن توقيع
التبادل  تيسير  لزيادة  البنود  متعدد  اتفاق 
التجاري وتنقل المواطنين بين البلدين، وتفعيل 

اتفاقات خاصة بالنقل البحري والبري.
اقتصادية  أزمة  وسط  جاءت  المشيشي  زيارة 
خانقة وغير مسبوقة دخلت فيها تونس مع وصول 
ديونها الخارجية إلى 30 مليار يورو، بسبب حالة 
دفع  ما  وهو  »كورونا«،  وباء  تفشي  بعد  اإلغالق 
وحيدة  تونس  »ترك  بعدم  التعهد  إلى  الدبيبة 
جائحة  أنتجتها  التي  االقتصادية  الظروف  تواجه 
واألمنية  السياسية  الظروف  خلفته  وما  كورونا، 

في المنطقة من تأثير عليها«.

عودة الشركات التونسية
اإلسكان  وزير  قدم  ليبيا،  إلى  زيارته  وخالل 
ووفد  الدوخ،  كمال  التونسي،  التحتية  والبنية 
التي  للمشاريع  شرحا  له،  المرافق  الشركات 

شاركت بها سابقا والمتوقفة
الغاوي،  أبوبكر  اإلسكان  وزير  إلى  منذ2011، 
الستئناف  التونسية  الشركات  استعداد  مؤكدين 
ومشاريع  عقود  وإبرام  المشاريع  بهذه  العمل 

جديدة داخل ليبيا.
مع  السبت،  المنفي،  ناقش  تونس  وفي 
التواصل  تسهيل  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس 
خطورة  إلى  مشيرا  وتونس،  ليبيا  بين  والنقل 

البعد األمني في المنطقة.
المناقشات ركزت على ضرورة »عالج المشاكل 
ليبيا  في  التونسي  المواطن  بها  يمر  التي 
مؤتمر  خالل  المنفي  أعلنه  ما  وفق  والعكس«، 
صحفي مع قيس سعيد في قصر قرطاج التونسي، 
السبت، مؤكدا أيضا أنه تم تناول المسألة األمنية 

والتأكيد على أن هذا الملف شديد الخطورة.
األبعاد  أهم  من  هو  األمني  »البعد  أضاف: 
االستقرار  من  بد  وال  عليها،  التركيز  يجب  التي 
األمني في المنطقة، فقد أكدنا أن أمن ليبيا من 
يمكن  بعضنا  ومع  والعكس صحيح،  تونس  أمن 
تتوج  أن  ونتمنى  المختلفة،  التحديات  مواجهة 

اللقاءات الثنائية بما يفيد مصلحة البلدين«

تجاوز أسباب الجفاء
وفي 17 مارس الماضي، زار قيس سعيد ليبيا 

في زيارة تعد األولى منذ
البالد  يزور  رئيس  أول  يعد قيس  2012، كما 

بعد اختيار السلطة الجديدة في ليبيا.
مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  سعيد  وقال 
»آن  المنفي:  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
واحد،  شعبنا  الجفاء..  أسباب  كل  لتجاوز  الوقت 

وحدنا التاريخ والحاضر وسيوحدنا المستقبل«.
جملة  إلى  تطرقت  ليبيا،  في  سعيد  مباحثات 
من  الميادين  بعديد  العالقات  ذات  القضايا  من 
إضافة  المعابر،  عبر  والسلع  التعليم  إلى  الصحة 
والصحة  اللقاحات  موضوع  في  التنسيق  إلى 

العامة، وكانت وجهات النظر متطابقة.

الغنوشي: ليبيا ورشة
النواب  مجلس  رئيس  اعتبر  جهته،  من 

التعاون األمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود 
ومكافحة االرهاب، ورغبة ليبيا في تعزيز عالقاتها 
مع الجزائر وتطويرها في مختلف المجاالت وعلى 
الشاملة،  التنمية  لتحقيق  المستويات،  كافة 

ولمواجهة التدخالت السلبية في المنطقة«.
ألعمال  الجزائر  بـ»احتضان  الدبيبة  وأشاد 
في  سيسهم  والذي  الجزائري،  الليبي  المنتدى 
رفع التبادل التجاري وتبادل الخبرات، وبالنهوض 
مصادر  تنويع  في  للمساهمة  الخاص  بالقطاع 

الدخل«.

ليبيا تعرض على الجزائريين»فرص عمل«
من جهته، قال وزير العمل الجزائري الهاشمي 
ليبيا عرضت على قطاعه فرص عمل  جعبوب إن 
والصناعات  والميكانيكا  المحروقات  قطاعات  في 
زيارة  هامش  على  تصريحات  في  وذلك  الكبرى، 

الدبيبة إلى الجزائر على رأس وفد وزاري.
العمل  واتفق جعبوب عقب محادثاته مع وزير 
عزوم،  أبو  لرضا  العابد  علي  الليبي،  والتأهيل 
االتفاقيات  تفعيل  على  العاصمة،  بالجزائر 
مع  والتشغيل  العمل  قطاع  في  سابقا  الموقعة 

االستفادة من خبرة الجزائر.
جعبوب أعلن وجود »فرص لتوجه الجزائريين 
على  أيضا  االتفاق  مقابل  في  ليبيا«،  في  للعمل 
في  الليبيين  بمساعدة  الخاص  التعاون  تفعيل 

التكوين والرسكلة بالجزائر.
استحداث  على  االتفاق  عن  العابد  وكشف 
بالجزائر  التشغيل  هيئات  بين  مشتركة  مبادرة 

ونظيرتها الليبية.

المعرض الجزائري الليبي يختتم أعماله
ومياء الثالثاء اختتم المعرض الجزائري الليبي 
السابقة  االتفاقات  تفعيل  على  بالتوافق  أعماله 
الضريبي  االزدواج  منع  وأبرزها  البلدين،  بين 
ليبيا،  إلى  قريبا  »سوناطراك«  شركة  وعودة 
تعزيز  بهدف  مشترك  أعمال  مجلس  وتأسيس 
للمنتجات  معرض  وتنظيم  التجاري،  التبادل 

الجزائرية في طرابلس أكتوبر المقبل.
التجارة  لترقية  الوطنية  الوكالة  وقعت  أيضا 
لتنمية  الليبي  المركز  مع  الجزائرية  الخارجية 
أجل  من  تعاون  بروتوكول  اإلثنين  الصادرات، 
في  التعاون  بهدف  التجارية  التبادالت  تعزيز 
التصدير  من  كل  في  الخارجية  التجارة  مجال 
تنظيم معارض متخصصة  واالستيراد من خالل 

في البلدين.
في  رزيق  كمال  الجزائري  التجارة  وزير  وكشف 
تصريحات للصحفيين عن التحضير لمشروع من 
أجل تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية في ليبيا.
وتوقع رزيق توجه المنتجين الجزائريين بقوة 
تصريح  في  وذلك  منتجاتهم،  لعرض  ليبيا،  إلى 

على هامش حفل اختتام المعرض.
منع  اتفاقية  تفعيل  على  الجانبان  واتفق 
التي  وليبيا،  الجزائر  بين  الضريبي  االزدواج 
وضرورة   ،1988 العام  إلى  إبرامها  تاريخ  يعود 
 - الدبداب  الحدودي  المعبر  فتح  في  اإلسراع 
وكالة  وفتح  البضائع،  عبور  لتسهيل  غدامس؛ 
المصرفية  اإلجراءات  لتسهيل  بالدبداب  بنكية 
المتعلقة بالتوطين، ومتابعة العمليات المصرفية 

المرتبطة بالتبادالت بين البلدين.
تم االتفاق على هذه اإلجراءات خالل لقاء وزير 
المالية الجزائري، أيمن بن عبدالرحمان، مع وزير 
االقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، في إطار 

فعاليات المنتدى االقتصادي الجزائري - الليبي.

مصرف مشترك
جزائري  مشترك  مصرف  إنشاء  الحويج  واقترح 

ليبي برأس مال خاص أو عمومي خاص.
أعمال  رجل   400 نحو  المعرض  في  وشارك 
االقتصادي  التعاون  تعزيز  وبحث  البلدين،  من 
فرص  واستعرض  والحزائر،  ليبيا  بين  والتجاري 
القطاعات  المتاحة في مختلف  الثنائية  الشراكات 

االقتصادية.
على  اجتماع  عقد  على  الدولتان  واتفقت 
مستوى الخبراء، لدراسة اإلجراءات العملية بهدف 
نقل  فتح خط  وإمكانية  البحري  الخط  فتح  إعادة 
إمكانية  ودراسة  البلدين  بين  الجوي  للشحن 

استئناف الرحالت الجوية بين البلدين.

طرابلس، الجزائر، تونس، القاهرة- الوسط

األحد،أن  بيان،  في  أوضحت  الوطنية،  الوحدة 
الدبيبة وجه الشكر خالل لقائه تبون إلى الجزائر 
»التي دعمت الشركة العامة للكهرباء في أعمال 
االستعجالية«،  الخمس  محطة  وتشغيل  صيانة 
وتفعيل  التعاون  تعميق  مناقشة  إلى  مشيرة 
بين  الكهربائية  الطاقة  ونقل  إنتاج  اتفاقيات 

البلدين.
استمرار  الجزائري  الرئيس  أكد  ناحيته،  من 
أكد  بليبيا،  الوطنية  المصالحة  دعم  في  بالده 
الجوي  المجال  لفتح  »االستعداد  على  أيضا 
المنافد  فتح  و  ليبيا  وإلى  الرحالت من  واستئناف 
البضائع  ونقل  التجاري  للتبادل  بالنسبة  البرية 
والتعجيل بفتحها بالنسبة للمسافرين بعد تقييم 

الوضع األمني«، وفق البيان.

تعاون طبي ودعم االنتخابات
المجال  في  التعاون  إمكانية  إلى  أشار  تبون 
وعناصر  طبية  بعناصر  كوادره  ودعم  الصحي 
مساعدة متخصصة، مبديا استعداد بالده لتقديم 
الدعم الفني لمساعدة وزارة الداخلية الليبية في 

دعم خطة تأمين العملية االنتخابية المقبلة.
سونطراك  شركة  عودة  على  الجانبان  واتفق 
النفط  استكشاف  مجال  في  العمل  استئناف  إلى 

بحوض غدامس.
بقصر  األحد  مساء  الدبيبة  تبون  واستقبل 
تعزيز  »أهمية  الدبيبة  اكد  فيما  المرادية، 

تأهيال«  »األكثر  بالده  الغنوشي،  راشد  التونسي 
اآلن  »باتت  التي  ليبيا،  إعمار  إعادة  عملية  في 

ورشة كبيرة«، وفق تعبيره.
لألعمال  الدولي  المنتدى  ختام  هامش  وعلى 
التونسية،  جربة  جزيرة  في  الليبي،  التونسي- 
»تونس  إن  الغنوشي  قال  الماضي،  الجمعة 
تونس  ومستقبل  بدولتين  واحد  شعب  وليبيا 
في ليبيا ومستقبل ليبيا في تونس«، وفق قوله، 
التشريعية  العراقيل  »إزالة  ضرورة  إلى  داعيا 
كما  العالقة،  هذه  لتيسير  واإلدارية«  واألمنية 

نقلت إذاعة »موازييك«، السبت.
أضاف: »نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لوضع 
بناء  في  المشترك  الحلم  لتحقيق  األولى  اللبنات 
سوق مغاربية مشتركة واإلعالن عن إنشاء مجلس 
التعاون والتكامل االقتصادي التونسي- الليبي«.

اتفاقيات جربة بين ليبيا وتونس
تم  لألعمال،  الدولي  جربة  ملتقى  وخالل 
إحداث  منها  االتفاقيات،  من  جملة  على  التوقيع 
وثالثة  جربة  بجزيرة  للصحة  عليا  مدرسة 
متعدّدة  الصحية  الخدمات  قطاع  في  مشاريع 
االختصاصات، وإبرام اتفاقية شراكة بين جمعية 
اللقاء  نظمت  التي  الدولي،  واالستثمار  التنمية 
واتحاد الصناعة والتجارة بمدنين، وغرفة التجارة 

والصناعة والزراعة بالزاوية في ليبيا.
إضافة إلى استحداث مجلس اقتصادي تونسي- 

ليبي يضم رجال أعمال تونسيين وليبيين، دوره 
عن  فضال  إبرامها،  تم  التي  االتفاقيات  متابعة 
تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين والعمل 

على تذليل الصعوبات.

إشادة تونسية بجهود إعادة اإلعمار
الغنوشي، أثنى على جهود »كل القوى الليبية 
للوصول إلى توافق داخلي تام إلى جانب حرصهم 

على إعادة إعمار البالد والنهوض باقتصادها«.
وعادت الخطوط الجوية التونسبة إلى استئناف 
رحالتها إلى مطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة 
توقف  بعد   ، الماضي  17مايو  اإلثنين  طرابلس، 

دام سبع سنوات.
وجرت بمطار معيتيقة مراسم استقبال وصول 
بحضور  للمطار  التونسية  الخطوط  رحالت  أولى 
معيتيقة  مطار  ومدير  ليبيا،  لدى  تونس  سفير 

يوميا  واحدة  رحلة  الشركة  وتنظم  الدولي. 
رحالت  وثالث  تونس«،   - معيتيقة   - »تونس 

أسبوعية »تونس - بنينا - تونس«.

عودة سونطراك
الجزائر، حيث شهدت  الجارة  إلى  ومن تونس 
من  قوية،  دفعة  الجزائرية  الليبية  العالقات 
البلدين،  لمسؤولي  متبادلة  رسمية  خاللزيارات 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  زيارة  وآخرها 
عبدالحميد الدبيبة إلى الجزائر ولقائه مع الرئيس 
تفعيل  اثمرت  والتي  تبون،  عبدالمجيد  الجزائري 
عدد من الملفات منها التعاون في مجالي الكهرباء 
الجزائرية  »سونطراك«  شركة  وعودة  والصحة، 
إلى استئناف العمل في مجال النفط الليبي، فضاًل 
البرية  والمنافذ  الجوي  المجال  فتح  مناقشة  عن 
حكومة  والمسافرين.  البضائع  نقل  وتسهيل 

● عبدالحميد الدبيبة خالل مباحثاته مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في القصر الرئاسي بالجزائر األحد الماضي

● المنفي في جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس التونسي قيس سعيد● الدبيبة مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

عودة »سونطراك« والتعاون الطبي وفتح 
المجال الجوي والمنافذ ومنع االزدواج 

الضريبي.. ومصرف ليبي جزائري

استئناف رحالت الخطوط 
التونسية إلى مطار معيتيقة

بعد توقف 7 سنوات

إطالق اإلصدار الثاني لمنظومة 
التطعيم ضد الفيروس ويشمل 

جميع المقيمين

السياسة تدفع عجلة االقتصاد.. واألمن محور أساسي خالل المباحثات مع الدول الثالث.. ومشاريع اقتصادية واتفاقات تضمن حرية التبادل التجاري وتنقل المواطنين وعودة العمالة

معدالت  ظلت  الماضي،  األحد  حصيلة  عدا 
على  ليبيا  داخل  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
واألسابيع  باأليام  مقارنة  الطبيعية  معدالتها 
األحد  يوم  اإلصابات  قفزت  وفيما  األخيرة، 
لمكافحة  الوطني  المركز  بيان  حسب  الماضي 
السبت  سجل  إصابة،   595 إلى  لتصل  األمراض 
الماضي أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد جراء 
بيان  وفق  الوفيات  عدد  وبلغ  »كورونا«،  وباء 

المركز الوطني تسع حاالت.
»حصيلة الثالثاء«: 251 إصابة و4 حاالت وفاة

لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  واألربعاء، 
جديدة  إصابة   251 تسجيل  األمراض 
حصيلة  رصد  بعد  المستجد،  كورونا  بفيروس 

الثالثاء.
صفحته  على  المنشور  المركز  بيان  وحسب 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  في 
303 مصابين، بينما توفي أربعة  تماثل للشفاء 

آخرون.
في  بالفيروس  اإلصابات  إجمالي  وارتفع 
عشرة  منها  حالة،  و323  ألفا   186 إلى  ليبيا 
متعافى،  و420  ألفا  و172  نشطة،  و772  آالف 
في  الوباء  انتشار  بدء  منذ  متوفى،  و3131 

.2020 البالد، مارس 
»اإلثنين«: 296 إصابة وشفاء 243 حالة

وجاءت حصيلة يوم اإلثنين الماضي كالتالي: 
مصابا،   243 للشفاء  وتماثل  إصابة،   296
المركز  بيان  حسب  آخر،  مصاب  توفي  بينما 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 

الثالثاء. »فيسبوك«، 

»األحد األعلى«: 595 إصابة جديدة
لمكافحة  الوطني  المركز  بيان  وحسب 
 595 األمراض، عن يوم األحد، فقد تم تسجيل 
تماثل  فيما  كورونا،  بفيروس  جديدة  إصابة 
للشفاء 237 مصابا، في حين توفي مصاب آخر.

»حصيلة السبت«: 366 إصابة و9 وفيات
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  األحد،  وصباح 
األمراض تسجيل 366 إصابة بفيروس كورونا، مع 
تسع وفيات حصيلة يوم السبت، فيما تماثلت 358 
حالة للشفاء. وقال المركز، في بيان، إن مختبراته 
التحاليل  4597 عينة، أظهرت  السبت،  استقبلت، 
المعملية سلبية 4231 منها، فيما تأكدت إصابة 

366 حالة، منها 278 جديدة و88 مخالطة.

منظومة التسجيل في التطعيم
فيروس  ضد  التطعيم  حملة  صعيد  على 
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  كورونا، 

الثاني  اإلصدار  إطالق  األربعاء،  األمراض، 
ضد  بالتطعيم  الخاصة  التسجيل  لمنظومة 

فيروس »كورونا«.
رئيس  حضرها  فعالية  خالل  جاء  اإلعالن 
سامي  والمعلوماتية  لالتصاالت  العامة  الهيئة 
لمكافحة  الوطني  المركز  عام  ومدير  الفنطازي، 
عام  ومدير  النجار،  بدرالدين  األمراض 
بالهيئة  اإللكترونية  للخدمات  العامة  اإلدارة 
عبدالرحمن  والمعلوماتية  لالتصاالت  العامة 
وفريق  الهيئة  مهندسي  إلى  إضافة  أبودبرة، 
لمكافحة  الوطني  بالمركز  المعلومات  تقنية 
مكافحة  مركز  أصدره  بيان  وفق  األمراض، 

األمراض.

التسجيل  لمنظومة  الثاني  اإلصدار  يتضمن 
الجنسيات  جميع  من  بالبالد  المقيمين  »جميع 
وتطعيمهم  حصرهم  بهدف  استثناء«،  دون 
أسوة  مسبقا  اعتمادها  تم  التي  لألولويات  وفقا 

الليبيين. بالمواطنين 
الوطني  المركز  مدير  قال  مايو،  ونهاية 
الحملة  إن  النجار،  بدرالدين  األمراض  لمكافحة 
»كورونا  فيروس  ضد  للتطعيم  الوطنية 
»مرضية«،  بوتيرة  تسير  زالت  ما  المستجد« 
وعدد  المتاحة  لإلمكانات  وفقا  جدا«  و»ممتازة 
بتسريع  متعهدا  المتوافرة،  التطعيم  جرعات 

وتيرة الحملة »إذا أمكن ذلك«.
وباء  بأزمة  يرتبط  الفت  تطور  وفي 

ليبيا،  ألطباء  العامة  النقابة  أعلنت  »كورونا«، 
األربعاء، شروع النقابات العامة الطبية والطبية 
جزئي  إضراب  تنفيذ  في  وفروعها  المساعدة 
يونيو  من  السادس  من  ابتداء  أسبوع  لمدة 
خطوات  دراسة  بصدد  أنها  إلى  الفتة  الجاري، 
أفعال  وردود  المستجدات  وفق  أخرى  تصعيدية 

الحكومة.
في  الغوج،  علي  محمد  النقابة  رئيس  وبرر 
حسن  بادرة  أي  وجود  بـ»عدم  اإلعالن  بيان، 
رقم  القرار  تفعيل  بشأن  الحكومة  قبل  من  نية 
الرواتب،  بزيادة  والمتعلق   ،»2019 لسنة   885
أمام  المحتجون  رفعه  الذي  المطلب  وهو 
 25 في  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئاسة  مقر 
أيام  عشرة  الحكومة  مانحين  الماضي،  مايو 

لتنفيذه.
على  كامل  أسبوع  مضي  »بعد  البيان:  وقال 
الوقفة دون وجود أي بادرة حسن نية من قبل 
الحكومة، تطلب األمر عقد اجتماع عاجل بتاريخ 
لألطباء  العامة  النقابة  بمقر  الماضي،  مايو   30
عام  ونقيب  األطباء،  عام  نقيب  حضره  ليبيا، 
للمهن  العامة  النقابة  عن  ممثال  األسنان،  طب 
طرابلس،  أطباء  ونقيب  المساعدة،  الطبية 
إلى بعض  إضافة  أسنان طرابلس،  ونقيب طب 
اتحاد  وبمشاركة  الفرعية  النقابات  أعضاء 
التي  الخطوات  لمناقشة  الخاصة،  المصحات 
العناصر  إضراب  آلية  بشأن  النقابات  ستتخذها 

المساعدة«. والطبية  الطبية 
من  جملة  على  المجتمعين  اتفاق  إلى  وأشار 
السادس  في  الجزئي  اإلضراب  بينها  اإلجراءات، 

من يونيو المقبل.
ودان البيان »اتهام األطباء افتراء وزورا بعدم 
قيامهم بعملهم وواجباتهم وعدم اعتبار األطباء 
كورونا  فيروس  مواجهة  في  سقطوا  الذين 

المستجد شهداء واجب«.

قفزة في اإلصابات »األحد«.. والسبت األعلى في »وفيات كورونا«
نقابة األطباء تعلن بدء إضراب جزئي 6 يونيو: الذين سقطوا منا في مواجهة الفيروس »شهداء واجب«

طرابلس، القاهرة- الوسط

● أطباء في وقفة احتجاجية أمام مركز زليتن الطبي● جانب من إطالق اإلصدار الثاني للتسجيل في منظومة لقاحات كورونا.
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العسكري  الخيار  بشأن  التساؤالت  وتيرة  تزايدت 
النهضة  سد  ملف  أزمة  حيال  والسودان  لمصر 
الوزراء  رئيس  تصريحات  بعد  خصوصا  اإلثيوبي، 
سدود  بناء  بالده  عزم  حول  أحمد،  آبي  اإلثيوبي، 
جديدة العام المقبل، وهي عالمات االستفهام التي 
الثاني  الملء  اقتراب موعد  المشهد مع  تزدحم في 
للسد اإلثيوبي، تزامنا مع توقف المفاوضات الثالثية 

بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
وتصر إثيوبيا على ملء ثان للسد، يعتقد أنه في 
يوليو وأغسطس المقبلين، بعد نحو عام على ملء 
يتمسك  بينما  اتفاق،  إلى  تتوصل  لم  لو  حتى  أول، 
ثالثي،  اتفاق  إلى  أوال  بالتوصل  ومصر  السودان 
استمرار  وضمان  المائية،  منشآتهما  على  للحفاظ 

تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
قال  األسبوع،  هذا  للمواقف  جديد  تصعيد  وفي 
آبي، مساء اإلثنين، إن إثيوبيا ستبني أكثر من 100 
سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من 
وذلك  القادمة،  الجديدة  المالية  السنة  في  بالده، 
أبابا  أديس  بين  حادة  أزمة  استمرار  مع  تزامنا 
النهضة  سد  قضية  بسبب  والخرطوم  والقاهرة 
اإلثيوبي، لكن مصر رفضت تصريحات رئيس وزراء 
باسم  الرسمي  المتحدث  بيان  في  معتبرة  إثيوبيا، 
وزارة الخارجية المصرية أنها تضرب بقواعد القانون 

الدولي عرض الحائط.
البيان المصري رأى في هذا »التصريح ما يكشف 
مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل 
دول  مع  تتشاركها  التي  الدولية  األنهار  من  وغيره 
لسيادتها  تخضع  داخلية  أنهار  وكأنها  الجوار 
ومسخرة لخدمة مصالحها«، وأعادت القاهرة التذكير 
بأنها »أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة 
مشروعات مائية واستغالل موارد نهر النيل من أجل 
تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة«، لكنها قالت إن 
»هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام 
قد  التي  الدول  مع  واالتفاق  والتشاور  التنسيق  بعد 

تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب«.
وال تزال أزمة سد النهضة في مفترق الطرق بين 
الخيارين العسكري أو العودة إلى طاولة المفاوضات، 

مما يجعلها مفتوحة على كل االحتماالت، وفي أقوى 
عشر  قبل  األزمة  نشوب  منذ  أبابا  ألديس  تهديد 
السيسي،  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  قال  سنوات، 
النيل خط أحمر،  الماضي، إن »مياه  30 مارس  في 
يهدد  فعل  رد  له  سيكون  مصر  بمياه  مساس  وأي 
استقرار المنطقة بالكامل«. كما دعا السيسي خالل 
باريس،  في  األخيرة  األفريقية  القمة  في  مشاركته 
إلى ضرورة حل هذه األزمة وإال انعكس األمر بصورة 
خطيرة على أمن واستقرار المنطقة كاملة، وهو ما 
ولألطراف  إلثيوبيا  واضحا  تحذيرا  المحللون  اعتبره 

األفريقية التي تدير المفاوضات الثالثية«.
التفاوضي،  الخيار  أمام  الباب  أوصد  حين  وفي 
المشتركة  العسكرية  النيل«  »حماة  مناورات  جاءت 
التكهنات  لتزيد  األسبوع  هذا  والسودان  بين مصر 
بشأن الخيار العسكري، فيما قال رئيس هيئة أركان 

هذه  إن  حجازي،  فريد  محمد  المصري،  الجيش 
ظل  في  واستراتيجي  نوعي  »تدريب  المناورات 
التفاصيل.  من  مزيد  دون  اإلقليمية«،  التحديات 
لسلسلة  استمرار  هي  النيل«  »حماة  أن  إلى  يشار 
نوفمبر  في  »1و2«  النيل  نسور  السابقة  التدريبات 

2020، وأبريل 2021.
العربية،  للجامعة  األسبق  العام  األمين  وعلق 

عمرو موسى، على فرص التدخل العسكري المباشر 
معا،  والسودان  مصر  أو  بمفردها،  مصر  جانب  من 
الدواء  »آخر  قائال  النهضة،  لسد  ضربة  لتوجيه 
الكي«. وفي حوار له مع اإلعالمي عمرو أديب بإحدى 
القنوات المحلية المصرية قال موسى: »مصر دولة 
وليس  للتنمية،  مواردنا  كل  توجيه  ونريد  نامية 
تكون  أن  يجب  وآثارها  الحرب  وحسابات  الحرب، 

محسوبة بدقة قبل اتخاذ القرار«، مؤكدا أن »مصر 
دولة كبيرة في أفريقيا، وكل خطوة يجب أن تكون 
الخبير  يؤكد  نفسه  السياق  في  ومفهومة«.  مبررة 
أبو نوار، أن  اللواء مأمون  العسكري واالستراتيجي، 
سيكون  أنه  إال  موجودا  كان  وإن  العسكري  الخيار 
السودانية،  األراضي  استخدام  دون  للغاية  صعبا 
تنشر  أن  فعليها  إليه  اللجوء  مصر  أرادت  فإذا 
من  للغاية  والقريبة  السودان  داخل  الجوية  قواتها 
السد، وفي هذه الحالة سيكون من األسهل توجيه 
ضربة جوية إليه، مع نتائج أفضل بكثير، علما بأنه 
يستحيل تدمير السد ليس فقط بسبب بنيته القوية 
للسودان  هائل  تسونامي  في  سيتسبب  ألنه  وإنما 
ومصر، وبالتالي فإن الضربة يجب أن تكون موجهة 
أبو  اللواء  وبحسب  السد.  بنية  في  مكان  ألضعف 
نوار، فإن الضربة الجوية قد تتم من خالل مقاتالت 

وتنفجر  السد  قاع  إلى  تصل  ارتدادية  قنابل  تحمل 
شقوق  عنها  ينتج  ضاغطة  صوتية  موجات  مطلقة 
وتصدعات في سد النهضة، لكنه استدرك قائال إن 
القنابل يجب  الناشئ عن تلك  التفجير  »حجم وقوة 
أن يكون محسوبا بدقة وأن تكون العملية مسيطرا 
سطح  فوق  السد  في  أخرى  أماكن  ضرب  أو  عليها، 
لتسرب  تؤدي  وتصدعات  شقوقا  يسبب  بما  الماء 
المياه بشكل ليس كبيرا للغاية بما يعطل السد عن 

عمله«.
سرب  لديها  كان  وإن  مصر  أن  نوار  أبو  ويؤكد 
طائرات الرافال الشديدة التطور، إال أنها تحتاج إما 
طائرات  تصاحبها  أن  وإما  السودان،  من  لالنطالق 
تزود بالوقود، مشيرا إلى أن »هذا هو أكبر تحد رغم 
وهنا  ومقاتالته،  المصري  للطيران  الفائقة  القدرات 

ستكون المخاطرة أقل بكثير«.

تلويح إثيوبي بـ 100 سد.. ورسالة »حماة النيل«

عمرو موسى: حسابات احلرب وآثارها 
يجب أن تكون محسوبة بدقة قبل 

اتخاذ القرار

خبير عسكري: يستحيل تدمير السد 
ألنه سيسبب تسونامي هائل في مصر 

والسودان

● ممر سد النهضة األثيوبي في أحد مراحل البناء. )اإلنترنت(

•  عمرو موسى• جانب من القوات المصرية المشاركة في تدريبات "حماة النيل" لدى وصولهم األراضي السودانية )صفحة المتحدث باسم الجيش المصري(

رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد خالل حضوره مناورات »حماة النيل« في السودان. )الجيش المصري(

عدم  احتمال  من  قلق  حالة  في  جليل  رشيدة  تعيش 
تدخِل  وقت  في  السبعة  أطفالها  إطعام  من  تمّكنها 
في  الهندية  العائالت  ماليين  الفتاكة  كوفيد  موجة 
دوامة الفقر. وتكتفي السيّدة البالغة 40 عاما وزوجها 
بوجبة  األساس  في  وأطفالهما  عاما(   65( الجليل  عبد 
واحدة يوميا. وقالت جليل لـ»فرانس برس« وهي تعد 
الخبز التقليدي »روتي« من أجل الوجبة الوحيدة لليوم 
في شقتهم الصغيرة للغاية في نيودلهي »عندما نشعر 
بالجوع والعطش، ينتابني شعور بالعجز والقلق: +كيف 
بأي  أمورنا  تدبّر  »نحاول  وتابعت  هكذا؟+«.  سأعيش 
مبلغ يتمكن زوجي من كسبه. إذا كان غير كاف، أبقى 

جائعة ألتمكن من إطعام أطفالي«.
وأودى فيروس كورونا بـ160 ألف شخص في غضون 
إغالق  إلى  وأدى  المستشفيات  وأغرق  أسابيع  ثمانية 
الخبراء  ويحّذر  الهند.  في  التجارية  األعمال  من  العديد 
من أزمة أخرى محدقة مع ازدياد الجوع في أوساط فقراء 
الهند الذين ال يزالون يعانون من تداعيات أول إغالق 
أنجالي باردواج من حملة  العام الماضي. وقالت  فرض 
»إنها  برس  لفرانس  الغذاء«  على  الحصول  في  »الحق 
أزمة مزدوجة يواجهها الفقراء في البالد — هناك أزمة 

صحية وأزمة أخرى اقتصادية«.
على  وكان  ضخمة..  صحية  أزمة  »لدينا  وتابعت 
لتقديم  محاولة  في  مدّخراتهم  كل  إنفاق  كثيرين 
أعدتها  دراسة  وكشفت  لعائالتهم«.  الطبية  الرعاية 
جامعة »عظيم بريمجي« في بنغالور أن نحو 230 مليون 
هندي دخلوا في دوامة الفقر )أي أنهم يعيشون على أقل 
من 375 روبية أو ما يعادل خمسة دوالرات يوميا( في 

العام األول من الوباء.
أنه تمّت  إلى  الهندي  االقتصاد  وأشار مركز مراقبة 
خسارة أكثر من 7,3 ماليين وظيفة خالل أبريل وحده، 
 %  90 تعمل  حيث  البلد  في  إضافية  مأساة  يعني  ما 
من القوة العاملة بشكل غير رسمي في غياب أي أمان 

اجتماعي، وحيث الماليين غير مؤهلين بالتالي للحصول 
على حصص اإلعاشة الحكومية الطارئة.

وقال االستاذ المساعد أميت باسول الذي شارك في 
برس  لفرانس  بريمجي«  »عظيم  جامعة  دراسة  إعداد 
الماضي،  العام  الفقر  في  األشخاص  العديد من  »دخل 
استهالكهم  خفض  عليهم  وكان  مديونين..  باتوا 
لتفاقم  تأتي  الثانية  الموجة  فإن  للغذاء«. وأضاف »لذا 

وضعا خطيرا وصعبا للغاية«.
ولجأ عبد الجليل لجر عربة »ريكشا« تقليدية إلطعام 
عائلته بعدما لم يعد بإمكانه العثور على عمل في مجال 
نيودلهي.  في  فرض  الذي  الجديد  اإلغالق  خالل  البناء 
وبعدما كان يجني نحو 500 روبية )سبعة دوالرات(، بات 
دخله حاليا ال يتجاوز مئة روبية. وقال »في بعض األيام، 
ال أجني شيئا«. وتابع »كأرباب أسر، علينا إيجاد طريقة ما 
لكسب العيش سواء عبر التسول أو االستدانة أو السرقة. 

ال خيار لدينا«.
خلصت دراسة جامعة »عظيم بريمجي« إلى أنه خالل 
شخص  مليون   100 نحو  خسر  الماضي،  العام  إغالق 
وظائفهم في الهند. وبعدما رفعت القيود، فشل 15 في 
المئة في العثور على وظيفة بحلول نهاية 2020، بما في 
ذلك 47 % من النساء العامالت. وُأجبر العديد ممن عادوا 
إلى العمل على القبول بأجور أقل، ما تركهم أكثر عرضة 
في  كوفيد.  من  الثانية  الموجة  ضربت  عندما  للخطر 
األثناء، ال يملك ما يقدر بـ100 مليون هندي، بمن فيهم 
الحصول  من  تمكنهم  بطاقات  وزوجته،  الجليل  عبد 
على معونات غذائية حكومية، بحسب باردواج. وتنّظم 
منظمة »الحق في الحصول على الغذاء« حمالت لتوفير 
معونات غذائية للمحتاجين، حتى وإن لم تكن بحوزتهم 
بطاقات الحصص الغذائية. وفي وقت سدد الوباء ضربة 
لسنوات تم خاللها خفض نسب الفقر، يحّذر خبراء من 
أن الكثير من الناس قد يبقون عالقين في دوامة الفقر 

حتى بعد رفع تدابير اإلغالق.

تهم الفساد تنتظره

»القائمة العربية« تشارك في اإلطاحة بنتنياهو
الموحدة  العربية  القائمة  مشاركة  المحللين  مفاجئا  كان 
لتشكيل  اإلسرائيلية  السياسية  األحزاب  من  ائتالف  في 
نتنياهو،  بنيامين  لخروج  الطريق  يمهد  مما  جديدة،  حكومة 
الفندق  إسرائيل.وأمام  في  المنصب  تولى  وزراء  رئيس  أطول 
من  المئات  تجمع  االئتالف،  مفاوضات  فيه  جرت  الذي 
التغيير«  لـ»ائتالف  والمعارضين  المؤيدين  من  المتظاهرين 

للشرطة. مكثف  حضور  وسط 
مستقبل(  )هناك  عتيد  يش  حزب  زعيم  البيد،  يائير 
بأنه  ريفلين  رؤوفين  اإلسرائيلي  الرئيس  أخطر  الوسطي، 
الموعد  من  ساعة  من  أقل  قبل  ائتالف  تشكيل  من  تمكن 
على  فإنه  إن«،  إن  »سي  وحسب  الليل.  لمنتصف  النهائي 
الحكومة  لتشكيل  تفويضًا  يحمل  البيد  أن  من  الرغم 
يمين  حزب  بينيت–زعيم  نفتالي  أن  إال  االتفاقية،  بموجب 
االئتالف–من  محادثات  في  الملوك  وصانع  يميني  صغير 
أربع  من  عامين  أول  في  للوزراء  رئيسًا  يصبح  أن  المقرر 
إلى أن يتبادل  الخارجية  سنوات. وسيشغل البيد منصب وزير 

المدة. منتصف  في  األدوار  الرجالن 
التلفزيوني السابق والعلماني الوسطي  وقال البيد المذيع 
مواطني  جميع  خدمة  على  ستعمل  »الحكومة  إن  بيان،  في 
من  وستحترم  فيها،  أعضاء  ليسوا  من  فيهم  بمن  إسرائيل 
شرائح  جميع  لتوحيد  وسعها  في  ما  كل  وستبذل  يعارضها، 

اإلسرائيلي«. المجتمع 
من  األحزاب  من  عدد  من  الجديدة  الحكومة  تتكون 
إلى  اليساري  ميرتس  حزب  من  السياسية،  األطياف  مختلف 
الموحدة«  العربية  »القائمة  حزب  وقرر  اليميني.  بينيت  حزب 
التي ينضم  األولى  المرة  االئتالف، وهي  إلى  االنضمام  أيضًا 
أن  المحتمل  غير  من  ائتالف.  إلى  إسرائيلي  عربي  حزب  فيها 
يكون للحزب وزير في الحكومة، لكنه سيكون قد تفاوض مع 

له. بالنسبة  مهمة  قضايا  بشأن  التحالف 
من  الرغم  على  أنه  مخ  أبو  عفيف  السياسي  المحلل  ورأى 
الوزراء  رئيس  السابق  في  دعمت  اخرى  عربية  أحزاب  قيام 
1990، إال أن عباس  الراحل اسحق رابين في ائتالفه في عام 
علنا  يقوم  إسرائيل  في  العربي  الوسط  من  سياسي  أول  هو 
ونوه  الحكومي.  االئتالف  في  دور  لعب  أجل  من  بالمساومة 
اعتزامهم  أعلنوا  اخرى  أحزاب  برلمانيين عرب من  أن  أبو مخ 
وهو  بينيت،  نفتالي  سيتزعمها  التي  الحكومة  ضد  التصويت 

المحتلة. الغربية  الضفة  في  لالستيطان  مؤيد 
سابق  وعضو  أميركيين  مهاجرين  ابن  هو  بينيت 
جنى  الذي  اإلسرائيلي  الجيش  في  النخبة  كوماندوز  في 
سابًقا  شغل  اإلسرائيلية.  التكنولوجيا  صناعة  في  الماليين 
نتنياهو،  عهد  في  والتعليم  واالقتصاد  الدفاع  وزير  منصب 
فترة  منذ  اإلسرائيلي  الزعيم  من  يمينية  أكثر  سياسي  لكنه 
مع  بالعالقات  يتعلق  فيما  سيما  ال  معينة،  قضايا  في  طويلة 
بالقضايا  األمر  يتعلق  عندما  اعتدااًل  أكثر  لكنه  الفلسطينيين. 

ذات  بينيت  ترأس  الميم.  مجتمع  حقوق  مثل  االجتماعية، 
قال  أن  وسبق  الغربية،  الضفة  في  استيطانية  منظمة  مرة 
دولة  إقامة  شأنه  من  الذي  الدولتين  بحل  يؤمن  ال  إنه 

وغزة. الغربية  الضفة  في  للفلسطينيين 
الليكود  حزب  يتزعم  الذي  عاما(   71( نتانياهو  ويسعى 
وحذر  ضده.  الجديد  التحالف  إفشال  محاوال  ذلك  تجنب  إلى 
دولة  على  خطرا  تشكل  يسار  »حكومة  من  األحد  نتانياهو 
نتانياهو  خسر  القرن«.  بـ»احتيال  إياها  واصفا  إسرائيل« 
سنوات  عشر  بعد  استعادها  لكنه   ،1999 سنة  السلطة 
ثالث  المحنك  السياسي  ويواجه  مذاك.  رأسها  على  ليبقى 
له  توجه  إسرائيلية  حكومة  رئيس  أول  وهو  بالفساد  تهم 

وسيفقد  منصبه،  في  وهو  التهم  هذه  مثل 
به.  أطيح  حال  في  الحصانة 

المقرب  نتانياهو  وكان 
االميركي  الرئيس  من 

تمكن  ترامب،  دونالد 
على  الحصول  من 

تطبيع  اتفاقات  أربع 
دول  مع  تاريخية 
حملة  وقاد  عربية، 
ضد  للتطعيم 

كوفيد19-.

كوفيد يفاقم الجوع بني فقراء الهند

القاهرة والخرطوم وسد النهضة..
آخر الدواء الكي؟

● البيد تفوق علي نتنياهو يف االنتخابات األخيرة
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العراق أرض خصبة لألخبار الكاذبة.. 
الثمن قد يكون باهظا

وباء  هجمات،  مؤامرة،  نظريات 
»كوفيد19-«، مواضيع تتداول تحتها أخبار 
كاذبة كثيرة في العراق، ال سيما عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، قد تسبب توترا في بلد 
عرف عقودا من الحروب واألزمات، لذا برزت 
»فرانس  لوكالة  وفقا  تفنيدها،  إلى  الحاجة 
برس«. أمام عدد كبير من الشاشات وخلف 
حواسيبهم المحمولة، يتابع ثالثة موظفين 
في قسم الرصد في دائرة اإلعالم في وزارة 
اليومية  األخبار  من  الهائل  الكم  الداخلية 
التواصل  ومواقع  التلفزيون  على  تبث  التي 

االجتماعي.
األخبار  على  التعرف  هؤالء  مهمة 
قسم  إلى  ونقلها  بأمرها،  المشكوك 
الشائعات في الدائرة الذي ينسق بدوره مع 
المنشور،  بالخبر  المعنية  الرسمية  الجهة 
كما يشرح رئيس هذا القسم العميد نبراس 
مكتبه،  من  برس«  »فرانس  لوكالة  محمد 

لنفيها أو تأكيدها.
أو  النفي  بيانات  بدوره  القسم  ينشر 
التأكيد، عبر صفحته على »فيسبوك«، التي 
34 ألف شخص من  يتابعها فقط أكثر من 
التواصل  لمواقع  مستخدم  مليون   25 بين 
االجتماعي في العراق في 2021، وفق مركز 
وللمفارقة،  لإلحصاءات،  بورتال«  »داتا 
يشكل »فيسبوك« المصدر الرئيسي لألخبار 
تتناول  ما  غالبا  والتي  العراق،  في  الزائفة 
كانت  هكذا  رائج.  هو  ما  كل  أي  الـ»ترند« 
الحال مثال حين انتشرت صورة على أساس 
أنها للصاروخ الصيني »لونغ مارتش 5 بي« 
الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  في  تاه  الذي 
تعود  أنها  الحقا  ليتبين  العراق،  سماء  في 
كما  بالصاروخ،  لها  عالقة  وال   2019 للعام 
اكتشف قسم تقصي صحة األخبار في وكالة 
أجمع،  العالم  في  وكما  برس«،  »فرانس 
المؤامرة  نظريات  أيضا  الشائعات  شملت 

المرتبطة بفيروس كورونا واللقاحات.
مؤسسي  أحد  الساعدي  أوس  يشرح 
»تقنية من أجل السالم« المختصة بدحض 
الصفحات  مئات  »يوجد  أنه  الزائفة  األخبار 
منشورات  تتداول  مختلفة  أسماء  ذات 
العراق،  في  األزرق  الموقع  على  كاذبة« 
المنتشرة  الصفحات  من  العديد  وتحمل 
»نبض  مثل  إخبارية،  ومنابر  وكاالت  أسماء 
أنباء« منطقة  العراق«، وأخرى اسم »وكالة 
ليست  الحقيقة  في  لكنها  البالد.  في  ما 
مرخصة،  إعالمية  وسائل  أو  أنباء  وكاالت 
يومي  »ترند  إلى  الزائفة  األخبار  وتتحول 
اتصال  في  الساعدي  يشرح  كما  تقريبا«، 

هاتفي مع وكالة »فرانس برس«.
بعضها فكاهي، ال يحدث ضررا، مثل خبر 
في  فتيات  بأربع  الموصل  من  شاب  »زواج 
أجل  من  »تقنية  فندته  الذي  واحد«،  يوم 
المستخدمة  الصورة  أن  ليتبين  السالم« 
ويكون  تجميل.  لصالون  دعائية  الخبر  في 
على  الحصول  أخرى  كاذبة  أخبار  نشر  دافع 
مزيد من اإلعجابات، فحينما حصلت مأساة 
بغداد  في  الخطيب  ابن  مستشفى  احتراق 
قبل نحو شهر، راحت صفحات تتناول أخبارا 
أخرى  صحية  مؤسسات  احتراق  عن  كاذبة 

لجذب المستخدمين.
»تأتي  أخرى  أخبارا  فإن  المقابل،  في 
على  مثال«،  سياسي  معين،  توجه  بسياق 
األخبار  تعود  ال  هنا  الساعدي،  يوضح  ما 
الكاذبة مصدر مزاح فقط، بل تصبح وسيلة 
منظمة  حمالت  من  نابعة  سياسية  دعائية 

إلكترونيا، في بلد عرف حربا طائفية دامية 
تمِض  ولم  و2008،   2006 العامين  بين 
ضد  الحرب  من  خروجه  عن  سنوات  أربع 

تنظيم »داعش«.
ويلحظ الساعدي وجود »حمالت منظمة 
ذات  تويتر،  خصوصا  الصفحات  آالف  على 
األهداف السياسية بغض النظر عن الطرف« 
الفصائل  من  كان  إن  خلفها،  يقف  الذي 
الموالية إليران، أو من أطراف أخرى، تصرف 
»أصبح  هكذا  الدوالرات«،  »ماليين  عليها 
بين  الكاذبة«،  لألخبار  صراع  ساحة  العراق 
أطراف إقليمية ودولية أو داخلية، كما يشرح 
على   2020 أغسطس  أواخر  في  الساعدي. 
صورة  في  األخبار  انتشرت  المثال،  سبيل 
»تويتر«  موقعي  على  مذهبي  خطاب 
عن  تفيد  شائعات  تداول  إثر  و»فيسبوك« 
محملة  سيارة  صاحب  على  القبض  إلقاء 
جنوب  في  قار  ذي  منطقة  في  بالمتفجرات 
والترويج ألنه  الشيعية،  الغالبية  العراق ذي 
الغالبية  ذات  شماال،  تكريت  من  قدم 
السنية.في المقابل، قالت صفحات أخرى إنه 
من ذي قار وينتمي للحشد الشعبي، تحالف 
فصائل شيعية موالية إليران ومنضوية في 
إال بعدما كذبت  النقاش  ينتهِ  ولم  الدولة. 
هجوم  وإثر  الروايتين.  الرسمية  الجهات 
يناير،  في  العاصمة  في  الطيران  ساحة 
من  تقنية  نسبتها  منظمة  حمالت  خرجت 
على  إلكترونية«  لـ»جيوش  السالم  أجل 
بالوقوف  الرياض  تتهم  التواصل،  مواقع 
سعودي  صورة  نشرت  ثم  الهجوم.  خلف 
الضالعين  االنتحاريين  أحد  أنه  اتهم 
فجر  لجهادي  الصورة  أن  ليتبين  بالهجوم، 

نفسه في الدمام في 2015.
مرتبطة  أخبار  على  ذلك  ينطبق 
أكتوبر  في  المبكرة  النيابية  باالنتخابات 
حولها  الشائعات  بدأت  حيث  المقبل، 
تحالفات  عن  كالحديث  اآلن،  منذ  تسري 
يعزز  ذلك،  أمام  صحيحة،  غير  ترشيحات  أو 
قسم الشائعات في وزارة الداخلية »الحمالت 
على  منشورات  توزيع  عبر  الميدانية«، 
والعواقب  الكاذبة  األخبار  من  تحذر  المارة 
يشرح  كما  دوري،  بشكل  لنشرها  القانونية 
»فرانس  لوكالة  محمد  نبراس  العميد 
مدوني  مع  أيضا  »نتعاون  مؤكدا:  برس«، 

صفحات إلكترونية لنشر التوعية«.
في  كافية  ليست  الحمالت  تلك  لكن 
تشكل  الرسمية  اإلعالم  وسائل  كانت  بلد 
قبل  والمعلومات  لألخبار  األوحد  المصدر 
البعث،  2003 تحت حكم نظام حزب  العام 
عليها  تعاقب  التي  القوانين  تزال  وال  فيما 

تعود إلى حقبة النظام السابق.
وسط هذا النقص، يضطر عبداهلل، البالغ 
أبناء  من  كغيره  الذي  عاما،   24 العمر  من 
التحقق  إلى  لساعات،  هاتفه  يتصفح  جيله 
»فرانس  وكالة  يخبر  بنفسه.  األخبار  من 
أثق  »ال  بغداد:  مقاهي  أحد  من  برس« 
أبحث  بل  أقرأه  الذي  بالخبر  األولى  للوهلة 
غيره«.  أو  حكوميا  كان  إن  مصدره،  عن 
آليات  وتحتاج عملية مكافحة الشائعات إلى 
مواقع  شركات  مع  كالتعاون  تعقيدا،  أكثر 
قانون  مشروع  وثمة  االجتماعي،  التواصل 
أروقة  في  المعلوماتية  الجرائم  لمكافحة 
البرلمان، يشمل الشائعات واألخبار الكاذبة، 
إال أنه يثير جدال وقد يقوض الحق في حرية 
»هيومن  منظمة  وفق  العراق،  في  التعبير 

رايتس ووتش«.

● مقاتلو تحالف أهل أزواد أثناء قيامهم بدوريات في المنطقة القريبة من الحدود بين مالي وموريتانيا لحماية السكان المحليين من انعدام األمن بسبب وجود عناصر »داعش« )أ.ف.ب(

بعد حتذير األزمات الدولية:

ميليشيات األمن املحلية توسع نفوذ داعش في أفريقيا
»داعش«  تنظيم  نشاط  تراجع  بعد 
أصبحت  األوسط،  الشرق  منطقة  في 
العتداءات  رئيسيًا  مسرحًا  اآلن  أفريقيا 
وتدريب  تجنيد  في  وأنشطته  التنظيم 
جاء  السياق  هذا  وفي  المسلحين، 
من  الدولية  األزمات  مجموعة  تحذير 
في  »داعش«  قوة  تنامي  إمكانية 
نتيجة  أفريقيا  بقارة  التنظيم  معاقل 
التي  المحلية،  األهلية  األمن  لجماعات 
»األزمات  ورأت  الظلم.  مظاهر  تؤجج 
المجموعات  صعود  أن  الدولية« 
منطقة  في  للمسلحين  المناهضة 
تيالبري في شمال النيجر، من شأنه أن 
على  المقبلين  من  مزيدا  لداعش  يوفر 
المجموعة  وحثت  للتنظيم.  االنضمام 
النيجر  الجمعة،  تقرير  في  الربحية،  غير 
بوركينا  دولتي  من  الدرس  تتعلم  أن 
دفع  حيث  المجاورتين،  ومالي،  فاسو 
في  المدنيين  محلية  مليشيات  ظهور 
صفوف  إلى  االنضمام  إلى  البلدين 
عن  الدفاع  جماعات  أو  الجهاديين، 
في  السلطات  على  يتعين  كما  النفس. 
جماعات  تشكيل  دون  الحيلولة  النيجر 
العنف،  أثارت  التي  األهلية،  األمن 
التي  الطائفية  النزاعات  في  وتتوسط 
للجماعات  التجنيد  عمليات  تؤجج 

المسلحة.
األزمات  مجموعة  تحذيرات  وتأتي 
تصريح  من  شهر  نحو  بعد  الدولية 
بوريطة  ناصر  المغربي  الخارجية  وزير 
اإلرهابية  التهديدات  على  الرد  بأن 
في  »داعش«  لتنظيم  الجديدة 
الدول  قدرات  تعزيز  يستدعي  إفريقيا، 
وخالل  الفرعية.  اإلقليمية  والمنظمات 
المصغرة  للمجموعة  وزاري  اجتماع 
»داعش«  تنظيم  ضد  الدولي  للتحالف 
أن »الرد  نظم عن بعد، أوضح بوريطة 
التنظيم  يمثلها  التي  التهديدات  على 
األول  المقام  في  ينصب  أن  ينبغي 
والمنظمات  اإلفريقية  الدول  دعم  على 
بتعزيز  يتعلق  ما  في  الفرعية  اإلقليمية 
نتائج  ضمان  بهدف  وذلك  القدرات، 
التنظيم  أكثر استدامة في مكافحة هذا 

اإلرهابي«.
المسلحة  الحركات  في  خبير  ويقول 
ينشر  لكنه  اسمه  عن  الكشف  يرفض 
اسم  تحت  تويتر  موقع  على  تحليالته 
 %  16.5 تمّثل  أفريقيا  إن  كيو«  »مستر 
التي يصدرها  تبني هجمات  بيانات  من 
يناير  منذ  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
مما  النصف  بمعدل  أقل  وهذا   .2020
لكن   .)%  35( الشام  بالد  في  تعلنه 
أو  غرب  في  والياته،  داعش  يعتبره  ما 
من   38 احتل  وسيناء،  إفريقيا  وسط 
أسبوعيته  من  أولى«  »صفحة  الـ64 

الدعائية »النبأ« في اآلونة األخيرة.
متخصصون  غربيون  محللون  ويقول 
في شؤون األمن ومكافحة اإلرهاب، إن 
»داعش« يستغل ضعف قدرات األجهزة 
األفريقية،  الدول  من  عددٍ  في  األمنية 
واالجتماعية  االقتصادية  والمشكالت 
وتجعل  البُلدان،  هذه  تعانيها  التي 
نسبية،  هشاشة  تعاني  مجتمعاتها 
بين  البطالة  معدالت  تفشي  عن  فضاًل 
لقمة  إلى  يحولهم  ما  هناك،  الشبان 
عمليات  على  القائمين  أمام  سائغة 

التجنيد.
سنوات  ثماني  من  الرغم  وعلى 
في  الفرنسي  العسكري  التدخل  من 
عناصر  تواجد  يزال  ال  الساحل،  منطقة 
القاعدة  أو  »داعش«  لتنظيم  تابعة 
على  يسيطرون  ال  أنهم  ولو  قائما، 

في  ينشطون  لكنهم  محدّدة،  أراض 
تتواجد  ال  التي  الصحراوية  المناطق 
وتقول  المركزية.  السلطة  قوات  فيها 
بريندا  اإلرهاب  مكافحة  في  المحللة 
تنظيما  »مُني  في جوهانسبرغ  غيثينغو 
بخسائر  والقاعدة  اإلسالمية  الدولة 
مضيفة  الماضي«،  العقد  خالل  فادحة 
إفريقيا  في  فروعهما  تساهم  »اليوم، 
من  صمودهما  إظهار  في  رغبتهما  في 

العالمي«. التوسع  خالل 
وتركز استراتيجية »داعش« في هذا 
الصحراء  جنوب  منطقة  على  الصدد، 
الكثير  تضم  التي  بأفريقيا،  الكبرى 

وجنوب  ووسط  وغرب  شرق  دول  من 
القارة كذلك، وهي البُلدان التي تتسم 
كالرك،  بي  كولين  المحلل  قال  حسبما 
ووجود  لالختراق،  القابلة  بحدودها 
الصغيرة  األسلحة  من  كبيرة  مخزونات 
تضاؤل  عن  فضاًل  فيها،  والخفيفة 
للسلطات  التابعة  األمن  قوات  قدرات 

أراضيها. في  الحاكمة 
األبحاث  قسم  مدير  كالرك،  وأكد 
صوفان  بمجموعة  والدراسات 
في  واالستخباراتية  األمنية  لالستشارات 
من  يزيد  ذلك  أن  المتحدة،  الواليات 
بعض  اتخاذ  في  »داعش«  نجاح  فرص 
المساحة،  واسعة  المنطقة  هذه  دول 
ال  هناك،  لعملياته  قيادة«  »مركز 
والكونجو  الصومال  مثل  بُلدان  سيما 

وموزمبيق. الديمقراطية 
»بيزنس  موقع  نشره  مقال  وفي 
إلى  كالرك  أشار  األميركي،  إنسايدر« 
أن وصفت  لها  المتحدة سبق  األمم  أن 
لهذا  »ثالوث«  بأنها  الدول  هذه 
عملياته  بين  يربط  اإلرهابي،  التنظيم 
بما  أفريقيا،  ووسط  وجنوب  شرق  في 
قيادات  جانب  من  استغالاًل  يشكل 
»القاعدة«،  تنظيم  وكذلك  »داعش« 
النشغال الدول الغربية عن تلك البقاع، 
اهتمامها  من  األسد  نصيب  ومنحها 

العالم. لمناطق أخرى في 
من  سبعًا  تكون  أن  إلى  ذلك  وأدى 

ومنها  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  دول 
بين  من  وموزمبيق،  والكونجو  مالي 
الزيادة  شهدت  التي  العشر  الدول 
في  اإلرهابية  الهجمات  في  األكبر 
ما  وهو  الماضي،  العام  خالل  العالم 
اهتمامه  »داعش«  تحويل  أن  يعني 
جزءًا  يمثل  تحديدًا  المنطقة  لتلك 
تستهدف  مدروسة،  استراتيجية  من 
إرهابيي  على  يسهل  منطقة  في  العمل 
الحدود،  عبر  فيها  التحرك  التنظيم، 
العالم.  من  أخرى  بمناطق  مقارنة 
قيادات  تعتقد  كالرك،  لمقال  ووفقًا 
بسط  التنظيم  بوسع  أن  »داعش« 
األراضي  من  مساحات  على  سيطرته 
خاصة  أفريقيا،  من  المنطقة  هذه  في 
للقارة،  الشرقي  الجنوبي  الساحل  على 
وسورية  العراق  في  فعل  أن  سبق  كما 
الماضي،  العقد  من  األول  النصف  في 
المزعومة،  خالفته  هناك  أعلن  حينما 

قليلة. بعد سنوات  تفككت  التي 
في  اإلرهابي  التنظيم  ويستغل 
محلية  متمردة  جماعات  الصدد،  هذا 
ما  لتكوين  مختلفة،  مظالم  من  تشكو 
مصلحة«،  »زواج  بـ  يُوصف  أن  يمكن 
في  المجموعات  هذه  منه  تستفيد 
وجعلها  وتسليحها،  إمكاناتها  تحسين 
أكثر  هجمات  شن  على  قدرة  أكثر 
»داعش«  ينتفع  المقابل،  في  تعقيدا. 
شن  في  المشبوهة،  العالقة  هذه  من 
رقعة  باتساع  توحي  دعائية  حمالت 
يحدث  ما  ويمثل  ونفوذه.  سطوته 
دلياًل على ذلك، في  حاليًا في موزمبيق 
التنظيمات  بأن  تفيد  مؤشرات  ضوء 
هناك،  العاملة  المحلية  المسلحة 
»أهل  بينها  من  بأسماء  والمعروفة 
السنة«  و»أنصار  والجماعة«  السنة 
على  اآلن  قادرة  أصبحت  و»الشباب«، 
وأكثر  نطاقًا  أوسع  اعتداءات  تنفيذ 
»داعش«  بها  اعترف  أن  منذ  دموية، 

.2019 رسميًا في أبريل 
ومن أمثلة هذه العمليات، كما يشير 
كالرك في مقاله، شن هؤالء المسلحين 
»بالما«  بلدة  على  مدمرًا  هجومًا 
أدى  ما  الماضي،  مارس  في  الساحلية 

إلى مقتل عشرات األشخاص.

الرياض، صنعاء: وكاالت

●  جنود من النيجر يالحقون اإلرهابيين. )اإلنترنت(

هل يؤثر خالف املغرب مع إسبانيا وأملانيا على عالقاته بأوروبا؟
المغرب  بين  خالفات  برزت  الماضية،  األشهر  غضون  في 
تسارعت  حيث  وألمانيا،  إسبانيا  هما  أوروبيين،  وبلدين 
برلين  من  كل  في  سفيريها  الرباط  لتستدعي  األحداث 
المغرب  استدعى  الماضي،  مايو   6 في  للتشاور.  ومدريد 
ألمانيا  موقف  بسبب  العلوي،  زهور  برلين  لدى  سفيرته 
استبعاد  و»محاولة  الصحراء  إقليم  قضية  بشأن  »السلبي« 

الرباط من المشاورات حول ليبيا«.
إن  آنذاك،  بيان،  في  المغربية  الخارجية  وزارة  وقالت 
المصالح  تنتهك  التي  العدائية  المواقف  راكمت  »ألمانيا 
العليا للمملكة«. وفي 18 من ذات الشهر، استدعت الرباط 
استدعتها  أن  بعد  بنيعيش،  كريمة  مدريد  لدى  سفيرتها 
الخارجية اإلسبانية، احتجاجا على تدفق نحو 8 آالف مهاجر 
إلدارة  )خاضعة  سبتة  مدينة  إلى  المغرب  من  نظامي  غير 

إسبانيا(.
ويأتي التوتر بين الرباط ومدريد، على خلفية استضافة 
التي  »البوليساريو«،  جبهة  زعيم  غالي،  إبراهيم  إسبانيا 
فيروس  من  للعالج  الصحراء،  إقليم  على  المغرب  تنازع 
البلدان  قائمة  المغرب  ويتصدر  مزيفة.  بهوية  كورونا 
المستفيدة من سياسة الجوار األوروبية والمساعدة المالية، 
حيث يحصل على نحو 200 مليون يورو سنويا من االتحاد 
األوروبي.. خالفات المغرب مع ألمانيا وإسبانيا، تثير العديد 
من األسئلة حول مستقبل الشراكة بين الرباط وبروكسل، 
في الوقت الذي تتصدر المملكة قائمة البلدان المستفيدة 
ما  وهو  المالية،  والمساعدة  األوروبية  الجوار  سياسة  من 

سلطت عليه الضوء وكالة أنباء »األناضول«.
في  لسفيرتها  الرباط  استدعاء  بعد  يوما  مايو،   19 في 
مدريد، اتهم مارغاريتيس شيناس، نائب رئيسة المفوضية 
األوروبية، المغرب بـ»ابتزاز« أوروبا عبر ملف الهجرة. وقال 
إنها  أوروبا،  هي  »سبتة  إن  إذاعي،  تصريح  في  شيناس، 
بل  مدريد،  مشكلة  ليس  هناك  يحدث  وما  أوروبية،  حدود 
مشكلة جميع األوروبيين«. وزاد: »ال أحد يستطيع ترهيب أو 
ابتزاز االتحاد األوروبي في ملف الهجرة«، في إشارة واضحة 
المغرب،  أقصى شمال  وتقع مدينة سبتة في  المغرب.  إلى 
التي  إسبانيا،  طرف  من  محتل«  »ثغر  الرباط  وتعتبرها 

أحاطتها بسياج من األسالك الشائكة بطول نحو 6 كلم. 

المسؤول  تصريحات  من  ساعات  بعد  جاء  المغربي  الرد 
األوروبي، لكن ليس عبر تصريح مماثل من مسؤول مغربي، 
الوكالة  ونشرت  الرسمية.  األنباء  وكالة  طريق  عن  وإنما 

مقاال تحت عنوان: »عندما يخرج االتحاد األوروبي عن جادة 
هجوما  وشنت  وإسبانيا«،  المغرب  بين  األزمة  في  الطريق 
والغطرسة«  بـ»التسلط  إياه  متهمًة  االتحاد،  على  حادا 

و»الدفاع عن االستعمار«. وأضافت أن االتحاد »زج نفسه في 
األزمة القائمة بين مدريد والرباط، ليس للتنديد باستقبال 
مجرم حرب على التراب األوروبي، ولكن للدفاع عن أوروبية 
وتساءلت  ومليلية«.  سبتة  المحتلين  المغربيين  الثغرين 
في  المنغمس  األوروبي  لالتحاد  يمكن  »كيف  مستنكرًة: 
الثانية  من  جزء  في  ينسى  أن  ضئيلة،  سياسية  حسابات 
جهود المغرب في تدبير أزمة الهجرة بروح من المسؤولية 
شكاوى  عدة  أن  يُشار  شركائه«.  تجاه  والوفاء  والرصانة 
رفعت لدى المحاكم اإلسبانية خالل السنوات الماضية، ضد 
جرائم  »ارتكاب  بتهم  غالي،  إبراهيم  »البوليساريو«  زعيم 

حرب وضد اإلنسانية«.
يرى خالد ياموت، أستاذ العالقات الدولية بجامعة »سيدي 
»تاريخيا،  أنه  )حكومية(،  المغربية  اهلل«  عبد  بن  محمد 
وفي  خارجية موحدة«.  له سياسة  ليست  األوروبي،  االتحاد 
يجب  المعطى  »هذا  أن  ياموت،  أضاف  لألناضول،  حديث 
مع  االتحاد  بعالقة  األمر  تعلق  سواء  االعتبار،  بعين  أخذه 
الدول الكبرى، أو حتى مع الدول ذات البعد اإلقليمي الوازن 
بمناطق متعدد في العالم، من بينها إفريقيا«. وزاد: »عالقة 
نوعا من   2014 األوروبي عرفت منذ عام  باالتحاد  المغرب 
هولندا،  ثم  وإسبانيا،  وألمانيا  فرنسا  مع  وخاصة  التموج، 
نوع  »ظهر  وتابع:  اإلسكندنافية«.  الدول  بعض  وأيضا 
الدول  عدد من  مع  المغرب  في عالقات  والجذب  الشد  من 

األوروبية، وقضية الصحراء هي عامل استمرار هذا التوتر«.
أفاد  وبروكسل،  الرباط  بين  الصدام  احتمال  وحول 
مع  سيصطدم  المغرب  أن  يعني  »ال  ذلك  بأن  المتحدث، 
االتحاد األوروبي ككتلة جامعة«. وتصر الرباط على أحقيتها 
في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، 
فيما تطالب »البوليساريو« بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، 
وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف الجئين من اإلقليم. 
في 23 مايو، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، 
مع  بل  األوروبي،  االتحاد  مع  لديها مشكلة  ليس  بالده  إن 
على  ويتعين  العليا،  مصالحها  تمس  مسألة  حول  إسبانيا 
حدود  بحماية  يقوم  »المغرب  وأضاف:  الحل.  إيجاد  مدريد 
)إسبانيا( كشريك، وإذا لم يتم احترام أسس هذه الشراكة، 
أن  قبل  أوروبا  مع  استشارت  هل  إسبانيا،  تسأل  أن  يجب 

تتحرك ضد مصالح هذا الشريك«.
وتابع: »الرغبة في إضفاء الطابع األوروبي على المشكلة 
من خالل قضية الهجرة هو تحويل لالنتباه«. وزاد: »سجلنا 
هجرة  محاولة  ألف   14 المغرب  أجهض  فقد  جيدا،  معروف 
سرية على مدى ثالث سنوات، وقام بتفكيك أكثر من 8000 
لمدينة  اقتحام  محاولة   80 وأجهض  البشر،  لتهريب  خلية 
سبتة، وتبادل أكثر من 9000 معلومة عن الهجرة السرية 
المركز  الفتاح بلعمشي، رئيس  مع إسبانيا«. ويستبعد عبد 
تأثير  »أي  حكومي(:  )غير  الموازية  للدبلوماسية  المغربي 
لتوترات المغرب ودول أوروبية، لسبب واضح ومباشر«. وقال 
بلعمشي لألناضول، إن »توضيحات المغرب فيما يتعلق برد 
الفعل على تصرفات حكومتي إسبانيا وألمانيا، لم يكن فيه 
ما يحيل إلى الشراكة القائمة بين المغرب واالتحاد األوروبي 
ككل«. وتابع: »كل النقاشات التي أثيرت خالل األزمة الحالية 
التي تعتبر الشريك األوروبي األول للمغرب، ال  مع إسبانيا، 
عالقة لها باألبعاد االقتصادية، وال حديث مثال عن مراجعة 

االتفاقيات مع االتحاد األوروبي«.
الخطاب  في  تحاول  إسبانيا  كانت  وإن  »حتى  وأضاف: 
الرسمي أو من خالل وسائل اإلعالم، البحث عن دعم أوروبي 
رسمية  في تصريحات  الرباط  رد  فإن  المغرب،  مع  لتوترها 
كان رافضا لذلك«. كما اعتبر الخبير المغربي، أن »الخالف 
له  عالقة  وال  أوروبيتين،  ودولتين  المغرب  بين  يوجد 
بالتراكم الحاصل في العالقة بين المغرب واالتحاد األوروبي 
ستزول  »األزمة  قائال:  واستطرد  المصلحة«.  على  المبني 
أو مع  ألمانيا  بالخالف مع  األمر  بزوال أسبابها، سواء تعلق 

إسبانيا«.
القارة  في  الثالثة  المرتبة  المغربية،  المملكة  وتحتل 
اإلفريقية من حيث المبادالت التجارية مع ألمانيا، بعد جنوب 
إفريقيا ومصر. بينما تظهر األرقام الرسمية أن مدريد هي 
الشريك التجاري األول للرباط منذ 2012، حيث تنشط أكثر 
من 800 شركة إسبانية في المغربوكان االتحاد األوروبي .  
وقع مع المغرب، اتفاق شراكة عام 1996، دخل حيز التنفيذ 
عام 2000. كما حصل المغرب على مكانة »الشريك المميز« 
)الوضع المتقدم( لالتحاد األوروبي، في أكتوبر 2008، حيث 

يستفيد بموجبه من عدة اتفاقيات وتمويالت أوروبية.

 وسط اتهامات
  بـ االبتزاز«

● ملك املغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون.

جماعات متمردة محلية تشكو من 
مظالم مختلفة، لتكوين ما ميكن 

أن يُوصف بـ »زواج مصلحة«

 »داعش« يستغل ضعف قدرات 
األجهزة األمنية والمشكالت 

االقتصادية واالجتماعية في أفريقيا

أكادميي مغربي: ال يوجد لالحتاد األوروبي سياسة خارجية موحدة
باحث: الخالف ال عالقة له بالتراكم في عالقة المغرب واالتحاد األوروبي
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مصطفى  المهندس  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أصدر 
في  للبدء  البشرية  الموارد  لتنمية  العامة  اإلدارة  إلى  تعليماته  اهلل،  صنع 
دراسة إنشاء معهد للصناعات النفطية بمدينة سبها، األمر الذي خطوة مهمة 

إلحداث التنمية المكانية وبناء القدرات والكفاءات للشباب بمناطق الجنوب.
وأشار صنع اهلل إلى زيارته سبها، السبت الماضي، إلى مطالبة أهالي الجنوب 
سد  في  ليسهم  الجنوبية،  المنطقة  أبناء  وتأهيل  لتدريب  المعهد،  بإنشاء 
احتياجات شركات القطاع العاملة في المكان من العمالة الفنية المتخصصة، 

وتوطين واستقرار العمالة.
معهد  مع  وبالتنسيق  البشرية،  الموارد  تنمية  إدارة  تعد  أن  المقرر  ومن 
النفط للتأهيل والتدريب دراسة شاملة وخطة واضحة لتأسيس المعهد؛ على 
أن يتم اختيار التخصصات الفنية المناسبة للدراسة بهذا المعهد، وتوفير كل 
مستلزمات التدريب مع مراعاة كل المعايير والجودة المتعارف عليها بقطاع 

النفط في مؤسساته التعليمية الرائدة.

معهد نفطي في سبها

مطالب الوكالة الدولية 
للطاقة بالتوقف عن مشاريع 
التنقيب النفطية الجديدة 
مجرد حبر على ورق

الرئيس التنفيذي 
لشركة »بريتش 
بيتروليوم« 
برنارد لوني

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4527 دوالر أميركي
5.4389يورو

6.3032الجنيه االسترليني
1.1873الريال السعودي
1.2123درهم إماراتي

0.697االيوان الصيني

2021  /6/2 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

مشهد اقتصادي جديد 
في العالم

يعمل صندوق النقد الدولي على االستجابة للتحديات الماثلة أمام السياسات 
أزمة  جراء  من  التوازن  إلى  مفتقرا  يزال  ال  التغير  سريع  عالمي  اقتصاد  في 
»كوفيد19-«، فهو يجري تحديثا للطريقة التي يقدم بها مشورته المنتظمة 

بشأن السياسات للبلدان األعضاء، أي العملية المعروفة باسم الرقابة.
البلدان  اقتصادات  لسالمة  المنتظم  الفحص  سيظل  السياق،  هذا  وفي 
المالية  قضايا  تغطي  الرابعة،  المادة  مشاورات  باسم  والمعروفة  األعضاء، 
العامة وقضايا النقد وسعر الصرف والقضايا المالية، وهي التي تشكل محور 

عمل الصندوق.
االقتصادي  التأثير  ذات  القضايا  إدماج  بانتظام  المستقبل، سنباشر  وفي 
تكليفنا  أداء  بغية  الرقمية،  والتكنولوجيا  المناخ  تغير  مثل  الكبير،  الكلي 

الرقابي بصورة أفضل.
عضو  بلد  كل  لظروف  تبعا  السياسات  بشأن  المشورة  مواءمة  وستكون 
وتوجيهها نحو األهداف الصحيحة عاملين مساعدين أيضا لصناع السياسات 

في سعيهم لالستعداد بصورة أفضل لتحول المشهد االقتصادي.
والعشرين  الحادي  القرن  في  تحول  نقطة  »كوفيد19-«  جائحة  وتمثل 
النقاب عن مخاطر  الجائحة  فقد كشفت  المبكرة.  في سنواته  يزال  ال  الذي 

وتداعيات جديدة، وعن أوجه عدم يقين كبير بشأن التعافي.
وقد كانت آفاق التغير الهائل موجودة حتى قبل تفشي الجائحة. فالعالم 
يزداد ترابطا يوما بعد يوم، واتجاهات التحول الرقمي وعدم المساواة آخذة 

في التسارع، ومعالجة تغير المناخ أصبحت اآلن أولوية قصوى.
وعالوة على ذلك، يتعين اآلن على صناع السياسات أن يتغلبوا على أزمة 
بضمان  ثم  واألرزاق،  األرواح  بإنقاذ  األول  المقام  في  وذلك  »كوفيد19-«، 

تعاف مستدام وتجنب اإلصابة بندوب اقتصادية.
الغالب  لها في  أسئلة ليس  الهدف، يجب عليهم مواجهة  ولتحقيق هذا 
الدعم  على  للحفاظ  السياسات  معايرة  ينبغي  كيف  ومنها:  سهلة،  إجابات 
المالئم مع ضمان االستقرار واستمرار النمو؟ كيف ينبغي أن تكون استجابة 
صناع السياسات إزاء ضيق حيز المناورة بسبب االستخدام المكثف لألدوات 
االقتصادية الكلية في التعامل مع األزمة المالية العالمية؟ وكيف يمكن إدارة 
بحيث  المتزامنة  وغير  المتباعدة  بمساراته  يتسم  الذي  االقتصادي  التعافي 
تتمكن البلدان التي ال تزال في معركة مع الجائحة من تجنب التقهقر مسافة 

أكبر وراء الركب؟
ولمواجهة هذه التغيرات، تتطور مشورة الصندوق بشأن السياسات، سواء 

من حيث الجوهر أو في طريقة انخراط الصندوق مع بلدانه األعضاء.
للعام  الشاملة  الرقابة  مراجعة  في  بوضوح  الجديد  التوجه  هذا  ويظهر 
وتعكس  أخيرا.  للصندوق  التنفيذي  المجلس  عليها  وافق  التي   ،2021

موسعة  مناقشات  من  أجري  ما   2014- منذ  -األولى  المراجعة  هذه 
البلدان  في  السلطات  مع 
والخبراء  األعضاء، 
واألطراف  الخارجيين، 
تحدد  وهي  األخرى.  المعنية 
رقابة  ستوجه  أولويات  أربع 

الصندوق في المستقبل:
وأوجه  للمخاطر  التصدي 
سياق  في  اليقين:  عدم 
السياسات،  بشأن  المشورة 
أفضل  تقييم  إجراء  سيتعين 
النتائج  من  لمجموعة 
هذا  شأن  ومن  الممكنة. 
على  يساعد  أن  التقييم 
استفادة  ضمان  مع  المتوقعة،  تلك  من  أسوأ  لسيناريوهات  التأهب 

السياسات من المفاجآت والفرص اإليجابية.
وسيتطلب هذا فهما أفضل للمفاضالت بين المخاطر والمنافع، بدعم من 
المخاطر. ويمكن  إدارة  عمليات تخطيط للطوارئ وسياسات موجهة صوب 
أن تتضمن هذه المشورة اعتبارات كمية -كقيمة التأمين الذي ينبغي شراؤه 
من  االستفادة  كيفية  مثل  نوعية،  وجوانب  الطبيعية-  الكوارث  لمواجهة 

تحقيق نمو غير متوقع.
الترابط  مدى  الجائحة  أبرزت  فقد  وطأتها؛  وتخفيف  التداعيات  استباق 
يمكن  البلدان  أحد  في  تقع  التي  فاألحداث  العالم.  مستوى  على  المتبادل 
أن يكون لها آثار هائلة عبر مختلف البلدان. والتباعد بين مسارات التعافي 
المستقبل  وسيتشكل  العادية.  السياسات  إلى  العودة  آثار  يكثف  أن  يمكن 
السياسات الصحية،  التداعيات، بما في ذلك  بناء على مصادر جديدة لهذه 
وتغير المناخ، والتحول الرقمي. وسيكون من األهمية بمكان تحديد تداعيات 
الجوانب االقتصادية والسياسات وتقييمها، وتقديم مشورة بشأن السياسات 
يتعزز  أن  أيضا  الممكن  ومن  حدوثها.  واستباق  تخفيفها  كيفية  إلى  ترشد 
المنتجة  البلدان  بين  الحوار  تحسين  خالل  من  الدولي  االقتصادي  التعاون 

للتداعيات والبلدان المستقبلة لها.
االقتصادية  االستدامة  لفهم  حاجة  ثمة  االقتصادية؛  االستدامة  تعزيز 
أمر  الزمنية  الفترات  المالي عبر  من منظور أشمل. فالحفاظ على االستقرار 
ضروري -ولكنه غير كاف- لتحقيق االستدامة االقتصادية. وذلك أن االستقرار 
والتطورات  المساواة،  وعدم  الديمغرافية،  باالتجاهات  يتأثر  االقتصادي 
على  العوامل  هذه  مناقشة  وستتم  المناخ،  وتغير  االجتماعية-السياسية، 
أساس أكثر منهجية. وليست كل االتجاهات متساوية في مدى إلحاح الحاجة 
البلدان، وظروف كل بلد تحدد ما إذا كان تأثيرها بالغا  إليها بالنسبة لكل 

على االقتصاد الكلي.
التحدي  يتمثل  السياسات؛  بشأن  المشورة  تقديم  في  موحد  منهج 
المتاح  الحيز  ضيق  رغم  المتنافسة  األولويات  بين  الموازنة  في  األساسي 
متنوعة  طائفة  باستخدام  األعضاء  البلدان  بادرت  الجائحة،  وأثناء  للمناورة. 
من أدوات السياسات في آن واحد )انظر الرسم البياني(. واقتضى ذلك عملية 

معايرة دقيقة وفهما عميقا ألوجه التكامل واألهداف المتضاربة.
من  فمثال،  الزمنية:  والفترات  البلدان  عبر  الصلة  ذات  القضايا  وتختلف 
بين  التنسيق  تراعي  أن  اإلنتاجية  في  انخفاضا  تواجه  التي  للبلدان  المهم 
تشهد  التي  البلدان  في  أما  الهيكلية.  والسياسات  العامة  المالية  سياسات 
االقتصادية  القضايا  إدماج  للغاية  المهم  المالية، فمن  المخاطر  تراكما في 

الكلية والمالية بصورة أعمق في التحليل.
لمواجهة  وتسعى  رأسمالية  تدفقات  مع  تتعامل  التي  للبلدان  وبالنسبة 
الصدمات الخارجية بشكل أفضل، فإن إطار السياسات المتكامل )IPF(، الذي 
يحدد خيارات السياسات والمفاضالت المتاحة لصناع السياسات، يقدم منهجا 

تحليليا الختيار مزيج السياسات المالئم.
ويساعد تقديم مشورة موحدة بشأن السياسات على قيام صناع السياسات 

بمناقشة هذه الخيارات واإلشارة إلى أوجه التضافر فيما بينها.
التي  بالمتطلبات  ملتزما  الصندوق  أعضاء  مع  السياسات  حوار  سيظل 
اعتمدها المجلس التنفيذي. وستظل مشاورات المادة الرابعة تقدم تقييما 
شامال، وتغطي سياسة المالية العامة والسياسات النقدية والخارجية والمالية 

والهيكلية.
وستكون التقارير أكثر تركيزا، وأفضل إدماجا للجوانب المالية-االقتصادية 
وتنمية  التداعيات،  وانتقال  للطوارئ،  والتخطيط  المخاطر  وتقييم  الكلية، 
على  البيانات  توافر  وزيادة  الجديدة  التكنولوجيات  وستساعد  القدرات. 

تحديث ممارسات مزاولة األعمال وجعل الرقابة أوثق صلة بالسياق الجاري.
إن مراجعة الرقابة الشاملة تمثل عالمة فارقة، وهناك عمل كثير ال يزال 
فرغم  تدريجيا.  التغيير  وسيكون  التنفيذ.  موضع  وضعها  بغية  االنتظار  في 
فإن  المستقبلية،  النتائج  من  واسعة  مجموعة  لتحقيق  األولويات  مالءمة 
األحداث غير مؤكدة، وسوف تطرأ صدمات غير متوقعة. والصندوق مؤسسة 
الزاوية  للتكيف والتجربة والتعديل هو حجر  التعلم- فاالستعداد  تقوم على 

لتقديم مشورة سريعة وفعالة للبلدان األعضاء.

في  االقتصادية  السياسات  قسم  رئيس  نائب  هو  بورنهورست  فابيان   *
الدولي. النقد  صندوق 

االستراتيجيات مدير  هي  بازارباشيوغلو  جيال   *
الدولي النقد  صندوق  في 

فابيان بورنهورست، وجيال بازارباشيوغلو*
بقلم: 

البلدان التي تواجه انخفاضا 
في اإلنتاجية عليها التنسيق 
بين سياسات المالية العامة 

والسياسات الهيكلية

ق
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ما 
ورا

بان

استعادة ليبيا 120 مليون دوالر من »أموال الفاسدين« تسهم في حل األزمات

بعد  الذي حدث  االنفالت  نتيجة  المشروعة  غير  المالية 
العام  منذ  اندلع  الذي  والصراع  ليبيا،  على  العدوان 
الصحي،  النظام  في  كبيرة  تغييرات  إلى  أدى   ،2011
بسبب  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  إغالق  تم  حيث 
األضرار الناجمة عن الحرب، والنقص الحاد في األموال 
واألدوية واإلمدادات، ونقص العاملين في مجال الرعاية 
الصحية  الرعاية  المواطنين على طلب  وإجبار  الصحية، 
في المستشفيات التي عانت من أعباء ثقيلة. أما الخطط 
التي وضعت إلجالء جرحى الحرب لتلقي العالج الخاص 

في الخارج افتقرت إلى الشفافية والمساءلة.
كما كشفت عن أن نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي 
و2013،   2005 بين  الفترة  في  ارتفع  الصحة  على 
التمويل  نظام  وأن  دوالرا،   432 إلى  دوالرا   219 من 
الشخصي،  اإلنفاق  من  عالية  بحصة  يتسم  الصحي 
 ،2005 عن  بانخفاض   ،2013 في  بلغ29.7%  حيث 
الصحي  التمويل  قيود  وساهمت   .35.3% يبلغ  كان  إذ 
للعام  الميزانية  مخصصات  وندرة  ليبيا  واجهتها  التي 
الماضي في تدهور الخدمات الصحية بشكل كبير. كما 
السنوات  الصحة في  ميزانية  زيادة  الرغم من  أنه على 
األخيرة، فإنها ال تزال متواضعة مقارنة بميزانية الدول 
األخرى المنتجة للنفط في المنطقة، فيما يجري البحث 
التركيز  مع  الصحي  للقطاع  جديدة  تمويل  مصادر  عن 
الصحة.  لقطاع  الحالية  الميزانية  ترشيد  على  أيضا 
استرداد  للبالد  أتيح  حال  في  أنه  إلى  الدراسة  وتذهب 
األصول  من  دوالر  مليون   120 تقريبا  أي  فقط   %  10
المفقودة جراء التدفقات المالية غير المشروعة، سيكون 
من الممكن تغطية ما يقرب من 400 % من متطلبات 
التمويل التي تم تحديدها في إطار ميزانية خطة األمم 
 )2020 عام  من  )اعتبارا  اإلنسانية  لالستجابة  المتحدة 
آالف   203 نحو  الصحة  قطاع  في  ذلك  من  وسيستفيد 
اإلنسانية  الصحية  المساعدات  إلى  يحتاجون  شخص 

المنقذة للحياة والمساعدات المديمة للحياة.
ثلث السكان تحت خط الفقر وبطالون

تفتقر  ليبيا  أن  األممي  المعهد  يؤكد  اجتماعيا، 
تشير  فيما  االجتماعية،  الحماية  آليات  تخطيط  إلى 
إلى أن ما يقرب من ثلث السكان يعيشون  التقديرات، 
تحت خط الفقر، وأن أزيد من %30 من السكان عاطلون 
البشرية لبرنامج األمم  التنمية  عن العمل، وفقا لتقرير 
ليبيا  فيه  احتلت  الذي   ،2019 لعام  اإلنمائي  المتحدة 

المرتبة 110 من أصل 189 دولة وإقليما.
في  بلغت  التي  البطالة  معالجة  في  ليبيا  وأخفقت 
أوساط الشباب نسبة %50، فيما يمنع الوضع السياسي 
أن  يمكن  جديد  إنمائي  إطار  ظهور  المتقلب  واألمني 
تهريب  مشكلة  تزايد  إلى  إضافة  عمل،  فرص  يولد 
األكثر  األسر  دون  الجماعات  منه  تستفيد  الذي  الوقود 
احتياجا. وإذا أتيح للبالد استرداد %10 فقط من األصول 
المفقودة جراء التدفقات المالية غير المشروعة، سيكون 
من  األدنى  الحد  تكاليف  مجمل  تغطية  الممكن  من 
األشخاص  وهم  ليبي،  ألف  لـ100  الشيخوخة  معاشات 
مجمل  وكذلك  أكثر،  أو  عاما   65 العمر  من  البالغون 

تكاليف الحد األدنى لألجور لحوالي 100 ألف ليبي.
تحذير من تفاقم مشكلة جودة التعليم

أنظمة  إلى  ليبيا  تفتقر  التعليم  بقطاع  يتعلق  وفيما 
العالية  النسبة  من  الرغم  على  الجودة،  عالية  تعليمية 

من السكان الذين يحسنون القراءة والكتابة، والتي تبلغ 
حوالي %84، وهي من بين أعلى المعدالت في المنطقة، 
ومع ذلك فإن درجات ليبيا ضعيفة للغاية عندما يتعلق 
األمر بجودة الخدمات التعليمية مرجحا أن تتفاقم هذه 
المشكلة خالل العقد المقبل بسبب الصراعات. وبمجرد 
يوفر  قد  المفقودة  األصول  من  فقط   10% استرداد 
1800 معلم وموظف  أكثر من  إليه  يحتاج  الذي  الدعم 
في قطاع التعليم في مناطق جغرافية متعددة، بما في 
والكفرة  والجفرة  الغربي  الجبل  مناطق  بلديات  ذلك 
وسبها  ومصراتة  والجابية  ودرنة  وبنغازي  والزاوية 

وطرابلس وزوارة.
التقرير، قال سير االتّحاد األوروبي في  وتعليقا على 
التعليم والرعاية  النفاذ إلى  ليبيا، خوسيه ساباديل، إن 
الصحية والكهرباء والخدمات األساسية األخرى ال يزال 
من  الرغم  على  السكان،  من  كبير  لجزء  مشكلة  يمثل 

الثروة التي تعرف بها ليبيا في الموارد الطبيعية.
إلى  الدراسة  خالل  من  األوروبي  االتحاد  ويهدف 
تحديد خارطة طريق لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية 
هذه  معالجة  على  اآلخرين  والمسؤولين  المؤقتة 
تحسينات  نحو  المستردة  األموال  وتوجيه  المشكلة 

عاجلة في توفير الخدمات العامة، حسب ساباديل.
اإلقليمي  المتحدة  األمم  معهد  مديرة  لفتت  كما 
إلى  ميو،  دي  ماري  أنطونيا  والعدالة،  الجريمة  لبحوث 
آللياتها  ليبيا  تحسين  أهمية  مدى  تكشف  الدراسة  أن 
الفساد  بأعمال  المرتبطة  األصول  مصادرة  أجل  من 

والنشاط اإلجرامي المنظم بشكل ناجع وفعال.
الثراء غير المبرر

تحديد  األوروبية،  األممية  الدراسة  توصيات  أبرز  ومن 
األصول  حجز  في  الكفاءة  تحسين  آليات  وتنفيذ 
لتلبية  شفافة  بطريقة  األموال  وتوزيع  ومصادرتها 
بالتعاون  القصوى،  األولوية  ذات  اإلنمائية  االحتياجات 

الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وحثت السلطات على توفير الموارد الالزمة لمواجهة 
اإلرهاب،  وتمويل  األموال  وغسل  المنظمة  الجريمة 
ويتطلب ذلك زيادة الميزانية وعدد الموظفين وتحسين 
المهارات، وكذلك تمويل األبحاث التي تدعم السياسة 
الفعالة من خالل التحليل القائم على األدلة لتحديد حجم 
التدفقات المالية غير المشروعة، واألشكال التي يتخذها 
وفي  ليبيا  في  بها  يتطور  التي  والطرق  التهديد،  هذا 
المنطقة. وإلى جانب ذلك، شددت على ضرورة ترسيخ 
العدالة  نظام  في  كمعيار  الممتدة  المصادرة  استخدام 
للمحكمة  يسمح  بما  استثناء،  وليس  كقاعدة  الجنائية، 
يمكن  محددة  خطيرة  بجرائم  ما  شخص  إدانة  بعد 
بأن  يقضي  أمر  بإصدار  كبيرة،  مالية  تدفقات  تولد  أن 
جميع مداخيل وأصول المدعى عليه التي تم اكتسابها 
على مدى السنوات الخمس إلى العشر سنوات الماضية 
مثال »تعتبر متحصال عليها بطرق غير مشروعة، ما لم 
الممتلكات قد تم  أن  إثبات  الملكية من  يتمكن حامل 
الحصول عليها بطرق قانونية وبأصول مكتسبة بشكل 

قانوني وبحسن نية«.
المتعلقة  اإلجراءات  استخدام  بترسيخ  أيضا  وأوصت 
باإلثراء غير المبرر كمعيار في نظام العدالة الجنائية، إذا 
أثبتت الدولة للمحكمة أن األصول التي في حوزة الفرد 
بشكل  الممكنة  أو  عنها  المبلغ  مداخيله  بكثير  تتجاوز 

معقول، وانتشار استخدام مثل هذا اإلجراء القضائي.

 ليبيا تفقد نحو 25 % من قيمة عقود 
النفط والبناء بسبب الفساد

الوسط–عبدالرحمن أميني

• ليبيون يتظاهرون لوقف الفساد وتحسين الخدمات.

• مقر المركز المصرفي التونسي

من  الليبيين  المشروعة  غير  المالية  التدفقات  حرمت 
من  سيما  ال  بهم  يليق  مستوى  ذات  خدمات  توافر 
كما  العمل،  وفرص  والطرق  والمدارس  المستشفيات 
البنية  تأهيل  إعادة  في  أقل  استثمار  إلى  أدت  أنها 
دوالر  مليون   120 استرداد  احتمالية  مع  لكن  التحتية، 
التدفقات،  تلك  جراء  المفقودة  األصول  من  تقريبا 
االقتصادية  التنمية  على  بالفائدة  يعود  األمر  فإن 
واالجتماعية في البالد. وسلطت دراسة صادرة عن كل 
الجريمة  ألبحاث  اإلقليمي  المتحدة  »األمم  معهد  من: 
الفساد  تغول  على  الضوء  األوروبي  واالتحاد  والعدالة« 
في ليبيا، وحملت الدراسة عنوان: »التدفقات المالية غير 
المشروعة واسترداد األصول«، مشيرة إلى وجود »جميع 

أشكال الفساد الموصوفة في اتفاقية األمم المتحدة«.
وحسب الدراسة، فإن ليبيا واحدة من أكثر الدول فسادا 
في العالم، حيث احتلت المرتبة 168 من بين 198 دولة 
في مؤشر منظمة الشفافية الدولية، وذلك في وقت يعرقل 
الوضع األمني الجهود المبذولة، حيث يمنع السلطات من 
معالجة األسباب الرئيسية للفساد. كما تتمثل إحدى نقاط 
الضعف الرئيسية في نظام النزاهة الليبي هو التعامل في 
اإلدارة العامة التي وصفت بأنها ضعيفة األداء فيما يخص 
العام  القطاع  أما  واإلدارة.  والشفافية  الحوكمة  قضايا 
قدم صورة سلبية لدى الجمهور، ووفقا لمقياس الفساد 
المسؤولين  أن  يرون  الليبيين  من   %  48 فإن  العالمي، 
أو  فاسدون  »إما  المدنية  الخدمة  وموظفي  الحكوميين 

فاسدون للغاية«.

ضعف الشفافية في عقود البناء والنفط
العامة مجال آخر ينطوي على مخاطر  المشتريات  وتعد 
الشفافية  منظمة  تقدر  حيث  ليبيا،  في  للفساد  عالية 
الدولية أن حوالي 10 إلى 25 % من جميع قيم العقود 

يتم فقدها بسبب الفساد.
وفي قطاع النفط، يؤدي االفتقار إلى الشفافية، إلى 
جانب األداء الرديء للمؤسسات العامة وإدارة اإليرادات 

في ليبيا، إلى زيادة مخاطر الممارسات الفاسدة.
وأكدت الدراسة أن هذه الظاهرة والنشاط اإلجرامي 
وعلى  لليبيين،  اليومية  الحياة  على  مباشر  تأثير  لهما 
شتى،  بطرق  لليبيا  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
تداعيات  له  موثق  غير  بشكل  الثروة  تنقل  إن  حيث 
التي  والثروة  الحكومية،  اإليرادات  على  خطيرة 
من  أخرى  وأشكال  العام  اإلنفاق  في  استثمارها  يمكن 
أن  إلى  ولفتت  واالجتماعية.  االقتصادية  اإلصالحات 
عدد  على  انعكست  المشروعة  غير  المالية  التدفقات 
والطرق  الشرطة  ومرافق  والمدارس  المستشفيات 
وفرص العمل، باإلضافة إلى تراجع االستثمار في إعادة 
أن  واعتبرت  ملحا.  أمرا  يعد  التي  التحتية  البنية  تأهيل 
االستقرار  تقوض  المشروعة  غير  المالية  التدفقات 
أن  بضرورة  منوهة  ليبيا،  في  والسّياسي  االقتصادي 
تولي ليبيا أولوية كبيرة لمسألة االستيالء على األصول 
التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ثم تقوم 
بمصادرتها وتوجيه هذه األصول المستردة لتلبية أهمّ 

متطّلبات التنمية التي تخدم الشعب.
الفساد يثقل كاهل قطاع الصحة

وبخصوص قطاع الصحة، أوضحت الدراسة أن التدفقات 

دراسة أممية:

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

السنة السادسة
العدد 289 22 شوال 1442 هــ
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لجنة تونسية لإلفراج عن األموال الليبية
برلماني تونسي: رجال أعمال هربوا مليارات الدوالرات من ثروة الشعب الليبي

تجمع  مشتركة  لجنة  تشكيل  العباسي،  مروان  التونسي،  المركزي  البنك  محافظ  أكد 
ممثلين عن الديوانة والبنكين المركزيين لتونس وليبيا لحل إشكال األموال المحجوزة 

منذ عشر سنوات في بالده.
الليبي  المركزي  البنك  محافظ  نظيره  مع  مشاوراته  عن  العباسي  مروان  وكشف 
بلجنة  له  استماع  جلسة  خالل  وذلك  المحجوزة،  األصول  بخصوص  الكبير،  الصديق 

اإلصالح اإلداري في البرلمان، اإلثنين.
منذ  تجميدها  »تم  التي  الليبي  الطرف  بها  طالب  التي  األموال  إن  العباسي  وقال 
2011 تمثل الرقم األكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الجمارك 
»هذه  أن  موضحا  تونس«،  في  الصرف  وتراتيب  الديوانية  بالقوانين  جهلهم  بسبب 
الديوانة  من  طرفين  تضم  لجنة  تكوين  تم  لذلك  مشاكلها،  حل  السهل  من  األموال 

األزمة«. لحل هذه  المركزيين  والبنكين  والليبية  التونسية 
وتواجه هذه األموال مشكلة تتعلق بقانون تهريب األموال الذي يهم هيئة التحاليل 
الملف  هذا  تحويل  يتم  ثم  أيام،  خمسة  لمدة  األموال  هذه  تجميد  ويخص  المالية، 
للمحكمة ويشرف عليه حاليا القطب القضائي، وفق المسؤول التونسي الذي أضاف: »ال 
المفاوضات، ويجب رفع كل هذه اإلشكاالت  أيضا على طاولة  الملف  مانع من طرح هذا 
عملهما  لتسهيل  وليبيا،  تونس  بين  االقتصاديين  المتعاملين  بين  الثقة  الستعادة 

مستقبال وفي أقرب اآلجال«.
بدر  التونسي،  الشعب  نواب  بمجلس  اإلداري  اإلصالح  لجنة  رئيس  تحدث  أن  وسبق 
الشعب  ثروة  الدوالرات من  مليارات  أعمال عشرات  رجال  القمودي، عن »تهريب  الدين 
لتبييض  وطني  تقرير  حسب  التونسية،  والبنوك  النظامية  المعابر  طريق  عن  الليبي 

األموال واإلرهاب قامت به مجموعة العمل المالي«.
في  ليبيا  مع  االعتمادات  عودة  على  االتفاق  التونسي  المركزي  البنك  محافظ  وأعلن 
للتوسع  والمتوسطة  الصغرى  التونسية  للمؤسسات  الفرصة  القادمة، مما سيفتح  الفترة 

والليبي. التونسي  االقتصاديين  الفضاءين  في 
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد التقى السبت الماضي في الجناح الرئاسي 
الذي قام بزيارة رسمية  المنفي،  الرئاسي، محمد  المجلس  الدولي رئيس  بمطار قرطاج 
إلى تونس استمرت حتى اإلثنين، وكان ملف األموال الليبية المجمدة من محاور »اللقاء 

المنفرد«.
مليون  و150   140 بين  المجمدة  الليبية  األموال  قيمة  تونسية  مالية  أوساط  وتقدر 
دوالر، في وقت تعتزم ليبيا منح تونس وديعة مالية بمليار يورو، بهدف تعزيز احتياطاتها 

البالد. التي تعيشها  الصعبة  الظروف االقتصادية  الصعبة في ظل  العملة  من 

تونس - الوسط

% 9.5
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البريقة  لشركة  التابع   72 رقم  المسال  الغاز  خزان  صيانة  في  العمل  يتواصل 
لتسويق النفط، وذلك في إطار سعيها إلعادة نحو 50 % من قدرتها التخزينية، 
خاصة أن نحو 6 خزانات خرجت عن العمل بسبب االشتباكات المسلحة في يوليو 

من العام الماضي.
تجهيز  على  تعمل  النفطية  الخطوط  صيانة  فريق  أن  الشركة  وأوضحت 
وصيانة خزان الغاز المسال رقم 72 بسعة تشغيلية 750 طنا متريا بالتعاون مع 
فرق الصيانة العامة بالمستودع إلدخاله للعمل من أجل مساندة خزانين للغاز 
المسال تمت صيانتهما في وقت سابق من أصل 6 خزانات للغاز المسال خرجت 

جميعا عن الخدمة.
وأشارت إلى أنه مع دخول هذا الخزان للخدمة »تكون شركة البريقة لتسويق 
التخزينية االستراتيجية  50 % من قدرتها  بإعادة  النفط قامت بسواعد رجالها 
فيما يخص الغاز المسال، وتعمل على التعافي وإعادة قدرتها التخزينية الكامله، 

لعودة األمور إلى مسارها الطبيعي«.

استعادة 50% من الغاز املسال في »البريقة«
اعتمادات مستندية لـ400 شركة

السعر بالدوالرنوع الخام

70.57برنت

67.99غرب تكساس

66.32دبي

68.53سلة أوبك

68.74العربي الخفيف

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     6/2/ 2021

أعلن مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات فتح االعتمادات المستندية 
أسبوع.  خالل  شركة   400 من  ألكثر  المصارف  فروع  نفذتها  التي 
 20 الخميس  الفترة من  المستندية،  وتغطي طلبات فتح االعتمادات 
مايو إلى 26 مايو 2021. وتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات 
مستندية لها، بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، 
واألدوية،  والحقائب  واألحذية  الطبية،  والمعدات  الخام،  والمواد 
واألجهزة الكهربائية وغيرها. نشر طلبات فتح االعتمادات المستندية 
التابعة  والنقد  المصارف  على  الرقابة  إدارة  منشور  إلى  استنادا  جاء 
له رقم »2020/9« المؤرخ في 31 ديسمبر الماضي، بشأن الضوابط 

المنظمة إلجراءات فتح االعتمادات المستندية، وفق المصرف.

جلزائر. بيا وا ن لي كل م يف  رية  جا فة الت ني الغر ي ب ر جتا تعاون  ن توقيع اتفاقيات  ب م جان  •

غليان أسعار الحديد.. ورئيس الشركة الليبية: الزيادة سببها الحكومة
حذر  فيما  %؛   16 بنحو  الحديد  أسعار  زادت 
للحديد  الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
زيادة  من  الفقيه  عبدالمالك  محمد  والصلب 
حكومة  تتحرك  لم  إذا   %  20 بنسبة  جديدة 
الخردة  تصدير  قرار  وتلغي  الوطنية،  الوحدة 

الصادر من خالل وزارة االقتصاد.
التسليح  حديد  بيع  أسعار  زيادة  أكد  الفقيه 
أن  أن  موضحا   ،%  16 بنحو  المصنع  من 
تسعيرة بيع المنتجات تدخل فيها الكثير من 
عنصرين  على  وتعتمد  المتشابكة  العناصر 
واألسعار  اإلنتاج،  تكاليف  هما  أساسيين، 
اتحاد  صفحة  عنه  نقلت  حسبما  العالمية، 
»فيسبوك«،  موقع  على  الليبية  الصناعة 
في  والمؤثر  الرئيسي  العامل  ويعد  األحد. 
»فأسعار  الخام،  المواد  هو  اإلنتاج  تكاليف 
في  قفزت  العالمية  الحديد  خام  مكونات 
إلى  دوالرا   140 الماضية من حوالي  األشهر 
قدرها  بزيادة  أي  للطن  دوالرا   275 حوالي 

.»٪ 96.4
الليبية  السوق  في  الخردة  أسعار  وقفزت 
700 دينار،  150 دينارا للطن إلى  قفزت من 
االقتصاد  وزارة  »إصدار  بعد  أخيرا  قفزت  ثم 
مصراعيه  على  الباب  بفتح  األخير  قرارها 
أي  للطن  دينار   1500 إلى  الخردة  لتصدير 
ونبه  قوله.  وفق   ،»٪  114 قدرها  بزيادة 
يتم  لم  الخردة  أسعار  في  الزيادة  »هذه  بأن 
أخذها في الحسبان في قرار التسعيرة األخير، 
باب  فتح  بعد  مؤخرا  جاءت  الزيادة  وهذه 

الخردة«. تصدير 
إن  قريبا،  ستضطر  الشركة  أن  إلى  وأشار 
إلى  التصدير  وإيقاف  القرار  إلغاء  يتم  لم 
 20 حدود  في  بنسبة  جديد  من  األسعار  رفع 

٪زيادة على األسعار المعدلة أخيرا.

تحميل وزارة االقتصاد المسؤولية
برفع  قرارا  مؤخرا  الشركة  إدارة  واتخذت 
الخردة  من  الخام  المواد  مدخالت  نسبة 
 %  30 من  أكثر  إلى  الكهربائية  األفران  في 
بسبب  اإلنتاج،  تكاليف  لتقليل  منها  محاولة 
العالمية،  السوق  في  الخامات  أسعار  ارتفاع 
التصدير قد  االقتصاد بفتح  وزارة  قرار  أن  إال 

خيب هذه اآلمال.
العالمية  النقل  أسعار  بأن  أيضا  نبه  الفقيه 
قفزت إلى نسب عالية، إضافة إلى أن األسعار 
في  المتمثلة  الوسيطة  للمنتجات  العالمية 

إلى  كذلك  قفزت  الصلب  وبالطات  عروق 
»إلى  زيادتها  ووصلت  جدا،  كبيرة  أرقام 
وهذه  للبالطات،   ٪  90 وحوالي  75 ٪، للعروق 

كميات  استيراد  إلى  الشركة  تضطر  المواد 
القدرة  الحاصل في  العجز  كبيرة منها بسبب 

أفرانها«. إمكانية تشغيل  الكهربائية وعدم 
العالمية  الصلب  منتجات  »أسعار  أن  وأكد 
نسب  إلى  قفزت  البناء  حديد  في  المتمثلة 
بينما   ،٪  55 من  أكثر  إلى  وصلت  عالية 
في  المسطحة  المنتجات  أسعار  ارتفعت 
عالوة   ،٪  100 حوالي  إلى  العالمية  السوق 

على زيادة األسعار في السوق المحلية«.
تحذير من التهريب لدول مجاورة

العالمية  األسعار  »ارتفاع  مع  أنه  إلى  ولفت 

الواجب  النهائية للصلب، فإنه من  للمنتجات 
ألن  الشركة،  لمنتجات  المحلية  األسعار  رفع 
اإلقليمية  للدول  التهريب  باب  سيفتح  ذلك 
وهذا  وغيرها،  ومصر  والجزائر  تونس  مثل 
ستكون انعكاساته سلبية جدا على االقتصاد 
الحالية  األسعار  رغم  أنه  وتابع  الوطني«. 
زالت  ما  »فإنها  الشركة  لمنتجات  المعدلة 
أن  إلى  إضافة  العالمية،  األسعار  من  أقل 
تتحصل  ال  والصلب  للحديد  الليبية  الشركة 
بنسبة  تعتمد  الدولة فهي  أي دعم من  على 

100 % على إيراداتها الذاتية«.

الفقيه يحذر من فتح باب 
التهريب لدول مجاورة: ستكون 

انعكاساته سلبية جدا

● صهاريج داخل الشركة الليبية للحديد والصلب.
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رؤساء شركات أجنبية
في املجمع الصناعي ببني وليد

مؤسسة االستثمار: خطة ثالثية 
لالرتقاء بالصناديق السيادية

مجال  في  متخصصة  أجنبية  شركات  عدة  رؤساء  من  وفد  تفقد 
بحكومة  الدفاع  وزارة  من  مسؤولين  رفقة  والتدريب،  الصناعة 
بني  في  الصناعية  والثانوية  الصناعي  المجمع  الوطنية،  الوحدة 
جولة  أجرى  الوفد  إن  لـ»الوسط«  مسؤول  مصدر  وقال  وليد. 
شرح  إلى  خاللها  استمع  الصناعية  والثانوية  الصناعي  بالمجمع 
تنفيذها  الجاري  واألعمال  للمجمع  الحالية  األوضاع  حول  شامل 

والمشاريع المتعاقد عليها مستقبال للتطوير.
المجمع  على  المسؤولين  مع  ناقش  الوفد  أن  المصدر  وأضاف 
آلية وكيفية توقيع بروتوكول من أجل تطوير الورش التي يضمها 
بين  شراكة  عقود  توقيع  وإمكانية  وليد،  ببني  الصناعي  المجمع 
من  لعدد  إنتاج  خطوط  فتح  أجل  من  الشركات  وتلك  المجمع 
الصناعات. ويعد المجمع الصناعي في بني وليد من أكبر المجمعات 
آالت  غيار  قطع  بتصنيع  ويقوم  الوسطى،  المنطقة  في  الصناعية 

المصانع، واألثاث المدرسي مثل المقاعد وغيرها.

طرابلس–الوسط
أعلنت المؤسسة الليبية لالستثمار عن استراتيجية شاملة تمتد 36 
والتطوير  التحديث  إطار  في   ،2023 إلى   2021 العام  من  شهرا، 
»من أجل الرقي إلى مصاف الصناديق السيادية«، وتحقيق أهدافها 
المتمثلة في »تعظيم قيمة أصول الشعب الليبي، وضمان حمايتها 
المفروض  الجزاءات  نظام  إطار  وضمن  إشرافها،  تحت  وتحسينها 
من األمم المتحدة«. وقالت المؤسسة إنها بذلت المساعي لتهيئة 
بيئة أعمال مناسبة، تواكب متطلبات هذا التحول، وقطعت أشواطا 
عمل  برامج  عبر  الماضي،  العام  خالل  للتحول  جهودها  في  كبيرة 
رئيسية، منها برنامج التحول االستراتيجي، والتقييم بهيئة القوائم 
المالية، وتحليل تأثير العقوبات وإنهاء المنازعات والتقاضي بشأن 
أنه بعد  البيان  الثالثاء. وأضاف  المؤسسة، حسب بيان لها،  قيادة 
المساعي،  تلك  من  المرجوة  النتائج  وتحقيق  المؤسسة،  استقرار 
التقدم  إلى  تستند  التي  االستراتيجية  الخطة  إطالق  مرحلة  بدأت 
استراتيجية  وضع  على  المؤسسة  وتركز  الماضي.  العام  المحرز 
مسار  وفق  الراهنة،  المرحلة  لمتطلبات  ومالئمة  المعالم،  واضحة 
مقتضيات  االستراتيجية  هذه  تناولت  حيث  محدث،  استراتيجي 

القانون رقم 13 للعام 2010 الخاص بتنظيم مؤسسة االستثمار.

تعاون اقتصادي على مستوى 
الغرف التجارية مع الجزائر

طرابلس–الوسط
والزراعة، محمد  والصناعة  التجارة  لغرف  العام  االتحاد  رئيس  وقع 
الرعيض اتفاقية تعاون اقتصادي مع المدير العام للغرفة الجزائرية 
للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول بهدف »تسهيل سبل التعاون بين 
الغرف التجارية في البلدين، وتشجيع رعاية المنتديات والمؤتمرات 

التجارية والصناعية«.
وزير  رفقة  الرعيض،  مشاركة  ضمن  جاءت  التوقيع  مراسم 
الليبي  الجزائري  االقتصادي  المنتدى  في  الحويج،  االقتصاد محمد 

في الجزائر، وفق بيان االتحاد اليوم.
ليبيا  في  تنموية  اقتصادية  مشاريع  نشاء  المنتدى  وناقش 
بالتعاون مع الجزائر في عدة مجاالت، منها مجال الطاقة المتجددة 
واألمن الغذائي، والتأكيد على إعادة افتتاح معبر الدبداب–غدامس 
الحدودي بين ليبيا والجزائر، لسهولة التنقل التجاري بين البلدين، 
إضافة إلى استئناف المالحة الجوية والبحرية، ما يسهم في إنعاش 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  زيارة  وركزت  الدولتين.  اقتصاد 
الجزائري  الرئيس  مع  ولقائه  الجزائر  إلى  الدبيبة  عبدالحميد 
البلدين  بين  التعاون  على  األسبوع  بداية  في  تبون  عبدالمجيد 
والصحة،  الكهرباء  مجال  في  التعاون  منها  الملفات،  عدد من  في 
مجال  في  العمل  الستئناف  الجزائرية  »سونطراك«  شركة  وعودة 
والمنافذ  الجوي  المجال  فتح  منافشة  عن  فضال  الليبي،  النفط 
البرية وتسهيل نقل البضائع والمسافرين. وقالت حكومة الوحدة 
الوطنية، في بيان مساء اليوم األحد، إن الدبيبة وجه الشكر خالل 
لقائه تبون إلى دولة الجزائر ولطاقمها »الذي دعم الشركة العامة 
للكهرباء في أعمال صيانة وتشغيل محطة الخمس االستعجالية«، 
ونقل  إنتاج  اتفاقيات  وتفعيل  التعاون  تعميق  مناقشة  إلى  مشيرة 
الجزائري  الرئيس  شدد  وفيما  البلدين.  بين  الكهربائية  الطاقة 
أيضا  أكد  بليبيا،  الوطنية  المصالحة  بالده في دعم  استمرار  على 
وإلى  من  الرحالت  واستئناف  الجوي  المجال  لفتح  »االستعداد 
البضائع  ونقل  التجاري  للتبادل  بالنسبة  البرية  المنافد  وفتح  ليبيا 

والتعجيل بفتحها بالنسبة للمسافرين بعد تقييم الوضع األمني«.

مصراتة–الوسط

زادت بنسبة 16 ٪

بعد التعاون مع الجوار العربي

شراكة مع إيطاليا في النفط واإلعمار
روما، وكاالت–الوسط

من مصر وتونس والجزائر إلى إيطاليا، وزعت حكومة الوحدة الوطنية توجهاتها من 
أجل شراكات اقتصادية تسهم في تحقيق تنمية وتطوير ال سيما في مجاالت البنية 
التحتية وإعادة اإلعمار والنفط. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد 
الدبيبة حط في إيطاليا بداية األسبوع الجاري، لحضور المنتدى االقتصادي بعنوان 
»ليبيا الجديدة« في مقر وزارة الخارجية اإليطالية، وكشف عن أن »إيطاليا هي 
من أول الشركاء بقطاعات النفط واإلعمار والصحة، لتطوير المستشفيات، وبناء 
المدارس وتطوير البنية التحتية ورفع معدالت إنتاج النفط لتصل إلى أرقام أكبر«. 
وأضاف: »األمن في ليبيا أفضل من السابق، وهي بحاجة إلى إعادة بناء، وال بد من 
البحث عن الشركاء للمساعدة«، وتحدث الدبيبة عن سعادته بوجوده في إيطاليا 
الصديقة »كأول وجهة أوروبية يزورها، التي تربطها بليبيا عالقات تاريخية متينة«، 
مؤكدا أن »حضور الوزراء المرافقين دليل على الجدية لتفعيل كل المشروعات التي 
تحتاجها بالدنا وحلحلة المشاكل التي تواجه المتوقف منها«. من جهته، أكد وزير 

الخارجية اإليطالي، لويغي دي مايو، عمق العالقات مع ليبيا، مشيرا إلى أن حجم 
التعاون التجاري معها هو األعلى في المستوى ضمن دول شمال أفريقيا والشرق 

األوسط.
خالل  من  التخطيط  تريد  »إيطاليا  أن  كلمته  في  اإليطالي  الوزير  وأوضح 
حكومة الوحدة الوطنية لمستقبل استثماراتها في ليبيا التي يمكن أن تكون 

بيت القوة اإلنتاجية«، حسب المكتب اإلعالمي لحكومة الوحدة الوطنية.
استقباله  في  وكان  المنتدى،  روما  إلى  األحد  وصل  الذي  الدبيبة  وزار 
وممثلين  اإليطاليين  المسؤولين  من  وعدد  مايو،  دي  لويغي  الخارجية  وزير 
والطاقة  الكهرباء  وتطوير  التحتية  البنية  تهيئة  في  متخصصة  شركات  عن 
الخارجية  وزراء  من  كل  الزيارة  هذه  خالل  الحكومة  رئيس  ورافق  والصحة. 
والتعاون الدولي، والداخلية، واالقتصاد، والنفط والغاز، والصحة، والمواصالت، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، وممثلون عن عدد من 

● الدبيبة ودي مايو في المنتدى االقتصادي في روما.القطاعات الخدمية الليبية.

1.299 مليار دوالر إيرادات 

النفط الخام والغاز في أبريل
طرابلس–الوسط

الخام  إيرادات  أن  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  حديثة  إحصائية  أظهرت 
أبريل  شهر  في  دوالر  مليون  و299  مليار  نحو  بلغت  والمكثفات  والغاز 

الماضي.
واحدا  مليارا  بلغت  الخام  النفط  إيرادات  أن  المؤسسة  وأوضحت 
نحو  والمكثفات  الغاز  من  إيراداتها  وصلت  فيما  دوالر،  مليون  و246 

53.97 مليون دوالر.
بلغت  البتروكيماويات  من  إيراداتها  فإن  المؤسسة،  بيانات  وحسب 
نحو 9.94 مليون دوالر )ستة ماليين و221 ألف يورو ومليونان و616 
ألف دوالر(، وبذلك يصل إجمالي اإليرادات إلى نحو مليار و310 ماليين 

دوالر. )مليار و303.5 مليون دوالر و6.22 مليون يورو(.
المصرف  في  بحسابها  أودعت  اإليرادات  هذه  إن  المؤسسة  وقالت 
أن  إلى  مشيرة  واإلتاوات،  الضرائب  تشمل  ال  وهي  الخارجي،  الليبي 
مليون   19 قيمتها  بلغت  أوباري  لمحطة  المحولة  الخام  النفط  شحنات 

دوالر و898 ألف دوالر.
فيما جرى تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد 

الكهربائية بما قيمته مليون و276 ألف دوالر. الطاقة 
المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
البولي  مصنع  تشغيل  على  »تعول  المؤسسة  إن  اهلل،  صنع  مصطفى 
فعلية  قيمة  »يضيف  أن  متوقعا  األسابيع«،  من  القادم  في  إيثيلين 
الخام  المادة  توفير  في  مساهمة  خالل  من  الوطني  لالقتصاد  حقيقية 
الخارج حاليا، ويسهم في  التي يتم استيرادها من  التحويلية  للصناعات 
زيادة اإليرادات من مبيعات البولي إيثيلين التي يتم تسعيرها باألسعار 

العالمية«.
النفط  »شحنات  أن  بيانها  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وذكرت 
العامة  الشركة  على  تحميلها  يتم  أوباري  محطة  إلى  المحولة  الخام 
قدرت  الماضي  أبريل  شهر  خالل  قيمتها  أن  إلى  مشيرة  للكهرباء«، 

19 مليونا و899 ألف دوالر. بنحو 
وزودت المؤسسة أيضا شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض 
على  حملتها  دوالر،  ألف  و277  مليون  بقيمة  الكهربائية  الطاقة  توليد 

إلى تسويتها الحقا. ليصار  الشركة 

طرابلس–الوسط
 2021 العام  من  شهرا،   36 تمتد  شاملة  استراتيجية  عن  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  أعلنت 
السيادية«،  الصناديق  مصاف  إلى  الرقي  أجل  »من  والتطوير  التحديث  إطار  في   ،2023 إلى 
وضمان  الليبي،  الشعب  أصــول  قيمة  »تعظيم  في  المتمثلة  أهدافها  وتحقيق 
من  المفروض  الجزاءات  نظام  إطار  إشرافها، وضمن  تحت  وتحسينها  حمايتها 
أعمال  بيئة  لتهيئة  المساعي  بذلت  إنها  المؤسسة  وقالت  المتحدة«.  األمم 
جهودها  في  كبيرة  أشواطا  وقطعت  التحول،  هذا  متطلبات  تواكب  مناسبة، 
للتحول خالل العام الماضي، عبر برامج عمل رئيسية، منها برنامج التحول 
العقوبات  تأثير  وتحليل  المالية،  القوائم  بهيئة  والتقييم  االستراتيجي، 
لها،  بيان  حسب  المؤسسة،  قيادة  بشأن  والتقاضي  المنازعات  وإنهاء 
النتائج  وتحقيق  المؤسسة،  استقرار  بعد  أنه  البيان  وأضاف  الثالثاء. 
المرجوة من تلك المساعي، بدأت مرحلة إطالق الخطة االستراتيجية التي 
على وضع  المؤسسة  وتركز  الماضي.  العام  المحرز  التقدم  إلى  تستند 
استراتيجية واضحة المعالم، ومالئمة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وفق 
مقتضيات  االستراتيجية  هذه  تناولت  حيث  محدث،  استراتيجي  مسار 
االستثمار،  مؤسسة  بتنظيم  الخاص   2010 للعام   13 رقم  القانون 
وأيضا مراجع للتحديات الحالية والقيود وأوجه القصور التي تواجهها 
المؤسسة بالمقارنة بصناديق الثروة السيادية األخرى، وفق البيان. 
عوائد  تحقيق  إلى  تهدف  المؤسسة  وضعتها  التي  االستراتيجية 
استثمار مستدامة لمستقبل األجيال القادمة، كما تضمنت صياغة 
األهداف االستراتيجية بما يحدد ما تصبو إليه على المدى البعيد، 
المدى  على  مفصلة  استراتيجية  خطة  وضع  جانب  إلى 
ومحددة  للتنفيذ  قابلة  خطوات  من  تتكون  القريب، 
زمنيا. وأشارت المؤسسة إلى ارتكاز الخطة على 
ثالثة محاور هي »تعزيز الثقة، وبناء القدرات، 
مجموعة  محور  ولكل  االستثمار،  وتطوير 
وعلى  العام  هذا  ستفعل  األولويات  من 
على  المؤسسة  لوضع  المتوسط،  المدى 
أهدافها  تحقيق  طريق 

االستراتيجية«.

مؤسسة االستثمار: 

خطة ثالثية لالرتقاء بالصناديق السيادية
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السياسي الصالح
محمد عبدالرحمن بالروين

لعبة  أنها  على  لها  ينظر  اليوم  السياسة  يتعاطى  من  جُل 
لشيء  وجــود  ال  هــؤالء  نظر  وفــي  خوضها.  من  بد  ال  قــذرة 
تتطلب  لهم،  بالنسبة  والسياسة،  صالح.  سياسي  اسمه 
السياسة«،  في  أخالق  »ال  أنه:  على  وتقوم  الخداع«،  »فن 
مع  »ُكول  و  وطالب«،  و»خذ  بيه«،  ألعب  بيه  تغلب  و»اللي 
أو  النكاية-  أسلوب  ــارس  و»م الــراعــي«،  مع  وابكي  الذيب 
الشعور  عند  األوراق  و»خلط  البونتو«،  البعض  يُسميه  كما 
السلفيين،  السادة  خصوصا  آخرون،  سادة  وهناك  بالخسارة«. 
رافعين  عنها«،  االبتعاد  يجب  ضارة  »السياسة  أن  يعتقدون 
شو  برنارد  جورج  أما  السياسة«،  ترك  السياسة  »من  شعار 
فيعتقد  شهير  أيرلندي  مسرحي  وناقد  مؤلف   ،)1950–1856(
وفي  يعلمون،  ال  ما  ويدعون  جهالء،  السياسيين  أغلب  أن 
ويظن  شيئا  يعرف  ال  الذي  الشخص  »إن  يقول:  الصدد  هذا 
وإمبراطور  السياسة«،  يمتهن  فهو  إذن  الكثير..  يعرف  أنه 
في  »الغباء  إن  يقول   )1769–1821( بونابرت  نابليون  فرنسا 
أن  السياسة ليس عائقا«. فهل حقا ما يقول هؤالء، وهل حقا 
والجهل  والخداع  والكذب  الفساد  هي  السياسة  سمات  أهم 
وجميلة  مفيدة  أخرى  وجوها  هناك  أن  أم  والقذارة  والغباء 

للسياسة؟
جُل  حولها  يختلف  ال  والتي  فيها،  مراء  ال  التي  الحقيقة  إن 
تتلون  وهي  لها،  لون  ال  كالماء  »السياسة  أن  هي  العقالء، 
اإلناء  كان  إذا  آخر،  جانب  ومن  فيه«.  توجد  التي  اإلناء  بلون 
اإلناء نظيفا، فستكون نظيفة.  قذرا، فستكون قذرة. وإذا كان 
الناحية النظرية والمهنية، فالسياسة علم كغيرها من  أما من 
هذا  من  تعريفها  ويمكن  الفنون،  من  كغيرها  وفن  العلوم، 
ألهداف  الوصول  أجل  من  األمور  إدارة  فن  أنها  على  الجانب 
وبمعنى  المطلوب،  للهدف  الوصول  فن  هي  بمعنى  منشودة، 

آخر، هي فن ماذا، وكيف، وأين، ومتى؟
التي  السياسية  إن  القول  يمكن  البديهية،  بهذه  إذا سلمنا 
واألمن  والعدل  السالم  أرادوا  إذا  الناس،  بين  تسود  أن  يجب 
والمبادئ  القيم  من  مجموعة  على  تقوم  التي  هي  واألمــان، 
التي يجب أن يتحلى بها السياسي الذي يريد أن يكون صالحا 

وناجحا، لعل من أهمها:
أوال: أخالقيا

وحميدة.  رفيعة  أخالق  ذا  يكون  أن  السياسي  على  بمعنى 
القرن  في  اإلسالمي  الفكر  أعالم  أحد  نبي،  بن  مالك  األستاذ 
أخالق  بدون  السياسة  »إن  يقول:   ،)1973-1905( العشرين 
»إذا  الشأن:  هذا  في  يقول  والمثل  لألمة«،  خراب  إال  هي  ما 

فسدت السياسة ذهب السلطان«.
ثانيا: قوة الشخصية

وواثقة  قوية  شخصية  ذا  يكون  أن  السياسي  على  بمعني 
جيفارا،  تشي  وبرامجه.  أفكاره  عن  يدافع  أن  يستطيع  لكي 
»الحق  يقول:   ،)1967–1928( أرجينتيني  ماركسي  ثــوري 
السياسة«.  شرع  في  باطل  تحميه  قوة  إلى  يستند  ال  الذي 
 ،)1970–1918( السابق  مصر  رئيس  عبدالناصر،  جمال  وأما 
فرنسا  وملك  بالقوة«.  إال  يسترد  ال  بالقوة  ُاخذ  »ما  فيقول: 
الملك  على  »يجب  يقول:   )1824–1755( عشر  الثامن  لويس 

أن يموت واقفا«.
ثالثا: مبدئيا

وثابتة.  راسخة  مبادئ  ذا  يكون  أن  السياسي  على  بمعني 
يقول   )1778–1698( فولتير  الفرنسي  والفيلسوف  الكاتب 
في هذا الصدد: »من الخطير أن تكون على حق عندما تكون 
على  »اعمل  يقول:  الفرنسي  والمثل  خطأ«.  على  الحكومة 
عندما  يحبونك  كما  منصبك،  تغادر  عندما  الناس  يحبك  أن 
السياسي   ،)1948–1869( غاندي  المهاتما  أما  تتسلمه«. 
فيقول:  استقاللها،  حركة  خالل  للهند  الروحي  والزعيم  البارز 

»السياسة بال مبادئ تدمير لإلنسان«.
رابعا: وطنيا

لتحقيق  ويسعى  شعبه  يحب  أن  السياسي  على  بمعني 
صالح  السبب.  كان  مهما  مواطنيه  يخون  وأال  له  السعادة 
مؤسسي  ومن  بارز  فلسطيني  سياسي   ،)1991–1933( خلف 
أن  أخشاه  ما  »أخشى  يقول:  )فتح(،  فلسطين  تحرير  حركة 
كمال  أما  نظر«.  وجهة  الخيانة  فيه  تصبح  الذي  اليوم  يأتي 
ومؤسس  اللبنانيين  الــدروز  زعيم   ،)1977–1917( جنبالط 
بين  أحدكم  خير  »إذا  فيقول:  االشتراكي،  التقدمي  الحزب 
ألن  ضميره،  يتبع  وأن  حزبه  يترك  أن  فعليه  وضميره،  حزبه 
اإلنسان يمكن أن يعيش بال حزب، ولكنه ال يستطيع أن يحيا 

بال ضمير«.
خامسا: عمليا

بين  يعيش  وأن  واقعيا  يكون  أن  السياسي  على  بمعنى 
أال يكتفي  آخر، يجب  مواطنيه، وأن يسعى لخدمتهم، وبمعنى 
وفي  الميدان  في  يكون  أن  يجب  بل  مكتبه،  خلف  بالجلوس 
وسلوكياته  أعماله  على  يحكمون  فالمواطنون  المعركة،  قلب 
ومفكر  عالم  الغزالي،  محمد  الشيخ  لهم.  يقوله  ما  على  ال 
يقول   ،)1996–1917( اإلسالمي  الفكر  دعاة  وأحد  مصري 
على  يدل  ما  أكثر  هو  اإلنسان  سلوك  »إن  الصدد:  هذا  في 
ال  بشيء  يتعهد  أال  السياسي  على  يجب  وبالتالي  سياسته«. 

يستطيع )أوليس من صالحه( القيام به«.
سادسا: مصرا

من  أهــم  ــرار  اإلص بــأن  يؤمن  أن  السياسي  على  بمنعى 
السياسة  وأن  السياسة،  في  عنصر  أهم  من  وأنــه  الذكاء، 
 ،)1970–1890( ديجول  تشارل  خيار.  مجرد  وليست  ضرورة 
الفرنسية  الجمهورية  ومؤسس  فرنسي  سياسة  ورجل  جنرال 
نتيجة  إلى  توصلت  »لقد  بالقول:  ذلك  عن  يعبر  الخامسة، 
نتركه  أن  من  بكثير  أخطر  موضوع  السياسة  أن  مفادها 

للسياسيين«.
سابعا: عادال

أساس  العدل  أن  يعي  أن  السياسي  علي  يجب  بمعنى 
الملك، وعليه فال بد أن يكون عادال مهما كانت الظروف، وأن 
يكون العدل قيمة تمثل أهم هدف في حياته. وعليه أن يدرك 

أن الشعوب ال تريد شيئا إال العدل.
ثامنا: متسامحا

نظر:  وبُعد  ذا سعة صدر  السياسي  يكون  أن  يجب  بمعنى 

اإلمام علي بن أبي طالب، كرم اهلل وجهه )599–661(، يقول: 
للسياسي  يكون  أن  بمعنى  الصدر«،  سعة  السياسة  »آلــة 
واستيعاب  التحمل  على  ومقدرة  كافية،  ومرونة  قوية،  عزيمة 

اآلخرين، والصبر عليهم، والعفو عند المقدرة.
تاسعا: مهتما

البسطاء  بمعنى يجب علي السياسي أن يعتني بالمواطنين 
تواجههم،  التي  التحديات  بكل  والدراية  قضاياهم  ومعرفة 
على  البد  آخر،  وبمعني  به،  يقوم  بما  وكفؤا  قادرا  يكون  وأن 
من  له  المتاحة  للموارد  األمثل  االستخدام  يجيد  أن  السياسي 
بأقل  المطلوبة  المخرجات  من  معين  مستوى  تحقيق  أجل 
على  يجب  شديد،  باختصار  المناسب.  الوقت  وفي  التكاليف 
تواصل  وعلى  منهم  وقريبا  الناس  مع  يكون  أن  السياسي 

معهم، خصوصا الذين يختلفون معه.
عاشرا: حكيما

التعامل  على  قادرا  يكون  أن  السياسي  على  يجب  بمعنى 
توماس  ودراية.  بمعرفة  تواجهه  التي  والتحديات  األمور  مع 
للواليات  المؤسسين  اآلباء  أحد   ،)1826–1743( جفرسون 
وثالث   )1776( االستقالل  إلعالن  الرئيسي  والكاتب  المتحدة 
رئيس للواليات المتحدة، يقول: »أتمنى أن نزداد حكمة كلما 
بصورة  القوة  استخدمنا  كلما  أننا  لنعلم  وذلك  قوتنا،  عظمت 
ينظر  ال  الذي  هو  الحكيم  السياسي  إن  أعظم«.  أصبحنا  أقل 
ما  إلى  أيضا  لكن  فقط،  الحاضرة  والتحديات  المشاكل  إلى 
يمكن  حتى  حدوثه  قبل  له  ويستعد  المستقبل،  في  سيحدث 

عالجه بسهوله.
الخالصة

القارئ  بتذكير  المقال  هذا  أختم  أن  المناسب  من  لعله 
القرن  في  الصالحين  السياسيين  من  الكثيرين  هناك  بأن 
ذكرتها  التي  العشر  المعايير  عليهم  تنطبق  الذين  العشرين، 
وفرانكلين  الهندي،  الزعيم  غاندي  أهمهم:  من  لعل  أعاله، 
من  المتحدة  للواليات  والثالثين  الثاني  الرئيس  روزفلت، 
انتخابات  أربعة  في  وفاز   ،1945 العام  في  وفاته  حتى   1933
الذي  ماليزيا  وزراء  رئيس  محمد،  ومهاتير  متتالية،  رئاسية 
العام  بدأت  عاما  وعشرين  اثنين  من  ألكثر  بنجاح  بالدة  حكم 
سياسيا  كان  الذي   ،)2013–1918( مانديال  ونيلسون   .1981
لجنوب  أسود  رئيس  وأول  العنصري  التمييز  لنظام  مناهضا 
يمكن  الكثير،  وغيرهم  السياسيين،  هــؤالء  كل  أفريقيا. 
بإخالص،  أوطانهم  خدموا  صالحين«،  »سياسيين  اعتبارهم 

وقادوا شعوبهم بجدارة، وكانوا قدوة لمن أتى بعدهم.
أن  الحبيب–  وطني  في  مواطن–  كل  أدعو  الختام،  وفي 
يسأل نفسه: كم من السياسيين الليبيين تنطبق عليهم هذه 
المعايير العشر؟ وهل من الممكن النظر إلى السياسة كعنصر 
فيه  ما  على  كلمتهم  وتوحيد  الفرقاء  لجمع  وضروري  أساسي 
السياسة  اعتبار  اإلمكان  في  وهل  والعباد؟  البالد  وصالح  خير 
على  تقوم  وال  قــذرة  ليست  لكنها  وضرورية  خطيرة  لعبة 

الفساد والكذب والغش والخداع؟
أنا في اعتقادي، نعم في اإلمكان.
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الدستور يعطل االنتخابات
نورالدين خليفة النمر

زيتون!!

من المعلوم والمشهور أن غصن الزيتون يرمز للسالم أو حسن النية في الثقافة الغربية، 
أغصان  بين  األصلي  والرابط  القديمة،  اليونان  وتقاليد  عادات  وتلك مسألة مستمدة من 
الزيتون  أشجار  أن  على  ترتكز  التفسيرات  وبعض  عديدة،  تبريرات  له  والسالم  الزيتون 
تستغرق وقتا طويال جدا لتؤتي ثمارها.. ولذا فإن زراعة الزيتون هو أمر مستحيل عادة في 

وقت الحرب.
تطور  دالالته  فى  منفردا  الغصن  كان  أن  فبعد  المسألة،  فى  تطور  الزمن  مع  وحدث 
األمر وصار العالم يعرف ان )الحمامة التى تحمل غصن زيتون( هى رمز السالم. وأظن أن 
الكثير من الناس ال يعلمون سبب اختيار هذين الرمزين أو هذا الطائر وهذا الغصن بالذات 

للسالم .
يقال  ما  هو  العالقة  تلك  وتفسير  للتبرير  الروايات  من  الكثير  فى  والمتكرر  المشهور 
من  معه  ومن  هو  السفينه  في  كان  أنه  يقال  السالم  عليه  نوح  عهد سيدنا  في  )أنه  من 
المؤمنين ومن الحيوانات وكانت األرض مملوءة بالمياه، فكان عليه السالم يرسل الحمامة 
للسفينه  الحمامة  ترجع  مرة  وفي كل  تجف.  لم  أم  األرض جفت  كانت  إن  تستكشف  لكي 
إحدى  وفي  جفافه«  عدم  وعلى  الماء  مستوى  هبوط  عدم  على  دليل  »وهذا  خالية  وهي 
ففرح  زيتون،  معها غصن  تحمل  كانت  عادت  وعندما  الحمامة  السالم  عليه  أرسل  المرات 
النبي عليه السالم ومن معه وانتظروا بضعة أيام وأرسل الحمامة مرة أخرى، وعندما عادت 

كان الطين يغطي أقدامها، وهذا دليل على أنها نزلت على األرض. أي أن الماء قد جف(.
ومنذ ذلك الحين صارت الحمامة وغصن الزيتون رمزا وشعارا للسالم.. وهو أيضا، الشعار 

الذي تبنته األمم المتحدة.
وقد قرأت أن هذه القصة ذكرت في التوراة )سفر التكوين، اإلصحاح الثامن- آية 12(.

ما لفت انتباهى هو ما عالقتنا نحن بغصن الزيتون أو الحمامة؟. ولنكن منصفين وبكل 
شجرته  أن  على  والتأكيد  الزيتون  زيت  فوائد  إلى  يذهب  التقدير  مجتمعنا  فى  صراحة؛ 

مباركة
»زيتونة ال شرقية وال غربية…«

وأن اهلل أقسم بالتين والزيتون. لكن حكاية السالم هذه ليس لها وجود.
فى موروثنا الدينى أو االجتماعى.. الموجود هو اإلشارة إلى فائدة زيت الزيتون بالقول 
المشبعة تقلل من  القلب. فالدهون األحادية غير  للكولسترول وتعزيز صحة  عن محاربته 
الدم  ضغط  يخفض  وبالتالى  الشرايين،  في  يترسب  الذي  السيء  الكولسترول  مستوى 

ويمنع اضطرابات القلب. وفائدته للشعر والبشرة .
أما الحمامة فال وجود لها إال في بعض ما ورد فى مناهج الدراسة عن الحمام الزاجل.. أو 

الحمامة التى بنت عشها عند مدخل الغار الذى اختبأ فيه النبى محمد فى هجرته ..
الزيتون أمرها يتعلق بثقافة  وتجدر اإلشارة إلى أنه فى فلسطين األمر يختلف. فشجرة 
عن  التعبير  عند  الزيتون،  بشجرة  مثال(  درويش،  )محمود  الشعراء  استعان  حين  الحياة.. 
المتغيرات  مع  التكيف  على  قدرة  من  الزيتونة  به  تتمتع  لما  وذلك  والصمود،  المقاومة 
أشجار  أقدم  من  أشجارًا  تمتلك  فلسطين  أن  ويقال  قاسية..  ظروف  في  طوياًل  والعيش 
الزيتون في العالم، حيث تعيش شجرة الزيتون فترات طويلة جدًا. ومعدل نموها بطيء.. 
وأصناف الزيتون كثيرة، وتقسم األصناف، طبقًا للغرض من استخدامها، منه للمائدة، وآخر 

الستخراج الزيت، ومزدوج الغرض.
وأريد اإلشارة هنا إلى مثل شعبى ليبى يتعلق ب الجفت )الفيتورة باللهجة المحلية(، وهى 
عبارة عن بقايا الزيتون بعد عصره واستخراج الزيت منه، فيمكن استخدامه عقب تجفيفه، 
بداًل من الفحم أو الحطب في المدفأة، ويرى البعض أنه أفضل من الفحم األسود بكثير، 

ألنه مستخلص طبيعي.. والقول الشعبى المشهور هو:
)على عيون الزيت تتاكل الفيتورة(

أي قد تقبل أشياء ليس لذاتها، ولكن مجاملة لغيرها.

صالح الحاراتي

العلوم  طالب  يلزم  التي  المبدئية  المواد  من 
إجازتها  يفيد  ما  بتقديم  ألمانيا  في  السياسية 
في  تتمثل  واإلجازات  ألمانيا،  في  السياسي  النظام 
في  اخترت  وألنــي  بحوث.  وكتابة  عــروض  تقديم 
تكويني  مع  تتوافق  أخرى  موادَ  السابقة  الفصول 
كالتغيير  ليبيا  في  السابقة  واهتماماتي  الفلسفي 
المجتمعية  والسياسات  السياسيين،  واالقتصاد 
النظام  مواد  رحلت  الدولية.  والعالقات  والتنمية 
مرحلة  في  األخير  الفصل  إلى  ألمانيا  في  السياسي 
إجازتي  بحت  بكتابة  فألزمت  األساسية،  الدراسة 
مبحث  اختيار  في  مجبرا   1996 العام  الرئيسي 

النظام االنتخابي األلماني.
االمتحانات،  إدارة  في  البحث  سجلت  أن  بعد 
فر  تشيلي  من  أصله  أستاذا  أوال  ممتحنا  اخترت 
بجلده من انقالب دموي قام به العسكر ضد رئيس 
 ،1973 العام  إليندي  سلفادور  المنتخب  البالد 
وممتحنا ثانيا أستاذا ألمانيا دخل نهاية الثمانينات 
إلى البرلمان مترشحا باسم حزب )السياسة البيئية( 

الخضر.
ظروف عائلية تتعلق بإعانة أختي وإعالة طفليها 
براغ.  التشيكية  العاصمة  إلى  السفر  إلى  اضطرتني 
جامعة  إلى  العودة  من  شهرين  خالل  أتمكن  فلم 
بدون  البحث  االستاذان  فأجاز  أولندنبورغ.  مدينة 
وبإمكانياتي  بي  لمعرفتهما  معي،  شفويا  نقاشه 
الفكرية وآرائي التي عبرت عنها في بحوث اختبرتها 
بالعالقة  ليبيا،  في  والفكرية  الدراسية  في مسيرتي 
االقتصادي،  اإلنتاج  ونمط  والمجتمع،  الدولة  بين 
في  واألقــلــيــات  والتحديث،  والتنمية  والهجرة 

السلطة، وغيرها.
من  مركبة  بنية  األلماني  االنتخابي  النظام 
والنصوص  المعدلة  واإلجراءات  واللوائح  القوانين 
سياق  في  التطورات  من  نسق  في  التفسيرية 
سياسي ومجتمعي تنظمه مصالح طبقات وتعبر عن 
الديمقراطية  أظهرتها  أحزاب  واهتماماته  مصالحه 
التي  الصعوبة  وإزاء  طويل.  تاريخي  مخاض  بعد 
في  أكثرت  البحوث  هذه  عن  مثلي  غريبا  تكتنف 
المرجعية  واالستشهادات  االقتباسات  من  الكتابة 
ذلك  في  أعانتني  لنقاشه  واستعدادا  والعروض، 
المكتبة  فــي  المتوافرة  المختصة  القواميس 
المفاهيم  واستظهار  حفظ  آلية  فاتبعت  األلمانية. 
للفلسفة  دراستي  ماعودتني  بدل  والمصطلحات، 

عليه من الفهم والتفسير والمناقشة.
االنتخابات في ضميرنا الليبي مفهوم ال ماصدق 

له، كما يعبر المناطقة عن المشكلة.
تحريرها  بعد  ليبيا  على  بريطانيا  انتدبت  فقد 
الفاشي.  اإليطالي  االستعمار  من   1944 العام 
على   1951 العام  االستقاللي  كيانها  ففهرست 
دستورية،  مملكة  التمثيلية،  ديمقراطيتها  مقاس 

والحكومة  يشرع،  والبرلمان  يملك  فيها  الملك 
تحكم. انتخابات العام 1952 التي أدارتها الحكومة 
الدستور،  مضمون  أفسدت  المؤقتة،  االتحادية 
األحزاب  أقصت  التي  البريطانية  الخطة  تفسد  ولم 
االستقاللية  الحزبية  ومحورت  لإلمارة،  المعارضة 
زعامته  بايعت  الذي  الطرابلسي،  المؤتمر  حزب  في 
بل  الدستور،  صياغة  في  أعضاؤه  وشــارك  األمير، 
كان  الــذي  للمفتي  الدستور  لجنة  رئاسة  أوكلت 

عضوا بارزا في حزب المؤتمر الطرابلسي .
المؤتمر  زعيم  قبول  فــي  الـــرأي  هــذا  يستند 
دون  المنفى  إلى  وذهابه  الحكومة  أمام  بالهزيمة 
لإلهمال  مصيره  مسلما  الملك،  مقابلة  له  تتاح  أن 

والنسيان.
تمكنت  إلــيــه،  سعي  مــا  كــل  عــن  تخليه  وإزاء 
المنشقين  األعضاء  ضمائر  شــراء  من  الحكومة 
الحزب  زعيم  نائب  فيهم  بمن  المؤتمر  حزب  عن 
مجلس  في  مقاعدهم  فثبتت  ــرون،  وآخ والمفتي 
الملك  وألغى  لهم،  فعالية  ال  كمعارضين  النواب 
الذي صار يملك ويحكم األحزاب التي وصمت بإثارة 
الفوضى. وصار البرلمان هيكال رمزيا ال مضمون له 
القصر،  حاشية  يد  في  ألعوبة  الحكومة  صارت  بل 
تنفيذها  في  تلكأت  وإذا  األوامــر،  لها  تصدر  التي 
يأتي مرسوم ملكي بحلها. أما االنتخابات البرلمانية 
مرسوم  يأتي  افتضخ  فإذا  سمتها،  التزوير  فصار 
وإجراء  التزوير  طالها  التي  االنتخابات  بإلغاء  ملكي 

انتخابات جديدة ال تخلو منه.
انتخابات  عفوية  أعيها  أن  دون  صبيا  عاصرت 
الزاوية  شارع  حينا  عن  فيها  فاز  التي   1964 سنة 
السراج  مصطفى  السابق  المؤتمري  بطرابلس 
تهم  وبسبب  القاللي.  محمود  الوجيه  منافسه  إزاء 
التزوير التي طالتها، ألغيت نتائجها بمرسوم ملكي 
1965 ليفوز جارنا محمد بيرمة على  وأعيدت العام 
الخصم نفسه القاللي. كانت انتخابات أسماء بدون 
االستقاللية  الحزبية  بعضهم  خلفيات  إلى  النظر 

1949 ـ 1952 أو المجتمعية وجهاء ومالكا.
السياسي  النظام  عناصر  ــد  أح االنــتــخــابــات 
العفوية  عــن  تبعده  ونظاميته  الديمقراطي. 
الليبي.  النيابي  مصيره  البست  التي  والشخصية 
الجيش وصفق  التي أسقطها صغار ضباط  النيابية 
العام  الليبية  الملكية  بإسقاطهم  الجمهور  لهم 
بنفس  شــاركــت   1971 سبتمبر   1 فــي   .1969
انعدام الوعي في االستفتاء الذي العالقة له بليبيا، 
مدرسة  في  العربية  الجمهوريات  باتحاد  والخاص 
البنات بحينا الواقعة في أرض مزرعة تعود ملكيتها 
وقد  القاللي،  محمود  المذكور  النيابي  للمترشح 
وافق على االستفتاء %98.6 من الناخبين، مع إقبال 
في  كهال  وقفت  الوعي  معدومية  وبنفس  %94.6؛ 
طابور الترشيح ألعضاء المؤتمر الوطني العام يوليو 

2012. العفوية ذاتها تكررت مشاهدها أمامي بعد 
النيابية  لالنتخابات  الرسمي  اإللغاء  من  عاما   35
حسب  التصعيد  بشكل   1977 العام  واستبدالها 

المبدأ الحاكم لما سمي تجاوزا سلطة الشعب.
ليكون  صياغته  تمت  الــذي  الليبي  الدستور 
 1951 عام  الليبي  االستقالل  لدولة  رمزيا  مؤسسا 
التي  االنتخابات  معارك  في  محايدا  نصا  ظل 
إرادة  الملك والحكومة بتزوير  إرادة  أفشلها تدخل 
الشعبية  بالسلطة  الدستور  إلغاء  تم  حتى  الشعب. 
الفصل  بصدور  االنتخابات  وإلغاء   ،1977 العام 
العام  سبتمبر  أول  في  األخضر  الكتاب  من  األول 
غير  الليبي  الدستور  بينما مسودة مشروع   .1976
األول  العائق  تكون  البرلمان  من  عليها  المصدق 
منذ  والرئاسية  التشريعية  السلطتين  النتخابات 
المنتخبة  التأسيسية  الهيئة  قبل  من  صدورها 

.2015 شعبيا في 
مؤسسة  تتقاسمه  االنتخابات  على  الخالف 
البرلمان العاطلة عن العمل في طبرق التي بهتت 
تتالشى  كــادت  حتى  شعبيا  المنتخبة  شرعيتها 
القابع في طرابلس، والذي  الدولة  وسلطة مجلس 
شرعنته  بعد  السياسي  المشهد  على  نفسه  فرض 
به  كتب  الذي  الحبر  يكاد  الذي  الصخيرات  باتفاق 
ينتخب  أن  عليه  ينبغي  الذي  الشعب  أما  يزول.  أن 
وسائل  عنه  تعبر  فال  موجود.  غير  فعليا  فإنه 
ضميره  يصوغون  عضويون  مثقفون  وال  اإلعالم، 
مجتمع  منظمات  وال  وكتاباتهم،  مواقفهم  في 
كانت  التي  الهزيلة،  أشباحها  حتى  أو  مدني، 

تفتعل ضجيجا ال صدى له في العام 2012.
من  بالتخفيف  الرئاسية  لالنتخابات  المؤيدون 
في  الواردة  باإلقصائية  يصفونها  التي  الشروط 
االنتخابات  بها  ستجري  التي  الدستورية  القاعدة 
يفترضون   2012 ديسمبر   24 فــي  المزمعة 
منه  يتوقعون  الذي  دكتاتورهم  سينتخب  شعبا 
والمعارضون  اكتسبوها،  التي  مصالحهم  ضمان 
سيختار  شعبا  مخاوفهم  تفترض  لالنتخابات 
عودته  يخافون  الذي  فعليًا  الموجود  الدكتاتور 
التي  ومكاسبهم  مصالحهم  على  فيقضي 

استعادوها.
سارتر  الفيلسوف  وصفه  كالذي  ـ  مقيت  واقع 
هو  فيه  تفكيرالكاتب  لكن  ـ  الغثيان  كتابه  في 
تتوقف  أن  يمكن  ال  السبب  ولهذا  أنــاه  تأكيد 
وال  يفكره.  بما  موجود  فالكاتب  عنه.  كتابته 
الوقت  هذا  وفي  التفكير.  من  نفسه  منع  يمكنه 
وجوده  ألن  إال  هذا  فما  موجودا،  كان  إذا  بالذات 
العدم  من  بعيدا  يسحبه  الــذي  أنــاه  إنه  يرعبه. 
الوجود،  االشمئزاز من  الكراهية،  إليه:  انشد  الذي 
الكاتب  تجعل  التي  الوسائل  بعض  سوى  ليسا 

موجودا، تجعله غائصا في الوجود.

االنتخابات أحد 
عناصر النظام 

السياسي 
الديمقراطي. 

ونظاميته تبعده 
عن العفوية 

والشخصية التي 
البست مصيره 
النيابي الليبي. 

النيابية التي 
أسقطها صغار 
ضباط الجيش 

وصفق لهم الجمهور 
بإسقاطهم امللكية 
الليبية العام 1969.

ما ال يقال.. صورة حربنا

»البيت المنقسم ينهار سريعًا«..!.
فيها،  التحكم  يمكن  ال  التي  تجاربهم  عن  ناتجة  ويفعل،  يقال  ما  الجموع  بها  تدرك  التي  الطريقة 
وتفضيالتهم االنتقائية والموروثة التي ال يمكن التنبؤ بها، وتوقعاتهم المنطقية والالمنطقية التي 
هو  فهذا  توقعاتهم،  مع  تتوافق  ال  المفروضة  أو  المتاحة  الخيارات  كانت  وإذا  غيرهم،  يحددها  لم 

مصدر قلقهم ومخاوفهم من المضي قدمًا باتجاه المستقبل..!.
على  للجمهوريين  انتصار  أول   1860 عــام  الرئاسة  لسدة  لينكولن  إبــراهــام  وصــول  مثل 
الديمقراطيين، وقد أدى انتصاره إلى انسحاب واليات ساوث كارولينا وميسيسيبي وفلوريدا وأالباما 
األمريكية  الكونفدرالية  الواليات  وتشكيل  الفيدرالي  االتحاد  من  وتكساس  وجورجيا  ولويزيانا 
برئاسة جيفرسون ديفيس، واشتعلت الحرب األهلية التي كادت تؤدي إلى انقسام الواليات المتحدة 

األمريكية إلى دولتين، دولة شمالية صناعية ودولة جنوبية زراعية..!.
قرر  لينكولن  أن  إال  القتال،  بدل  سالم  مفاوضات  خوض  إلى  لينكولن  يلجأ  أن  ديفيس  توقع 
خوض الحرب واستعادة واليات الجنوب السبع بقوة السالح، وظل بانتظار أن يطلق الكونفدراليون 
االنفصاليون طلقات الحرب األولى ليسعرها، وحينما فعلوا ذلك شرعت قواته بتنفيذ خطة األناكوندا 
بفرائسها،  األناكوندا  أفعى  تفعل  كما  وسحقها،  الجهات  جميع  من  الكونفدرالية  القوات  ومحاصرة 
ورغم اندالع مظاهرات احتجاجية على التجنيد اإلجباري وأعمال الشغب في نيويورك وغيرها لم يغير 
لينكولن قرار الحرب، بل تبنى صالحيات غير مسبوقة لتنفيذ استراتيجيات عسكرية استثنائية هدفها 

األسمى إنقاذ االتحاد..!.
السكك  على  السيطرة  أجل  من  العصابات  لرجال  االنفصاليون  الكونفدراليون  لجأ  الحرب  أثناء 
قوات  تستخدمها  التي  الحديدية  السكك  جسور  إلحراق  المحليين  بالزعماء  واستعانوا  الحديدية، 
لينكولن، وتلقى الكونفدراليون المساعدات الخارجية بعدة طرق وأشكال لتحقيق االنفصال، وحينما 
واليات  موانئ  تحاصر  لينكولن  قوات  لبحرية  التابعة  جاسينتو«  سان  إس  إس  »يو  سفينة  كانت 
من  مبعوثين  واحتجزت   ،« ترينت  إس  إم  »آر  اإلنكليزية  البريد  سفينة  طريق  اعترضت  الجنوب 
االتحاد الكونفدرالي كانوا على متنها متجهين إلى إنجلترا الملكة فيكتوريا وفرنسا اإلمبراطور شارل 
القطن من أجل  الكونفدرالية، والضغط بورقة  الدبلوماسي بقضية  لويس من أجل طلب االعتراف 
كسب الدعم المالي والعسكري لقوات الكونفدرالية، إال أن لينكولن تغلب على األزمة وأمر بإطالق 

المبعوثين ومنع المملكة المتحدة من دخول الحرب ضده..!.
لينكولن الحطاب صانع قضبان السكك، رئيس مليشيا قتل الهنود الحمر، عامل القوارب النهرية 
والبريد والمحامي، استطاع أن يتقن لعبة السياسة ويلتزم بطقوسها، ورغم ظروف الحرب والشغب 
وجعل  العسكرية،  على  السياسية  األسبقية  على  حافظ  الخارجية،  والتدخالت  العصابات  وفوضى 
استخدم  وقد  بلده،  في  والمساواة  الحرية  مبادئ  وحماية  االتحاد  إلنقاذ  الحرب مجرد جهد مكرس 
1862 في الواليات الكونفدرالية  العبيد  الصالحيات العسكرية لتجاوز الدستور ولعب بإعالن تحرير 
زراعية ال مثيل لها، وجاء اإلعالن  آفة  أربعة ماليين عبد  اقتصادية، جعلت من تحرير  كورقة ضغط 
أتاح له تجنيد أكثر من مئتي ألف جندي أسود، شكل بهم القوات  كتدبير عسكري ضروري وحاسم 
السوداء التي كانت والزالت تمثل قوة ضاربة رئيسية في القوات األمريكية، فلم يكن تحرير العبيد 

بالنسبة للينكولن سوى وسيلة لكسب المعركة والحفاظ على االتحاد..!.
اشتباك عسكري،  آالف  تخللها عشرة  المحروقة خالل حرب  األرض  لينكولن سياسة  قوات  نفذت 
 10 إلى  مليار   6.6 من  المباشرة  تكاليفها  وبلغت  مدني،  ألف   350 منهم  قتيل  ألف   970 وخلفت 
المتحدة حينها، وتسببت  القومي للواليات  الناتج  مليار دوالر بقيمة أدناها يتجاوز 1.5 مرة إجمالي 
التضخم  ووصل  الصادرات،  ألغلب  وتوقف  كبير  اقتصادي  كساد  بحدوث  سنوات  أربع  خالل  الحرب 
بيع  إلى  الحرب  تمويل  فشل  وأدى  تقريبًا،  صفرًا  العملة  قيمة  عندها  أصبحت  نقطة  إلى  الحاد 
والفوائد  الديون  قيمة  وارتفعت  أمستردام،  و  لندن  في  الخارج  في  الحكومية  السندات  من  الكثير 
المتراكمة بسبب العجز عن السداد، وانهار النظام النقدي بسبب االقتراض وطباعة النقود الورقية 
من قبل البنوك المملوكة للقطاع الخاص، وأعطي الضوء األخضر إلصدار النقود الورقية بدون غطاء 
ذهبي تفاديًا للتورط في دوامات الديون العميقة مع دائنين خارجيين، فقبل الحرب كانت العمالت 

األمريكية القانونية معدنية مسكوكة من الفضة والذهب..!.
أيام  بخمسة  وبعدها  الكونفدراليين،  قوات  واستسلمت   1865 أبريل  في  أوزارها  الحرب  وضعت 
يشاهد  وهو  رأسه،  مؤخرة  في  برصاصة  لينكولن  الرئيس  لحياة  نهاية  بوث  ويلكس  جون  وضع 
مسرحية هزلية بمسرح فورد، وأسدلت الستارة على الحرب وحياة لينكولن، واعتقد جون بوث أنه قد 

قدم ألمريكا واإلنسانية عماًل مميزًا ال يقارن..!.
ما حدث... في الواليات المتحدة األمريكية منذ مائة وستين عاما تكرر في ليبيا، وتشابهت ديناميات 
الحرب وفواعلها وأحداثها كثيرًا، وإن كانت هنالك فوارق ظاهرية بحكم اختالف بيئة العصر وواقعه، إال 

أن حقائق الحرب وتفاصيلها تكاد تتطابق، ولكن لم يخبرنا أحد عن حقائق وتفاصيل ما حدث فعاًل..!!.
ترى.. هل سيقولون لنا بعد مائة وستين عاما..!؟.

عبدالواحد حركات
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مداوالت القاعدة الدستورية بني األمس واليوم

لعبة  وهي  »اسكنبيل«أ  المسماة  الليبية  الورق  لعبة  من  مستمدة  ليبية  طرفة  تُروى 
يلعبها فريقان كل فريق منهما قوامه ثالثة أفراد، يكون أحدهم »رايس« واالثنان اللذان 
الورقة  يرمي  ومتى  يرميه  الذي  الورق  نوع  للبحري  يحدد  الذي  هو  الرايس  بحريين.  معه 
الضاربة  األوراق  نوع  البحريان حول  إليه  التي يسربها  اإليماءات  بناء على  )الكوز(  الضاربة 

الموجودة لديهما.
ساعة  في  ليال.  جرت  التي  اللعبة  وانفضت  خسر،  من  وخسر  ربح  من  ربح  مرة  ذات 
أحد  أمامه  وجد  الباب  فتح  حين  الخاسر.  الفريق  رايس  باب  جرس  رن  الليل  من  متأخرة 

بحرييه. قال البحري:
كنا  ما  ذلك  تؤخر  أن  من  بدال  البداية  منذ  »الكوال«  بـ  أضرب  أن  مني  طلبت  أنك  لو 

اللعبة! لنخسر 
إنه  غريبا.  ليس  التفكير  من  نوع  على  تدل  فهي  مؤلفة،  حقيقية  الواقعة  كانت  سواء 
بعد مضي زمن طويل على  األحداث  يقيم  أو »بعدي«  أو »استرجاعي«  تفكير »استعادي« 

وقوعها واتضاح نتائجها، وليس في إطارها الظرفي والتاريخي.
بداية  بورقيبة،  الحبيب  التونسي  الرئيس  باقتراح  إشادة  قرأت  كلما  الطرفة  أتذكر هذه 
هيئة  عن  الصادر  فلسطين  تقسيم  بقرار  القبول  والعرب  الفلسطينيين  على   ،1965 سنة 

األمم المتحدة، متحسرين على الفرصة الضائعة.
هذا الطرح يغفل نقاطا مهمة. النقطة األولى أنه، حتى ولو سلم الفلسطينيون والعرب 
الكيان  أن  يضمن  ما  هناك  فليس  الشعوب،  وكرامة  واألخالق  للعدل  المنافي  الحل  بهذا 
جيرانه  على  تفوقه  إلى  تسعى  استعمارية  قوى  من  المدعوم  المغتصب،  الصهيوني 

وتأبيده، كان سيقبل به.
استرجاعي،  الطرح  هذا  أن  المقال،  هذا  اهتمام  ومركز  هنا  األهم  وهي  الثانية،  النقطة 
يزن األحداث بما تمخض عنها من نتائج وليس أثناء جريانها واعتبار الظروف والمالبسات 
وتحاول  متعددة  ونتائج  لمسارات  مرشحا  سيالنه،  أثناء  يكون،  حدث  فأي  تكتنفها.  التي 
من  فإنه  وبالتالي  المرغوب.  المسار  إلى  توجيهه  المقاومة،  أو  الدافعة  األطراف،  جهود 
من  التمكن  العربية  القومي  التحرر  حركة  قبل  من  آنذاك  المرشحة  المسارات  ضمن 

استعادة فلسطين السليبة، واعتبار التسليم بالتقسيم تخاذال وجبنا.
وانتهى،  حسم  قد  إسرائيل  دولة  تنصيب  حدث  أن  اعتبار  يجوز  ال  أنه  الثالثة  النقطة 
الفلسطينية  والمقاومة  دائرا،  الصراع  مادام  إذ  الضائعة.  الفرصة  هذه  عن  نتحدث  حتى 
على  مفتوحا  ــازال  م هــذا  الواقع  جريان  فــإن  فاعلة،  الصهيوني  االغتصاب  لمشروع 

االحتماالت.
النقطة الرابعة، أنه لم يحدث في أية حركة مقاومة ضد االستعمار أن الصراع كان يدور 

بين قوى متكافئة وأن النصر كان مضمونا.
منذ  األقــل  على  قــاد،  مناضل  شخص  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  الخامسة،  النقطة 
وكان  فرنسا.  هي  باطشة،  استعمارية  قوة  ضدة  بالده  نضال  العشرين،  القرن  أربعينيات 
من  بداية  قوي  بشكل  تحركت  التي  القوة  هذه  ضد  المسلحة  التونسية  المقاومة  مع 
1956دخل،  سنة  المستقلة  الوليدة  الدولة  في  التونسي  الجيش  أن  كما   .1952 سنة 
الفرنسي  الوجود  ضد  معركة  في  بورقيبة،  للحبيب  السياسية  القيادة  تحت   ،1961 سنة 
فرنسا  الذي تحقق بجالء  بتونس،  العسكري  فرنسا  إنهاء وجود  أجل  بنزرت من  قاعدة  في 
الفرنسيي«  »المعمرين  أمالك  بتأميم   1964 سنة  قام  وأيضا   .1963 سنة  تونس  عن 

لتونس. واستعادتها 
المغامرات  هذه  خاض  لما  للفلسطينيين،  قاله  بما  يؤمن  كان  بورقيبة  الحبيب  أن  فلو 
والمراهنات. بل ما كان ليدخل، أصال، النشاط السياسي والنضال ضد االستعمار الفرنسي.

الخبيث،  المكان  تعنى  يوناني  أصل  من  إنجليزية  كلمة   ..»)Dystopia( »ديستوبيا 
الحالتين  وفي  الفاضل،  المكان  تعني  التي   »Utopia »يوتوبيا  كلمة  معنى  عكس  وهي 
المقصود هو وصف لمجتمع مدينة سواء أكانت فاضلة أو خبيثة. ولقد ظهرت قصص عن 

مثل هذه المجتمعات في العديد من األعمال الخيالية.
أحمد  الدكتور  الراحل  الروائي  أعمال  آخر  الجبال« هي  تسمعه  لم  »ما  رواية  تكون  قد 
وصحيفة  بوابة  تحرير  رئيس  األستاذ  مكتب  إلى  الخلوق  نجله  جاء  فلقد  الفقيه،  إبراهيم 
الوسط، ومعه نسخ منها، مبينا أنه لم يكن يعلم بها إال بعد صدورها. والحقيقة أنا أيضا 

لم أعلم بها من قبل، على الرغم من متابعتي لمعظم رواياته.
فهو  نتفق،  لم  أو  أفكاره،  في  الفقيه  إبراهيم  أحمد  الدكتور  األستاذ  مع  اتفقنا  وسواء 
األحداث،  ونسج  الوصف  في  فائقة  قدرة  له  أدواته،  من  متمكنا  قديرا،  روائيا  بحق  يظل 

وتوظيفها بمهارة يشهد لها حتى منتقدوه.
مثلما  يومين،  في  وأتممتها  شدتني  ولقد  صفحة،   200 حوالي  في  تكاملت  الرواية 
في  غاية  تناول موضوعا  اهلل-  -رحمه  وأنه  اإلعداد، خصوصا  جيد  أي عمل  مع  لي  يحدث 
الخطورة وهو توحش اآللة الرأسمالية الغربية، التي بدأت خيوط وشذرات من هنا وهناك 
يرددها  نفسه  الغربي  اإلعالم  وبدأ  العالمية،  بالمافيا  مؤسساتها  بعض  ارتباط  توحي 
ويرى أنها ترى، ليعم الرخاء، أنه يتعين العمل على الحد من االنفجار السكاني بأية وسائل 

متاحة!
وفوق  يراه،  لما  وفقا  روايته،  ألحداث  وزمنا  مكانا،  الروائي  ينتقي  أن  البديهي  من  إنه 
وكاتبنا  روايته.  وأجواء  ومكان  بأحداثها،  المتلقي  إلقناع  مناسبا  يراه  ما  كل  يوظف  ذلك 
تشويهها  بسبب  بخيباته  أيضا  واعترف  فبراير،   17 ثورة  سياق  في  بانخراطه  اعترف 
إلى نظام سبتمبر وما حفل به زمانه، مثلما قال: »من  الوراء،  إلى  وانحرافها! ولذلك عاد 

فترات شد وجذب وتوتر واسترخاء وتأزم وانفراج..«. ليلتقط زمنا ومكانا ألحداثها!
فبراير،  ثورة  أنني لست مدافعا ال عن سبتمبر، وال عن  تأكيده، هو  أود  ما  البداية  في 

وإن كنت قد تهورت في بدايتها، وأعلنت أنه على نظام القذافي أن يرحل!
والسبب بسيط جدا، وهو أنني لم أكن ثوريا أبدا، ألنني مثلما وضحت مرارا من قبل: 
الفقيرة،  أسرتي  بسببها  تضيع  مغامرة،  أية  من  تماما  تمنعني  كانت  العائلية  ظروفي  أن 
مبدأ  النيهوم  صادق  الراحل  قاله  مما  اتخذت  إنني  حتى  القرار،  هذا  جراء  العدد،  كثيرة 
خطاب  في  وصرامة،  بوضوح  نظامها  عن  أعلنت  بعدما  خصوصا  سبتمبر،  بثورة  لعالقتي 

زواره سنة 15 أبريل 1973 ثم استدعيت ما حدث في السنوات الالحقة خالل هذا الشهر.
صادق النيهوم قال: نحن األرانب ال نأكل أحدًا وال نحب أن يأكلنا أحد. وما زلت أرى أنه 
أساس لقرار سليم لمن يعول ستة أطفال وجدة مريضة، وشيخين أحدهما بصير والثانية 

استئصلت نصف معدتها، ويسكن باإليجار!
في  الرواية  أحــداث  ومكان  زمن  التقاط  أن  أعتقد  ال  ألنني  ذلك،  لكم  أقول  ولماذا 
طرابلس في عهد نظام سبتمبر له صلة بأحداثها، ألنه لم يحدث، في زمن القذافي، أبدا 
الذي  االتهام  بهذا  نسمع  ولم  الشرعية،  غير  الهجرة  تنوي  التي  العاملة  باأليدي  االتجار 
وترجمنا  فبراير  ثورة  بعد  الوفاق،  حكومة  عهد  في  إاّل  المدنية  العالم  مؤسسات  وجهته 

ونشرنا الكثير مما قيل عنه.
كان المفترض أال يقحم نظام سبتمبر في هذا الرواية، الجيدة والمفيدة، التي يبدو أنه 
في  الكبير  الروائي  تناوله  عما  كثيرا  تختلف  ال  تتسرب،  بدأت  حقائق  من  أفكارها  استقى 
سرده لها، ألن الرواية وسيلة من وسائل التوثيق تظل مرجعا لألجيال، حتى إن لم يقصد 
ليس  ويسئ  يُحَرف،  قد  ما  على  األرض  في  اهلل  خلفاء  يمر  أن  ينبغي  وال  ذلك.  كاتبها 
للقذافي فقط ولكن لجيل عاش أربعين عاما وتولى في عهده، مناصب قيادية، ومشهود 
لكثيرين منهم بالنزاهة والوطنية، والتدين الحقيقي، وبالتالي ال يقبلون أن يحدث مثلما 

تقول الرواية ويصمتون.
في تقديري، وباعتبار أن الروائي أكد من البداية أنها رواية خيالية، كان عليه أن يجعل 
مكانها خياليا، حتى ال يلصق موضوعها المشين، ويسيء لجيل كامل من الليبيين عاشوا 
نماذج  زالوا  وما  كانوا  منهم  كثيرون   ،2011 فبراير  حتى   1969 سبتمبر  من  ليبيا  في 

شريفة مشرفة للغاية.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

جمعة بوكليب

الصداقة، وحدها، مبعث حرصي على متابعة وقراءة  ليست 
ما يكتبه وينشره الصديق الكاتب عمر الككلي من مقاالت 
مواضيع  من  المقاالت  تلك  تحتويه  ما  أيضًا  بل  أسبوعية، 
كان  آخرها  األهمية.  بالغة  قضايا  تمسُّ  لالهتمام،  مثيرة 
المنبر،  هذا  صفحات  على  األسبوع  هذا  بداية  في  نشر  ما 
وناقش  البعدي«،  »التفكير  عمر  عليه  أطلق  ما  حــول 
كان  باقتراح،  بــاإلشــادة  اآلن  البعض  موقف  خالله  من 
التونسي  الرئيس   ،1965 عام  له  خطاب  في  اقترحه  قد 
الفلسطينية،  أريحا  مدينة  في  بورقيبة،  الحبيب  الراحل 
قطيعة  في  وتسبب  عقب،  على  رأسًا  وقتذاك،  الدنيا،  وقلب 
عبد  جمال  المرحوم  المصري  الرئيس  وبين  بينه  سياسية 
وخارج  طرحه،  في  جريئًا  كان  البورقيبي  االقتراح  الناصر. 
العرب بالقبول بقرار األمم  أطر الصندوق آنذاك، بمطالبته 
المتحدة بتقسيم فلسطين إلى وطنين واحد للفلسطينيين 

وآخر لليهود.
البعض  طرف  من  االقتراح،  بذلك  اإلشادة  أن  عمر  يرى 
به  ويقصد  البعدي«،  التفكير   « أسماه  عما  ناجمة  اآلن، 
األحداث  »يقيّم  الذي  االسترجاعي  أو  االستعادي،  التفكير 
بعد مضي زمن طويل على وقوعها واتضاح نتائجها، وليس 
عدة  بذكر  ذلك  ويعزز  والتاريخي.«  الظرفي  إطارها  في 
ضمنيًا  يعني  ال  القرار  بذلك  العرب  قبول  أن  أولها،  نقاط 
قبول اليهود به. وثانيهما »أن هذا الطرح استرجاعي، يزن 
جريانها  أثناء  وليس  نتائج  من  عنها  تمخض  بما  األحداث 
حدث  فأي  تكتنفها.  التي  والمالبسات  الظروف  واعتبار 
متعددة  ونتائج  لمسارات  مرشحا  سيالنه،  أثناء  يكون، 
توجيهه  المقاومة،  أو  الدافعة  ــراف،  األط جهود  وتحاول 
المسارات  ضمن  من  فإنه  وبالتالي  المرغوب.  المسار  إلى 
العربية  القومي  التحرر  حركة  قبل  من  آنــذاك  المرشحة 
التسليم  واعتبار  السليبة،  فلسطين  استعادة  من  التمكن 

حدث  أن  أعتبار  يجوز  ال  وثالثها،  وجبنا.«  تخاذال  بالتقسيم 
تنصيب اسرائيل قد حُسم وانتهى، ورابعها »أنه لم يحدث 
يدور  كان  الصراع  أن  االستعمار  مقاومة ضد  أية حركة  في 
أن  وآخرها  مضمونا.«  كان  النصر  وأن  متكافئة  قوى  بين 
حرب  ليخوض  كان  ما  بورقيبة  الحبيب  المرحوم  الرئيس 
كان  أنه  لو  بالده  في  الفرنسي  االستعمار  ضد  المقاومة 

يؤمن بما قاله للفلسطينين.
البورقيبي  االقتراح  لدحض  نقاط  من  الككلي  طرحه  ما 
قابل  منطقه،  قوة  رغم  اآلن،  مناصريه  ولشجب  وقتذاك، 
غير  حوارمعه  أمام  الباب  لفتح  فرصة  ويمنح  والرد،  لألخذ 
تاريخية  واقعة  تفسير  في  باختالف  يتعلق  ألنه  ساخن، 

وتداعياتها حاضرًا.
لها  أتمنى  التي  المالحظات  بعض  هنا  أثير  أن  أود 

المساهمة في إثراء النقاش.
1 - يرى عمر أن قبول العرب بقرار التقسيم، كما اقترحه 
به.  اليهود  قبول  ضمنيًا  يعني  ال  بورقيبه،  الراحل  الرئيس 
لألمم  العامة  الجمعية  وثائق  إلى  واستنادا  الحقيقة،  وفي 
أن  ــات،  األوق كل  في  إليها  الرجوع  يمكن  التي  المتحدة 
عام  الصادر  التقسيم  بقرار  قبلوا  وتاريخيًا  فعليًا  اليهود 
وقت   ، أدلة  من  هناك  ليس  وأنه  العرب.  ورفضه   ،1947
القوى  ميزان  ألن  له،  اليهود  قبول  عدم  يؤكد  ما  اقتراحه، 

لم يتغير في المنطقة إال بعد حرب 1967.
أمام  المرشحة  المسارات  ضمن  من  أن  عمر  يرى   -  2
استعادة  من  التمكن  احتمال  آنذاك،  العربي،  التحرر  حركة 
فلسطين السليبة. وفي رأيي أنه ليس من ضمن احتماالت 
أمام  وقتذاك،  وتاريخيًا،  وفعليًا  واقعيًا  المرشحة،  المسارات 
خطأ  اعتقدت  وإن  فلسطين  استعادة  العربية  التحرر  حركة 
مرة  قال  تونج  تسي  ماو  الراحل  الصيني  الرئيس  ذلــك.. 
تزودها  أمريكا  كانت  إذا  اسرائيل  على  القضاء  يمكن  كيف 

بالسالح وبالمال واالتحاد السوفييتي بالرجال.
مفتوحًا  مازال  الواقع  جريان  أن  في  عمر  مع  أتفق   -  3
واقعيًا،  للتحقق  أقربها  رأيي،  في  لكن،  االحتماالت.  على 
وفقًا للسائد من المناخات والظروف والمعادالت والموازين 
فلسطين،  في  دولتين  قيام  إمكانية  احتمال  هو  الدولية، 
1965، أو  عربية ويهودية، كما اقترح الرئيس بورقيبة عام 

احتمال أكثر بُعدًا، دولة واحدة بشعبين وهويتين.
تكافؤ  بعدم  الرابعة  النقطة  أن  في  عمر  مع  أتفق   -  4
النصر  أن  أو  االستعمار،  ضد  المقاومة  حركات  في  القوى 
أن  إليه،  االهتمام  لفت  أود  ما  مضمونًا.  كان  المحتل  ضد 
االستيطان اليهودي تاريخيا في فلسطين، وما نتج عنه من 
مسألة  يضع  فلسطين،  كل  واحتالل  يهودية،  دولة  غقامة 
استعمار فلسطين استيطانيا في خانة مختلفة، بل وشديدة 
على  االستعمارية  الحركة  تاريخ  في  والتعقيد،  الخصوصية 
اإلجمال. تلك الخصوصية تضعها في خانة مختلفة، تجعلها 

تخضع لمعاييرها الخاصة، وليس لمعايير غيرها.
الحالتين  في  الفارق  أعتباره  في  يأخذ  لم  عمر  أن   -  5
يأتوا  لم  فاليهود  استعماريًا.  والتونسية  الفلسطينية 
في  تونس،  أراضــي  وأن  مسلح.  بجيش  فلسطين  إلــى 
تكن  لم  فلسطين  في  الحال  كان  كما  االستعمارية،  الفترة 
الغربية  والضفة  لمصر،  تابعة  غزة  دول:  عدة  بين  مقسمة 
التونسي  الرئيس  اقتراح  أن  ذلك،  إلى  أضف  األردن.  تحت 
كل  تحرير  بعد  أي   ،1965 عام  في  جاء  بورقيبة  الراحل 
ونيل  ومعمريه،  الفرنسي  المستعمر  من  التونسي  التراب 
لم  االقتراح  أن  والمعنى  قبل.  وليس  الستقاللها،  تونس 
واقعيًا  بورقيبه  الرئيس  تجربة  وليد  هو  بل  فراغ،  من  يأت 
في النضال ضد االستعمار، ورؤيته الخاصة لطبيعة الصراع 
الفلسطيني اليهودي. ومن هنا مبعث أهميته. ويمثل رؤية 

متميزة سياسيًا، وتفكيرا سياسيا خارج الصندوق.

ربما من المصادفة التاريخية التي ال تتكرر، أني في الوقت الذي 
أقرأ فيه، ضمن كتاب أدريان بيلت*، الجزِء المتعلق بتفاصيل وضع 
قاعدة دستورية للدولة الليبية الناشئة 1951 بعد الحرب العالمية 
نقاشات  السياسي،  الحوار  ملتقى  أعضاء  بين  تجري  كانت  الثانية، 
وضع القاعدة الدستورية للدولة الناشئة 2021 بعد الحرب األهلية 

الثانية في ليبيا.
حدث  الذي  الكبير  الفارق  أستشعر  هنا،  وأتابع  هناك  أقرأ  وحين 
تأسيس  وبين  الجيل،  وهذا  الجيل  ذاك  بين  بالتمام  70 سنة  بعد 
وأمية  مدقع  بفقر  والحروب  االحتالل  من  خارجة  شئ،  ال  من  دولة 
شائعة وجراح مازالت تنزف، وبين دولة تأسست قبل 70 عاما ومرت 
بعقود كإحدى أغني الدول في العالم ومن المفترض أن تكون على 
مشارف العصر، لكنها ترجع بهذيانها التاريخ إلى المربع األول، غير 
الجيل  وذاك  ا)لمؤسَس(  الجيل  هذا  بين  الفارق  هو  المختلف  أن 
ضمير  تمثل  أخالقية  كمؤسسة  المتحدة  األمم  وبين  س،  المؤسِّ
العالم في بدايتها، واألمم المتحدة اآلن كمنظمة براغماتية اختزلت 
تغيروا  الليبيون  نادرا.  إال  تتفق  النقض وال  تتمتع بحق  5 دول  في 

لألسوأ واألمم المتحدة تغيرت لألسوأ.
جوهرية  خالفات  على  تنصب  كانت  الفترة  تلك  في  الحوارت 
فيما يخص توزيع السلطات في دولة فيدرالية. واآلن ما يقبع خلف 
الحوار الجاري هو المنحى نفسه، لكن بأقنعة، ومصطلح الفيدرالية 
اآلن  يقدم  ومختلف،  معه  متفق  بين  بوضوح  األجداد  قدمه  الذي 
في مجرى  تتحكم  التي  الجهوية  والخالفات  المحاصصة  قناع  تحت 
الحوار وفي كل مبادرة. وشجاعة األجداد في تقديم األمور كما هي 
النفسي  اإلنكار  بينما  الرؤية،  وضوح  في  وأسهمت  لهم  تُحسب 
دولة  إال  ينتج  لن  سوف  اللحظة  هذه  في  أنفسنا  على  والكذب 
تمت  قد  الفيدرالي  النظام  كان  وإذا  العنف،  حافة  على  أو  مشوهة 
االدولة الموحدة، فإننا  دسترته بدقة في ذلك الوقت كخطوة نحو 
نغرق اآلن في جهوية متحكمة لكنها غير مصرح بها وغير مدسترة 
الدستورية  القاعدة  معدو  كان  وإذا  الفوضى،  تعمها  ألن  وذاهبة 
أمام  مشرعا  الطريق  يفتح  أن  الوقت  ذلك  في  الدستور  في  راعوا 
الواقع  على  تحايل  من  اآلن  يحدث  ما  فإن  الوقت،  مع  ليبيا  توحيد 
وتزييف للمفاهيم، ومشروع دستور مفخخ، سيضع ليبيا على طريق 

االنفصال وليس مجرد شكل الدولة الفيدرالي.

مايو  في  بطرابلس،  المسمى،  الملك  ألقاها  التي  الكلمة  في 
ظروف  فرضته  الــذي  الخيار  هذا  لشرح  بصراحة  تطرق   ،  1951
كتاب  في  خطابة  ترجمة  حسب  منها،  جزء  في  فقال  آنذاك،  قاهرة 
الفيدرالي  الحكومي  النظام  إن  العظام:  طرابلس  أبناء  »يا  بيلت: 
الذي قررته الجمعية التأسيسية الوطنية، التي ُأنشئت بموجب قرار 
قدمها  التي  النصيحة  بعد  ليبيا(  )مجلس  وبموافقة  المتحدة  األمم 
الثالثة،  األقاليم  في  المرموقة  والشخصيات  الزعماء  مع  المفوض 
ليس اختراعا جديدا، كما صوره بعض الناس. وليست ليبيا الدولة 
التي  الدول  في  سوابق  لدينا  ألنه  النظام،  هذا  تتبنى  التي  األولى 
هذا  تبنت  التي  العظمى  القوى  بين  وأخــرى  الحرب  بعد  نهضت 
النظام منذ أجيال ماضية. إننا نعتبر أن هجمات بعض البلدان التي 
المعرفة  ونقص  النضج  لعدم  نتيجة  هي  إنما  النظام  بهذا  تندد 
بالوضع الحقيقي في ليبيا وبرغبات سكانها )...( وأن الدستور الذي 
واحدة  دولة  تأسيس  يشمل  سوف  الجمعية  هذه  بوضعه  تقوم 
ومجلس وزراء واحدا. وعندما يحدث هذا، سوف تُعدل نظم األقاليم 
الثالثة: برقة وطرابلس وفزان، بمجرد إعالن الدستور، من حكومات 
األمور  في  داخلية  تشريعية  سلطات  لديها  واليــات  إدارات  إلى 

المحددة بالدستور.«
الملكية  المحاولة  »كانت  قائال:  الخطاب  على  المؤلف  يعلق 
واضحة،  الرئيسة  الخالفية  القضايا  حول  تصالحية  بنغمة  للحديث 
كانت  التي  اللحظة  ذات  في  السيكولوجية،  الناحية  من  وجــاءت، 
الذي  األعلى  القائد  من  جاءت  إنها  إليها.  الحاجة  أمس  في  البلد 
نجا لحسن الحظ من الهجوم عليه بقنبلة عند وصوله إلى مدينة 
طرابلس )انظر الفصل الثامن، الجزء 1(، وحمل الخطاب وزنا إضافيا 
على الرغم من أن أعداء الفيدرالية المقتنعين لم يخففوا مطلقا من 

توجههم العدائي، حتى بعد االستقالل.«
تحدث الملك عن رغبة شعبية فيما يخص الفيدرالية، لكن رغم 
ثمة  أن  إال  ليبيا  مناطق  من  كثير  في  الغالب  النزوع  هو  هذا  أن 
كانت  والشرق  الغرب  في  معظمها(  في  )شبابية  سياسية  تيارات 
ضد الفيدرالية، وبما أن مركز هذا الرأي المخالف في طرابلس فإنه 
السيد عبدالرحمن عزام أمين  المؤتمر مع  يرجع لعالقة قادة حزب 
المد  إرهاصات  مع  التوجه  لهذا  ودعمه  الناشئة،  العربية  الجامعة 
انقالبي  إلى  النهاية  في  أفضى  الذي  العربي  القومي  للتيار  األولى 

أن  يجب  التي  الفضاءات  هذه  وعن   .1969 وسبتمبر   1952 يوليو 
تنتمي لها الدولة الليبية، قال الملك المسمى، خالل نقاشه في أحد 
األيام مع المفوض حول رؤيته الخاصة لمنطلقات سياسته الخارجية 
ليبيا  أن  أبدا  تنسى  ال  أن  يجب  المفوض،  »السيد  المستقبلية: 
بجانب كونها أوال بلدًا عربيا فإنها تطل أيضا على البحر المتوسط، 
وكانت دائما على تواصل مع الالتينين واليونانيين، ومن الطبيعي 
أماكن  إلى  وحاصة  الشرق  إلى  وسياسيا،  روحيا  يلتفت،  وجهنا  أن 
اإلسالم المقدسة، ولكن ماديا ستكون لنا دائما عالقات وثيقة مع 

الغرب. وهذا يعني ضرورة ان تتخذ سياساتنا مسارا وسطا«.
اختزل بها مهاتير محمد  الذي  بالمقولة  الكلمات  تذكرني هذه 
أن  نريد  حين  »كنا  الحديثة:  ماليزيا  بناء  في  مشروعه  منطلق 
إلى  نتوجه  اقتصادا  نعمل  أن  نريد  وحين  مكة  إلى  نتوجه  نصلي 
طوكيو« وربما رؤية الملك هذه هي ما جعلت عزام يناصبه الخصام 
مستقطبا العديد من النخب المحتشدة بالحس القومي المتحمس 
لتأسيس جامعة الدول العربية، وربما هي من كانت فيما بعد وراء 
البكوش  الحميد  عبد  الوزراء  رئيس  إقالة  إلى  أدت  التي  الضغوط 
البحر  وحوض  الروحي  فضاءه  واإلسالم  العروبة  يعتبر  كان  الذي 

المتوسط فضاءه االقتصادي والعلمي والتنموي.«.
»كان  يقول  كما  الذي  المفوض  توصل  طويلة،  جــداالت  بعد 
واجبه أن ينصح الليبيين دون أن يتخذ القرارات نيابة عنهم«، إلى 
أنه كان أفضل ما يمكن أن يقدمه مساعدتهم في  نتيجة مفادها 
وثقافتها  البلد  تقاليد  مع  يتكيف  مناسب،  ديمقراطي  وضع دستور 
لجعل  األفضل  السبيل  أن  قناعة  على  وكان  الخاصة.  واحتياجاتها 
الناس على دراية بنظام الحكم الديمقراطي ومؤسساته هي إتاحة 
الفرصة لهم بتحمل مسؤولياتهم ونتائج اآلراء التي توافقوا عليها 
ارتكاب  تعني  كانت  وإن  حتى  تدريبية  مدرسة  أفضل  هذا  »وكان 

أخطاء عرضية«.
آراء المشاركين اآلن في  للمفارقة والمقارنة، سأسرد هنا بعض 
داخل  الغالب  الخطاب  تعكس  باعتبارها  الدستورية  القاعدة  وضع 
الحوار، نقال عما نشر في موقع 218 بتاريخ 27 مايو 2021 . »أشار 
عضو اللجنة محمد البرغوثي إلى أنه لم يتم تأمين الشارع الليبي، 
متسائاًل عن  “العصابات”، حسب وصفه،  تحكمها  المناطق  وبعض 
الدستور،  مسودة  على  بالتصويت  المطالبة  األصوات  تعالي  سبب 
4 سنوات. التوقيت بالذات رغم أنه تم االنتهاء منها قبل  في هذا 
إلى  الحكومة  رئيس  إدخال  من  نتمكن  »لم  قائاًل:  حديثه  وتابع 
عن  الحديث  السابق  ومن  المدن  بعض  زيارة  يمكنه  وال  بنغازي 
مصباح،  بكر  أبو  الحوار  لجنة  عضو  طالب  جانبه،  ومن  انتخابات«. 
بأن يكون  الطريق بكل بنودها، مطالبًا  تنفيذ خارطة  التأكيد على 
بلقاسم  الحوار  لجنة  عضو  وأكد  سبها«.  في  النواب  مجلس  مقر 
الذي  غير  “إقليم”  من  الوزراء  رئيس  يكون  »أن  ضرورة  على  النمر 
ينتمي له الرئيس.«. وقال عضو لجنة الحوار خالد محمد: »الهدف 
كافة  تجمع  مقاربات  إلى  الوصول  هو  الملتقى  في  جمعنا  الذي 
بعد  السياسية  النخبة  في  ثقتهم  فقدوا  الليبيون  الشعب.  أطياف 
الرحمن  عبد  الحوار  لجنة  عضو  وقال  ابتزازات«.  من  شاهدوه  ما 
تسُمى  الدستورية  للقاعدة  معارضتنا  كانت  »إذا  إنه  السويحلي 

عرقلة و)انقالبًا( فأهاًل بالعرقلة وأهاًل بـ )االنقالب(«.
حدث  ما  لنقي  زهراء  الحوار  لجنة  عضو  وصفت  آخر  جانب  من 
وعبّرت  الطريق.  خارطة  على  »االنقالب«  بـ  األمــس  جلسة  في 
لـ  يكون  أن  من  خشيتها  عن  الفارسي  العز  أم  الحوار  لجنة  عضو 
تراجعت  التي  األصوات  بعض  على  تأثيرها  الواقع«  األمر  »سلطات 
عن توافقاتنا السابقة، محذرة من أن عدم إجراء انتخابات ديسمبر 
السيدات  لدى  الحرص  هذا  يذكرني  الليبيين.  على  خطرا  يُشكل 
في ملتقى الحوار بحرص ووطنية أولئك األجداد الذين كانت ليبيا 

همهم األول.
هو  عاما،  سبعين  قبل  الدولة  تأسيس  مداوالت  يعيب  ما  ربما 
من  وحقيقة  وفهمها،  تخمينها  يمكن  ألسباب  تماما  المرأة  غياب 
أثق  عدث  ما  اآلن  الجارية  المداوالت  من  ينشر  لما  متابعتي  خالل 
إال في السيدات الليبيات الواضحات جدا والنزيهات في معظمهن. 
وهذا يعيدني إلى مقالة سابقة نشرتها تحت عنوان » قولوا لرجال 
أختارت  ستيفاني  )السيدة(  أن  ولو  نسوان«.  فيها  ليبيا  البرلمان.. 
بسيطة  كوتة  وأتاحت  )السيدات(  من  الحوار  لجنة  أعضاء  أغلب 
ما  على  كلها  األمور  لسارت  الجندري،  المظهر  على  حفاظا  للرجال 

يرام.
)استقالل  كتاب  » من  التنصيص«  بين عالمتي  العبارات  **كل 
تأليف:  لالستعمار(  ممنهج  تفكيك  حالة  ـ  المتحدة  واألمــم  ليبيا 
زاهي  محمد  ترجمة:  المتحدة.  ــم  األم مفوض  بيلت،  أدريـــان 
المغيربي. منشورات: مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بالتعاون مع: 

)ديستوبيا( ليست ليبيةكالم للبحوث واإلعالم.
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والنقوش  النصفية  التماثيل  من  حفنة  تبرز 
في  األوسط  الشرق  ومنطقة  ليبيا  من  البارزة 
بأختامها  وهي  اللوفر،  متحف  في  التحف  جناح 
المتحف  القضائية محور معرض استثنائي في 
على  الضوء  تسليط  إلى  يهدف  الباريسي، 
القطع  تهريب  بها  يتسبب  التي  ــرار  األضـ

الثقافية.
العالم  لملكة  أثرية  منحوتات  أربع  وتثير 
بحجابها  المغطاة  بيرسيفوني  اإللهة  السفلي 
وفق  وفضولهم،  الـــزوار  اهتمام  الرخامي 

»فرانس برس«.
التماثيل  هــذه  خلف  الجدار  على  وعرضت 
مطار  في   2012 العام  ضبطت  التي  النصفية 
رواسي الباريسي صورة من الجو لمقبرة قورينا، 
أفريقيا.  شمال  في  األثرية  المدن  أكبر  إحدى 
ويرجح أن التماثيل كانت تعلو آثار هذه المقابر 
في شرق ليبيا منذ أكثر من 2000 عام قبل أن 

يقتلعها من مكانها جشع المهربين.
لوجييه  لودوفيك  المتحف  أمين  وأبــرز 
القطع  هــذه  مثل  عــرض  أن  تصريحاته  في 

»سابقة« مهمة في فرنسا.
يواصلون  الــذي  التحقيق  قضاة  وكــان 
تحقيقاتهم للتوصل إلى كشف هوية الشبكات 
بعرضها  أذنـــوا  القطع،  هــذه  نهبت  التي 
بتعديل   2016 العام  صدر  قانون  بموجب 

قانون اآلثار.
ــذه الــمــســروقــات إلى  ــرض ه ويــهــدف ع
غير  لالتجار  السلبية  التبعات  من  التحذير 
تجارة  وهــي  الثقافية،  بالقطع  المشروع 
وفقا  سنويا،  دوالر  مليارات  عشرة  نحو  تدر 

لليونسكو.
يشهد  الـــذي  ــط  األوسـ الــشــرق  ويشكل 
معاناة  األكثر  المناطق  إحدى  عدة،  نزاعات 
من هذا النشاط اإلجرامي المنخفض المخاطر 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  يكتف  ولم  والمربح. 

وأفاميا  السورية كتدمر  األثرية  المدن  بتدمير 
والنمرود،  كالحضر  العراقية  أو  سورية،  في 
»آثار  الخبراء  ما يسميه  بيع  إعادة  إلى  لجأ  بل 

الدم« كإحدى الوسائل لتمويل نفسه.
تتيح  الناس  عامة  توعية  أن  لوجييه  ورأى 
مواجهة هذه المشكلة، إذ تتيح »الرهان على 
زاد  »كلما  قائال:  وشــرح  الطلب«.  من  الحد 
من  التحقق  على  وحرصوا  الناس  لدى  الشك 
المسروقة  التحف  على  الطلب  قل  المصدر، 

وبالتالي قل العرض« نتيجة لذلك.
الشرق  في  المتخصص  اآلثــار  عالم  أمــا 
مجال  في  الناشط  ميشال  فنسان  الكالسيكي 

»عرض  ضرورة  على  فشدد  التهريب  مكافحة 
تماما  للبيع،  قابلة  غير  لجعلها  القطع  هذه 
للبيع  قابلة  غير  الموناليزا  لوحة  هي  كما 

الذي  ميشال  والحــظ  يعرفها«.  الجميع  ألن 
في  الفرنسية  األثرية  البعثة  رئاسة  يتولى 
تماثيل  على  التعرف«  السهل  »من  أن  ليبيا 
وأنتج اآلالف  المعروضة.  النصفية  بيرسيفوني 
القرنين  بين  الجنائزية  التماثيل  هذه  من 
السادس واألول قبل الميالد، فقط في قورينا 
لون  يتخلله  الذي  رخامها  ويشكل  ومحيطها. 
»األرض  خصائص  إحــدى  األحمر  إلى  مائل 

الحمراء« أو »تيرا روسا« في المنطقة.
ويمكن زوار المعرض مسح رموز االستجابة 
السريعة المنتشرة على الجدران لالطالع على 
أعدها  التي  كتلك  الحمراء«،  »القوائم  مختلف 

اإلنتربول أو المجلس الدولي للمتاحف وتضم 
استقطابا  األكثر  اآلثار  فئات  أو  بالقطع  جردة 
األثرية  القطع  تاريخ  تتبع  ولكن  للمهربين. 
على  تشهد  كما  صعوبة،  أكثر  يكون  ما  غالبا 
بارزة  نقوشا  تحمالن  رخاميتان  لوحتان  ذلك 

معروضتان أيضا في اللوفر.
عليهما  نقشت  اللتان  القطعتان  وهاتان 
يحتمل  متشابكة،  ــروم  وك مسيحية  صلبان 
عمليات  لكن  سورية،  مصدرهما  يكون  أن 
قول  على  »صامتتين«،  جعلتهما  التهريب 
تحديد  المستحيل  من  أن  الذي الحظ  لوجييه 
وضبطت  بدقة.  الزمني  سياقها  أو  تاريخها 
هاتان القطعتان العام 2016 في مطار رواسي، 
من  أنهما  على  لبنان  في  سجلتا  كانتا  بعدما 
إلى  ومرسلتان  الحدائق«  »زينة  مستلزمات 
تايالند. ويشكل ذلك نموذجا على مدى تعقيد 
جهازان  يتولى  التي  المعولمة  التهريب  حركة 
والمكتب  الجمارك  هما  مالحقتها،  فرنسا  في 

المركزي لمكافحة تهريب القطع الثقافية.
للشؤون  الــجــمــارك  مدير  نائبة  وقــالــت 
كليوسترات  كورين  الغش  ومكافحة  القانونية 
إن »التحقيقات قد تطول« قبل إعادة البضائع 
التحقيقات  هــذه  ألن  األصــلــي،  بلدها  ــى  إل
وغالبا  الدولي«،  التعاون  إلى  »اللجوء  تستلزم 
ما تشمل »سلسلة من الوسطاء المتعددين«. 
المنظمة،  الشبكات  هــذه  إلــى  وباإلضافة 
جائحة  بفعل  أيضا  التهريب  حركة  تفاقمت 

»كوفيد19-«.
ــار  اآلث نهب  أن  ميشال  فنسان  والحــظ 
الدول  ففي  صناعة«.  يشبه  ما  إلى  »يتحول 
فيروس  فيها  أمعن  والتي  نزاعات  التي تشهد 
كورونا في إفقار السكان، باتت المواقع األثرية 
ذات الحراسة السيئة والتي اصبح في اإلمكان 
الشبكات  على  نقرات  ببضع  تحفها  بيع  إعادة 
مغرية.  مالية  مكاسب  تشكل   ، االجتماعية 
وختم عالم اآلثار، قائال: »يجب أن يتوافر وعي 
جريمة«.  وراءها  تخبئ  قد  األثرية  القطع  بأن 

ويستمر المعرض إلى 13 ديسمبر.

أمام  أبــوابــه  السبت،  متحركة«،  ــال  »رم معرض  أقفل 
بمشاركة  كريستة،  بدار  أيام  ثالثة  دام  افتتاح  بعد  زواره 
ريم  أبوبكر،  زينب  البشباش،  خليفة  وهم:  فنانين،  خمسة 

الفرجاني، محمود الشريف، موسى مبارك.
مع  بالشراكة  للفنون  ورق  مؤسسة  نظمته  المعرض 
مشحونة  رؤية  أعماله  تناولت  إيبرت،  فريدريش  مؤسسة 
األخير  العقد  في  الحاصلة  األحداث  واقع  عن  بالتساؤالت 
الجماعية  للمجازر  فلسفي  لتوصيف  محاولة  في  قبلها  وما 
من  العديد  وكذا  الخارجية،  والتدخالت  األهلية  والحروب 
عن  الباعثة  بالمتناقضات  الصارخة  واالحــداث  المواقف 
المفازات  هذه  كنه  عن  بحثا  أعماقها  في  التجريف  ضرورة 

المزدحمة بالكوارث والحبلى بالمفاجئات.
في  التأمل  بغية  للخلف  استدارة  هو  متحركة«  »رمــال 

الشباب  الفنانين  من  لمجموعة  نقدي  إبحار  وهو  جرى  ما 
في  للغوص  يخلص  بانورامي  مشهد  رســم  يحاولون 
والسياسية  االجتماعية  مستوياتها  على  التحوالت  ابعاد 

والمفاهيم الفوضوية التي يسعون لمعالجتها في أعمالهم.

انتحار شاعر عمودي
الجمعة،  اسكندر،  بيت  في  أقيمت  العنوان  هذا  تحت 
أكرم  المريض،  هناء  الشعراء:  أحياها  أدبية  أمسية 
الجمهور  مسامع  شنفوا  الذين  عبداهلل،  ومحمد  اليسير، 
آالم  يحاكي  توصيف  بين  إيقاعاتها  تراوحت  بنصوص 
يبحث عن  انساني  تتقفى مسلك  وأخرى  وتوابعها،  الحرب 
اسئلته  قاموس  في  وتنحت  مالمحه  تحدد  التي  فضاءاته 
قصائد  في  موسيقي  عزف  ذلك صحبة  ونرى  أبعادها  بكل 
أنفه  الراوي  »مشيئة،  نصوص  عبر  اليسير  أكرم  الشاعر 
من  مزيدا  المريض  هناء  الشاعرة  وتلحق  مزاج«،  طويل، 
فكر  الصمت،  أنا  الورق،  »على  قصائد  في  اإلبراقات  هذه 
هذه  فيض  عبداهلل  محمد  الشاعر  ويختم  أمــرنــا«،  في 
»بدون  حديثا  الصادر  ديوانه  من  بمختارات  االرتسامات 

ذكر أسماك«.
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الفنان التشكيلي الليبي علي الزويك، من مواليد 1949، قيل 
فيها  تمتزج  نظرة  مع  بأسلوب شاعري،  المائيات  »يرسم  أنه 
إلى  أقرب  واألواني  الثمار  فنجد  والطفولة،  بالخيال  الواقعية 
الحشرات أو الحيوانات«. ويعد من أهم الفنانين العرب، ناهيك 
استضافته  ولقد  عالمي.  مستوى  على  المعروفين  بالليبيين، 
وسويسرا،  كالنمسا  األوروبية  الدول  من  العديد  به  واحتفت 
اليونسكو  عليها  تشرف  التي  السويسرية  الفنية  البعثة  ورأت 
)المنظمة الدولية للثقافة والفنون( أنه من أصدق المؤشرات، 
جبال  في  الموجود  التاريخ  قبل  ما  لفن  امتداد  أنه  ترى  التي 
)تيبستي واكاكوس( في الجنوب الليبي. ورأت فيه دوائر نقدية 
من  ينطلق  بل  أحدا  يقلد  ال  متفرد  فنان  أنه  وأجنبية  عربية 
تجربته الروحية والمعرفية الشخصية. صدر له كتاب )فيوض 
نقدية  قراءات  مع  الفنية  أعماله  متضمنا  الخلية(  فن  السرد- 

عربية وغربية رأت أن تجربته متفردة.
قال عنه الباحث الليبي عبدالمنعم المحجوب ما معناه: إن 
تجربته تعد مغامرة، أبعد من حدود معرفتنا وقدرتنا البصرية، 
وإنما  عليها،  المتعارف  النقد  بمدار  تقاس  أال  يتعين  ولفهمه 
أخرى  إنسانية ومعرفية  تبدأ، وتنطلق: »من مجاالت وتجارب 
فكل  الزمن،  وعن  العالم  عن  المعزول  غير  التصوف  أهمها 
من يرى هذه المائيات سيكتشف أي تصفية معرفية قام بها 
الفنان قبل أن يكون في إمكانه إنجاز هذه األعمال، وكل من 
يقف أمام هذه التجربة يكتشف أي اطالع كبير يستند إليه علي 

الزويك«.
ذات معرض، أقيم سنة 1992 في قصر األميرة عائشة في 
حسني  فاروق  التشكيلي  الفنان  الوزير  وقف  القاهرة،  مدينة 
متأمال لوحاته، ثم سأله: »أين درس الفن التشكيلي؟« فأجابه 
دارس!«  أعمال  ».. هذه  قائال:  الوزير  فعقب  يدرسه!  لم  بأنه 

فأجبته: »مدرستي زمالئي..« وكانوا حينها ملتفين حوله.
»فيوض  كــتــاب  لــه  ــدر  ص
الذي  الخلية«،  فن  الــســرد.. 
الناقد  كتب  لوحة،   38 احتوى 
المصري أسعد عرابي، مقدمة 
في  »تختلط  فيها:  جــاء  لــه، 
الموز  ثمار  التخيلية  مائدته 
واألواني  والذبائح  والحشرات 
الــطــقــوســيــة هـــي األقـــرب 
الحية  الــزواحــف  كينونة  إلــى 
عضويا.  ــاء  ــي األش تتالصق 
األحشاء  إلى  أقرب  لتبدو  حتى 
حديثا  المستخرجة  الباطنة 
وخفقها  ــوي  ــدم ال بنزيفها 
البيولوجي وكأنه يسلخ الكائن 
من  اإلنسان(  فيه  )بما  الحي 
الذبح  سخونة  تحمل  زالت  ال  التي  وعظامه  وجلده  ألبسته 
الطازج  القلب  هيئة  عليها  تغلب  المحترق  والنزيف  والسلخ 
األشبه باألشياء الحلزونية المقتلعة من صدفة االنطوائية للتو 
والمرمية في فضائح الشمس على الشاطئ والرمل الملتهب«.

كائنات  »متاهة  المقرحي  سالم  ناصر  الكاتب  ويتناول 
هذا  أعمال  عن  فيخبرنا  لوحاته«  بياض  فتنة  في  الزويك، 
الفنان المتفرد في تشكيله المليء بالرموز واإلشارات. مفسرا 
أن تأويل رموز يصل إلى المتلقي من ذلك السطح المشتعل 
واإليحاءات  ــوان  األل تمازج  من  العين  يصل  بما  بالبياض، 
أو يعرف  المتلقي مأخوذا بما يرى، من دون أن يفهم  ويظل 
إلى من بعد انتقال بصره إلى الفضاء األبيض عندها تتشكل 
جماليات األلوان وتتحدث الرموز واإليحاءات، بما خلقه الفنان: 
فلك  في  تدور  كائنات  بهيئة  هي  التي  الخاصة  أشيائه  »من 
خلفية  وبال  الفراغ  في  وتحل  المطلق  على  المشرعة  المتاهة 
الال شيء  قدت من  وكأنها  إليها،  تستند  األعم  في  قاعدة  أو 
بينما المعنى كله ينطوي بداخلها، ويتاح ذلك للفنان بضبطه 
برهافة  البعض  بعضها  في  األلــوان  وإذابــة  التبقيع  لعملية 
وصبر ومراقبة أو مباركة عملية اقترانها الخالق، والعمل على 
التام  التحلل  درجة  التعسفي حتى  غير  تداخلها  تهيئة شعائر 
وانعدام الحدود الفاصلة فيما بينها في توجه جمعي تتضافر 

فيه كل إمكاناتها ويتالشى فيه الواحد لصالح الكل«.
وال أعتقد أنه يخفى على أحد أن الرمز والتشكيل الملون، 
البيضاء كلها ساحات فسيحة لما يعتمل في ذات  والفضاءات 
الفنان من رؤى، قد تقدم مباشرة، أو من خالل رمز، وتلوين، 
المتعة  تكون  كلها  األحوال  وفي  قوله،  الفنان  يريد  ما  يبرز 
الوقوف  المتلقي  على  تفرض  التي  هي  للتشكيل  البصرية 
طويال أمام اللوحة وتأمل جمالياتها، فتلك هي مهارات الفنان 

إلى توصيل ما يريد إيصاله.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان الفيلسوف 
على الزويك

تجربته تعد 
مغامرة أبعد 

من حدود 
معرفتنا 
وقدرتنا 
البصرية

»اللوفر« يعرض تماثيل  ونقوشًا أثرية ليبية منهوبة

»انتحار شاعر« و»رمال متحركة«.. فعاليات ثقافية تضيء سماء طرابلس

القاهرة - الوسط

من بينها منحوتات لملكة العالم السفلي اإللهة بيرسيفوني

»أجنحة في سماء بعيدة«.. تفاصيل 
صغيرة من مشاهد االنتفاضة

جمال الفريخ يكشف أسباب 
وقف عرض مسرحية »فانتازيا«

منى الساحلي تحاضر عن 
اتجاهات الشعر وقضاياه

● جانب من الجمهور● من الجمهور ● الشاعر صالح قادربوه● الدكتور مبروك بوطقوقة● الناقد محمد الترهوني

● تماثيل منهوبة من مقابر قورينا تعرض في اللوفر

● معرض وأمسية ثقافية في طرابلس

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

الوسط - عبد السالم الزغيبي
العراقي جمال  تتناول رواية »أجنحة في سماء بعيدة« للكاتب 
في  والنشر  للطباعة  لندن  دار  عن  حديثا  صدرت  التي  حيدر٬ 
االنتفاضة  مشهد  من  صغير  تفصيل  البريطانية  العاصمة 
النظام  ضد   1991 العام  العراق  شهدها  التي  الشعبية، 

الدكتاتوري آنذاك.
واألقدار  المنابت  متناقضة  العمل حول شخصيات  ويتمحور 
لها  مالذا  األشرف٬  النجف  في  السالم  وادي  مقبرة  من  تتخذ 
هربا من األجهزة القمعية٬ إضافة إلى عالقتها بالمكان: القبور 
والطرق  والغبار٬  الشمس  تحت  البصر  مرمى  على  الممتدة 
الترابية الفاصلة بين الشواهد٬ وهديل الحمام٬ وظالل أشجار 
السدر الموزعة في مفارق المكان. وتتواصل األحداث في سياق 
يحاصر  الذي  المفزع  المصير  من  للهروب  منفذ  عن  البحث 

أيامهم.
يكلل  جليل  صمت  ثمة  الرجال٬  يختفي  حيث  المقبرة٬  في 
خطوة  كل  ومع  الموتى،  وسكون  الموت  صمت  إنه  المكان، 
في أعماق المقبرة يتصاعد عويل يعصف بالجسد ويترك ظله 
ويمسحن  ينتحبن  نساء  تمر  الساخنة.  األرض  على  المنكسر 
دموعهن بأذيال عباءتهن السوداء، يخاطبن أمواتهن عن بعد 
بحزن وحرقة وبنحيب يحمل الكثير من الفقد.. فقدان األحبة، 
حينا٬  تتقاطع  التي  الشخصيات  تتحرك  المناخات  هذه  وفي 

وتتواصل حينا آخر في حياة تجاور الموت بأدق تفاصيله.

بنغازي - مريم العجيلي
أوقفت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية فرع الجبل 
األخضر عرض مسرحية »فانتازيا« لفرقة »نسيم الحياة للفنون 
الفريخ،  جمال  تأليف،  من  وهي  طبرق،  بمدينة  المسرحية« 

وإخراج، مهند المسماري.
وقال مؤلف المسرحية الفنان جمال الفريخ لـ»الوسط«: »بعد 
مشاهدة العرض الخاص والندوة التي أقيمت حول المسرحية 
أخطرنا رئيس الهيئة بالجبل األخضر، فرج بدر، ومدير مكتبها 
بطبرق، خالد رزق، بقرارهم بوقف عرض المسرحية إلى أن يجري 
تقديم النص ورقيا والتعديل والمتابعة قبل العرض من جديد«.
كما  المسرحية،  عرض  وقف  مبررات  أن  إلى  الفريخ  ولفت 
جاء في رسالة الهيئة أن »هناك مشاهد تخدش الحياء ومنحت 
انطباعا سيئا عن كرامة وقيم األسرة الليبية المحافظة األصيلة 

خاصة بمدينة طبرق«.
وأضاف: »صعقت وذهلت أن يصدر هذا الرأي من اناس كنا 
نظنهم انهم يفهمون االسقاطات التي تناولها العرض وإجابة 
عن قولهم إن الخدش عن النساء، فأين هن النساء في العرض 
المسرحي؟ العمل ال يوجد به عنصر نسائي!«، رغم أن الهيئة 
أداء  ناحية  من  »العرض  بأن  وتقييمها  الشكر  بتقديم  قامت 

الشباب رائع جدا وأيضا السينوغرافيا واألفكار اإلخراجية«.
وتابع قائال: »ال أدرى كيف صبوا جام غضبهم على النص من 
خالل مشاهدتهم للعرض، ولم يسألوا هل هذا ما قدم هو النص 
الذي خطه الكاتب أم أن المخرج تدخل بمشرطه وقطع وألصق 
وأضاف؟!«، مرجحا أن »المقصود ليس النص بل لشخصي كاتب 
النص، ألن من انحاز أو جهر لهذا الرأي رفقاء من الوسط الفني«.
وأكد جمال الفريخ أنه »مسؤول مسؤولية كاملة وشخصية 
عن كل ما قدم من خالل عرض المسرحية )فانتازيا( للجمهور 
الكريم لقناعتي بما أطرحه من إسقاطات وأفكار«، مشيرا إلى أنه 
»من خالل تناولي لهذا الموضوع في هذه المسرحية قد يكون 
فيه اقتحام لبعض المناطق التي يخشى الكثيرون إلى التطرق 
اليها، وأرى من واجبي األدبي والفني أن أسلط الضوء أو وضعها 
تحت المجهر أو تحت مشرط الجراح الفني لعل اآلخر ينتبه لها«.

نظم مجمع اللغة العربية، الخميس، محاضرة عبر تطبيق »زوم«، 
حملت عنوان »الشعر في ليبيا: أبرز اتجاهاته وقضاياه« ألقتها 
الدكتورة منى الساحلي عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية 
أدارها  التي  المحاضرة  الباحثة خالل  وتناولت  اإلمارات.  جامعة 
واجهت  التي  التحديات  المجمع،  الزيات عضو  الدكتور عبداهلل 
طريق النهضة الشعرية بليبيا، كما سلطت الضوء على المشهد 
الشعري عبر منظور تاريخي يقارب تحوالت هذه المسيرة وآفاقها 

في مدارات التحصيل والتجريب والتحول والتنوع.
وبينت الساحلي أن من أهم أسباب تأخر ظهور أسماء شعرية 
بليبيا وبلدان المغربي العربي مقارنة بالمشرق طغيان العامل 

الديني، كما أشار الموسوعي الراحل خليفة التليسي.
وأشارت إلى أن مراحل تطور المشهد الشعري بليبيا، تتقارب 
أو تتشابه معطياتها بما هو حاصل على المستوى العربي من 
أحوال  سوء  وكذا  المستعمر  بمقاومة  نهوضه  ارتباط  حيث 
المعيشة، وهي أسباب دفعت شعراء الختيار المهجر كواقع بديل 
مكنهم من الحصول على فرصة جيدة للتعلم واالستفادة من 
التاسع  القرن  نهاية  ومع  البلدان.  هذه  في  الثقافية  المناخات 
عشر وبدايات القرن العشرين برزت مجموعة من الشعراء حاولوا 
تضمين تلك المعاناة في نصوصهم منهم أحمد الشارف، أحمد 
رفيق المهدوي، إبراهيم األسطى عمر، واجتهدوا في الخروج من 
القوالب المعروفة آنذاك ومحاكاة تجارب إبداعية مجاورة مثل 

الشاعر أحمد شوقي.
التي ظهرت  كما تطرقت الساحلي ألبرز االتجاهات األدبية 
في الشعر الليبي كالمدرسي والوجداني وفق سياقات المؤثرات 

الفكرية والثقافية العربية والعالمية.

عرضت على الجدار خلف 
هذه التماثيل النصفية صورة 

من الجو لمقبرة قورينا

لــلــدراســات  الليبي  الــمــركــز  نــظــم 
حسن،  الفقيه  بدار  اإلثنين،  الثقافية، 
»أسئلة  عــنــوان  تحت  فكرية  ــدوة  ن
بمشاركة  األنثروبولوجي«،  العقل 
والباحث  الترهوني  محمد  الناقد 
عبر  بوطقوقة  مــبــروك  ــجــزائــري  ال

بالفيديو. مداخلتين مسجلتين 
ــاول الــدكــتــور بــوطــقــوقــة  ــنـ وتـ

ــه اإلطـــــار الــتــعــريــفــي  ــث ــدي ــي ح فـ
يبحث  كتخصص  لألنثروبولوجيا 
فروع  عن  وتميزه  اإلنسان،  علم  في 
على  اشتماله  في  اإلنسانية  العلوم 
الفيزيائية  كالطبيعة  عــدة  روافـــد 
واالجتماعية،  والدينية  والثقافية 
منهجا  تتطلب  الواسعة  الدائرة  وهذه 

شموليا أيضا.
أن  إلـــــى  الـــبـــاحـــث  وأشــــــــار 
كونها  على  ــالوة  ع األنثروبولوجيا 
الظواهر،  خلق  يقع  ما  لفهم  تسعى 

وقد  البعيد،  اآلخر  فهم  تحاول  فهي 
األوروبــي  االستعمار  عليها  استند 
األفريقية  المجتمعات  بنية  لفهم 
مهما  مفتاحا  له  ومثلت  والعربية، 
تفكيرها،  وطرق  سلوكياتها  لمعرفة 
من  تحريرها  إلى  العلماء  سعى  وقد 
ميدان  إلــى  الكونليالية  المركزية 

المعرفة اإلنسانية المجردة.
إلى  الترهوني  الناقد محمد  وتطرق 
عالقة األنثروبولوجي باألدب خصوصا 
ــة،  ــرواي ــة كــال ــســردي ــاده ال ــع ــي أب ف

القرن  منذ  المسيرة  هذه  أن  وكيف 
البعد  فيها  يتمازج  كان  عشر  التاسع 
السردي  المعطى  مع  األنثروبولوجي 
وعلى  ــال،  ــخــي ال ــن  م يــمــتــاح  ــذي  الـ
أعماله  في  الروائي  يبرقها  تفسيرات 
يرى فيها تحليال لبعض الظواهر التي 
أو  بشكل  يقدم  فهو  وبذا  يرصدها، 
لدوائر  أنثروبولوجيا  مفهوما  بآخر 
الصراع في أعماله، ويمكن االستدالل 
على  كنماذج  الالتينية  أميركا  بكتاب 

ذلك.

املركز الليبي للدراسات الثقافية ينظم بدار الفقيه حسن 
ندوة فكرية تحت عنوان »أسئلة العقل األنثروبولوجي«

أسئلة العقل األنثروبولوجي في ندوة فكرية بدار الفقيه

طرابلس: عبدالسالم الفقهي



الشاعري  حميد  الرباعي  التسعينات  جيل  نجوم  يستعد 
لطرح  توفيق،  وإيهاب  قمر  ومصطفى  عباس  وهشام 
إنتاج  من  األيـــام«  »زحمة  اســم  تحمل  جديدة  أغنية 
بطريقة  األغنية  بتصوير  الرباعي  وقام  »كامب«،  شركة 
القناة  عبر  الخميس،  لطرحها،  تمهيدا  كليب،  الفيديو 
عرضها  مع  بالتزامن  »يوتيوب«  على  للشركة  الرسمية 

على شاشة قناة »مزيكا« وعدد من اإلذاعات.
من  الكثير  مغزاها  في  األيــام«  »زحمة  أغنية  وتحمل 
تلمس  اجتماعية  حالة  توصف  كما  اإلنسانية،  المعاني 
المختلفة،  األجيال  مع  وتتماشى  المجتمع،  شرائح  جميع 
سامح  الشاعر  الراحلين  أعمال  آخــر  األغنية  تعد  كما 
وقامات  رموز  من  وهما  سالم،  أشرف  والملحن  العجمي 
ولهما  مصر،  تاريخ  من  مهمة  مرحلة  في  الموسيقى 
بصمة  تركت  التي  والناجحة  المميزة  األعمال  من  الكثير 

نديم  الشاب  الموزع  األغنية  بتوزيع  وقام  الجمهور،  لدى 
لما  لألغنية  التسعينات  جيل  نجوم  وتحمس  الشاعري. 
للمجتمع،  مهمة  ورسالة  راقية،  إنسانية  معان  من  بها 
الراحلين  روح  إلى  األغنية  بإهداء  قرارهم  إلى  إضافة 
جميعهم  أن  خصوصا  سالم،  ــرف  وأش العجمي  سامح 
تعاونوا مع الراحلين في الكثير من األعمال المميزة التي 

حققت نجاحا كبيرا في أوقات سابقة.
مجلس  رئيس  الــقــصــراوي،  ياسر  الدكتور  ويــقــول 
األيــام«  »زحمة  إن  الفني،  لإلنتاج  كامب  شركة  إدارة 
جيل  مشوار  تلخص  لكنها  فقط،  جديدة  أغنية  ليست 
صورة  في  وتوثقه  الموسيقى  وصناع  نجوم  من  كامل 
والوطن  مصر  في  موسيقية  رمــوزا  يضم  راق  فني  عمل 
أحدث  الموسيقيين  من  الجيل  هذا  أن  مضيفا  العربي، 
األصعدة،  كل  على  الموسيقى  شكل  في  كبيرا  تغييرا 
المطروحة  والموضوعات  والكلمات  األلحان  من  بداية 

والتوزيع.
وتكريم  إهـــداء  األغــنــيــة  أن  ــقــصــراوي  ال وأضـــاف 

فيها  والمشاركين  صناعها  كــل  مــن  ــاء،  وفـ ولمسة 
وأشــرف  العجمي  سامح  الكبيرين  الراحلين  روح  إلــى 
عالقات  تجمعه  بالكامل  الجيل  هذا  أن  خصوصا  سالم، 
األعمال  من  الكثير  معا  وقدموا  وقوية،  وطيدة  صداقة 

الموسيقية الناجحة.
تتفتفت  األيـــام..  زحمة  في  األغنية:  كلمات  وتقول 
مبحوح..  بصوت  أنده  وبعيش..  بقليل  وأرضــى  األحــالم 
يشوفنيش..  مــا  بيعدي  مــســمــوح..  ــان  ك حلم  على 

خالص  ــو  راح هنا  كــانــوا  اللي  فين  مننا  اتــســرق  عمر 
دنيا  مع  كده  نصيبنا  ونقول  بالرضا  وبنتظاهر  ومفيش.. 
ببطولة  صغار  حلمنا  ياما  المشوار  توهة  وفي  مبتديش.. 
أوهام  ورا  ومشيت  ــام  األي في  صدقت  الحواديت..  في 
والغنوة  بتفوت..  السنين  وأما  جيت..  أهو  روحت  ما  وزي 
السنين  ــا  وأم محسوب..  شــيء  وكــل  ســكــوت..  تبقى 
مكتوب..  قدر  بأيدين  بيموت  ليه  إحساسنا  بتفوت.. 
بات  والحلم  ورق  من  البطل  طلع  وسبق..  زمانا  عدى 
السبق  في  الفرس  وقــع  وسبق  زمانا  عــدى  مــهــزوم.. 
عرايس  نصبح  سبب  غير  ومن  فجأة  هيقوم..  أكيد  لكن 
بنعيشها  العجب  وليها  أيام  ــام..  األي مسرح  على  خشب 

مر وتعب.. آه منها دي األيام.
الفني، قد نجحت  إلى أن شركة »كامب« لإلنتاج  يشار 
حميد  »الكابو«  النجوم  صانع  تقديم  إعــادة  في  أخيرا 
عن  عاما   14 غياب  بعد  بابا«،  »أنا  ألبوم  عبر  الشاعري، 
الذي  السمارة«  »روح  ألبوماته  آخر  منذ  الفنية،  الساحة 

تم طرحه في العام 2006.
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تحمل أغنية »زحمة األيام« 
في مغزاها الكثير من 

اإلنسانية المعاني 

»كان السينمائي« يعود بالئحة أفالم غنية بالنجوم

مهرجان »القاهرة السينمائي« 
يفتح باب استقبال أفالم الدورة 43

يقام يوليو المقبل

يقام في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر

● من كواليس تسجيل »زحمة األيام«

● كان

● محمد حفظي

حميد وقمر وهشام وتوفيق.. »زحمة األيام« تعيد نجوم التسعينات

الخميس،  الفرنسي،  السينمائي«  »كــان  مهرجان  يعلن 
»كوفيد19-«،  جائحة  منذ  دوراتــه  ــى  أول برنامج  مالمح 
للمشاركة  المؤهلة  لألفالم  المرتقبة  الرسمية  والالئحة 
تبدو  وهي  العالم،  في  السابع  للفن  حدث  أكبر  مسابقة  في 

غنية بالسينمائيين النجوم.
في  يوليو   17 إلى   6 من  السنة  هذه  المهرجان  ويقام 
آالف  ويجمع  ــت،  ــروازي الك ــادة  ج عند  المهرجانات  قصر 
مجددا  يلتقون  كله،  العالم  من  السينما  قطاع  في  العاملين 

بعد إلغاء دورة العام الماضى، وفق »فرانس برس«.
له  تخطط  ما  وفق  القيود  رفع  عملية  استمرت  حال  وفي 
في  الحضور  لعدد  تحدد سقوف  أال  المفترض  الحكومة، من 
األفالم  مشاهدة  في  الراغبين  على  سيكون  لكن  الصاالت، 
سلبية  نتيجة  أو  اللقاح  تلقيهم  تثبت  صحية  بطاقة  تقديم 

لفحص »كورونا« السريع.
الصحفي  مــؤتــمــرهــم  ــالل  خـ الــمــنــظــمــون  ويــجــيــب 
عند  السينما  دور  ــدى  إح فــي  يعقدونه  ــذي  ال التقليدي 
من  الكثير  عن  الخميس،  باريس،  في  الشانزليزيه  جــادة 
درجــات  سيصعدون  الــذي  بالنجوم  مثال  تتعلق  األسئلة، 
وبكيفية  األميركيين،  مشاركة  وبإمكان  المهرجانات،  قصر 
السجادة  على  النجمات  وأزيـــاء  الكمامات  بين  التوفيق 

الحمراء، وبين التدابير الصحية وحفالت الكوكتيل.
عليها  ــع  وق التي  األفـــالم  الئحة  المهتمون  ويرتقب 
للكوري  »باراسايت«  فيلم  لخالفة  السباق  لخوض  االختبار 
العام  الذهبية  بالسعفة  الفائز  هو  جــون  بونغ  الجنوبي 
 2000 من  أكثر  ضمن  من  الالئحة  هذه  واختيرت   .2019

فيلم حضرها المنظمون.
مشاركة  أكد  أن  فريمو  تييري  العام  للمندوب  وسبق 
برئاسة  التحكيم  لجنة  إلــى  المتقدمة  ــالم  األف من  ثالثة 
أفريقي  أصــل  من  أميركي  أول  وهــو  لــي،  سبايك  المخرج 

يتولى هذه المهمة.

هو  فرنسي  لمخرج  لفيلم  المهرجان  افتتاح  وسيكون 
وآدم  كوتيار  ماريون  بطولة  من  كاراكس،  لليوس  »أنيت« 
التي  الشهيرة  األميركية  »سباركس«  فرقة  مع  درايــفــر، 

تولت السيناريو والموسيقى.
الهولندي  للمخرج  »بينيديتا«  يحدث  أن  المتوقع  ومن 
الجنس  مثلية  راهبة  قصة  يتناول  إذ  ضجة  فيرهوفن  بول 

في القرن السابع عشر، تؤدي دورها فيرجيني إيفيرا.
الجديد  بفيلمه  فيشارك  أندرسون  ويس  األميركي  أما 
أنغوليم  في  صور  الذي  ديسباتش«  فرينش  »ذي  بعنوان 
المهرجان  في  للمشاركة  جاهزا  وكان  فرنسا(،  غرب  )جنوب 
على  فيه  المشاركون  النجوم  يحضر  وقد  الماضى،  العام 
سوينتون  وتيلدا  مــوراي  بيل  كالممثلين  األحمر،  البساط 

وماتيو  سيدو  وليا  ــرودي  ب ــان  وأدريـ شاالميه  وتيموتيه 
أمالريك.

موريتي  ناني  اإليطالي  يكون  أن  المؤكد  شبه  ومــن 
خالل  من  حاضرا   2001 العام  الذهبية  بالسعفة  الفائز 

فيلمه »تري بياني«.
إلى  السباق  ضمن  تكون  أن  يحتمل  التي  األفــالم  ومن 
كوين،  لجويل  واألســود  باألبيض  »ماكبث«  فيلم  الجائزة 
كذلك  واشنطن.  دينزل  بطولة  من  كوين،  األخوين  أكبر 
العام  الذهبية  )السعفة  ويراسيتاكول  أبيشاتبونغ  ينافس 
تايالند  ــارج  خ اإلنجليزية  باللغة  األول  بفيلمه   )2010
)في  دونــوف  كاترين  عودة  المسابقة  وتشهد  )ميموريا(.. 
فيلم  أحدث  الالئحة  تتضمن  ربما  أو  فيفان«(،  سون  »دون 
بأنها  علما  دوغ«(،  ذي  أوف  بــاور  )»ذي  كامبيون  لجين 

المرأة الوحيدة التي فازت بالسعفة الذهبية العام 1993.
من  ربما  مشاركة،  البرنامج  يلحظ  أن  الممكن  ومــن 
أو  بوند«،  »جيمس  سلسلة  أفالم  ألحدث  المنافسة،  خارج 
فازت  التي  جاو  كلوي  األميركية  للمخرجة  المقبل  للفيلم 

أخيرا بجائزة األوسكار عن فيلم »نومادالند«.
اإللقاء  في  بـ»كوفيد19-«  المتعلقة  الشكوك  وستستمر 
في  الوباء  مؤشرات  أن  ولو  المهرجان،  تنظيم  على  بظلها 
الصيف  بأن  االعتقاد  على  تحمل  الراهن  الوقت  في  فرنسا 
صحية  إجـــراءات  عــن  ذلــك  يغني  لــن  إذ  هــادئــا،  سيكون 

يعلنها المنظمون، الخميس.
االحتياطات  ــى  إل ــب  ــان األج النجوم  طمأنة  وينبغي 
في  السينمائي«  »البندقية  مهرجان  إقامة  وأمكن  المتخذة. 
لتجنب  العامة  األنظار  من  بعيدة  حمرا  سجادة  مع  سبتمبر، 
من  عليها  يقفوا  أن  النجوم  إمكان  في  كان  ولكن  الحشود، 
تنظيم  مارس  في  فقرر  برلين  مهرجان  أما  كمامات.  دون 

دورته عبر اإلنترنت.
فرصة  أيضا  الصحفي  المؤتمر  يكون  أن  المحتمل  ومن 
تعزيز  حيث  من  والتزاماته  مشاريعه  لتوضيح  للمهرجان 
أصبحت  مواضيع  وهي  البيئة،  وحماية  والتنوع  المساواة 

اآلن ضرورية لهذا القطاع.

التسجيل  باب  فتح  الدولي«  السينمائى  »القاهرة  مهرجان  أعلن 
خالل  إقامتها  المقرر   ،43 بالدورة  المشاركة  في  الراغبة  لألفالم 
استقبال  يستمر  أن  على   ،2021 ديسمبر   10 إلى   1 من  الفترة 
 31 أقصاه  موعد  حتى  العالم،  أنحاء  جميع  من  ــالم  األف طلبات 

الرسمي  الموقع  عبر  وذلك  المقبل،  أغسطس 
والقصيرة،  الطويلة  األفالم  لتسجيل  للمهرجان 
 Film« الــتــعــاون مــع مــوقــع إلــى  بــاإلضــافــة 

Freeway« لتسجيل األفالم القصيرة فقط.
رئيس  حــفــظــي،  محمد  المنتج  ــول  ــق وي
العربية  المهرجانات  تكدس  إن  المهرجان، 
التحدي  جعل  العام،  هــذا  فقط  شهرين  في 
الماضية،  ــوام  األع من  أكبر  ــدورة  ال هذه  في 
األولى  العروض  على  المنافسة  لزيادة  نظرا 
والعالمية،  العربية  األفالم  ألهم  المنطقة  في 
فبراير  منذ  بدأ  الفني  المكتب  أن  إلى  مشيرا 
األفــالم  ضم  في  المبرمجين،  عبر  الماضي، 
إلى  العالم،  أنحاء  من  وتنوعا  تميزا  األكثر 
مشاركة  يستهدف  الــذي   ،43 ــدورة  ال برنامج 
ومسابقاته  المهرجان  أقسام  في  فيلم   100
المرتبطة  بالتحديات  يتعلق  ما  المختلفة.وفي 
تفاؤله  عن  حفظي  أعرب  »كورونا«،  بفيروس 

دول  حــرص  ظل  في  أمانا،  أكثر  ظــروف  في   43 الــدورة  بإقامة 
وهو  الشعوب،  إلى  اللقاح  وصــول  على  مصر،  بينها  ومن  العالم 
فرضها  التي  القيود  وتخفيف  الوبائي  الوضع  بتحسن  يبشر  ما 
العرض  ودور  السفر  بحركة  يتعلق  فيما  خاصة  »كورونا«،  فيروس 

والتجمعات.

إقامة  في  ونجحنا  الماضي،  العام  األمل  نفقد  لم  »كما  وأضاف: 
العام  هذا  األمــل  نفقد  لن  المعتادة،  بصورته  كامال  المهرجان 
ومتميزة  صحيا  آمنة  دورة  لتنظيم  جهدنا  قصارى  وسنبذل  أيضا، 
تقرها  التي  الصحية  والتدابير  باإلجراءات  الكامل  االلتزام  مع  فنيا، 

الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية«.
 95 مشاركة  شــهــدت   ،42 الـــدورة  كــانــت 
بينها  من  ــة،  دول  40 من  ألكثر  ممثال  فيلما، 
والدولية  العالمية  عروضها  فــي  فيلما   20
باإلضافة  مــصــريــة،  أفـــالم  وعــشــرة  ــى،  ــ األول
أرفع  على  حصلت  أفــالم  عشرة  من  أكثر  إلــى 
اثنان  توج  الكبرى،  المهرجانات  من  الجوائز 
المهرجان  أوسكار.وكرم  جوائز  بخمس  منها 
شخصيات  ثالث  واألربعين  الثانية  دورتــه  في 
الذهبي  الهرم  بجائزة  اثنان  بــارزة،  سينمائية 
الكبير  الكاتب  هما  العمر،  إلنجاز  التقديرية 
البريطاني  والمخرج  والكاتب  حامد،  وحيد 
هامبتون،  كريستوفر  األوسكار  على  الحاصل 
بين  مصر  في  طفولته  من  جــزءا  عاش  والــذي 
ثالث  ــا  أم والــســويــس،  اإلسكندرية  مدينتي 
التي  زكــي  منى  الفنانة  فكانت  التكريمات 

منحها المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز.
أعــرق  ــد  أح هــو  ــي«  ــدول ال السينمائي  ــقــاهــرة  »ال مــهــرجــان 
ينفرد  انتظاما،  واألكثر  وأفريقيا  العربي  العالم  في  المهرجانات 
واألفريقية  العربية  المنطقة  فــي  الوحيد  المهرجان  بكونه 
مع   )FIAPF( باريس  في  للمنتجين  الدولي  االتحاد  في  المسجل 

14 مهرجانا آخر ينظم مسابقات دولية.

الماضي  األسبوع  نهاية  بكثافة  الجمهور  أقبل 
ــه كــوايــت  ــ ــب »إي ــرع ــروض فــيــلــم ال ــ عــلــى ع
ــتــي أطــلــقــت عــلــى الــشــاشــات  بـــاليـــس2-« ال
حقق  إذ  الــشــمــالــيــة،  أمــيــركــا  ــي  ف الــكــبــيــرة 
بدء  منذ  لها  مثيال  يسجل  لم  أرقاما  الشريط 
القيود  رفع  أتــاح  بعدما  »كوفيد19-«،  جائحة 
دور  فتح  إعــادة  المتحدة  الواليات  في  الصحية 

السينما.
ريليشنز«  »إكــزيــبــيــتــر  شــركــة  وتــوقــعــت 
أن  الموقتة،  إحــصــاءاتــهــا  فــي  المتخصصة، 
لعرض  األولـــى  األربــعــة  األيـــام  إيـــرادات  تبلغ 
من  أكثر  وكندا  المتحدة  الواليات  في  الفيلم 
وهو  الفيلم،  هــذا  ويمثل  دوالر.  مليون   58
بارقة   ،2018 العام  نجاحا  حقق  لفيلم  تتمة 
بشدة  تــضــررت  التي  السينما  لصناعة  أمــل 
ــراء  ج ــرى  أخـ وترفيهية  ثقافية  كــقــطــاعــات 
صدور  ويرتقب  للجائحة.  االقتصادية  العواقب 
العطلة  ــداة  غ أي  الثالثاء،  النهائية،  األرقـــام 
وفق  داي«،  ــال  ــوري »مــي يــوم  فــي  الرسمية 

»فرانس برس«.
جــون  ــمــخــرج  وال الممثل  فيلم  ويستمر 
التي  العائلة  شــؤون  متابعة  في  كراسنسكي 
في  تعيش  وهــي  األول،  الــجــزء  عليها  تمحور 
وحوش  فيها  تسود  التي  العالم  نهاية  ــواء  أج

تحدد مكانها بواسطة الصوت.
بـــاليـــس2-« على  ــت  ــواي ــدم »إيـــه ك ــق وت
أيضا  حقق  الـــذي  ــي«  ــزن »دي مــن  ــال«  ــروي »ك
إذ من  ــر،  ــذاك ــت ال عــلــى شــبــاك  قــويــة  ــة  ــداي ب
مليون   27 نحو  ــه  ــرادات إي تبلغ  أن  المتوقع 
الجمعة  من  األولــى  عرضه  ــام  أي خــالل  دوالر 

إلى اإلثنين.
فيلم  قصة  على  المستند  الفيلم  وهـــذا 

دالمايشنز«   101« الشهير  المتحركة  الرسوم 
بطولة  من  حية  واقعية  بمشاهد  والمصور 
منصة  على  أيضا  متوافر  ستون،  إيما  الممثلة 

»ديزني بالس« للبث التدفقي.
البدايات  العتبار  إضافيا  سببا  ذلك  ويشكل 
عالمة  السينما  دور  فــي  للفيلم  المشجعة 
للشاشة  االقــتــصــادي  االنــتــعــاش  على  جــيــدة 

الكبيرة.
ــرعــب  ــة فــيــلــم ال ــث ــال ــث ــة ال ــب ــمــرت وفـــي ال
وهو  »ســو«،  سلسلة  أجــزاء  أحــدث  »سبايرل«، 
مينغيال  ومــاكــس  روك  كــريــس  بطولة  مــن 
في  يحقق  أن  ويتوقع  جاكسون،  ل.  وسامويل 
ماليين  ثالثة  الطويلة  األسبوع  نهاية  عطلة 
ثالثة  في  إيــراداتــه  إجمالي  يرفع  مما  دوالر، 

أسابيع إلى 20 مليونا.
أموال  ناقل  قصة  عن  مــان«  أوف  »راث  أما 
البريطاني  ــراج  إخـ مــن  مضطرب  ــاض  م ذي 
جيسون  ــه  ــواطــن م ــة  ــطــول وب ريــتــشــي  ــاي  جـ
 2,75 حقق  إذ  ــرال«،  ــي »ســب فيلي  ســتــاثــام، 
رفع  مما  ــع  ــراب ال أسبوعه  فــي  دوالر  مليون 

إجمالي مداخيله إلى 22,7 مليون دوالر.
شباك  على  التالية  ــالم  األفـ ترتيب  وهــنــا 
ــام  األرق وفــق  الشمالية،  أميركا  في  التذاكر 

الموقتة:
 2,4 دراغــــون«:  ــت  الس ذي  ــد  أن ــا  »رايـ  5-
عرضه  بــدء  منذ  مليونا   51,3( دوالر  مليون 

قبل 13 أسبوعا(.
دوالر  مليون  كونغ«:  فيرسس  »غودزيال   6-

)98,3 مليونا في تسعة أسابيع(.
 1,9( دوالر  مليون   0,8 هــورس«:  »دريم   7-

مليون في أسبوعين(.
ألف   641 ديـــد«:  مــي  ــش  وي هــو  »ذوز   8-

دوالر )6,8 ماليين في ثالثة أسابيع(.
دوالر  ألف   300 نحو  كومبات«:  »مورتال   9-

)41,9 مليونا في ستة أسابيع(.

انطالقة قوية لـ »إيه كوايت باليس- انطالقة قوية لـ »إيه كوايت باليس- 22« « 
على شباك التذاكر األميركيةعلى شباك التذاكر األميركية

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

الوسط - محمد علوش
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ليلة السوبر 
نصراوية

الحدث

زين العابدين بركان

النخبة  فرق  إلى  النصر  فريق  انضم 
السوبر  كأس  بطولة  بلقب  توجت  التي 
نسختها  في  القدم  لكرة  الممتازة 
تاريخه،  في  مرة  وألول  عشرة،  السادسة 
ليكون  االتحاد،  فريق  على  تفوقه  عقب 
الجميلة  الكرة  لفريق  مستحقا  تتويجا 
اللقب  معانقة  وتكرارا  مرارا  حاول  الذي 
منذ أول ظهور له في نسخته األولى العام 
1997، لكنه أخفق في المرة األولى أمام 

الجار التحدي.
السوبر في  بنهائي  ليجدد عالقته  عاد 
مناسبتين أمام االتحاد، لكنه تعثر فيهما، 
وقريبا  واثقا،  الجميل  الفريق  كان  بعدها 
اللقب الذي ركض نحوه طويال،  من هذا 
على  وعانقه  واستحقه  به  أمسك  حتى 
ملعبه وبين جماهيره الوفية، التي حبس 
أنفاسها حتى الدقائق األخير، لتعيش ليلة 
الصباح  حتى  ولتسهر  التاريخية،  السوبر 

الباكر، بعد طول غياب عن تلك اللحظة.
المستحق  التتويج  هذا  أن  شك  ال 
في  كبيرة  معنوية  دفعة  الفريق  سيمنح 
مشوار مرحلة اإلياب من مسابقة الدوري 
عن  الدفاع  رحلة  في  القدم  لكرة  الليبي 
مرحلة  أنهى  الفريق  أن  خاصة  لقبه، 
مجموعته،  ترتيب  ثاني  بإحرازه  الذهاب 
الناجحة  والصفقات  االنتدابات  وكانت 
إدارة  بها  قامت  التي  والعاجلة  والسريعة 
الوطنى  بالمدرب  االستعانة  ثم  النادي 
خلفا  الككلي  محمد  القديم  الجديد 
للمصري محمد عودة دورا كبيرا في تغيير 

شكل الفريق ومعالجة نواقصه.
الفارق،  للفريق  صنعت  من  االنتدابات 
يستعيد  األخيرة  النسخة  بطل  وجعلت 
ليكون  سريعا  وشخصيته  وهيبته  قوته 
بطال للسوبر، ليحصد بذلك ويتذوق طعم 
صعيد  على  الرسمية  البطوالت  جميع 
التي  الدوري  بطولة  سواء  الليبية،  الكرة 
كأس  بطولة  أو  موسمين،  في  بها  توج 
أو  مناسبات،  ثالث  في  أحرزها  التي  ليبيا 
الجديدة  نسخته  في  السوبر  كأس  لقب 
الفريق  للنصر  مبروك  فألف  واألخيرة.. 
لليأس،  ويستسلم  يعرف  لم  الذي  البطل 

لتنصفه الكرة أخيرا بإحرازه هذا اللقب.

نهائيات  على  بمصراتة  الستار  أسدل 
المصغرة،  القدم  لكرة  ليبيا  بطولة 
بطال  أبومليانة  نادي  تتويج  وشهدت 
للنسخة الثالثة، برصيد عشر نقاط، لتفوقه 
مباراة  في  وتعادله  مباريات  ثالث  في 
كأس  على  أبومليانة  تحصل  كما  واحدة، 
البطولة والميدالية الذهبية ومبلغ ثالثين 
»لبيانا«  شركة  من  مقدمة  دينار  ألف 
نجوم  فريق  ثانيا  وجاء  المحمول،  للهاتف 
الفوز  بعد  نقاط،  ثماني  برصيد  صرمان 
وتوج  مثلهما،  في  وتعادل  مباراتين  في 

نجوم صرمان بالميدالية الفضية باإلضافة 
إلى عشرة آالف دينار. وجاء تحدي مصراتة 
ثالثا برصيد سبع نقاط لفوزه في مباراتين 
في  النتيجه  وفقدانه  مباراة  في  وتعادله 
في  الرابع  المركز  احتل  كما  أخرى،  مباراة 
الترتيب فريق الجامعة السنوسية، برصيد 
ثالث نقاط، محققا الفوز في مباراة واحدة، 
بينما فقد النتيجة في ثالث مباريات، وجاء 
لفقدانه  نقاط،  دون  غدوة  فريق  خامسا 

مبارياته األربع التي خاضها.
توج بجائزة أفضل حارس في النهائيات 
أكرم الترهوني من نادي أبومليانة، وبجائزة 
الهداف وأفضل العب في النهائيات الالعب 

محمد خميس من نادي نجوم صرمان.

أبومليانة بطال للقدم املصغرة بجائزة 30 ألف دينار
أنيس  الليبي  الدولي  الهداف  ظهر 
األهلي  فريقه  مع  بقوة  سلتو 
مجددا  له  العائد  طرابلس، 
نهاية  حتى  اإلعارة  بنظام 
الفتح  نادي  من  الموسم 
الرباطي المغربي، حيث سجل 
لـ»الزعيم«  الودي  اللقاء  في 
استعدادا  المحلة،  أمام 
لمباريات مرحلة اإلياب، وفاز 
بهدفين  المحلة  على  وديا  طرابلس  األهلي 
ومنصور  سلتو،  أنيس  سجلهما  نظيفين، 
المهاجم  مشاركة  المباراة  تشهد  ولم  رزق، 
الثاني المصري حسام حسن، المعار من نادي 
الثاني  الودي  اللقاء  في  ظهر  لكنه  سموحة، 
بهدف  وفاز  بالزواية،  األولمبي  فريق  أمام 
من عالمة الجزاء سجله حسام حسن، ليزامل 
على  الليبية  الكرة  هدافي  أهم  أحد  سلتو 
الساحة حاليا، حيث وقع لنادي الفتح الرباطي 
يعلن  أن  قبل  مواسم،  ثالثة  لمدة  المغربي 
نادي الفتح توصله إلى اتفاق يقضي بإعارته 
الموسم  نهاية  حتى  طرابلس،  لألهلي 
الرياضي 2021/2020، بمقابل مادي، دون 
أحقية الشراء، حيث سبق له أن حمل قميص 
سابقتين،  مناسبتين  في  الليبي  النادي 
شديدا  تمسكا  يبدي  الرباطي  الفتح  لكن 
الموسم  بداية  في  له  المنضم  بمهاجمه 
السكندري،  االتحاد  نادي  من  قادما  الجاري 
من  جولة   14 خالل  أهداف  ثالثة  ليسجل 

منافسات بطولة الدوري المغربي.
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● تتويج أبومليانة بالميدالية الذهبية وجائزة الـ30 ألف دينار

أكد رئيس االتحاد الليبي للرماية عادل قريش، أن ثقته في القضاء الليبي كانت 
في محلها، بعد صدور حكم قضائي يقضي ببطالن اجتماع الجمعية العمومية 

للجنة األولمبية السابق، التي أسقطته من عضوية مجلس اإلدارة، وأسقطت 
معه النائب األول محسن السباعي، وقال قريش إلى جريدة »الوسط«: »كنا نأمل 

عدم اللجوء إلى القضاء، وكان من المفترض أن يحسم المسؤولون السابقون عن 
الرياضة حالة الجدل، لكنهم تخاذلوا لألسف، ولم يكن لهم حسم، لذا لجأنا إلى 

خطوة القضاء«، مؤكدا أن خطوة إصدار قرار بتشكيل لجنة إلعداد مسودة قانون 
عام الرياضة هى خطوة جيدة وتحدد اختصاص كل مكون رياضي.

تشهد انتخابات المكتب التنفيذي الجديد لالتحاد الليبي لكرة السلة، التي ستجرى، اليوم ◆
الخميس، باألكاديمية األولمبية بطرابلس، تنافسا قويا بين القائمتين، يترأس القائمة 

األولى رئيس االتحاد الحالي فؤاد برغش، والثانية برئاسة على بن شعبان، وستشارك 
18 ناديا أعضاء الجمعية العمومية لالتحاد الليبي لكرة السلة في الجلسة االنتخابية 
الختيار المكتب التنفيذي الجديد، أندية تمثل بخمسة أصوات، وهي: االتحاد، األهلي 

طرابلس، المدينة، اليرموك، األهلي بنغازي، النصر، المروج، الهالل، التحدي، السلفيوم، 
وأندية تمثل بصوت واحد فقط، وهي: الشباب والوحدة والجزيرة واألولمبي واالشعاع 

واألخضر وخالد بن الوليد والصقور.

◆

كلمنتي: عدت إلى »فرسان املتوسط« ألنهم شباب من مستوى رفيع 
اتحاد كرة القدم الليبي يعقد مؤتمرا صحفيا األسبوع المقبل للمدرب اإلسباني لتقديمه مجددا قبل المهمة الثقيلة

إلى  كلمنتي  خافيير  اإلسباني  المدرب  يتوجه 
الوطني  المنتخب  قيادة  مسؤولية  لتولي  ليبيا 
في  وقاده  سبق  الذي  القدم،  لكرة  األول  الليبي 
ببطولة  معه  وتوج  و2016،   2013 بين  الفترة 
وينتظر   ،»2014 »شان  للمحليين  أفريقيا  أمم 
عمل المؤتمر الصحفي لتقديمه مجددا للجماهير 
أكد  حيث  المقبل،  األسبوع  اإلعالم  ووسائل 
تصريحات  في  إسبانيا  لمنتخب  السابق  المدرب 
أيام  خالل  سيتوجه  أنه  فاسكا«،  »أوندا  لشبكة 
من  الليبي  الدوري  في  مباريات  آخر  لمشاهدة 
المنتخب  مع  األولى  لمباراته  واإلعداد  المدرجات 
قطر  في  السودان  أمام  الجاري  يونيو   19 يوم 
كلمنتي:  وقال  العرب،  كأس  تصفيات  ضمن 
من  معظمهم  قوة،  أكثر  أصبحوا  أنهم  »أعتقد 
وشباب  السابق  في  بهم  حظيت  الذين  الالعبين 
أنني  رغم  حفزني،  ما  وهذا  رفيع،  مستوى  من 
في  بنفسي  مشاهدتهم  قبل  فكرة  أكون  لن 

المباريات«.
المتوسط«  »فرسان  ليبيا  منتخب  ويستعد 
قطر  لمونديال  المؤهلة  التصفيات  لخوض 
2022 في أغسطس المقبل، في مجموعة معقدة 
منها  وسيتأهل  وأنغوال،  والغابون  مصر  تكملها 
التصفيات،  من  التالية  للمرحلة  المتصدر،  فقط 
منتخبات  ليبيا  جانب  إلى  كلمنتي  قاد  أن  وسبق 
 )2007-2006( صربيا   ،)1998-1992( إسبانيا 
إسبانية  وأندية   )2011-2010( والكاميرون 
ريال  مدريد،  أتلتيكو  إسبانيول،  بيلباو،  كأتلتيك 
أوليمبك  إلى  إضافة  بيتيس،  وريال  سوسييداد 

مارسيليا الفرنسي.
تبدأ تصفيات كأس العالم في سبتمبر المقبل 
الدولي  االتحاد  قرر  حيث  الجاري،  يونيو  من  بدال 
تسويقية،  ألسباب  التأجيل  »فيفا«  القدم  لكرة 
في  أشيع  كما  »كورونا«،  جائحة  بسبب  وليس 
الذي  القرار  أن  إلى  »فيفا«  وأشار  القرار،  بداية 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  مع  بالتعاون  اتخذ 
من  وكان  الجائحة،  لتأثيرات  نتيجة  جاء  »كاف«، 
العشر،  المجموعات  مباريات  تقام  أن  المقرر 
جولتين  على  فرق  أربعة  منها  كل  تضم  التي 
يونيو،   14 إلى   5 من  الفترة  في  المباريات،  من 
وأكتوبر  سبتمبر  من  كل  في  أخريين  وجولتين 
تأجيل  على  وافق  »فيفا«  أن  غير  المقبلين، 
حيث  نوفمبر،  شهر  إلى  األخيرتين  الجولتين 
تصفيات  في  الليبي  الوطني  المنتخب  يشارك 
وأنغوال  مصر  بجانب  السادسة  المجموعة 
العشر  المجموعات  أوائل  وسيلعب  والغابون، 
مارس  إلى  نوفمبر  من  تأجيلها  تم  فاصلة  جولة 
2022، وسيشارك الفائزون الخمسة في نهائيات 

مونديال 2022.
لمنتخب  كلمنتي  اإلسباني  عودة  أن  المثير 

ليبيا األول لكرة القدم، جاءت بعد خمس سنوات 
التي شهدت شكواه  الفترة  تلك  من فسخ عقده، 
بجانب البرازيلي ماركوس باكيتا ضد اتحاد الكرة 
الليبي، للمطالبة بمستحقاتهما المالية القديمة، 
بعد  يورو،  مليون   2 من  أكثر  إلى  وصلت  والتي 
دفع  ليتم  الغرامات،  زيادة  في  التراكم  تسبب  أن 

التي  »فيفا«  محكمة  طريق  عن  مستحقاتهما 
ديون  بسبب  الليبية،  القدم  بكرة  تعصف  كادت 
كما  السابقين،  المنتخب  مدربي  وباكيتا  كلمنتي 
كان لكلمنتي بعض المشاكل مع الوضع الداخلي 
الالعبين  لمتابعة  التواجد  رفض  حيث  ليبيا،  في 
والمتابعة  بالده،  في  البقاء  مفضال  قرب،  عن 

درب  وقتها.  السياسي  الوضع  بسبب  بعد،  عن 
ماركوس باكيتا المنتخب الليبي من العام 2009 
قبل  فقط،  يورو  ألف  بـ650  وطالب   ،2011 حتى 
و200  مليونا  الرقم  ليصبح  قضيته  تتفاقم  أن 
الموضوع،  معالجة  في  التأخر  بسبب  يورو،  ألف 
دون  الكرة  اتحاد  في  عليه  رؤساء  ثالثة  وتعاقب 
حل جذري إما بالدفع وإنهاء األزمة، أو بالتفاوض 
تنهي  كتابية  مخالصة  على  للحصول  السلمي 
بمليون  كلمنتي  تمسك  بينما  األبد،  إلى  األزمة 
وتقليله  المبلغ  على  التفاوض  قبول  مبديا  يورو، 
معالجة  عدم  ليدفع  الليبي،  للشعب  منه  تقديرًا 

إلى  شكوى  لتقديم  األجنبي  الثنائي  القضية 
الكرة  القدم »فيفا«، لتصبح  الدولي لكرة  االتحاد 
»فيفا«  إنفاذ  حال  بالتجميد،  مهددة  الليبية 
2018، انتهت قضية  18 يناير  القانون، لكن في 
المركزي  ليبيا  تدخل مصرف  بعد  نهائيا،  الديون 
ليسدد  والرياضة  الشباب  هيئة  مع  بالتعاون 
القيمة، وقدرها 2.164 مليون يورو، قبل يوم 22 
االتحاد  قبل  من  والمحدد  العام  نفس  من  يناير 
تجميد  عدم  أجل  من  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي 

نشاط كرة القدم الليبية.
انتهاء  مع  المقبلة  المرحلة  رجل  كلمنتي  بات 
تدم  لم  التي  زوران  المونتينغري  المدرب  مرحلة 
»فرسان  قيادة  في  إخفاقه  عقب  وذلك  طويال، 
وتصفيات  »شان«  نهائيات  خالل  المتوسط« 
أمام  المنتخب  مباراة  وستكون  األخيرة،  »كان« 
القديم،  الجديد  للمدرب  اختبار  أول  السودان 
األهم  واالختبار  األكبر  التحدي  يكون  أن  على 
كلمنتي  وتسلم  العالم،  أمامه هو تصفيات كأس 
شهر  خالل  مرة  ألول  ليبيا  منتخب  تدريب  مهمة 
يمثل  مدرب  أول  وهو   ،2013 العام  نوفمبر 
الليبية،  الكرة  في  اإلسبانية  التدريبية  المدرسة 
سلسلة  بخوضه  المنتخب  مع  مسيرته  واستهل 
من المباريات الودية الدولية، استعدادًا لنهائيات 
أفريقيا لالعبين المحليين »شان« بجنوب  بطولة 
تحت  المنتخب  خاض  حيث   ،2014 العام  أفريقيا 
من  كل  أمام  دولية  ودية  مباريات  أربع  قيادته 
وحقق  وموزمبيق،  ومالي  وبنين  النيجر  منتخبات 
ودية  مباراة  ثاني  في  المنتخب  مع  انتصار  أول 
له كانت أمام منتخب بنين بهدف لصفر، ثم قاد 
جنوب  بمالعب  »شان«  نهائيات  في  المنتخب 
المتوسط«  »فرسان  خالل  توج  والتي  أفريقيا، 
بركالت  غانا  منتخب  على  فوزه  عقب  لها  بطال 
تصفيات  في  المنتخب  قيادة  تولى  ثم  الترجيح، 
منتخب  أمام  مبكرا  غادرها  التي  أفريقيا  أمم 
وخسارته  أهداف  دون  سلبيا  تعادله  عقب  رواندا، 

إيابا بثالثية.
تصفيات  في  المنتخب  ليقود  كلمنتي  عاد 
التي   2015 العام  للمحليين  أفريقيا  بطولة 
في  وأخيرا  ثالثا،  حل  أن  بعد  منافساتها  غادر 
كما  وتونس،  المغرب  منتخبي  خلف  التصفيات 
الثانية  للمرة  أفريقيا  تصفيات  في  المنتخب  قاد 
المغرب  تصدرتها  التي  مجموعته  في  ثالثا  وجاء 
كما  رابعا،  ساوتومي  وحلت  األخضر،  والرأس 
وتأهل  العالم  كأس  تصفيات  خالل  المنتخب  قاد 
رواندا  منتخب  إقصائه  عقب  المجموعات  لدور 
من الدور التمهيدي، حيث قاد الفريق ضمن دور 
منتخبات  أمام  المونديال  لتصفيات  المجموعات 
وتونس،  الديمقرطية  والكونغو  األخضر  الرأس 
التي  الديمقراطية  الكونغو  منتخب  مباراة  وكانت 
خسرها المنتخب برباعية، والتي جرت في الثامن 
من شهر أكتوبر العام 2016 آخر مباراة للمنتخب 

بقيادة المدرب اإلسباني خافيير كلمنتي.

● منتخب ليبيا في النسخة األخيرة من بطولة الشان

● كليمنتي

بنغازي - زين العابدين بركان

السودان أول االختبارات المنتظرة 
في كأس العرب.. وتأجيل 

تصفيات كأس العالم يمنحه 
الوقت للتعرف على العبيه

المدرب العائد يتعهد بعدم تكرار 
مشاكل الماضي ويعلن حضوره إلى 

ليبيا بعد أزمة التصعيد الدولي 
مع باكيتا لحصد 2 مليون يورو

طرابلس - محمد ترفاس

●  سلتو

بمقر  مؤتمرا صحفيا  في  المدينة  نادي  إدارة  قدمت 
المختار  عمر  بشارع  الكائن  طرابلس  في  النادي 
مدرب الفريق األول عبدالحفيظ أربيش، الذي تسلم 
تقديم  مع  األول  الفريق  تدريب  مهمة  أيام  قبل 
المحليين  الجدد  الرياضيين  من  الجديدة  الصفقات 
إلى  الدعوة  النادي  إدارة  وجهت  وقد  والمحترفين، 
ووسائل  والمسموعة  المرئية  اإلعالم  وسائل  كل 
بعد  الرياضي،  الحدث  لتغطية  االجتماعي  التواصل 
الماضية بفترة فراغ  الفترة  المدينة في  أن مر نادي 
إداري، ما أثر على أداء الفريق األول الذي يوجد حاليا 
بالمجموعة  نقطة،   14 برصيد  السابع،  الترتيب  في 

الثالنية.
»المدينة«،  لنادي  اإلعالمي  المركز  وأعلن  وسبق 
تعاقد مجلس اإلدارة مع المدرب عبدالحفيظ أربيش؛ 
الدوري  جوالت  بقية  في  األول  الفريق  على  لإلشراف 
أحمد  الوطني  للمدرب  خلفا  القدم،  لكرة  الممتاز 
أريبش  أخيرا، ويعد  الذي استقال من مهامه  السنقاز 
لفريق  الثالث  المدرب  السابق،  »الصقور«  مدرب 
المريمي  عمر  بعد  الموسم  هذا  خالل  »المدينة« 
للمدرب  رسمي  ظهور  أول  وسيكون  السنقاز،  وأحمد 
يواجه  حين  المقبل  يونيو  من  الثاني  في  الجديد 

»السويحلي« في بداية مرحلة اإلياب.
في  التدريب  في  الليبي  للمدرب  تجربة  آخر  وتعد 
الدوري العراقي حين درب فريق »زاخو« في أغسطس 
شهرين،  سوى  تستمر  لم  التجربة  لكن   2019
عددا  أربيش  ودرب  النتائج،  لسوء  إقالته  تمت  حيث 
سرت«  و»خليج  »المدينة«  منها  الليبية  الفرق  من 
و»النصر« و»العروبة« و»الصقور«، إلى جانب تدريب 
حين  الجزائري  الدوري  في  تجربة  وله  ليبيا،  منتخب 

درب »اتحاد الشاوية«.
وقدم أحمد السنفاز مدرب المدينة استقالته، بعد 
مباريات  الشط، بهدف وحيد في ختام  أمام  الخسارة 
القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  بالدوري  اإلياب  مرحلة 
وقال السنفاز بعد المباراة: »أعتذر من جمهور الفريق 
المشوار،  مواصلة  عدم  عن  النادي  إدارة  ومجلس 
بسبب الظروف التي يمر بها النادي«، ليكون السنفاز 

الثاني في مرحلة الذهاب لنادي المدينة  هو المدرب 
الذي يغادر أسوار النادي العريق بعد أسابيع قليلة من 
الذي  المريمي  عمر  للمدرب  خلفا  المهمة  استالمه 

درب الفريق لمدة ستة أشهر فقط.
المدربين  ورحيل  االستقاالت  مسلسل  وتواصل 
قدم  حيث  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  في 
لفريق  الفني  المدير  المريمي،  عمر  الوطني  المدرب 
بعد خمسة  استقالته  »المدينة«،  بنادي  األول  الكرة 
ألسباب  الفريق  تدريب  مهمة  تسلمه  من  أشهر 
فريق  المريمي  وقاد  قوله،  حد  على  شخصية، 
حيث  الممتاز،  بالدوري  مباريات  ست  في  »المدينة« 
تفوق في مباراتين وتعادل في ثالث مباريات، وخسر 
الليبي  الدوري  مسابقة  شهدت  وقد  واحدة،  مباراة 
عديدة  استقاالت  انطالقتها،  من  جوالت  ست  خالل 

الذي  الدامجة  جالل  أبرزهم  كان  المدربين؛  من 
وعلي  »الوحدة«  لتدريب  »السويحلي«  عن  رحل 
وعماد  بطاوي  وحمدي  إسماعيل  ومحمد  المرجيني 
وتولى  الكثير،  وغيرهم  قشوط  ويونس  الدهماني 
المصري  من  بدال  النصر  تدريب  الككلي  محمد 
كما  الغالب،  في  النتائج  سوء  بسبب  عودة؛  محمد 
أنيس  التونسي  المدرب  مصراتة،  مدينة  إلى  وصل 
القدم بنادي  الفريق األول لكرة  البوسعيدي لتدريب 
الدامجة  جالل  الوطني  للمدرب  خلفا  »السويحلي«، 
الذي قدم استقالته، وتعاقد المدرب التونسي الجديد 
قد  وكان  وصوله،  فور  »السويحلي«  نادي  إدارة  مع 
وتركه  التونسي  »الملعب«  فريق  الموسم  هذا  درب 
مع  خالفات  بسبب  العمل؛  من  أسابيع  خمسة  بعد 

إدارة النادي.

أزمات  الورفلي  سند  الليبي  الدولي  المدافع  يعيش 
وسط  المغربي،  البيضاوي  الرجاء  فريقه  مع  كبرى 
توقعات بمعاقبته ماليا، بسبب تمرده ورفضه خوض 
بعد  إال  المغربي،  ناديه  رفقة  والتدريبات  المباريات 
لتسوء  القديمة،  المالية  مستحقاته  على  الحصول 
بتورطه  بدءا  فترة،  منذ  بفريقه  الورفلي  عالقة 
رحلة  في  الهبطي  زكرياء  زميله  مع  شجار  في 
الفريق صوب تنزانيا لمالقاة نادي نامونغو في 
كأس الكونفدرالية، ومرورا بخالفه مع عدد من 
اللعب  االمتناع عن  ليقرر  بالتدريبات،  الالعبين 
ذكره  ما  بحسب  اإلصابة،  من  العودة  بعد 
استبعاده  عنه  نتج  ما  وهو  »كووورة«،  موقع 
المتواصل والمستمر من طرف المدرب التونسي 
الفريق  قائمة  من  أقصاه  الذي  الشابي،  األسعد 
ضمن  الملكي،  الجيش  أمام  األخيرة  مباراته  في 

مواجهات الدوري المغربي.
الرجاء  في  الخالفات  مشهد  الورفلي  وتصدر 
ليشكال  الهبطي  زكرياء  زميله  إلى  وانضم  البيضاوي، 
النادي، حيث تلقى مجلس  االنضباط في  مشهد سوء 
إدارة النادي البيضاوي، تقريرا يفيد بخروج الثنائي عن 
النص بشكل كبير، بعد مباراة نامونغو، ووقع اشتباك 
المواجهة؛  نهاية  الحكم  إعالن  بعد  الثنائي  بين 
وبين  بينهما  يحوال  أن  أجل  من  لهما،  زمالء  ليتدخل 
المجلس  على  الثنائي  وعرض  المشاجرة،  مواصلة 
الموضوع،  في  كلمته  ليقول  للفريق،  التابع  التأديبي 
الشابي،  األسعد  المدرب  موقف  إلى  االستماع  مع 

بدوره في الواقعة، ومعرفة أسباب الصدام.
ويشكل الورفلي أحد أعمدة المحترفين الليبيين 
الالعبين  قماشة  أن  من  الرغم  على  الخارج،  في 
باتت محدودة، فإن المحترف الليبي ال يزال يحاول 
فرض نفسه، بعد أن كانت آخذة في االنتشار خالل 
المسيطرة  الهلع  حالة  ظل  في  األخيرة،  الفترة 
»كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  الجميع؛  على 
في  تسبب  الذي  عالميا،  المستجد« 
السياسية  الحياة  مناشط  جميع  إيقاف 
من  ويحد  والرياضية،  واالقتصادية 
سلبا  ليتأثر  العالم،  حول  الدوريات  إقامة 
المحترف الليبي؛ حيث سبق ظهور فيروس 

الخارج،  الليبيين في  المحترفين  رقعة  تزايد  »كورونا« 
المسابقة  غموض  تزايد  مع  الجوار،  بدول  وتحديدا 
بعد  القدم،  لكرة  الممتاز  بالدوري  الخاصة  المحلية 
إلغاء الموسم الماضي، وإعالن بداية الموسم المقبل 

في سبتمبر الماضي، وهو ما لم يحدث.
محمد  الليبي  الدولي  الجناح  هناك  الورفلي  بجانب 
التونسي،  »الصفاقسي«  بصفوف  المحترف  صولة، 
الشبلي  أنس  الليبيين  الالعبين  أيضا  يضم  الذي 
وفرج غيضان المنضمين مؤخرا إلى القائمة األفريقية 
الليبيون  الالعبون  يكن  فلم  األول،  الكرة  لفريق 
اللعب  أن  كما  التونسية،  األندية  اهتمام  يستقطبون 
منهم،  كثيرين  يستهوي  يكن  لم  الممتاز  بالدوري 
نشاط  توقف  ومع   ،2019-2018 موسم  منذ  لكن 
وجد  هناك،  األوضاع  توتر  بسبب  الليبي؛  الدوري 
التونسية  األندية  الليبية في  الكرة  العديد من العبي 
 -  2019 الماضي  الموسم  وشهد  المثالية،  الوجهة 
أكثر  توافد   2021  -  2020 الحالي  والموسم   2020
عدد  نجاح  التجربة  أثبتت  أن  بعد  ليبيًا  العبا   20 من 
الكرة  أجواء  في  سريعا  االندماج  في  هؤالء  من  كبير 
الرياضية  الساحة  استقرار  عدم  وحفز  التونسية، 
األعوام  خالل  الدوري  نشاط  واضطراب  الليبية 
عددا  األمنية،  األوضاع  توتر  جراء  الماضية،  القليلة 
البحث عن مكان في  إلى  الليبيين  الالعبين  كبيرا من 
لألندية  سانحة  الفرصة  كانت  فيما  التونسي،  الدوري 
لالستفادة من القوانين الجديدة التي تسمح بتسجيل 
واعتبارهم  المغاربيين  الالعبين  من  محدود  غير  عدد 

عناصر محلية وليست أجنبية.
كرة  العبي  عدد  ناهز  رسمية،  غير  أرقام  وبحسب 
القدم الليبيين، الذين احترفوا اللعب في تونس خالل 
 12 يوجد  فيما  العبا،   30 الماضية  الثالثة  المواسم 
الحالي  الموسم  خالل  الممتاز  بالدوري  ينشطون  العبا 
كثاني أكثر الالعبين من بلد واحد حضورا بعد الالعبين 
الهوني  حمدو  المهاجم  نجاح  وشكل  الجزائريين، 
»الترجي«  ربيع  صانعي  من  واحدا  نفسه  إثبات  في 
لعدد  إلهام  مصدر  الماضيين،  العامين  في  التونسي 
آخر من الالعبين للنسج على منواله في األندية الكبيرة 
والمراهنة على األلقاب في تونس، مثل: »الصفاقسي« 

و»النجم الساحلي« و»االتحاد المنستيري«.

أزمات كبرى لـ »الورفلي« في الرجاء املغربي املدينة يراهن على أربيش في الدور الثاني للهروب من املركز السابع

● الورفلي

● مباراة للمدينة في الدوري الليبي الممتاز

● قريش
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تخبط كروي

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

بعد انتخاب اتحاد كرة القدم الحالي اعتبر 
األخطاء  من  يستفيد  قد  أنه  الكثيرون 
الليبية  الكرة  أوضاع  ويصحح  السابقة، 
خاصة أن بعض أعضائه سبق لهم العمل 
في مجلس اإلدارة، لكن المؤشرات األولى 
وبعد شهرين من انتخابهم تفاجأ الوسط 
تكن  ولم  التخبط،  من  بشيء  الرياضي 

هناك رؤية واضحة من البداية.
التعامل مع ملف المدير الفني للمنتخب 
الليبي لكرة القدم وإعادة اإلسباني خافيير 
أكد عدم وجود  المنتخب  لتدريب  كلمنتي 
احترافية في التعامل مع هذا الملف خاصة 
أن هذا المدرب سبق وأن رفع قضية ضد 
 2 على  وتحصل  الليبي،  القدم  كرة  اتحاد 

مليون يورو تعويض.
متقدما  أصبح  كلمنتي  عمر  أن  كما 
لتدريب  مالئما  يكون  ال  وقد  بالسن، 
في  نجاحه  ورغم  الليبي،  المنتخب 
سنوات  ثماني  قبل  السابقة  تجربته 
لالعبين  أفريقيا  بطولة  المنتخب  بإحراز 
إعادته  فإن   »2014 »شان  المحليين 
عدم  أكدت  جديد  من  المنتخب  إلى 
بشكل  والبحث  الخيارات  في  جدية  وجود 
تمت  سابق  لمدرب  عرض  أول  ومع  جاد 

عليه. الموافقة 
الدرجة  دوري  إلغاء  أو  تأجيل  أن  كما 
التخطيط  غياب  أكد  القدم  لكرة  األولى 
األمر  وأن  للمسابقات،  رؤية  وجود  وعدم 
ارتجالية،  وقرارات  تخبطا  كونه  يعدو  ال 
فترة  من  مستعدة  الفرق  أغلب  إن  حيث 
ومتأهبة فنيا، لكنها تفاجأت بقرار التأجيل 
وربما اإللغاء، حيث تطمح كل فرق الدرجة 
لكرة  الممتاز  الدوري  إلى  للصعود  األولى 

القدم.
حقيقية  فرصة  الكرة  اتحاد  وأمام 
لسنوات  ومقنعة  واضحة  رؤية  لتقديم 
مقبلة ووضع الكرة الليبية في موقع أفضل 
وبرامج  جيدة  ورؤية  تخطيط  خالل  من 
العشوائي  العمل  عن  واالبتعاد  مقنعة 
محل  أصبحت  التي  السريعة  والقرارات 
تنذر في الوسط الرياضي الذي يريد عمل 
ومؤتمرات صحفية  مقنع  وتخطيط  أفضل 
ملف  وتطوير  تامة  وشفافية  عمل  وورش 
المسابقات  وتطوير  والتسويق  الرعاية 
فهل  الفئات..  لكل  بالمنتخبات  واالهتمام 
أن  خاصة  وجيد؟  جاد  لعمل  مالمح  نرى 
من  دعم  وهناك  جيدة،  المالية  الموارد 
األعضاء  بعض  طموح  أن  أما  الدولة، 
إلى  ووصولهم  انتخابهم  بنهاية  انتهى 

كرسي اتحاد الكرة؟

بعد أن تعددت المواجهات بينهما على اللقب

النصر يرصع تاريخه بأول سوبر محلي على حساب االتحاد
الفريق يستعيد بريقه مع المدرب الككلي بعد االنتدابات الجديدة ويدخل دائرة المنافسة بقوة على اللقب المحلي

يواصل فريق األهلي بنغازي »المشوار الطويل« 
تحقيق النتائج اإليجابية، حيث اجتاز منافسه فريق 
شباب الجبل برباعية نظيفة، في المباراة المؤجلة 
الليبي  الدوري  مسابقة  في  السابع  األسبوع  من 
من  األول  الشوط  وانتهى  القدم،  لكرة  الممتاز 
اللقاء بثنائية للمدافع أبوبكر أبوعقلية في الدقيقة 
17 والدقيقة 44 من زمن الشوط األول، وقد أضاع 
فرصتين  الشوط  هذا  خالل  الجبل  شباب  فريق 
الشوط  لينتهي  التسجيل،  خاللهما  من  كادا 
الثاني  الشوط  وفي  نظيفين،  بهدفين  األول 
أضاف األهلي بنغازي هدفين أخرين سجلهما طه 
الشريف في الدقيقة 50 وجبريل مرسال »زمرينا« 
األهلي  ليصبح   ،65 الدقيقة  الجزاء في  من عالمة 
بنغازي أفضل خط هجوم في المجموعتين، بعدما 

سجل 20 هدفا.
المجموعة  بنغازي  األهلي  تصدر  النتيجة  بهذه 
األولى، برصيد 28 نقطة، بفارق األهداف عن فريق 
وتتبقى  الثاني،  الترتيب  في  أصبح  الذي  النصر 
نجوم  فريق  أمام  مؤجلة  مباراة  بنغازي  لألهلي 
الجيد  األداء  رغم  الجبل  شباب  فريق  أما  أجدابيا، 

سبع  برصيد  الذهاب  مرحلة  فاختتم  المباراة،  في 
نقاط في المركزالعاشر ضمن منافسات المجموعة 
مطلع  في  أصدر،  بنغازي  األهلي  وكان  األولى. 
الرسمية  صفحته  عبر  بيانا  الماضي،  مايو  شهر 
يثمن  األهلي  »النادي  فيه:  جاء  »فيسبوك«،  على 
المسابقات،  لجنة  قبل  من  المقامة  المجهودات 
مبادئ  وفق  اللجنة  تعامل  ضرورة  على  وينوه 
اإلنصاف والعدالة بين جميع األندية دون استثناء، 
بما يكفل المنافسة الشريفة داخل أرضية الملعب«.

على  األهلي  النادي  ينوه  »إذ  البيان:  وأضاف 
الصادر  الجدول  وفق  للعب  واستعداده  جاهزيته 
عن لجنة المسابقات بخصوص مواعيد المباريات 
المؤجلة، كما يؤكد أن نجاح الدوري الليبي لكرة 
القدم مسؤولية على عاتق الجميع، وعلى رأسهم 
بعيدا  اللوائح  بتطبيق  المطالبة  المسابقات  لجنة 
أو  أي طائل  المحسوبية تحت  أو  الضغوطات  عن 

عذر«.
الضعف  أو  الرضوخ  من  »يحذر  وأوضح 
الكواليس؛  خلف  الواقعة  والتجاوزات  للتجاذبات 
الوضع  النادي  فيه  يراقب  الذي  الوقت  وفي 
يتعهد  يحدث،  بما  دراية  وعلى  جوانبه  بكافة 
الروح  إطار  تحت  الدوري  نجاح  في  بالمساهمة 
فرض  محاولة  ألي  بالمرصاد  وسيقف  الرياضية؛ 

األيام  فتلك  والنفوذ،  الضغط  باستخدام  واقع 
كأس  بنغازي  األهلي  فريق  وودع  ولت«.  قد 
الكونفدرالية األفريقية من دور المجموعات، عقب 

دون  بهدف  الجزائري  سطيف  وفاق  من  الخسارة 
أورالندو متصدرا بتسع نقاط وبنفس  ليتأهل  رد، 
الرصيد في المركز الثاني تأهل أنيمبا، وحل وفاق 

ثالثا برصيد ثماني نقاط واألهلي بنغازي  سطيف 
بنغازي  األهلي  وحقق  نقاط،  سبع  برصيد  رابعا، 
سطيف  وفاق  على  الفوز  المجموعات  دور  خالل 
أورالندو  من  وخسر  أورالندو  مع  وتعادل  وأنيمبا، 
األصعب  اعتبرت  مجموعة  في  وأنيمبا،  وسطيف 
لها  سبق  ليبيا  لممثل  المنافسة  الفرق  كل  كون 

الفوز بألقاب البطولة.
عدة  األفريقية  الفريق  مشاركة  شهدت  كما 
الموسم،  هذا  القاري  خروجه  في  ساهمت  أزمات 
أزمة،  في  بنغازي  األهلي  نادي  إدارة  دخلت  حيث 
الرسمية على  وأصدرت بيانا قصيرا، عبر الصفحة 
األهلي  النادي  »يستنكر  فيه:  قالت  »فيسبوك«، 
بطرابلس  الليبية  الخطوط  إدارة  به  قامت  ما 
برفضها تسيير رحلة خاصة تقل النادي األهلي إلى 
الجزائر، بعد أن تم االتفاق مع الشركة فى مدينة 
بنغازي على مواعيد الرحلة، ومع العلم بأن القيمة 
بالكامل  ستدفع  كانت  الرحلة  لتسيير  المطلوبة 
من حساب النادي، لكن تفاجأنا بقرار إلغاء الرحلة 
من مدينة طرابلس، مما تسبب في إرباك لممثل 
حرج  موقف  في  النادي  ووضع  قاريا،  الوحيد  ليبيا 
نتيجة للمركزية والتهميش، وعليه؛ يطالب النادي 
األهلي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتحمل 
مسؤولياته والتدخل إليقاف هذا العبث، ومناشدة 

األهلي في  النادي  بالوقوف مع  المختصة  الجهات 
هذه األوقات الصعبة«.

أيضا سبق ودخلت إدارة نادي األهلي بنغازي في 
أزمة أخرى، عندما نفذت تهديدها بتقديم شكوى 
رسمية إلى االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، بعد 
أن قرر األخير تأجيل مباراة فريق كرة القدم األول 
بالنادي األهلي بنغازي، التي كان من المقرر إقامتها 
الثالثاء، أمام فريق أنيمبا النيجيري على ملعب بنينا 
ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة األولى 
إلى  الكونفدرالية  ببطولة  المجموعات  دور  من 
الخميس، قبل أن يفوز األهلي بنغازي بهدف دون 
رد، وينعش آماله في المنافسة، وجاء القرار بسبب 
عدم مقدرة فريق أنيمبا النيجيري على الحصول على 
طيران خاص ينقله ألى ليبيا، األمر الذي وقف حائال 
أمام وصوله في موعد المباراة، لكن نادي األهلي 
احتجاجه  مؤكدا  القرار،  من  غضبه  أعلن  بنغازي 
المحلي  الدوري  في  ارتباطه  بسبب  التأجيل،  على 
وموعد سفره إلى الجزائر لخوض الجولة السادسة 
يتوقف  الكونفدرالية، حيث  واألخيرة من منافسات 
الجولتين موقف صعود األهلي بنغازي  على نتيجة 
البطولة  بنغازي  األهلي  ليودع  عدمه،  من  وتأهله 
بسبب الضغوط ومجاملة المنافسين، ليبدأ التركيز 

في مسابقة الدوري المحلي.

األهلي بنغازي يتصدر الدوري بأفضل هجوم بعد الوداع األفريقي

● مباراة األهلي بنغازي أمام شباب الجبل في الدوري

انطلقت لجنة إعداد مسودة قانون عام الرياضة 
الليبية في مسارها، وعقدت أول اجتماع بحضور 
وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، الذي شكل 

بدروه لجنة مكونة من 22 عضوا برئاسة محمد 
أبودبرة، وستكون مدة عملها ثالثة أشهر على أن 

تعد مسودة القانون، وأكد األمين العام األسبق 
التحاد كرة القدم الليبي، أحمد عبدالمجيد، 

في وقت سابق، أنه يعتبر تشكيل لجنة إعداد 
مسودة قانون عام للرياضة في ليبيا حدثا تاريخيا 

سيسجل في ذاكرة الرياضة الليبية.
وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مسودة 
قانون عام الرياضة، محمد أبودبرة، أن اللجنة 
لن يقتصر عملها على 22 عضوا وهم األعضاء 

باللجنة، وأن الباب سيكون مفتوحا للجميع لكل 
الشرائح الرياضية من خالل التعاون مع اللجان 

العاملة.
في الوقت نفسه، أشاد رئيس نادي الوحدة 
السابق عبدالمجيد العريفي بإصدار قرار لجنة 

إعداد مسودة قانون عام الرياضة، واعتبرها 
خطوة ممتازة من قبل وزارة الرياضة، وقال »إن 

وجود محمد أبودبرة على رأس اللجنة مكسب 
كبير باعتباره شخصية ملمة باللوائح والقوانين 
ورئيسا سابقا للجنة األولمبية الليبية، ومن أبرز 

كفاءات الرياضة الليبية، ومعه نخبة مميزة قادرة 
على وضع مسودة جيدة لقانون يتطلع له الوسط 

الرياضي الليبي«.
أما نائب رئيس نادي األهلي طرابلس، 
علي األسود، فأكد أنه من الرائع أن يكون 

هناك قانون عام جديد للرياضة، ألنها منذ 
العام 1969 لم يتجدد القانون ولم يواكب 

التطور الرياضي الحاصل، وقال »من المفترض 
أن يكون للرياضة نصيب في الدستور، ومن 

إيجابيات القرار أنه شمل كل أنحاء ليبيا، كما تم 
اختيار شخصيات جيدة«.

بدء إعداد مسودة 
قانون الرياضة

الوسط- القاهرة

تتويج أخير يحصد به جميع 
األلقاب والبطوالت الرسمية 

الثالث الدوري والكأس والسوبر

السوبر  بطولة  كأس  بلقب  النصر  فريق  توج 
الممتازة لكرة القدم ألول مرة في تاريخه، عقب 
نظيف،  بهدف  االتحاد  فريق  ضيفه  على  فوزه 
بنينا  شهداء  ملعب  شهدها  التي  المباراة  خالل 
ببنغازي للمرة األولى، بعد أن أقيمت جميع نسخ 
البطولة، والتي تجمع بين بطلي الدوري والكأس 
في طرابلس، باستثناء نهائي النسخة األولى العام 
1997 الذى أقيم في بنغازي، وأحرز هدف البطولة 
نجم النصر مهند أبوعجيلة، خالل الدقائق األولى 
من زمن المباراة، التي أدارها بامتياز طاقم تحكيم 

محلي بقيادة الحكم السنوسي الحبيب.
كان فريق النصر قد خاض ثالثة نهائيات على 
في  التحدي  أمام  جميعها  فقد  السوبر  مستوى 
مناسبة، واالتحاد في مناسبتين، ليتوج باللقب في 
رابع نهائي يخوضه وثالث نهائي له أمام االتحاد، 
وبهذا الفوز يكون فريق النصر قد جمع وحصد 
الرسمية  القدم  كرة  وبطوالت  األلقاب  جميع 

الثالث، وهى بطولة الدوري والكأس والسوبر.
شهدت المباراة تألق الالعبين الجدد الذين 
نجحوا في تقديم اإلضافة في أول ظهور لهم، 
السابق  الليبي  المنتخب  قائد  أبرزهم  ولعل 
وسط  ونجم  سالمة  على  المخضرم  ومدافعه 
الميدان والعب االرتكاز محمد التهامي وثنائي 
الفريق القديم الجديد سالم المسالتي »روما« 
الفريق  مدرب  نجاح  جانب  إلى  طقطق  ومفتاح 
والتعامل  المباراة  تسيير  في  الككلي  محمد 
المباراة  شهدت  كما  بامتياز،  وقراءتها  معها 
الذي  الهرام  إسالم  الواعد  للحارس  الفتا  تألقا 
كان له دور في إنقاذ مرماه من أكثر من هدف.

المباراة بتشكيلة ضمت  النصر  فريق  خاض 
المرمى  حراسة  في  الهرام  إسالم  من  كال 
فكرون  وصالح  سالمة  وعلي  الورفلي  وصدام 
ومحمد  ديالهي  ومحمد  الشريف  وعبداهلل 
ومفتاح  والكوري  بوعجيلة  ومهند  التهامي 
طقطق وسالم المسالتي، وكانت بطولة كأس 
العام  مرة  ألول  انطلقت  قد  الممتازة  السوبر 
1997، وتناوب على إحرازها ومعانقتها خمسة 
فرق محلية، وهى: التحدي الذى ظفر بنسختها 
األولى واألهلي طرابلس برصيد لقبين والمحلة 
والمدينة واالتحاد الذى سيطر على ألقابها بعد 
عشر  في  السوبر  كأس  بطولة  لقب  أحرز  أن 
مناسبات، منها تسع مرات متتالية والنصر بطل 

النسخة األخيرة.

ألول  الممتازة  السوبر  كأس  بطولة  أقيمت 
مرة العام 1997، وجمعت بطل الدوري التحدي 
الكأس،  بطولة  حامل  النصر  جاره  التقى  الذي 
ليفوز فريق التحدي ببطولة النسخة األولى وفي 
 1998 العام  التي جرت  الثانية  النسخة  بطولة 
تقابل في نهائي كأس السوبر فريقا المحلة مع 
الدولي، وأسفرت  جاره الشط بملعب طرابلس 
فاز  الذي  لهدف  أهداف  بثالثة  المحلة  فوز  عن 
هذه  مستوى  على  تاريخه  في  األول  باللقب 

البطولة.
وفي بطولة النسخة الثالثة التي جرت العام 
االتحاد،  فريق  المحلة  فريق  التقى   1999
األول  اللقب  حسم  من  االتحاد  فريق  وتمكن 
الترجيح  ركالت  بفضل  البطولة  هذه  في  له 
التي  الرابعة  النسخة  بطولة  وفى  الماراثونية، 
يلتقي  أن  المقرر  من  كان   2000 العام  جرت 
فريق  مع  طرابلس  األهلي  فريقا  النهائي  في 
السويحلي بملعب طرابلس غير أن عدم حضور 
المباراة  خوض  عن  واعتذاره  السويحلي  فريق 

جعل اللقب يذهب لفريق األهلي طرابلس الذى 
توج باللقب األول له.

العام  أقيمت  التي  الخامسة  البطولة  وفى 
األهلي  جاره  مع  المدينة  فريق  تقابل   2001
وأسفرت  بطرابلس،  النهر  بملعب  طرابلس 
فريق  ليفوز  لهدف  بهدفين  المدينة  فوز  عن 
المدينة بأول ألقابه على صعيد هذه البطولة، 
وفي بطولة النسخة السادسة التي جرت العام 
فريق  ضيفه  مع  االتحاد  فريق  تقابل   2002
وأسفرت  بطرابلس،  النهر  بملعب  الهالل 

ليظفر  لصفر،  بهدف  االتحاد  فوز  عن  المباراة 
فريق االتحاد بثاني ألقابه، وفي بطولة النسخة 
فريق  التقى   2003 العام  جرت  التي  السابعة 
المباراة عن فوز  النصر، وأسفرت  االتحاد فريق 

فريق االتحاد بثالثة أهداف لصفر.
أقيمت  التي  الثامنة  النسخة  بطولة  وفى 
العام 2004 تقابل فريق االتحاد مع ضيفه فريق 
وأسفرت  الدولي،  طرابلس  بملعب  األولمبي 
أهداف  بخمسة  االتحاد  فريق  فوز  عن  المباراة 
وفي  للمسابقة،  بطال  االتحاد  ليتوج  لهدفين، 
البطولة التاسعة التي جرت العام 2005 التقى 
المباراة  وجرت  األخضر،  فريق  االتحاد  فريق 
فوز  عن  وأسفرت  الدولي،  طرابلس  بملعب 

فريق االتحاد بهدف لصفر.
وفي البطولة العاشرة التي جرت العام 2007 
طرابلس  األهلي  جاره  االتحاد  فريقا  التقى 
المباراة  وأسفرت  الدولي،  طرابلس  بملعب 
البطولة  وفي  لصفر،  بهدف  االتحاد  فوز  عن 
تقابل   2008 العام  جرت  التي  عشرة  الحادية 

فريقا االتحاد مع فريق األخضر بملعب طرابلس 
الدولي، وأسفرت المباراة عن فوز فريق االتحاد 

بثالثة أهداف لهدف.
وفي البطولة الثانية عشرة التي جرت العام 
فريق  ضيفه  مع  االتحاد  فريق  تقابل   2008
وأسفرت  الدولي،  بملعب طرابلس  خليج سرت 
أهداف  بأربعة  االتحاد  فريق  فوز  عن  المباراة 
لصفر، وفي البطولة الثالثة عشرة التي أقيمت 
العام 2009، ألتقى فريق االتحاد مع جاره فريق 
وأسفرت  الدولي،  طرابلس  بملعب  الترسانة 
أهداف  بثالثة  االتحاد  فريق  فوز  عن  المباراة 
الرابعة  النسخة  بطولة  وفي  هدفين،  مقابل 
فريق  التقى   2010 العام  أقيمت  التي  عشرة 
الدولي،  طرابلس  بملعب  النصر  فريق  االتحاد 
بثالثة  االتحاد  فريق  فوز  عن  المباراة  وأسفرت 
االتحاد  فريق  ليفوز  شيء،  ال  مقابل  أهداف 
في  والعاشر  التوالي  على  له  التاسع  باللقب 
العام  تاريخه، فيما توج فريق األهلي طرابلس 

2017 بلقبه الثاني على حساب فريق الهالل.

● احتفاالت جماهير النصر بأول سوبر محلي

الوسط- زين العابدين بركان 

شهدت مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم تحول 
جديد من حركة تنقالت بين األندية على صعيد المدربين إلى 
استقاالت ورحيل نهائي، كما أعلن مدير الكرة بنادي الوحدة 
عبدالسالم الشريف استقالته الرسمية من منصبه، وقال في 

بهذه  »اكتفيت  »الوسط«:  جريدة  إلى  خاص  تصريح 
الفترة«،  الموسم، وحتى هذه  بداية  منذ  الفترة 

وكان عبدالسالم الشريف العبا سابقا بفريق 
الوحدة، وتولى مهام رياضية عديدة، منها 

عمله مديرا للمنتخب الليبي لكرة القدم 
داخل الصاالت، وهو حاليا مدير لشركة 
المرافق والمنشآت الرياضية، دون أن 

يفصح عن أسباب الرحيل.
القدم  لكرة  الليبي  الدوري  وحفل 

هذا الموسم بعديد المفارقات واألرقام 
يتعلق  فيما  خاصة  المثيرة،  والحكايات 

بحركة تنقالت المدربين المستمرة التي 
بدأت مبكرا والتي لم تهدأ ولن تتوقف إال 

مع انتهاء منافسات الموسم الكروي، حيث شهد 
للكراسي  وتبادل  تنقالت  حركة  أكبر  الموسم  هذا 

التي  الفرق  عدد  إن  حتى  المسابقة،  مدربي  بين  والمقاعد 
أبقت على مدربيها التي بدأت معهم الموسم ال يكاد يتجاوز 
من  أكثر  استبدلت  فرقا  هناك  إن  بل  الواحدة،  اليد  أصابع 
مدرب خالل الموسم، لكن المفارقة في هذا الموسم أن هناك 
ثالثة مدربين وطنيين تولوا تدريب فريقين مختلفين خالل 
الموسم وقبل أن تكتمل مباريات مرحلة الذهاب، وهم الثالثي 
المدرب الوطني عمر المريمي الذى بدأ مشواره هذا الموسم 
مع فريق »المدينة« ثم غير وجهته لينتقل إلى تدريب فريق 
استهل  الذي  قشوط  صبري  الوطني  والمدرب  »أبوسليم« 
مشواره مع فريق »الوحدة« ثم غادره ليقود فريق »الشط«، 
بينما سجل المدرب الوطني جالل الدامجة عودة إلى فريقه 
»الوحدة« بعد تجربته مع فريق »السويحلي«. وتعاقدت إدارة 
نادي »الشط« بطرابلس مع المدرب الوطني صبري قشوط 

لتدريب الفريق األول لنادي »الشط« خلفا للمدرب جمال بنور، 
الذي قاد الفريق في مباراتين فقط وتمت إقالته، ويعد قشوط 
هو ثالث مدرب خالل ست جوالت من الدوري الليبي الممتاز، 
الرياضي  الموسم  انطالق  عند  »الشط«  فريق  قاد  حيث 
صبري  واآلن  بنور،  جمال  ثم  إسماعيل،  محمد  المدرب 
يتواجد  الذي  »الشط«  فريق  مع  بات  قشوط 
الترتيب بأربع نقاط، واستقال  حاليًا في آخر 
فريق  تدريب  المدرب صبري قشوط من 
لعبة  لتتواصل  الموسم  هذا  »الوحدة« 
الكراسي الموسيقية بين األندية على 

المدربين.
االستقاالت  مسلسل  وتواصل 
الليبي  الدوري  في  المدربين  ورحيل 
الممتاز لكرة القدم، حيث قدم المدرب 
الفني  المدير  المريمي،  عمر  الوطني 
»المدينة«،  بنادي  األول  الكرة  لفريق 
تسلمه  من  أشهر  خمسة  بعد  استقالته 
على  شخصية،  ألسباب  الفريق  تدريب  مهمة 
ست  في  »المدينة«  فريق  المريمي  وقاد  قوله،  حد 
وتعادل  مباراتين  في  تفوق  حيث  الممتاز،  بالدوري  مباريات 
في ثالث مباريات، وخسر مباراة واحدة، وقد شهدت مسابقة 
استقاالت  انطالقتها،  من  جوالت  ست  خالل  الليبي  الدوري 
عديدة من المدربين؛ كان أبرزهم جالل الدامجة الذي رحل 
عن »السويحلي« لتدريب »الوحدة« وعلي المرجيني ومحمد 
الدهماني ويونس قشوط  إسماعيل وحمدي بطاوي وعماد 
وغيرهم الكثير؛ بسبب سوء النتائج في الغالب، كما وصل إلى 
مدينة مصراتة، المدرب التونسي أنيس البوسعيدي لتدريب 
الفريق األول لكرة القدم بنادي »السويحلي«، خلفا للمدرب 
المدرب  الذي قدم استقالته، وتعاقد  الدامجة  الوطني جالل 
وصوله،  فور  »السويحلي«  نادي  إدارة  مع  الجديد  التونسي 
وكان قد درب هذا الموسم فريق »الملعب« التونسي وتركه 

بعد 5 أسابيع من العمل؛ بسبب خالفات مع إدارة النادي.

توج الرباع الليبي أحمد أبوزريبة بثالث ميداليات في بطولة 
إنجازات  وجاءت   ،86 وزن  في  بكينيا،  األفريقية  األثقال  رفع 
البطل أبوزريبة في خطف 150، ونتر 186، والمجموع 336 
كلغ، ونال الرباع الغاني شيرشان ثالث فضيات خطف 149، 
ونتر 184، المجموع 333 كلغ، كما توج الرباع الجزائري سالم 
الباجور بثالث برونزيات خطف 146، ونتر 176، المجموع 322 
كلغ. وجاء رابع الترتيب الرباع األوغندي زبير كويو خطف 140، 
البتسواني سليمان  310 كلغ، وخامسا  المجموع   ،170 ونتر 
بيكابو خطف 116، ونتر 132، المجموع 248 كلغ، وسادسا 
الجنوب أفريقي روبين خطف 138، بينما فشل في نتر 165 

دون مجموع.
الليبية  القوى  ألعاب  أبطال  يواصل  نفسه،  الوقت  في 
تدريباتهم اليومية بمضمار ألعاب القوى بطرابلس، استعدادا 
حيث  القوى،  أللعاب  وأفريقيا  العرب  بطولتي  في  للمشاركة 
 20 إلى   16 من  الفترة  في  العرب  بطولة  تونس  تستضيف 

يونيو المقبل، والمشاركة بخمسة رياضيين هم: محمد بن 
سعود في سباق 100 متر، وأحمد السباعي 400 متر، وعالء 
الجورني 800 متر، ومحمد وضاح رمي القرص، ورتاج السايح 
عالء  الثالثي  يشارك  بعدها  المطرقة،  وإطاحة  القرص  رمي 
الجورني ومحمد وضاح ورتاج السايح في بطولة أفريقيا أللعاب 
القوى التي ستقام بنيجيريا في الفترة من 23 إلى 26 يونيو 

المقبل.
وتواصل البطلة رتاج صاحبة الرقم العربي في رمي القرص 
بعد  السائح  سالم  المدرب  والدها  إشراف  تحت  تدريباتها، 
عودتها مجددًا لمنتخب ليبيا أللعاب القوى، بعد فترة اعتزال، 
حيث سبق وسجلت البطلة رتاج إنجازات على كافة المستويات 
العربية واألفريقية والمتوسطة، حيث توجت بذهبية العرب 
جديد  عربي  رقم  وسجلت   ،2016 بالجزائر  القرص  لرمي 
51.68 متر، كما توجت نفس العام بفضية قرص المتوسط 

مسجلة 52.04 متر.

الوحدة يتصدر مشهد التغييرات
في الدوري باستقالة الشريف

3 ذهبيات في رفع األثقال.. ومهام 
خاصة تنتظر ألعاب القوى

● أبوزريبة يرفع علم ليبيا بالذهبية في رفع األثقال

● الشريف
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لماذا: يلجأ إليها أطراف األزمة؟
ماذا: يريدون من ورائها؟

من: المستهدف من إجرائها؟

متى: يتوقف فرقاء األزمة عن التلويح بها؟
أين: المجتمع الدولي من الذين ينظمونها؟

كيف: تؤثر سلبا على مستقبل العملية السياسية؟

االستعراضات العسكرية
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الشاعر محمد الفقيه صالح
الشاعر والدبلوماسي الليبي محمد الفقيه صالح، الذي رحل عنا من 

إسبانيا في مثل هذا اليوم 2017/6/3. ولد في طرابلس الغرب، يوم 
11/12/ 1953، وتلقى تعليمه االبتدائي واإلعدادي في طرابلس، ثم 

أكمل دراسته في جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1975 ببكالوريوس 
في االقتصاد والعلوم السياسية.

عاد إلى ليبيا وعين بوزارة الخارجية، ومارس الكتابة والشعر حتى 
اعتقل ومجموعة من الكتاب والمثقفين الليبيين من قبل النظام السابق، 

ليمضي عشر سنوات )1978-1988( من عمره سجين رأي. بعد قيام 
ثورة فبراير عين سفيرا لليبيا في إسبانيا.

صدرت له مجموعة عناوين: »خطوط داخلية في لوحة الطلوع«، 
و»حنو الضمة، سمو الكسرة« و»في الثقافة الليبية المعاصرة - مالمح 

ومتابعات« وكتاب نقدي بعنوان »أفق آخر«، وعن دار الرواد، صدرت 
الطبعة األولى من مجموعته »قصائد الظل«، التي تجمع نصوصا شعرية 

كتبت بين العام 2012 والعام 2016، عدا نص نثري بعنوان »صندوق 
أبي« كتبه الفقيه في العام 2009، حسب ما دون في آخر كتابه.

ليبيا األمسليبيا األمس

أحمد الفيتوري

تشغلني الدنيا، بما لم أفعل أكثر بما أفعل، ورغم أنه من طبعي أن أنغمس في عملي عن كل 
شيء فإن ما أعطيه ظهري، ينهشني من لحم انشغالي.

ولدت في عائلة كبيرة ومتوسطة الحال، لذا عملت منذ الطفولة، كان أبي يفيقني من النوم 
عقب  ذلك  حدث  الدكانة،  في  زبائنه  لدين  األرقام  كتابة  في  أساعده  كي  مباشرة،  الفجر  بعد 
دخولي السنة األولى االبتدائية، ومقدرتي علي كتابة األرقام، عقب تسجيل األرقام، كان علي أن 

أذهب لمدرستي، ما أعود منها إلى الدكانة، كي أواصل مساعدة أبي.
هكذا لم يتح لي فراغ للعب. وعلي هذا سارت حياتي، لكن المفاجاة، أن االنشغال عن الناس 
فقد  العكس،  علي  األمر  يكون  وقد  حياتك،  علي  وجودهم  فرض  تتقي  كي  يكفي  ال  بالناس، 

يحدث أن المجانبة تستدعي المعاكسة وتجلب النظر.
في بدء الشباب أخذتني الكتب، كتب الناس عن الناس، فصار معي ما صار مع جحا وقصة 
إن  وكان  وحيد،  وولد  وحيد  حمار  جحا  لدى  كان  بالمفيد:  بها  أذكركم  التي  الشهيرة،  الحمار 
ركب الحمارهو وحده عابه الناس، وإن أركب ولده وحده عابه الناس، وإن ركبا معا هو وولده 
الحمار، عابه الناس، وإن ترك الحمار، وسارا هو والولد على األرجل عابه الناس، أخيرا حمل هو 
منها  والنفيس  بالنفس  النار،  عن  تسور  وإن  الشرر،  طاله  هكذا  أكتافهما.  على  الحمار  وولده 

وهي الوحدة.
وفي  قاضيا،  يصير  الناس  يقول  فالفاضي  بالغير،  لالنشغال  مدعاة  لك،  شغل  ال  أن  لعل 
وشغلهم  المطر،  انتظار  في  جميعا  فهم  يفعلونه،  ما  الناس  لدى  ليس  بالدنا  مثلما  مجتمع 
في موسم نتاجه وبقية العام دون شغل. والدولة الريعية مثلما دولتنا، تجني محصودها ذهبا 
أصفر من ذهب أسود، من باطن األرض، التي جادت بمطرها الذهبي هذا. هكذا جني، تحصيل 
جهد  لغير  بحاجة  ليست  دولتنا،  والدولة  البترول  المعدن.  لهذا  بحاجة  من  به  يقوم  حاصل، 
قابض األرواح، لهذا الدولة كما الناس، ال شغل لها غير انتظار اآلجال، لقبض الروح على شكل 

دوالر.
لعل هذا من لزوم ما ال يلزم، فقد حول الدوالر الدولة والناس، 
فقوت  المهدي،  انتظار  في  الكل  المنتظر،  لحالة  المطر،  كما 
األجساد من هذا االنتظار، لهذا تنشغل األرواح باالنتظار في ذاته.

في  الثقافي  بالشغل  الدولة،  عن  انشغلت  حين  جهتي  من 
الدولة  هذه  كالتني  حياتنا،  الدولة  هذه  أممت  أن  بعد  صحفها، 
بتهمة مقدرة، ومطبوعة على قدر المرحلة، فمن ليس معها هو 
عدوها. آنذاك كانت تهمة العصر، كل من ليس مع الدولة متمرد 
عليها، وصورة هذا التمرد: الشيوعية، خاصة في سبعينيات القرن 
العشرين، حين كانت الشيوعية تحتضر. ولذا زجت بنا في حضنها 
السجن–كما  وفي  المؤبد،  تزيد عن  ال  بعقوبة  السجن،  الذي هو 
في الحياة خارجه في البالد–المكان يضيق بمن ال شغل له، لهذا 

كان السجن، محال لدعاوي ومماحكات ال تنتهي.
ال  فيما  أو  كتب،  من  تيسر  ما  في  منشغال  لعادة،  كابن  كنت، 
يتيسر من كتابة، لكن االنشغال جالب نظر ومخصب للكالم، وبذا 
ستكون مجاال، يغطيه كل كسول بتسفيه ما تفعل، وكل غضوب 
وكتبا،  مجلة  صنوي،  كان  ومن  أصدرنا،  بتجريحك.  حاله  من 
عملنا  وعد  السلطة،  حنق  تجلب  التي  األمور  من  عدت  ساعتها 
تحرشا بأمن الجماعة السجينة، وتحريض لضغينة الحرس عليها، 
كان  الذي  العمل  هذا  بأن  الغالظ،  األيمانات  ستحلف  بعد  فيما 

سببا للخوف، هو من نتاجهم وسيعد من مفاخرهم.
لناسها،  تفعل  ما  تجد  لم  دولــة،  من  بتهمة  ستسجن  فعل هكذا  بناسها  ففعلت 

اإلقصاء، وافتعلت لنفسها أعداء خطرين، استبعدتهم من الحياة. هكذا تسجن مع مساجين ال 
هذا  السجن.  من  السجن  في  الخائفة  السجينة،  الجماعة  هذه  بقوة  أيضا  وتسجن  لهم،  حول 
ألنه لكل سيء مستويات، كما لكل جميل، فالمقصى يقصي محيطه عنه، كأنه حين يضطهد 

غيره، يسترد نفسه من مضطهديه.
ملفات  وإصدار  بالجريدة،  مشغوال  الغرب،  طرابلس  في  الثقافي،  األسبوع  جريدة  في  كنت 
جرفنا  التي  االشتراكية  االشتراكية،  إلي  تتحول  التي  البالد،  في  يحصل  ثقافية،عما  أسبوعية 
إلى  سببا،  نعرف  أن  دون  تحولنا  فقد  تحول،  لهكذا  المفترضين  األعداء  كشيوعيين،  سيلها 
الذي  الشعب،  يد  في  لتكون  وثروتها،  البالد  تأميم  تم  لقد  حجرهم.  وجب  مرضى  يساريين 
تحول إلى أمنا الغولة، ال يعجبه العجب وكنا العجب، لقد صارت حريتنا المزعومة، حجرا لحرية 

الشعب المأمولة.
نتاج هذا  النفوس تضيق، على كل شيء بكل شيء، ومن  وفي بالد ضاقت بنفسها، كانت 
طالنا  البالد،  إلى  البالد  سجن  من  الخروج  وبعد  يفعلونه.  ال  ما  على  الناس،  مقاضاة  الضيق 
مالقاة  علينا  بات  عشر،  سنوات  فيه  عشت  الذي  الصحي،  الحجر  فمن  بنفسها،  البالد  ضيق 

الناس، في حجر من حذر، فمرض كهذا يحتاج إلي نقاهة الدهر.
عهدي،  لسابق  عدت  روحه،  وتوأم  لصيقه  وعادته  الدهر  أكمل  العمر،  عادة  عاش  ومن 
البالد  كانت  لعادتي،  عدت  كما  لكن  وفنونهم،  وثقافتهم  الناس،  بكتب  الناس  عن  منشغال 
على عادتها ثابته، ال تتزحزح، معاداة للعقل ونتاج الفكر. وحرصا على أن ال يكون ألحد السبق، 
ما  المهدوي،  عند  والختمة  الختام،  حسن  فالمأمول  االنتظارهذه،  حياة  في  سباق  ثمة  فليس 

ليس ألحد السبق في انتظاره، فالموت طبيعة وليس تطبعا ممكنا.
وفي  العزاء،  يتلقى  والجميع  يعزي،  الجميع  وقت،  وال  له  حد  ال  طابور،  في  أهلنا  وجدنا  لقد 
دائرة ال أول وال آخر لها، مركزها حالة انتظار، ال تنتظر أحدا، و ال عقيدة لها في حدوث شيء. 
وفي حال كهذا، تلقينا سيل السباب والشتم، على أي فعل، وتمت محاصرة أي تطلع، أحيانا ثمة 

تبرير، باعتبارنا في نقاهة، هي من لزوم ما يلزم.
له،  ليست  أنها  أحد  كل  عدها  التي  المجلة  )ال(،  مجلة  في  عملت  السجن،  من  الخروج  بعد 
وعلى هذا فهي غير الزمة، وشغل من شغل بها كي تغلق، التي كما السفاح ينكره حتى أهله. 
يومه عن  منغمسا في قوت  حياته،  بحياته عن  كالعادة، مشغوال  الجمع  كان  )ال(،  كانت  وحين 
يومه، لكن هذا المنشغل المغموس، لديه من الوقت زيادة مضطردة، تلزمه بشجب عمل من 
البالد  والسندان، وكأن  المطرقة  ثانية عشت – كما عاش كل من يعمل–بين  يعملون، ومرة 

محل حدادة .
البذيء،  الكالم  من  مفردات  وخصب  والسباب،  بالتهم  مزدهرا،  مستقبال  لخص  تقدم  ما 
حتى يومنا هذا، بعد أن وكدت النفس على التحصن بالعزلة، جذبت العزلة المنتجة، الكثير من 

التهجم، ممن ال أعرف ومن أعرف، وهذا أمر ال أختص به.
ما  ثمن  أيضا  يدفع  المرء  فإن  الحرية،  أجل  من  ثمنا  دفعنا  كما  أننا  أعلق،  كنت  ما  وكثيرا 

تحقق منها، وما لم يتحقق..ِ.

حكاية قديمة
 جديدة

األظافر تشي 
بالسرطان

تتعدد أنواع السرطانات التي تهاجم 
جسم اإلنسان وتنتشر فيه فتدمر خالياه، 

لهذا تختلف األعراض من نوع إلى آخر، 
كما تتعدد طرق اكتشافه.

ويمكن تشخيص اإلصابة بسرطان 
الرئة استنادا إلى سماكة األظافر أو 

هشاشتها، حيث يشير تضخم األظافر، 
إلى وجود إصابة بالسرطان في الجسم، 

كما قد تظهر تحت األظافر بقع داكنة 
تشبه الكدمات.. هذه البقع تشير إلى 

سرطان الجلد.
وينصح األطباء، بضرورة استشارة 

الطبيب اإلخصائي في حال اكتشاف مثل 
هذه العالمات بأسرع وقت.

بروتني الديدان 
والحشرات

مدينة  خارج  صغيرة  مظلمة  غرفة  في 
يرقاته  بوعباس  يرتب  الكويت، 

صغيرة  علب  في  التشرنق  على  المقبلة 
في  توضيبها  على  يحرص  شفافة، 

شقيقه،  برفقة  صنعها  خشبية  أدراج 
على  المقبلة  الخنافس  يضع  بينما 
كبيرة  بالستيكية  علب  في  التزاوج 

أما  النخالة.  من  بأرضية  فرشها 
بكونها  المشهورة  الخارقة«،  »الديدان 
والفيتامينات  للبروتين  طبيعيا  مصدرا 
علب  في  فيضعها  الدهنية،  واألحماض 

وطحين  بالنخالة  يفرشها  بالستيكية 
المتصاص  بالكرتون  ويغطيها  الذرة، 
للديدان،  تهديدا  تمثل  التي  الرطوبة 

يتم  لم  ما  للعفن  تعرضها  حيث 
»طموحي  وقال:  سريعا.  منها  التخلص 

بديال غذائيا  الديدان  تكون  أن  هو 
لالنسان«. ناجحا 

نشرت مصلحة اآلثار الليبية 
عددا من الصور المبهرة لحصن 
مسوس الروماني، عبر صفحتها 
في »فيسبوك«، تظهر هذا األثر 

التاريخي بتفاصيله ومساحته 
الشاسعة.

وقالت الصفحة إن المنطقة 
تزخر بالعديد من المواقع األثرية 
المهمة ومنها معبد أمون بزاوية 

الطيلمون وقلعة الشليظيمة 
بوادي الباب وقصر الكرداسي 

بمنطقة السلك وقلعة المعمورة 
شرق وادي الباب.

كما يوجد بالمنطقة عدد كبير 
من اآلبار الرومانية المحفورة 
في الصخر، التي ترجع لفترة 

بناء الحصن الروماني بمنطقة 
مسوس.

حصن مسوس الرومانيحصن مسوس الروماني

أقوالهمأقوالهم

 »إيطاليا تقف إلى جانب ليبيا في 
هذه المرحلة المعقدة«.

رئيس الحكومة اإليطالية 
ماريو دراغي

»نلتزم بمساعدة الليبيين في بناء 
دولة قوية ومجتمع ديمقراطي«.

المبعوث األمريكي الخاص وسفير 
الواليات المتحدة في ليبيا 

ريتشارد نورالند

 »الجزائر رفض االكتفاء بموضع 
المتفرج، وهي ترى ليبيا تمر بأزمتها، 

األمر الذي شجعها على استقبال 
الفرقاء الليبيين كافة«.

وزير الشؤون الخارجية الجزائري، 
صبري بوقدوم،

 »موقف تونس من الملف الليبي 
يستند إلى الشرعية الدولية وسأزور 

طرابلس قريبا لتمتين العالقات«.

وزير الشؤون الخارجية التونسي 
عثمان الجرندي

مايا دياب.. 
الشعبي يكسب

كثيرا ما كنت 
أعلق، أننا كما 

دفعنا ثمنا من 
أجل الحرية، 

فإن املرء يدفع 
أيضا ثمن ما 

تحقق منها، وما 
لم يتحقق..ِ. أغنية  مايا دياب  اللبنانية  الفنانة  سجلت 

محمود  المصري  المغني  مع  دويتو 
روج«،  »حطالي  بعنوان  الليثي 

مشوار  في  جديدة  تجربة  وهــي 
اللون  إلى  األغنية  تنتمي  إذ  مايا، 

الشعبي.
صاحب فكرة هذا الديو كان 
خالل  من  بدر  حمدي  المنتج 
 »Craft Media« شركته 
كتبه  الذي  للعمل،  المنتجة 
محمود  وألحان  عادل  مالك 
ــثــي تـــوزيـــع إســـالم  ــي ــل ال
تصوير  ويــتــم  شيبسي، 

بيروت. الكليب حاليا في 
من  أكثر  لديها  مايا 
أغاني  تقديم  في  تجربة 
الديو أشهرها مع رامي 
برجي،  ــاد  زي عــيــاش، 
جــيــســون ديـــرولـــو، 
ــلــيــثــي  ــك ال ــ ــذل ــ وك
قــدم مــن قبل  ــذي  ال

»الو  أغنية  بوسي  مع 
دويتوهات  تقديم  بخالف  هذا  الو«، 

أعمال  فــي  ــواء  س آخــريــن  نجوم  مــع 
منفردة. أغانٍ  أو  سينمائية 
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